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Rome.— Fašistų teismas 
nuteisė šešis kalėti 12 metų.

'X

TUVIO LAVONO 
LIEMUO

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Iše^a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Butkus ir Strazdas visai at
virai puola Komunistų Partiją. 
Maska nuo jų visai nukritus. 
Mes sakėme, kad tie elementai 
greitu laiku patys pasisakys, 
kas jie yra. O buvo draugų, 
kurie manė, kad juos dar gali
ma pataisyti. Dabar visiems 
aišku, kad Centro Biuro linija 

* buvo šimto procentų teisinga.

■ 
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Jie sakė: 
jūsų, jūs 

raudonieji!nooga. Jie pristatė teisėjui 
raštiškus įgaliojimus nuo

'1

bombos 1928 metais laike 
karaliaus apsilankymo Mi-. 
lane.

New York.— Aštuoni ku-

Ji išleido 
savo provokato- 
vardu “Buleti-

v
j

Tai dar vienas Nankingo valdžios vartojamas kankinimo būdas 
prieš revoliucinius darbininkus, š|tas sunkias kalades politiniai ka

liniai turi nešioti dieną ir naktį.

šimt.) ir Rokiškio (l,7nuoš.) 
apskrityse. Bendrai Lietu
voje reikės atsėti 4,4huoš. 
žiemkenčių pasėlių.”

abi pusės galės pristatyti: Tas reiškia, 
daugiau įrodymų.

Jaunuolius atstovauja

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

HARLAN,.Ęy.r- Pradėta 
nauji areštai prieš strei- go 
kuojančius mainierius. Gau- pareiškė, kad šiemet Sovie-’ 
doma geriausi, kovotojai, tų valdžia samdys 3,000

Popiežius Nenusileidžia
Fačichi Valgiai niSai norgj° £auti IdMSUĮ v dltUld!. važiuoti į Sovietų Sąjungą, 

bet negavo. Darbininkų tė
vynė nenori užsiimti su dię-

lki šiol šitie elementai baži- 
josi, kad jie nekuria jokios 
naujos organizacijos. Bet da
bar jau pasirašo “Lietuvių Ko
munistinės Opozicijos Centro 
Komitetas.” Antra, sklokos va- krašte’ 1

. .... 1 “pirmiau-, nuoš.) Utenos (1,6 nuo-

rus, lenku?, latvius, rusus ir tt., 
ir tt. Pagaliais, renegatas šau
kia, “pati Komunistų Partija 
pastaraisiais keliais menesiais 
(nuo pereitų metų lapkričio iki 
šią metų balandžio) pulte puo
lė narių skaičiumi ir dabar nė
ra ne pusės to skaičiaus, koks 
buvo pereitais metais.” Toliaus 
jis begėdiškai primeta partijai, 
buk ji baigianti griauti arba 
jau sugriovusi visas revoliuci
nes darbo unijas.

Tai bjaurus melas, pasisko
lintas žodis žodin iš renegatų 
Lovestono ir Cannono burnų. 
Tie jau senai skelbia svietui, 
kad Komunistų Partijoj nieko 
nebelikę (o kuomet musų par
tija šiandien vadovauja milži
niškoms darbininką kovoms),) 
kad naujos unijos esančios se- j 
nai palaidotos (kuomet tos Uni? 
jos šiandien vadovauja tikrai 
masiniams streikams angliaka
sių, audėjų, čeverykų siuvėjų, 
jurininkų ir tt.).

NEW YORK.— “Amtor- 
” vice-prezidentas Ohsoi,

veidžiu ir baltveidžių puiki. Buvo kaltinami padėjime 
Kova vis aštrėja. ” bombos 1928 metais laike

KRISLAI
Skloka Tebeveikia.
Apsikrikštijo.
Nė Vieno Komunisto.
Pas Lovestoną-Cannoną

Ant Burdo.
Nauja Partija.

Rašo Komunistas

Apsiriko tie, kurie manė, 
kad po suvažiavimų ir konfe
rencijų, renegatai Butkus ir 
Strazdas liausis triukšmavę il
sėję suirutę mūsų judėjime. 
Skloka tebeveikia, 
antrą numerį 
riško šlamšto 
nas.”

Bet skloka 
krikštijus vardu “Lietuvių Ko
munistinė Opozicija.” Tarpe 
amerikonų tokiomis “komunis
tinėmis opozicijomis” vadinasi 
renegatai Lovestonas ir Canno- 
nas, kurie jau senai atsidūrė 
ant burdo pas buržuaziją. O 
dabar musų skloka nusikraus-uauai II1UOU onivAd UUOinKlUO- r *11- v ♦

te ant burdo pas Lovestoną ir g° sluoksnis užklojo mažai
Cannoną.

Juokinga ve kas: Skloka va
dinasi “komunistine opozicija,” 
bet visoj jų “armijoj” nesiran
da nė vieno komunisto, nė vie
no Komunistų Partijos nario. 
Gaus “praizą” tas, kuris ras 
nors vieną komunistą tarpe tų 
keliolikos žmonių, kurie pasira
šo po renegato Butkaus griovi
mo manifestu, kurį jie pavadi
na “opozicinės konferencijos 
rezoliucija.”

Tas reiškia, kad mūsų lietu
vių komunistų spėkos yra čie- 
lybėje. Visi partijos draugai 
laikosi iš vieno. Taigi Butkus- 
Strazdas apgaudinėja darbinin
kus, kuomet jie vadina save 
komunistais.

dai jau viešai šaukia 
šia visose kolonijose organizuo
ti tuo jaus opozicines grupes," 
tai yra, tuojaus kurti naujos 

..organizacijos bei partijos kuo
pas. Toliau jie sako: “visus 
padorius, darbininkiškai nusi
stačiusius žmones turime 
įtraukti į Opozicines Grupes.”

Matote, ta nauja organizaci
ja nebus darbininkų, štomin- 
kas Butkus netgi nesišaukia į 
darbininkus, nes jis puikiai ži
no, kad darbininkams su-renętf 
gatais nepakeliui. Jis apeliuo
ja į “darbininkiškai nusistačiu
sius žmones.” O šiandien visi 
buržujai vadina save “darbi
ninkiškai nusistačiusiais.”

Visą “Buletiną” užpildę savo 
raštais trys “garsus” autoriai: 
menševikas Strazdas (Valonis), 
štorninkas Butkus ir amžinai 
miegojęs Kuodis. Tie didvyriai 
vėl kalba apie atėmimą jiems 

„teisės musų dienraščiuose ginti 
savo “filozofiją.” Bet viena, 
jie apsilenkia su paprastu ' sen- 
su, kuomet savo laikraštį turė
dami nori, kad kiti laikraščiai 
atidarytų jiems savo špaltas; 
antra, nė vienas iš tų po rezo
liucija pasirašiusių žmonių nė
ra prisiuntę “Laisvei” delei pa
talpinimo nė vienos eilutės po 
pasirodymo jųjų pirmojo šlam
što. ' .

Pirmam savo šlamšte Butkus 
veidmainingai skundėsi, kad 
Komunistų Partija “užpuolus” 
tik lietuvius ir norinti juos 
praryt, kaip koks smakas. Ta
da jis sakė, kad lietuvių spėko
mis partija norinti šelpti ita
lus, ispanus, lenkus ir tt. Da
bar gi jis jau taip pat veidmai
ningai stena, kad “tas jkrizis 
eina ne vien lietuviuose darbi
ninkuose,” kad partija beveik 
suėdus Jungtinėse Valstijose 

Ažydus, finus, ukrainus, veng-

Prastai Atrodo 
Pasėliai Lietuvoje

Smetonos organas “Liet. 
Aidas” rašo:

“Praėjusi žiema žiemken
čiams pasėliams ir dobilams 
nebuvo palanki. Storas snie- 

įšalusią žemę ir į pavasarį 
pasėliai, ypatingai rugiai, 
pradėjo šusti ir pelėti. Pa
vasariui pavėlavus pasėlių 
padėtis vis blogėjo. Atšlai
tėse, pamiškėse ir slėniuose 
lėtai tirpstantis sniegas 
troškino pasėlius, ypatingai 
rugius. Be to, susirinkęs 
slėnesnėse vietose vanduo 
daug kur sugadino ir kvie
čių pasėlius. Kiek mažiau 
nukentėjo dobilai, nes į pa
vasarį nebuvo didelių tem
peratūros svyravimų ir do
bilų, kaip kad būdavo kitais 
metais, neiškilnojo. Agrono
mų ir žemės ūkio korespon
dentų pranešimais daugely 
vietų teks žiemkenčius atsė- 
ti, ypatingai Vakarų Lietu
voje. Daugiausia išgedusių 
pasėlių yra Tauragės apskr. 
(12,9 nuošimt.) ir Klaipėdos 

; mažiausia—Zarasų

Round Lake, N. Y.— Bir
želio 5 d. Clyde Clemens, 
tėvas penkių kūdikių, nušo
vė savo dėdę ir jojo dukte
rį, 19 metų amžiaus. Sako
ma, kad Clemens buvo įsi
mylėjęs į tą merginą.

Komunistų Partijos nariams 
ir Komunistų Partijos simpati- 
kams mes sakome: Draugai, 
nebūkite išprovokuoti šitais 
naujais melais ir purvais, pa
leistais prieš Komunistų Parti
ją ir lietuvių Centro Biurą. 
Centro Biuras sąvo pareiškime 
po “Vilnies” šėrininkų suvažia
vimo užėmė teisingą komunis
tinę poziciją, būtent: šaukime 
prie revoliucinio darbo visus, 
kurie parodo noro dirbti, stoti 
talkon prieš buržuaziją ir lie
tuviškus socialfašistus, fašistus 
ir klerikalus. Atmesti ir kovo
ti reikia tik prieš tuos, kurie 
tęsia sklokos griovimo darbą.

Telephone, S*agg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 8 d., 1931

APELIACIJOS SVARSTYMAS ATIDĖ
TAS; K.K.K. GRŪMOJA APSIGYNIMO 
ADVOKATUI; PAVOJUS JAUNUOLIAMS

•įII

ŠAUKIMAS j GENERALI STREIKĄ PENN- 
SYLVANIJOS DISTRIKTO MAINIERIŲ

Iš “MASPETHO UPĖS” I siškai. Tolimesnis apeliaci-! dar negirdėtas dalykas, kad 
TAPO IŠGRIEBTAS LIE- jos svarstymas nukeltas į nuteistiesiems užkariami 

birželio 13 d. Tuo tarpu (nepageidaujami advokatai, 
kad jaunuol

iams grūmoja pavojus.
Ten pat teisme juoda

šimčiai iš Ku Klūks Klano 
pripuolė prie d. Brodskio ir 
grūmojo jam. 
“Mes laukiame 
New Yorko
Mes pasiimsime jus lauke.”

* BROOKLYN, N. Y., birž.
6.— Policija sakosi suradus Tarptaut. Darbininkų Apsi- 
faktų apie nužudymą Anta-j gynimo advokatai Joseph 
no žubricko, kurio kūno lie-, Brodsky, iš New Yorko, ir 
niuo tapo išgriebtas iš smir-! G. W. Chamlee, iš Chatta- 
dančios “Maspetho Upes” 
(Newton Creek). Jo lavo
nas buvo supjaustytas. Po
ra menesių atgal rado ant 
Williamsburg tilto jam pri
klausančią kišką. Paskuti
niu laiku, savaite ar kiek 
atgal, buvo surasta jo gal
va, kojos ir rankos prie 
Morgan Avė., Brooklyne.

Pereitą šeštadienį Stagg 
policijos stotyje praši

Nacionalės Mainierių Unijos Pennsylvanijos Distrikto 
Streiko- Komitetas, atstovaujantis tūkstančius šiandien 
streikuojančių mainierių, šaukia kiekvieną mainierį šia
me distrikte tuojaus mesti darbo įrankius;ir stoti į strei
ką. Kiekvienoj Pennsylvanijos minkštosios anglies ka
sykloj darbas turi būt tuojaus sustabdytas.

Šis streikas yra streikas prieš badą. Mpsų algos pali
ko taip žemos ir bedarbė taip išsiplėtojus tarpe mainie
rių, jog mūsų namuose šiandien viešpatauja nuolatinis 
alkis. Nors prezidentas Hooveris ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Green užginčija ąįgų nukapoji- 
mą, /tačiaūš mums, dirbantiems' nuo tonų, algos nukirs
tos nuo 77 centu už toną net iki 30 centų,, o dirbantiems 
nuo dienų nuo $7.30 iki $3.00. O vis dar kapojimas al
gų tebesitęsia. Čekveimenai tapo panaikinti ir kompa
nijos nuvagia nuo mūsų apie vieną trečdalį mūsų uždar
bio. Mes priversti esame veltui padaryti “dead work.” 
Mes esame priversti visokias reikmenas patys vilkti iš
tisai kasyklą be jokio atlyginimo. Paskui dar apvagia 
mus kompanijos krautuvėse, kuriose mes priversti pirk
ti. Tankiai mes gauname užmokestį pavydale popieri
nio pareiškimo, jog mums niekas nebelieka. Pagelba al
gų kapojimo ir bedarbės mainierių gyvenimo lygmala 
tapo numušta mažiausia 70 nuošimčiais bėgyje, paskuti
nių trijų metų.

Mainieriai Badauja!
Mes esame davaryti iki badavimo laipsnio. Mes ne

begalime pragyventi ačiū masinei bedarbei ir nukapo
toms algoms. Anglies baronai gyvena didžiausiam per
tekliuje iš musu darbo vaisių, o mūsų šeimynos kenčia 
alkį, mūsų kūdikiai neturi duonos ir vaikštinėja apdris
kę. Jie be laiko netenka sveikatos, nes negauna tinka
mo maisto. Tūkstančiai negali lankyti mokyklos, nes 
neturi ko pavalgyti bei kuo apsirengti. Tūkstančiuose 
mainierių namų, kaip bedarbių, taip dirbančiųjų, nesi
randa gazo, šviesos ir vandens. Daugelis moterų negali 
išeiti. iš stubos, nes neturi drapanų apsirengti. Visur 
siaučia ligos, kurias pagimdo alkis ir skurdas. Mainie
rių namai virto prieglaudomis vargui, skurdui ir alkiui. 
Daugelis mainierių, įpuolę į desperacija, atėmė sau gy
vybę. Gi valstijos policija ir kompanijos mušeikos pa
laiko šitą skurdo ir vagystės sistemą ant mainierių pe
čių. Visa valdžios mašinerija atkreipta prieš mainie
rius. 1 • ■ < s ■

Sovietai Pakėlė Mokesčius 
Ant Pasilinksminimų

MASKVA.— Sovietų Są
jungos Centralinis Komite
tas išleido patvarkymą, pa
gal kurį pakeliami mokes
čiai ant įvairių pasilinksmi
nimų, kaip tai: įėjimas į 
krutamuosius paveikslus, 
operas, koncertus ir tt. Pi
nigai eis pravedimui Pen
kių Metų Plano pramonės 
ir kultūros srityje,* pirki
mui mašinų, statymui mo
kyklų ir gyvenimui namų 
ir tt.

NEW YORK.—Francijos 
valstybės bankas per savo 
agentus buvo čionai užareš- 
tavęs Sovietų. aukso vertės 
$5,200,225.98. Tai esąs Fran
cijos kapitalistų auksas, 
kurį jie buvę paskolinę se
nai Rusijai. Bet federalis 
teisėjas Caffey nusprendė^ 
kad Sovietų valdžia gyvuo
ja, nepaisant to, kad Ame
rika jos nepripažįsta, ir to
dėl ji turi galią ant ; viso 
turto. :

tuzinio lietuviu, kurie buvo A U- f
areštuoti, kaipo nužiūrimi, 
kad turėjo ką bendro su ta 
žmogžudyste arba ką nors 
apie ją žino. Tarp areštuo
tų yra ir moteris, su kuria 
Žubrickas per kelis pasku
tinius metus gyveno ir lai
kė su ja smuklę, kaip part
neriai. Detektyvų klausi
nėjama, kas atsitiko su tuo 
vyru, moteris atsakinėja, 
kad jis nuo jos pabėgęs, ne
žinia kur. Areštuotų skai
čiuje esą ir tuliiiš tų, kurie 
buvo dirbę josios saliūne.

Yra suprantama, kad Žu- 
bricką nužudyt, jo lavoną 
supjaustyt ir jo kūno dalis 
išmėtyt įvairiose vietose — 
tai ne vienos moteries dar
bas. ’

A. Žubrickas turėjęs apie 
50 metų amžiaus ir buvęs 
stambus vyras.

Įvairios smulkmenos tu
rės aikštėn iškilti vėliaus.

1 Rep.
Vėliau patirta, jog minė

toji moteris, kurią policija 
vadina Mrs. Anna Lena Žli
bi tzky, iv du vyrriii Charles 
Obete ir Frank Ravins liko 
policijos sulaikyti tolesniam 
tardymui.

AUKSO PARDAVINĖ
TOJAS

Samuel Feldman, kadaise 
buvęs brooklynietis kriau- 
čius, išviliojo desėtkus'tūk
stančių dolerių iš lengvati
kių, norėjusių greitai pra
lobti. Jis pardavinėjo gaba
lus “aukso” ir “platinos”, 
kelis kartus brangesnės už 
auksą. O tai buvo atsa
kančiai nužibinti vario bei

Teisėjas Hawkins Nepaiso Nuteistųjų Reikalavimo; Bau?, 
(loma Jiems Užkarti Ku Klūks Klano Advokatai; Masinis 
Judėjimas už Jaunuolius Turi Padidėti, nes Jiems Grūtno- 

ja Nužudymas Liepos 10 d. i;:
CHATTANOOGA, Tenn.'nuteistųjų jaunuolių ir jųjų 

—Pereitą penktadienį, birž. Į tėvų, jog jie gali juos ginti 
5 d., prasidėjo klausymas i ir atstovauti. Bet teisėjas 
apeliacijos prieš nuteisimąnepaisė. Jis leido Ku Klūks 
mirtin aštuonių negrų jau-i Klano advokatams Moody 
nuolių. Tas pats teisėjas i ir Roddy, kurie padėjo jau- 
Hawkins veda svarstymą i nuolius nuteisti, irgi nuteis- 
ir elgiasi bjauriai vienpu- ’tuosius “atstovauti.” Tai

v. ; <
Prieš Mainierius' Svetimtaučių Inžinierių<<|

dėjo kamantinėjimas jms-jDabar jau yra apie 80 iriai- svetimšalių
r i nierių kalėjime. i visokių statybos darbų. Be |

čionai pribuvo Tarptau-' t0>
tinio Darbininkų Apsigyni-j busią jleista 10,000 vi- 
mo sekretorius d. Engdahl, |sokllJ mechanikų.
kad rūpintis tų mainierių! 
išėmimu iš kalėjimo. Eng
dahl sako, kad Harlano di
strikto streikas yra antras 
Gastonijos streikas. Pusė 
streikierių yra juodvei-
džiai. Vienybė tarpe juod-1

ROME.—Mussolini pasiū
lė, kad popiežius gali atida
ryti katalikių moterų kliu-įvo aSentaiS. 
bus. • Tai yra fašistų nusi
leidimas katalikų bažnyčiai. 
Bet papa pareiškė, kad jis 
nėprįima šito pasiūlymo; 
Girdi, jeigu Mussolini nelei
džia viešai veikti Katalikų 
Akcijai ir gyvuoti visiems 
kliubams, - tai papa laikys 
uždaręs ir moterų kliubus.

kokio kito pigaus, metalo 
gabalai. Iš tūlo N. Greens- 
pano taip išsuko $15,000; o 
pasijutęs prigautas šis žmo
gus taip susijaudino, kad 
bandė nusižudyti; ir nors 
nenusižudė, bet taip susi
žeidė, kad tapo visiškai ak
las.

Žulikas Feldmanas perei
tą savaitę buvo atrastas, 
kaltu Generalių Sesijų Teis
me New Yorke. Bausmė, 
kuri gali siekti iki 10 metų 
kalėjimo, bus jam paskirta 
vėliaus.

Darbminkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

) Manila.— Tik todėl, kad 
protestavo prieš rinkimuo
se valdžios pavartotas suk
tybes, čionai tapo suareš
tuoti 83 philippinai.

London.— Čionai t pribu
vęs Vokietijos premjeras 
Bruening sako, kad Vokie
tijai grūmoja revoliucinis 
sukilimas, jeigu Tautų Ly
ga nesumažins karo skolų. 
Darbininkai nebegali pa
vilkti uždėtos naštos.

Maskva.— “Prisikėlė iŠ 
numirusių” kapitonas Eg- 
gy, kuris komandavojo led
laužį “Krassiną” laike iŠ* 
gelbėjimo italų. Buržuazinė 
spauda skelbė, būk jį Sov. 
valdžia slaptai nužudžius. 
Dabar kapitonas Eggy rašo 
atvirą laišką visiems, ku
rie jį buvo palaidoję ir ap
raudoję. Jis dabar koman
duoja ledlaužį “Leninas”,

1v
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REVOLIUCIJOS BAIME
naudoti žmoniškesniam be
darbių šelpimui. Pati kri- 
zio sunkenybė yra suverčia
ma tik ant bedarbių ir dir
bančiųjų.

O kad tokia būkle barsto 
revoliucijos žarijas tarp be-

Daugiau ir daugiau ran
dasi kapitalistinių inteligen
tų, kurie dejuoja, kad turės 
žlugti kapitalizmas. Tą 
^almę; pav., išreiškė ar
chitektas Ralph A. Cram, 

ifefoėdamas Bryn Mawr Ko- 
•fegijoj ? birželio 2 d. Girdi, darbių ir tarp dirbančiųjų, 

mokslas veda šią “tvar- į tatai turi būt matoma vi
lta” linkui pražūties: nauji siems akylesniems buržua- 
isradimai mažina darbiniu- zijos politikams, kaip “so- 
•llų ’ .skaičių dirbtuvėse ir ■ cialistiniams,” taip ir.atvi- 
muolat ^didina bedarbių ar-!rai kapitalistiniams. Bet jie 

pasirenka dar truputį aklai 
| paeiti, griežčiau kapitalistų 
pelnus apginti, o darbinin
kų klasę juo labiau pris- 

Į pausti.. Revoliuciniai dar- 
i bininkai, tačiaus, neužsi
merkia, o blaiviai ruošia sa
vo spėkas griežtiesiems mū
šiams prieš kapitalizmą ir 
jo viešpatavimą.

■m i j as; o perdaug išaugu- 
sios, .nuolatinės bedarbių 
^minios grūmoja revoliucija. 
• Colum bijos Universiteto 
^instruktorius Corliss La- 

* *Sbnt, sūnus stambaus kapi
talisto, Morgano partnerio, 
•perspėjo Amerikos valdžią 
♦^Zorld-Telegram), jog kri- 
įfe augina revoliucinį judė- 
*|&ną; ir jeigu šalies valdo
mi neduos milionams be
darbių reikalingos pašalpos, 
.įąi alkanųjų minios su ko- 
TjHinistais priekyje pačios 
•pasiims, ko joms reikia, sto
jamos už barikadų su gink
lų rankoje, sako p. C. La- 

Tftont.

Amerikos Ministerio 
“ Vakari jos” Europoj 

Prieš Sovietus

Pirmadienis, Birželio 1931APŽVALGA
Socialfašistas už Buržuazinę 

Revoliuciją
Socialfašistas Grigaitis 

negali pakęsti nepasirodęs 
atviru kapitalistinės siste
mos rėmėju. “Naujienose” 
jis štai kaip pasirodo:

Sindikalizmas Ispanijoj dar 
turi nemaža pasekėjų. Kai ku
riuose distriktuose, ypač Ka- 
talonijoj, sindikalistiškos są
jungos varžosi del vadovybės 
darbininkų jūdėjime su socia- 
listiškoms sąjungoms. Jeig'u 
bolševikams butų pasisekę pa
sikinkyti į savo vežimėlį sin- 
dikalistus, tai Ispanijos revo
liucija bdtų atsidūrusi 
juje.
Kokia revoliucija

pavo-

butų
Nagiatsidūrusi pavojuj ? 

buržuazinė revoliucija. So
cialfašistas Grigaitis dreba 
prieš proletarinę revoliuci
ja.

tūra 
užmušę ligos bakterijas,
ligoniui pradeda grįžti svei
kata, bent daugelyj atsiti
kimu, v

Lietuvos * visuomenė turi 
vienu balsu reikalauti Seimo, 
kuris išspręs konstitucijos ir 
prezidento problemas. Jei lai
ku nebus tai padaryta, tai 
Lietuva žus. Visos politinės 
grupės turėtų susitarti ir iš- Syįa 20 “tylių” gatvekarių.
leisti bendrą manifestą į tau
tą. Pašalinimas neteisėtos ir i 
sugedusios valdžios ir grąžini-

Mažinimas Gatvekarių 
Trukšmo

Detroite, Mich., yra įtai-

Ne tai, kad jie galėtų būt 
visiškai tylūs, bet jų trukš- 

mas teisėtumo—tai aktualiau- pusiau mažesnis, lygi- 
sias lietuvių tautos uždavinys. J nant su šendsios mados 
~ , T. , .gatvekariais. SvarbiausiaiBet Lietuvos parazitai m p Qnei l. cluvo^ paidziMi gi trukšm^ mažįna tas pa- 

neisge lbes buržuazines gerinimas jOg'ktr vai-oriio- 
tvarkos ir seimo pagelba. • • . pirmiaus
Kaip visam kapitalistiniam UnnS 'f-atns kLmniWU 
pasauly, taip ir Lietuvoj ta 
sistema eina prie žlugimo. 
Pasaulinis ekonominis ka
pitalizmo krizis smarkiai 
paliečia ir Lietuvą, i Sovie
tų Sąjungos tvirtėjimas už
duoda vis didesnį ir' dides
nį smūgį kapitalizmui, 
tuva negali but liuosa 
paralyžiaus pasaulinės 
pitalistinės sistemos.

nieriais subudavoti tikrą uniją 
—Nacionalę Mainierių Uniją. 
Mes raginame juos organizuot 
streikus savo distriktuose ir 
tuo pačiu sykiu išvystyti plačią 
kovą visoj anglies pramonėj, 
kad padaryti galą dabarti
nėms vergiškoms sąlygoms.

Darbininkai visos darbinin
kų klasės! Mes atsišaukiame 
į jus, ragindami remti streikuo
jančius Pęnnsylvanijos mainie- 
rius. Sudarykite vietinius šel
pimo komitetus. Rinkite mais
tą, drabužius ir pinigus, ir sių
skite mūsų badaujančioms šei
mynoms. ši kova yra jūsų kp- 
va! Mūsų laimėjimas šiame 
streike Užduos smūgį darbda
vių algų kapojime, skubinimo 
sistemos, masinio bedarbių ba
davimo programai ne tik ang
lies pramonėj,' bet višoj šalyj. 
Tatai priduos darbininkafns 
ūpo kovoti ir darbdaviams pa
rodys, jog darbininkai atsisa
ko badauti.

Mes pasitikime jūsų klasi
niu solidarumu.

Mainieriai, pieškite streiką!
Streikuokite kiekvienoj ka

sykloj Pęnnsylvanijos minkš
tosios anglies srity j!

Organizuokite streiko komi
tetus!

Sudaužykite U.M.W.A. strei
ko laužymą!

Stokite į Nacionalę Mainie
rių Uniją!

Streikuokite prieš badavi
mą !

Laikykimės išvien ir laimė
kime savo reikalavimus!

Distrikto Streiko Komitetas, 
Nacionalę Mainierių 
Unija.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Streikas Prieš Badavimą

Mainieriai! Streikuokite ir 
kovokite prieš nepakenčiamą 
vergiją ir skurdą. Mes turime 

j streikuoti. Turime tvirtai lai- 
'kytis—arba kitaip mes susi
dursime su badu. Turime ko
voti už savo šeimynas, patys 
už savo gyvastis. Turime dė
tis prie Nacionalės Mainierių 
Unijos. Turime streikuoti 
kiekvienoj kasykloj Pennsyl- 
vanijos minkštos anglies srity
se iki mainierių reikalavimai 
bus iškovoti. , > ;

Plėskimė Streiką
I

Tuojaus, aplaikę šį atsišau
kimą, darykite,sekamai, jeigu 
dar nepadaryta jokis žingsnis:

Sušaukite mainierių susirin
kimą savo apielinkėje.

Išrinkite platų streiko komi
tetą iš kiekvienos kasyklos.

Pasiųskite delegatus į sek
cijų ir distriktų streiko komi
tetų posėdžius.

Sudarykite masinį pikietavi- 
mą ir streikuokite kiekvienoj 
kasykloj.

Suorganizuokite maršavi- 
mus į apielinkės kasyklas ir 
išveskite darbininkus į streiką.

Lai mūsų obalsis bus: 
“Plėsti streiką! Streikuokit 
kiekvienoj kasykloj Pennsyl- 
vanijos 
ty!”

joj m’ašiherijbj pirmiaus 
vienas r a tas krumpliais 
varė kitą, tai dabar ten 
rątus’ ' varo šriubai su 
dideliais retais gvintais, 
stumdami 
krumplio.
kitų tylesnių dalių, pav., 
automobiliški stabdytuvai 
(breikiai). taip kad nauja
sis gatvekaris eina kur kas 
sklandžiau, tyliau, bet taip
gi *ir greičiau; turi mažes
nius motorus ir abelnai yra 
lengvesnis kokiais 7,000 iki 

110,000 svarų.
Tuo išradimu džiaugiasi 

Iš priežasties pasirody- ypač žmonės, kuriems ten- 
...j straipsnių Lenkijos ka gyventi palei gatVekarių 

linijas.

krumplį po
Yra įtaisyta ir

Lie- 
nuo 
ka-

Voldemaras už Klerikalus, Lenkijos Bedarbiai Trokšta 
prieš Smetoninius Fašistus

Kunigų organas “Drau- ! 
gas” 
kalai 
Girdi, 
bos.

apie
dėtį visai yra teisingos.
bedamas apie 
bažnyčia, prof, 
numato, jog jo-pasėkos busią-; 
bai blogos. Anot jo, kova su 
Bažnyčia kenkia Lietuvos rei
kalams užsienyje.
Toliaus “Draugas” cituo

ja, ką Voldemaras* sako 
apie savo buvusį kolegą 
Smetoną ir jo valdžią. Vol
demaras pareiškęs:

1 'Smetona tikisi a but amži
nuoju prezidentu, bet to neti
ki net jo artimieji. Yra pa
grindo sakyti, jog jo režimo 
dienos suskaitytos.
Na, ir Voldemaras mano, 

kad- Lietuvos buržuazinę ( 
tvarką dar galima butų iš
gelbėti seimo pagelba. Vol
demaras buvo vienas iš fa
šistų vadų, kurie spjovė ant 
Lietuvos buržuazinio seimo, 
panaikino jį ir įvedė nuogą 
valdančiosios klasės dikta
tūrą fašizmo formoj. Bet 
dabar jis jau štai kaip gie
da:

Vykti Sovietų Sąjungon

mo straipsnių 
spaudoj apie Sovietų Są
jungos industrializaciją iri 
stoką darbininkų, Sovietų j 

šių dienų Lietuvos pa- konsulatas Lemberge j vie- 
Kai- nų dieną aplaikė suvirš 100 

konfliktą su aplikacijų nuo bedarbių 
Voldemaras i Lenkijos darbininkų, kurie 

įnori vykti į Sovietų Sąjun
gą ir dirbti del socializmo. 
Tačiaus konsulato viršinin
kai jiems pranešė, kad kon
sulatas negali svarstyti jų 
aplikacijų' Paskui šimtai 
bedarbių susirinko prie 
konsulato. > , v ;

Kuomet minios bedarbių 
pradėjo rinktis; prie konsu-' 
lato, tai fašistinė policija 
brutališkai vaikė darbinin
kus. Sovietų konsulas tu
rėjo net užprotestuoti prieš 
policijos puolimą ant tai
kaus darbininkų susirinki
mo prie Sovietų konsulato.

Tūkstančiai Lenkijos dar
bininkų trokšta išvykti į 
Sovietų Sąjungą.

džiaugiasi, kad kleri- 
susilaukė užtarėjo.
Voldemaro pasta-

Amžius ir Mokslas

Stokite

minkštos anglies sri-

Ne į paprastas “vakaci- 
jas” Europon išvažiavo H. 
L. Stimsonas, Amerikos 
valstybės ministeris.

Vokietijos, Anglijos ir 
kitų imperialistinių šalių di
plomatai susijudinę jo lau
kia. Ką Jungtinių Valstijų 
ministeris jiems pagiedos 
apie būsimą “nusiginklavi
mo” konferenciją? kokia jis 
nuomonę išreikš apie suma
žinimą Vokietijos karinių 
skolų? Kaip Amerika galė
tų padėt Europai nuveikt 
savo krizį? Šiuos klausimus 
atvirai stato įvairių Euro
pos valstybių politikai. Bet 
vieną, opųjį klausimą jie 
užtyli, būtent: kaip susimo- 
bilizuoti karan prieš Sovie
tų Sąjungą ir kiek Jungti
nės valstijos prisidėtų prie 
to žygio? Šį klausimą jie 
slapta apdirbinės. Del to 
negali būti nei mažiausios! 
abejonės.

ax. n ji- .n ... Sykiu su ministerio Stim- nįai laikraštininkai stengia 
įę hūdijimų, kaip revoliuci-jsono išvažiavimu pasipylė sj paslėpti.
Jriai aštrėja klasių kova Vo-(k a p italistiniuose laikraš- John' Bž “ '

.2 Kad pastot kelią revoliu
cijai ir sudrutinti kapitaliz- 
ITną, Vokietijoj 1,400 didžių
jų pramonės vadų kreipėsi 

‘‘(•birželio 3 d.) į Vokietijos 
•Jministerį pirmininką Brue- 
;hingą, reikalaudami už
gniaužt, seimą ir įvest atvi
rą diktatūrą.
į Pats Brueningas ir jo už
sienių ministeris Curtius 

'.‘krūpčioja prieš bolševikiš- 
■•kos “revoliucijos pavojų at
einančią žiemą,” jeigu nesu- 
TDažės Vokietijoj krizis (su 
J5,000,000 bedarbių) ir jeigu 
^talkininkai (Sąjungininkai) 
Siepalengvins Vokietijai ka
linių mokesčių naštos. Uni
ted Pressa gi (birželio 3d.) 
^paduoda, jog nuo šių metų 
pradžios politiniuose susi
kirtimuose tarp fašistų ir 
komunistų buvo jau užmuš
ta 60 žmonių ir sužeistai,- 
m.O juk tai' yra vienas

amus savo sovietinius pro
duktus, šį £aktą buržuazi-

Radio Bangos Naikina Nuo
vargi ir Bakterijas

Columbijos Universiteto 
profesorius Walter B. Pit
kin savo naujoj knygoj 
“The Art of Learning” įro
do, kad žmogus virš 40 me
tų amžiaus gali lygiai leng
vai arba dar lengviau iš
mokti dalykų, kurių jaunuo
liai mokinas^ vidurinėse ir 
augštosiose. mokyklose, Vi
dutiniai apsišvietęs pusiau- 
amžis vyras bei moteris ga
li per pusę metų išmokti 
svetimą kalbą (kaip kad vo
kiečių, francūzų ir kt.) ge
riau, negu per ketverius 
metus yra dabar išmokina
mas jaunuolis universitete.

Bloga, vadinasi, mokini
mo sistema.

Suaugusiam žmogui daug 
patarnaują gyvenimo paty
rimai. Prof. Pitkin paduo
da tuzinus pavyzdžiuų, kaip 
viduramžiai žmonės pradė
jo ir gerai išmoko muzikos, 
piešybos ir kitų meno bei 
mokslo šakų patys pėr sa
ve.

čiuose nauji bauginimai pa
vojais kapit. sistemai iš So
vietų pusės. Išnaujo paki
lo šauksmai sustabdyt deg
tukų ir kitų produktų įveži- 

|mą iš Sovietų Sąjungos į 
Ameriką. N. Yorko World-

’ ^-Beviltinga bedarbė
I nuolatiniai uždarbių kapoji- 
| .Inai veda darbo žmones iš

įfkanti^bės. Akis prisimerk-' 
\ ntio to pavojaus, ta-;
įlciaus, Vokietijos Brueningo
t Saldžia, kurią remia “sočia- Telegramo redakcijos na- 
Į jlistai,” išdirbo sumanymą 
į įBumažint bedarbiams pensi- 
į !jas dar 73-mis milionais do- 
| jlerių išviso.
| S Anglijos “socialistų” gi 
f lyaldžios komisija daro pa- 
į tįpūlymą nutraukti 65 milio-
F |Įni|$ dolerių nuo sumos, kuri 
i Jpuvo per metus išmokama

rys Forrest Davis (birželio 
5 d.) rašo,'kad iš priežas
ties Sovietų Respublikos 
negalima būsią panaikinti 
krizį Jungtinėse Valstijose. 
Sako, pirmesnieji šios šalies 
kriziai būdavo išgydomi su 
pagelba farmų derliaus. Bet 
dabar Sovietai, sulig savo

Žurnale “Electrotechnics” * . « v
radio ex-komisionierius O. 
H. Caldwell aprašo, kaip 
radio bangomis galima pa
taisyti žmogaus ūpą ir svei
katą. Tos bangos turi būt 
trumpos. Jos yrą gauna
mos , iš rądio. lempų arba 
dar. daugiau iš spęcialėš 
mašinos, kuri yra tdm ty
čia padaryta, kad gamintų 
trumpas elektros-radio ban
gas.
,. Kada žmogus jaučiasi pa
vargęs, tai -palaikęs kelias 
minutes galvą prie tokios 
mašinos, nusismagina ir

bedarbiams, arba vidutiniai Penkmetes Plano, priaugin-
■ jkiekvienanl bedarbiui nu- 
į Miršti po 48 centus pensijos 

savaitė. Social-ministe- 
flendersonas rauda apie 

! jwftarbiu vargus ir tuo pa- 
Bykiū sielojasi, kad šim- 

hjai milionų dolerių kapita- 
[an berždžiai guli bankose, 
jjefeeša kapitalistams pagei- 

ttjamo pelno. Bet Mac- 
rtialdai ir Hendersonai bi- 
f'aHcsti tuo? fabrikantų 

tfartkfnihkų turtus ir pa

šią tiek kviečių ir medvil
nės (bovelnos), kad tais 
produktais užversią pasau
lio rinkas, tai ir negalėsią 
Amerikoje grįžti gerovės 
laikai.

Tokių rašymų tikslas yra 
kurstyti minias ir dvasiniai 
jąsias rengt karan prie So
vietus. O kad Sovietai iki 
šiol daug daugiau Amerikai 
išmokėjo už mašinas, negu 
iš Amerikos gavo už atvež-

John' Barret, ex-direkto- 
rius Visa-Amerikinės Są
jungos, atvirai skelbia, kad 
Jungtinės Valstijos turi su
sidėti su Centralinės ir Pie
tinės Amerikos šalimis ir 
pastoti kelią Sovietams pa
saulyje. Nes vienos Jungti
nės Valstijos negalėsian
čios atsilaikyti prieš įmato
mą Sovietų žengimą pir
myn (N. Y. Times).'

Pereito ketvirtadienio va
kare per radio buvo skel
biama net apie “sukilimus 
Raudonojoj Armijoj.” O! 
kada tokios pasakos būna ..
skleidžiamos, tai žinok, kad gauna energijos dirbti, 
imperialistai daro kokius 
naujus kariškus sumokslus 
prieš Sovietus. Tatai visai 
supuola su Amerikos minis
terio Stimsono iškeliavimu 
Europon. Ir jo svarbiau
sia misija ten labai aiški— 
sudrūtint kapitalistinių ša
lių frontą ir užgult Sovie
tus pirma, negu jie įvykdys 
savo Penkmetes Planą.

Darbininkai,, būkite prisi
rengę apgint Sovietų Res
publiką nuo imperialistų!

žmgus su Auksine Nosia
Danas. astronomas Tycho 

Brahe prarado nosį per 
dvikovą su tūlu Passbergu. 
Po to jis įsitaisė auksinę 
nosį, kurią tam tikru ce
mentu prisilipdydavo prie 
veido. . • »* ’ *’ <

i Ausys Kaip Grybai f
i Hi> U-Uj jiFrakcijos. karalienė Mą- 
rie' Louizą lengvai galėda-
vo judinti ausis, sakysin|ė, 
kaip arklys/ Dar daugiau, 
jinai galėdavo jąsias, nepa
liesdamas pirštais, išversti, 
kaip ?kokį ,glęžp^_ grybą. Tas 
į’očfo '> j(feioįį artimesnį gimi
ningumą su žemesniais už 
žmogų gyvūnais.

Daugelyj ligoninių pasku-A 
tiniais laikais jau tapo įves
tos tokios gaivinančios ra
dio mašinos.

Kada žmogus suserga ko
kia bakterine liga, tai trum
pomis radio bangomis pa
kelia iki tam tikro laipsnio 
jo karštį, kad nukovot to-: 
kias bakterijas. Palaikius 
ligonį kokią valandą šito
kiose radio bangose, pas
kui jam sugrįžta paprasta SKAITYKIT. PLATINK1T 
(normalė) kraujo tempera- ^LAIŠVĘ?*

"Ahglų kalboj yra 400 žo
džių .. pavadinimui nosies 
įvairiais juokingais bei pa
niekinančiais vardais. Tie 
žpdžįai prasideda Sn raidė
mis. > '

“LAISV#.”

į Nacionalę Mainierių 
Uniją

Męs ne tik turime streikuoti, 
bet taipgi turime sudaryti tvir
tą uniją—Nacionalę Mainierių 
Uniją. . Kiekvienas mainierys 
privalo tuojaus stoti į tą uniją. 
Saugokitės U.M.W.A. unijos. 
Tai yra streiko laužymo įran
kis. Jos reakciniai vadai 
John Lewis ir kiti, parsidavę 
darbdaviams. Jie dabar ban
do sulaužyti šį 1 streiką, 
yra dafbininkų priešai.

Dirbantieji ir Bedarbiai, 
kykitės Bendrai

Distriktinis streiko komite
tas atsišaukia į visus bedar
bius mainierius, kad jie šimtą 
nuošimčių remtų streiką. Ei
kite pikietuoti. Pieškite strei
ką. Laimėjimas šiame streike 
yra laimėjimas kiekvieno mai- 
nierio, dirbančio ir bedarbio.

Mes atsišaukiame į visus 
streikuojančius mainierius ben
drai jungtis padidinimui kovos 
už bedarbių apdraudą ir tuo- 
j autinę bedarbiams pašalpą. 
Mes raginame mainierius su
daryti bedarbių tarybas, suor
ganizuoti masinius bedarbių 
maršavimus, ir kovoti, kad 
kompanijos, vietinė valdžia ir 
valstijos valdžia suteiktų pa
šalpą. Mes raginame mainie
rius kovoti už paskyrimą be
darbiams pinigų, prieš mėty
mą bedarbių iš stubų, už sutei
kimą veltui maisto bedarbių 
vaikams mokyklose, už bedar
bių gyvenimą veltui namuose, 
už gavimą veltui gažo,elektros 
medikalės priežįūros ir t. t. 
U.M.W.A. unija išduoda be
darbius. Nacionalę Mainierių 
Unija, kuri yra prisidėjus prie 
Darpo Unijų Vienybės Lygos, 
vienija dirbančiuosius ir be
darbius1 į vieną tvirtą frontą.

Darbininkai, Kovokite, Kad 
Laimėti!

Mainieriai, tvirtai laikyki
tės ! Pieškite streiką. Mes! 
laimėsime ir turime laimėti šį 
Streiką, šis streikas padarys 
N.M.U. tikra unija anglies pra
monėj, galinčia suorganizuoti 
kovą už abėlną algų skalę, 8 
valandų darbo dieną ir už ki-' 
tus pamatinius mainierių rei- 
kalavimus. Negrai ir baltieji 
mainieriai turi kovoti petys 
petin. Kiekvienas jaunuolis 
mainierys turi aktyviai daly
vauti kovoje. Kiekviena mo
teris ir mergina mainų distrik- 
te privalo aktyviai dalyvauti 
laimėjime streiko.

Mes siunčiame sveikinimus 
mūsų streikuojantiems bro
liams Kentucky valstijoj. Mes 
džiaugiamės ■ jų puikia kovos 
dvasia. MeS siūlome jiems 
prisidėti prie mūsų ir kartu su 
West! Virginia, Illinois, Ohio, 
Indiana ir kietos anglies mai-

A. P. L A. Reikalai

Jie

Lai-

A.P.L.A. 23-čias SEIMAS
Kaip jau yra žinoma, A.P. 

L.A. 23-čias Seimas įvyks A. 
P.L.A. 2-rds kuopos svetainėj, 
24 Locust St., McKees Rocks, 
Pa. Prasidės birželio 14 d. 
(nedėlioj) 10-tą vai. ryte (su
lig dienos šviesos taupinimo 
laiko; paprastai 9-tą vai.) ir 
tęsis kelias dienas, kol užsi
baigs. Į šį seimą rengiasi pri
būti daug A.P.L.A. kuopų de
legatų iš įvairių tolimų koloni
jų, bus svarbių įnešimų, kaip 
iš , A.P.L.A. kuopų, taip ir jų 
delegatų. Viskas reikės sei
me apsvarstyti.

A.P.L.A. Pirmas Apskritys 
birželio 14'd., nedėlios vaka
re, A.P.L.A. 2-ros kuopos sve
tainėj, rengiasi priimti svečius 
delegatus su programa, kur • 
bus dainų, deklamacijų, pra
kalbų ir muzikos. Svečiai de
legatai ir Pittsburgho apielin
kės lietuviai, rengkitės į minė
tos dienos vakarą.

A.P.L.A. 2-ros kuopos sve
tainę pasiekti iš Pittsburgh, 
Pa., reikia imti gatvekarį: No. 
23, 25 ar 26; juos galima gau- 

jti Pittsburghe, * Liberty Avė 
gatvėj, arti Stanwix St. ir Wa
bash stoties. Nuvažiavus į 
McKees Rocks, reikia išlipti 
palei P. C. & Y tiltą ir grįžti 
atgal kokie 25 žingsniai, da- 
ėjus pirmą gatvę, suktis po 
kairei, iš čia bus matyti A.P. 
L.A. 2-ros kuopos svetainė— 
24 Locust St., McKees Rocks, 
Pa. , '

A.P.L.A. Centro Pildomasis 
Komitetas:

C. Sekr. J. Miliauskas.
P. s.—A.P.L.A. 23-čią Sei

mą šaukia A.P.L.A. Centro P. 
Komitetas per Centro Sekreto
rių, J. Miliauską.

(134-135)

Darbdaviu Ultimatumas
Anglijos Darbininkams

LONDON.— Darbdavių 
Susivienijimas padavė ulti
matumą inžinieriams, kad 
jie arba turi priimti algų 
nukapojimą ir šiaip pasun
kinimą darbrt sąlygų, arba 
bus išmesti iš clarbo su lie
pos 6 d. Tai Šitaip į darbi
ninkus žiūrima MacDonaldo 
socialistinėj tėvynėj!
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Puslapis Trečias

ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS

Bedarbė į žiūrėkime, draugai, kad rezo- 
1 liucijos ir geri tarimai nepasi- 

Partija pakartotinai pažymi,I liktų tiktai, tarimais, bet 
kad neganėtinai veikiame kovo-i juos pravestume sėkmingai 
je prieš bedarbę, negana pasie-. voniman. 
kiama platieji bedarbių sluogs-' 
niai. Bedarbė vis labiau ple-; 
čiasi, darbininkų ii jų šeimynų! 
skurdas didėja, mūsų uždavi-: 
niai pasiekti tuos darbininkus ' 
ir jiems i 
bedarbės ir kas j 
naikinti.

Dirbkime su Noru

Progresas žemes Ūkyje
“Nove Žittia” (Ševčenkos 

rajonas) komunarai užbai
gė ankstyvų kultūrų sėją į 
tris dienas. Dirbo trimis 
pakaitomis. Moterys padi-

kadidino išdirbinio normą. Po 
gy" tu liečiu atsišaukimo

nizuotos 518 ir 1040 vardo 
' .brigados.

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

HEMOROJAI

| vaistu ir už valandos numi- roję rūšyje vaistų atsirado 
|rė. Tai jau trečias kldikis nuodų, bei per klaidą tapo' 
tuo budu miršta nuo vais
tų. Spėjama, jog tam tik

sumaišyti su nuodais dirb-

kui tos venos susitraukia, lyg 
nuvysta, nudžiūsta.- “Injec-

Gydytojau, prašau ir man tion treatment” paprastai duo- 
, patarti per “Laisvę“. Daktarai į da gerų pasėkų.

“| man prapažino, kad aš turiu Į Yra vėl gydytojų, da geriau 
Į hemorojus. Man apačioje gys- ’ pažengusių šioje srityje. Jie 
Įlos išsiplėtė po gimdymo, tau vartoja diatermiją, “diather- 

r“ arba “electro-coagula- 
e 1 ectro-desiccation.“ 

Išsirašykite arba šiaip išmo-

aš jau turiu tris hemorojus, po į my 
'vieną po žėdno vaiko. Ir vis t i o n”, 
j eina prastyn. Kelintas menuo,ĮKomuno je “Zaria Truda” i j i

(Kominterno rajonas) pla-L . _ .. . < -v. - v ,v. . ..- . vL . -v , , i L kaip kraujas pradėjo bėgti irn^te šiuos žodžius ir eikite les- ciai išvystyta soclenktynes; ,abai skauda. . ................... 1 - - '
ir udarničestvo. Dėka udar- i 

s jničestvos 
duotas

. pareiga, kad bent kokis susiu- traktorių
i buvimas darbe, bent kokis ne- į komuna
I nuoširdus atlikimas darbų yra ; jgkai, dabar eina į pageli
; pęSsikaliimas prieš revclmcmi |atsiliekanfciems kolchozam 
darbininkų judėjimą. Reikia Į 
p.'esti raudonas rungtynes tar
pe nariu ir tarpe Partijos vie-, 

“Vii- neR’, reikia su ukvata imtis 
kiekvieno darbo.

išaiškinti, kode! kyla! partija yra

Mūsų Spaudos Piknikai

Komunistų Partija veikimo 
tiktai tada, kada 

! jos nariai energingai veikia, 
i Reikia, kad draugai persiimtų 
' tuo supratimu, kad partijos' U 
darbų atlikimas yra būtina jų

Del viešpataujančios baisios 
bedarbės mūsų komunistinių 
laikraščių finansine padėtis la
bai pablogėjo. Reikalinga pa
rama “Daily Workeriui”, 
niai“, “Laisvei“ ir kitiems ko
munistiniams laikraščiams. ■

Mūsų ALDLD., LDSA., Pro-1 
letarų Meno, TDA. ir kitų dar-, 
bininkiškų organizacijų parei
ga ruošti pikninkus del sudru- ■ 
tinimo “Vilnies” ir “Laisvės.“

Ko Leninas Mokino
Po pasitarimo Londone

Gydytojas lie-Į]<ot, klausinėt tokio gydytojoj 
---- - -------... ; Į pė eiti ant operacijos. Sako, Į kurs judviem gydytų tuos he- 
blivo greit likvi-! kitaip pagydyt negalima. Aš morojus naujais gydymo bū- 
beasmeniškumas į esu 35 m. amžiaus moteris. J dais. Jeigu kokia, kreipkitės 
vartojime. Seja'^1’ negalima su kokiais vais- Į kliniką bei ligoninę: gal ten 

ižbaieū udarnin-!tais pasigydyt? Į greičiau atsirastų sumanesnių
i Mano vyras irgi turi tokią ir prityrusių gydytojų. Betas, 
I ligą. Jam užauga mėšlinėj jūsų vietoj būdamas, ant ope-i 
Į žarnoj taip kai koks kiauši- racijos nesutikčiau.
Įnio didumo guzas, ir žėdną jr da vienas punktas. Jei! 
' mėnesį trūksta ir kraujas bėga judu koks gydytojas bandytų Į 
i po kokias tris dienas ir vėl. perkalbėti, bauginti ir įtikinti,! 
'sustoja. Ir paskui vėl auga iš-Į būk ’ “ ' '
Į naujo. Taip ir vargina kas ba ‘ 
mėnuo. Ir labai skauda. Jis geras, pavojinga

Į turi kokie astuoni metai tą li-
&P-! gą-

Stalino komunos (Mažev- 
Už sko rajonas) komunarai pa

skelbė save antrojo bolše- 
'vistinio pavasario udarnin- 
Ikais. Akordinio darbo 

komunoje 
Pirmose

“injection treatment 
diathermy treatment

Moderniškiausi Įtaisymai
38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y.
. A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

ar- • 
lie

tai jam sta
čiai pasakykit, kad judu neto- 

Pirmiau dar buvo galima/kie kvaili ir netaip lengva ju-l 
it. Buvo pas gydytojus,' du apmulkinti. Sakykit, kad | 

• “pilės“ ir sakė .eisite pas tokį gydytoją, kurs 
šijo išdirbinio normas. Per!®’* a,’tQ opcijos. Jam .su-'išmano tų būdų gydymą.

’’ kako 38 metai. Ar nėra jam |
I gyduolių ?
1 Atsakymas.—

Tai judviem abiem matyt, i 
, yra hemorojai įsitaisę. Anglis- Į 
Į kai “ hemorrhoids” arba “pi-Į 
Į les“. Ir abiem jum gydytojai; 
Įsakė eit ant operacijos.
i matyt, pataikėt ant “seno zo-Y - 
; kono“ gydytojų, atsilikusių į J^us cotton seed oil 
i nuo medicinos progreso. pa.'alyvos arba skystojo petroli-

klausimai

dienose komunarai pervir-!tai pripažinoBol-
Komunistų frakcijų sekreto- ,ševįkij Partijos vadas d. Lėni- . .

riai privalo pranešti Centro nas šitaip dėste veikimą Parti-.dieną užsėjo 6,5 ha. vietoj 
Biurui, kas pas jus veikiama. J°s nepartijinėse darbininkų i nustatytu 4.

Taipgi jūsų, draugai, pa re i- organizacijose:
ga kelti mūsų spaudos pikni- ( “§įu0 ekonominės ir politinės Į —--- ■ — 
kų klausimą organizacijų susi- _ pypkininku klasės kovos pakili- i (Al’tioniOVO 
rinkimuose. Kiek mums yra: mo 
žinoma, jau kelių kolonijų. |jnga sustiprinti darbą visose!sėja i 8 dienas 
draugą, reng.as. prie p.kn.ky., leĮ,a|&e alininkų draugijose Į prie akorclinio darbo.

(profesinėse sąjungose, kliubuo- j JnVentorius paskirtas kol- 
įse, l.gos apdravd.mo kasose, chozininkarag kurie už ji 
;kooperatyvuose ir panašiose). . ’ i'v

“Visas darbas legalėse darbi- ^tsaKO.
Įninku draugijose turi būt veda-' 
mas ne neįtralumo dvasioje, o; Zernosovchoze “bierp i 
Partijos... suvažiavimo irjMolot” 430 udarnikų priė- 
Tarptautinio Kongreso štutgar-lmė priešinį planą 38, 500 ha 
de nutarimų dvasioje. (Tai Į vieton 36 tūkstančiu. Sov-

Petrovskio vardo artelės 
rajonas) kol- 

omentu, ypatingai reika-! chozininkai nutarė užbaigti 
Artelė pe-

Kas svarbiausia, tai tie nau- 
Įjoviniai būdai yra geriausi, pi
giau atsieina ir nesutrukdo li
gonių nuo darbo. O kol kas, 
kol susimedžiosite sau sumanų 
gydytoją, tai galite kiek pa- 

! lengvinti dalyką šiuo būdu. 
rpaį' Prieš gult eisiant įsileiskite iš-' 

einamajin kanalan kokio alie-1 
arba

Naujos Anglijos Draugu 
Išvažiavimas

llUV 111 vtt t MT*

Įtariu pasijieškot sau kitų gydy-ipetrolatum. Įsi- i r i-._i._x~ — i------x. porąleiskite po truputį, po 
derniškemis priemonėmis gy- šaukštų (vaitodami tam 

garankščiuo-!,ul smirkstynaitę
, baby syringe ).

tojų, tokių, kurie moka mo ti k s-
dyt hemorojus, g......... ........ .. . ,,
tas—varikozuotas venas, ton- Į ’■ 
žilius ir kitus galus. r.

Čia gražiai galima apsieiti jabelnm jūsų kraujagysles bv[tų 
be operacijų, be pjaustymo, ’tęslesnės ir sveikesnes, vartoki- 
be kraujo ir be pavojaus. Pri-'‘e. naturaI,nb . .nesu8adln‘4 
tyrę gydytojai gražiai išgydo Uloniškai gy-į
hemorojus (čirškimo metodą: I venkite, kiek tik galima.

■ kas kelios dienos su adata įlei-Į ----- -------------
Jdžia į išplėstas venas tam tik- s w # . |
! rų vaistų, nuo kurių jose krau- 
Įjas sukepa, sukrašėja, ir pas-

“Novaja Žizn” (Komunis-;
tinis rajonas) kolchozninkai j tos iki kiekvieno kolchozi- 
sutrumpino sėjos laiką 18jninko. Kiekvienai brigadai 

i dienomis. Kolchoze įvestas i paskirtos gamybos’dalys ir 
į niu pažiūrų skirtumo. Vienok Į akordinis darbas, planai da-1 duoti uždaviniai, 
'partijos nariai turi viduje šių i vesti iki kiekvienos brigą- j 
draugijų sudaryti partijines į dos ir kolchozininko. Ko-1 
grupes (komunistines .
jas) ir ilgu sistematingu dar-! j tjn kolektyvizaciją; 
bu viduj visų draugijų siekti | *- J
nustatymo visų artimiausių I v 
santikių tarp jų ir partijos. i Bast anko 

; įvestas
bi4nkųPtaKmoR4Xrimaa?jšfrb™ov.normĮ’s.aPsYars- Ueton 28. dien£ Įaiko kurį 
mokina, kad nuo pat užmezgi- Vtos plačiuose kolchozimn- buvo paskyrę Raikolchozso- 

darbų. del susidarymo tam tik- >no tokių darbininkų organiza- susirinkimuose ir davė, 
rų išlaidų. Mums vistu* yra cijų (profesinės sąjungos, ko-! 
reikalingi daugiau prasilavinę peratyvai, kliubai ir panašios) ’ 
draugai ir draugės. Mums rei- reikalinga siekti to, kad kiek- 
kalinga atremti priešų puoli- viena tų įstaigų būtų s-d (ko
mai ant mūsų judėjimo, o tą munis 
galima bus padaryti tik dau
giau prasilavinus.

Tie draugai ii- draugės, kurie 
per dvi savaites ims CB. mo
kykloje kursus, jie daugiau 

, prasilavins ir sugrįžę galės va
dovauti draugų 
mokyklėles.

Visų kolonijų 
energingai imtis 
pasiuntus sugabiausius drau-! 
gus ir drauges iš savo koloni-i 
jos į mokyklą. Mokykla atsi-1 
darys Brooklyne, 4 d. liepos, ir> 
tęsis iki 18 liepos. Tai yra,! 
per dvi savaites.

Chicagoje antra mokykla busi 
organizuota per Sub-Biurą. 
Smulkmeningiaus apie ją bus! Taip tai Leninas dėstė užda-i 
parašyta vėliaus. : vinius Komunistų Partijos na-1

Mūsų priimtoji rezoliucija! rių veikimui pašalinėse darbi-1 
kaip Rytinių, taip Vakarinių ninku klasės organizacijose, i 
ir Centralinių valstijų Lietuvių Tas būtinai yra reikalinga įsi-i 
Komunistų Konferencijų mo- tėmyti k^kvienam partijos na-j 
kyklų klausime pareiškia: ' riui ir simpatikui. ši draugo ■

“Konferericijos pareiškia už Lenino mintis vėliaus, įsikūrus 
įsteigimą lavinimosi pamokų i Komunistų Internacionalui, bu- 
panašioj formoj kokioj šian-'vo praplėsta ir dar aiškiau iš-

kom-Worcesterio lietuvių 
frakcija nutarė rengti Naujos 
Anglijos Lietuvių Komunistų 
išvažiavimą. Centro Biuras

Gali-
! ma ir dažniau įsileisti. O, kad

pilnai užgiria draugų žingsnius buvo rašyta 1913 metais, kada^jqQ^Q darbininkai pasižada 
ir ragina visas Naujos Angli-|dar nebuvo įkurtas Komunistų Į -^zx.- VnlnbnyamQ tfiVc 
jos darbininkiškas organizac.i-j Internacionalas. Dabar reikia *
jas paremti tą išvažiavimą. CB. i suprasti, kad komunistai pri-, .
iš savo pusės taipgi stengsis tu- valo vesti darbą Partijos ir Ko-j1 Molot^ iššaukė Capajevo 
rėti atstovą. *

Centro Biuro Mokyklos
“Laisvėje“ 130 num. tilpo 

Centro Biuro atsišaukimas mo
kyklų klausime. Veikiai reikia I 
Lietuv. Komunistų Frakcijoms i 
šaukti susirinkimus ir išdirbti 
planus, kaip pasiųsti iš savo 
kolonijos nuskirtą mokinių skai
čių. Reikia įtraukti vietines 
ALDLD. ir LDSA. kuopas ir tų 
kuopų komunistiniai nusista
čiusį elementą. CB. ypatingai 
ragina siųsti jaunesnius mūsų 
draugus ir drauges.

Negali draugai apleisti tą

munistų Internacion. nutarimų 
mų dvasioje.—Red.) Socialde-. 
mokratija (taip vadinosi tada! 
munistai.—Red.) privalo trauk-Į 
ti į visas darbiniu, organizaci
jas galimai daugiau darbininkų, 
kviesdami į narių sąstatą visus 
darbininkus, nežiūrint partiji-Į

i užsėti kolchozams 5 tūks- 
i tančius ha. Sovchozas “Sierp
Į L AUVXVU 1OOC4UL4V V«paj’vVl) | 

■ vardo Sovchožą soclenkty- j 
nėmis.

savitarpines

draugai turi 
už darbo, kad

dien yra vedama Brooklyne. 
Taip pat konferencija užgiria 
Centro Biuro nutarimą šią va
sarą Įsteigti dvi mokyklas—vie
ną rytuose,, kitą vakaruose, 
prie jų pritraukiant mūsų sim
patiškas organizacijas, kaip A. 
D.D.L.D. ir L.D.S.A.”

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

CITY

IZMO

CITY

važiavimu 
ų kalbose. 
lS ir kiti, 
i padedam 
įuo 9 ryte

325

Trumpu laiku išn 
viską kas link A 

BILIŲ M ECH AN 
Praktika ant vietos.

Išardymas, sutaiaymas, euntaiyiriak, t>uprait elektriką Ir magnetizmą, ir 
ir pieną automobilio; mokinam' dienomis Ir vakarais lietuvių ir anglį 
Mokytojais yra žymūs ekspenai—L. TICHNI^VICIUS, B. J. VAITKUNA 
Leidimą (License) ir Diplomą gvn rantuojame už mažą užmokestį. Mes 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiražymas J mokyklą kiekvieną dieną n 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. I4th STREET Near 1st Avenue NEW YOU 

Telephone, Algonquin 4-4049
r-fliinniiiiiiniiifi.’nini.'iiniinii'nHiiitiiiniiirui.iikL'i.'iriiu.bi.iPiN.’iniiiiiiui.'i^HiiMnir'irntiimiinoiiitnufiiiiiiiiifni.'fiiiiinrfiininnnitttfnniiffr.noimmmnnnnnnfBi
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYI
E. 14tli STREET, ’ Near 1st Avenue NEW ’

Įvairių karštų gėri
mų,. ypač k u’o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilum'os j v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Stacn Island Fer
ry.

L u t v in’s Hali yra . > 
plačiai žinoma ne’' 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu- ■ 
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, . 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

A.L.D.L.D. XII APSKRIČIO 
/ PUSMET. KONFERENCIJA

A.L.D.L.D. XII Apskričio, 
konferencija įvyks 26-tą die- 

|ną liepos (July), 10-tą vai. ry- 
Įte, A.. Valinčiaus svetainėj, 51 
! Butler Alley, Pittston, Pa.

Visos XII Apskričio kuopos — 
turite išrinkti delegatus į šią J 
konferenciją. Atstovybė yraĮ| 
sekama : kuopos, turinčios ne- Į g 

akordinis darbas, jos laiką nuo 12—15 parų n^rlų> turi įeisę i
J i t rinkti po 1 delegatą nuo kuo

pos ir kiekvienų dešimties na
rių. Kuopos, kurios turi virš 

Į 50 narių, siunčia nuo kiekvie
nų 20 narių ir kuopos po 
vieną delegatą. Kuopos turi 
išrinkti delegatus ir įteikti 
mandatus. Reikalinga, kad 

į kuopos duotų gerų sumanymų 
konferencijai.

Kuopų sekretoriai turi pa
gaminti pilnus raportus iš 
kuopų veikimo. Kaip tai: 
Kiek yra narių, kiek jų jau už
simokėjo už 1931 metus; kiek 
parduota ir išplatinta literatū
ros, už 
turėta

partijines | dos ir kolchozininko. Ko-j
S .fra?5^~lmun^s^n^s rajonas užbaigia i Serdobsko rajono MTS 

kolchozininkai iškėlė prieši
nes išdirbimo normas. Kol- 

kolchozuose chozininkai sutrumpino sč-

tų) partijos ramstis. Pa
sitarimas kviečia visus partijos 
narius įsidėmėti šį svarbų už
davinį, kursai yra ypatingai 
opus Rusijoje, kame likvidato- 

' riai sistematingai bando panau
doti legales draugijas prieš, 
' partiją.

“Pasitarimas skaito, kad ren- 
! kant įgaliotinius į draudimo 
kasas, visame profesinių sąjun- 
gų darbe ir tt., reikia, ginant 

i pilną judėjimo vienybę ir ma
žumos pasidavimą didžiumai, 

į vykdyti liniją, siekti išrinkimo 
j partijos šalininkų į visas atsa- 
ikomingas vietas ir tt.” Liet. 
■Kai. T. 4. 153-154.

reikšta, ypatingai Komunistų 
Internacionalo Antrojo Kongre
so tezėse ir vėlesniuose doku
mentuose. Bet svarbu yra šis 
dukumentas parodantis, kaip 
pasaulinis proletariato vadas 
mokino partijos narius veikti 
pirm proletarinei revoliucijai.

juzo oportunistai

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna- ' 
vimas bus atatinkamiausias ir ; 
už prieinamą kainą. Nuliūdi- Į 
mo valandoje, prašau kreiptis I 
prie manęs sekančiu 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

antrašu:
STREET

PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone ■— Main 1417

kiek pinigų; kiek 
parengimų; kokiems 

tikslams ir kiek išaukota pi
nigų ;
.kėlė
taip 
pos 
kiek

LITVINAS

j| Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
žinomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesija.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
1

2220 Arenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-®2«l

kiek išsikėlė ir atsi- 
narių į kuopą; reikia 
pat nurodyt, kurios kuo- 
turi savus 
literatūros.

Raportai turi 
ne vėliau, kaip 
liepos. Tokiu būdu bus gali
ma juos sutvarkyti ir duoti 
abelną raportą konferencijai, 
šitie raportai reikalinga paak- 
stinimui kuopų prie geresnio 
veikimo. Apskritys ir Centras 
turi žinoti veikimą kuopų.

Raportus siųskite šiuo adre
su : Sekretorius J. V. Stanke
vičius, 338 Hazle St., Wilkes- 
Barre, Pa.

knygynus ir

būt prisiųsti 
iki 20 dienai

Vaistai Užmušė 3 Kūdikius
CORTLAND, N. Y., bir

želio 4.— Donald Salisbury, 
18 mėnesių vaikas išgėrė

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs gaKtumOt,, 
\ j uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
H sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin- ■ 
■ į kainais akiniais

Į Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
tymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidėtame ant Retinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-8342 <.1
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE
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Hans Lorber. Vertė J. J

AMERIKONAS i mokslas išspruko iš galvos bematant. Jam 
beliktų tiktai; vėl grįžti dvaran į odalupio 
dvarininko nagus. O čia—pramonėje—dar-

Į bo vargu begautų.—Viena, jau pasenėjęs,

. \

Betkas, kas pirmą kartą matė ameriko
ną, galėjo palaikyt jį buvus inteligentą. 
Bet buvo netaip—amerikonas anksčiau 
kiaules ganė. Iki Didžiojo pasaulinio ka
ro tarnavo pas turtingą lenkų dvarininką 
ir tik paskui išėjo į vokiškos “kultūros” 
kelią. Tada jis nemokėjo nei skaityt, nei 
rašyt, nei skaičiuot,—nebent tik kruopš
čiai dirbti—šitą jis mokėjo.. Tat ir pateko 
jis didžiuliu chemijos fabrikan, kur tokie 
žmonės buvo reikalingi.

Jau dešimtus metus jis dirbo amoniako 
gaminimo skyriuj. Pastaraisiais metais 
jis įsirito į “aukštą” vietą. Už kubilų* kur 
išsivalo amoniakas, užrašinėjo jis monome- 
tro parodymus, kontroliavo termometrą 
bei lengvus analizus darė. Atvykdamas 
Vokietijon jis buvo visiškai bemokslis. 
Kaip gi tat atsitiko? Labai paprastai: 
karo metu buvo brangi kiekviena pora 
darbininkų rankų ir todėl buvo neįmano
ma, kad darbininkai mokėtų skaityt bei ra- 

» šyt. Amerikonas pastojo fabrikan ir tik 
čia tepramoko visų šitų pačių reikalingiau
sių dalykų. Dar brangesni buvo laisvi nuo 
karo tarnybos, ramaus būdo ir sąžiningi 
darbininkai. Pas amerikoną visos šitos 
savybės buvo gausios. Tokiu būdu, vik
riai ir nepastebimai, amerikonas liko kva
lifikuotu darbininku.

Jis turėjo tik vieną trūkumą, kurs pa
staruoju laiku vis labiau pietojos. Norė
damas papildyti savo išorės energiją, kuri 
išgarsino jo pavardę, amerikonas pradėjo 
plėtoti tvirtą sugebantį save apginti būdą. 
Fabriko valdžiai tas nepatiko. Bet tuo 
laiku, kada kvalifikuotais darbininkais ne- 

Į galima buvo svaidytis, o naujų apmoky
mas reikalavo daug brangaus laiko—fab
rikantams neliko kas veikti. Reikėjo lai-

tokiu įstatymu.
Jau įvyko keletas tarptauti

nių masinių mitingų ir de
monstracijų. Taipgi tarptau
tinė milžiniška konferencija 
įvykti d. gegužės, kur daly
vavo 135 delegatai, atstovau
dami 1,683 narius. Konferen
cija išdirbo planus ir padarė 
gerus tarimus, kaip pasekmin- 
giau kovoti ir nutarė šaukti 
tautines konferencijas vykinti 
tuo tarimus gyveniman. Grei
tu laiku bus šaukiama visų lie
tuvių organizacijų konferen
cija. Katros organizacijos dar 
neturite išrinkę delegatus, tai 
išrinkite sekančiuose savo su
sirinkimuose, o katros jau iš
rinkote, tai paraginkite savo 
delegatus, kad būtinai daly
vautų toj konferencijoj. Tė- 
mykite vėlesnius pranešimus 
mūsų spaudoj: kada ir kur 
konferencija įvyks. Komite
tas, stengsis, kad atlankyti tas 
organizacijas, katros dar ne-

o antra, darbo rankos ponams dabar nebe- 
taip reikalingos—fabrikuose ėmė pravesti 
taip vadinamą racionalizaciją.,

Jis sprendė nusileisti. Bet ir tatai ne
padėjo. Meistras pamatęs nuolaidumą dar 
labiau ėmė pūstis, aršiau kibti. Ameriko
nas įpuolė kuo ne į nusiminimą. Dirbo 
dar kruopščiau, dar greičiau. Bet visa bu
vo veltui... Meistras keikėsi, mišo su vel
niais, viskas jam netiko, viskas buvo ne
taip. Reikalą pataisyt buvo jau vėlu!

Nusiminimas, užgulęs amerikoną savo 
sunkumu bevos jį visiškai neužspaudė. Bet 
vis dėlto neužspaudė,—net priešingai,— iš
vijo visą jojo baimę. Jis vėl buvo drąsus, 
vėl davė meistrui suprast savo kumščiu, 
grąsančių sudaužyt jo galią, sutrupint 
žiaunas, jei teik jis neprikąs savo liežuvio.

Šitoks grūmojimas tiek išgąsdino meis
trą Gaferštrau, kad tas galvotrūkčiais nu- 
dūme fabriko admimstracijon ir pasiskun- įurj i§riĄlį^ delegatus. 
dė vyresnybei jo gyvybei gręsiančiu pavo- Ateivių Teisių Gynimo

skaitykite:
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; Žemės Ūkis; Pramonė:, 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga.iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA! .

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trocki^ panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

jum. ’ •
Kas gi tat? lyg nustebęs klausė dakta-Į 

ras. Jo balsas buvo silpnas, lyg kad jis 
amžinai sirgtų, ir atrodė it triušis, kuriam 
laboratorijose daro įvairius bandomuosius 
skiepijimus.

Meistras Gaferštrau giliai atsiduso ir iš
tarė amerikono pavardę.

—Bet taip kurstančiai!—suurzgė dakta
ras Oneblutas.

Meistras Gaferštrau palingavo galvą.
—Tegul jis veikiai ateina čion pas ma

ne!
—Klausau, ponas Oneblute!

. Noroms nenoroms amerikonas turėjo ei
ti pas daktarą Oneblutą. Jį apėmė apmau
das, nes jis nemanė, kad reikalas galėjo 
taip toli nueit.

Peržengęs biuro slenkstį, be daktaro 
Onebluto ir meistro, ten jis rado dar vy- 

ty J _ ii > Visi 
sužiuro, . it kokį žvėrį išvydę—vieni pikti, 
kiti širdingi. Į biurą įėjo panelė mašinistė

Komitetas.

FITCHBURG, MASS.

kytis atsargiau pajieškot žmonių ir pa- re8?l meįstrą B aną ir du padėjėjus.
ruoši naują pamainą.

Administracijos pažiūra į amerikoną pa
sikeitė. ~ _

2 kesys. su meistru Gaferštrau nebuvo toks
J, ^4, 1 JĮ JĮ Jį Cį> U V JL X JLY O Vz .1 C'V-l j VJCt**

| ferštrau ėmė bumbėti, reikalaudamas iš

Jis tat gerai pastebėjo. Pašne- *r tylėdama atisėdo už savo ties langu
• . ~ ~ L. “ . - oc n m m no n i    j „  j*esančios mašinėlės. Tai buvo ta pati pa-

bičiuliškai meilus, ramus—atvirkščiai, Ga- ?e*e’ _ U1 amerikonas taip noriai žiūrėjo į 
_________________________________ jos pėdsakus. Ji turėjo tokią lengvą eise- 

jo žodžių, kurie amerikonui niekad nė gal-1kiekvieną kartą taip maloniai sveiki- 
von neateidavo. Amerikonas buvo nebe-1 f10.81’, jV,acino’ Sofija—taigi,

I tekęs visos savo energingos išvaizdos. Bet . ^bar sėdėjo čia ir nuvargusi- pa- 
paskui pasitikėjimas* savimi sugrįžo, ir gubomis dirbo. Josios akys nuo dažnų 
meistrui davė suprasti, kad pataikant bei tymsavimU buvo_ paraudonavusios. --
klūpčiot prieš kiekvieną snarglį jis nenori, f1 merSaltes krūtinėj suvokė didį 

j Taip praslinko tūlas laikas. Paskui meis- 5e.n^tyima lydint, ir jis panoro linktert 
I tras pradėjo dar karingiau grąsinti atlei-lį^1 Let eja kimus riksmas sutruk

siąs. Amerikonas, prisiminęs netolimos n°J’ą’ atsigręžęs, prieš save išvydo 
■■ praeities kiaulių ganymą, nusigando. Vi- bedegantį pykčiu daktarą Oneblutą.

jos pėdsakus. Ji turėjo tokią lengvą eise-

Ame-

Taip praslinko tūlas laikas. Paskui meis- kentėjimą glūdini, ir jis panoro linktert

sas jo skaitymo, rašymo bei skaičiavimo (Bus daugiau)

SOOTHBURY ir OXFORD, CONN

Gegužės 30-tą d. įvyko L.D. 
!!. S. kuopos piknikas ir pavyko 

gana gerai. Diena buvo graži 
ir šilta, tai atsilankė pusėtinai 
draugų ir draugių iš apielin
kės miestų. Bridgeporto drau
gai tai ir svečius atsivežė; 
draugai Bakūnai net iš New 
Jersey pribuvo. Mes klausė
me, kame dalykas, kad taip 
iš toli atvažiavote. Nagi, at
isakė, kad buvo svečiuose 
Bridgeporte, o kad bridgepor- 
tiečiai važiavo, tai’ir mes tu
rėjome važiuoti. Tik gaila, 
kad laiko trumpa buvo, o be
veik visi kuopos nariai buvo 

g užimti darbu, tai nebuvo ka- 
* da su mūs taip gerais idėjos 
^draugais kalbėtis apie mūs 
! reikalu^, o gal kitiems nei ran

kos nėpaspaudėme. Atleiskite, 
draugai ir draugės, nes mūs 
dar nauja kuopa, tai mažai tu
rime hferių, kad dar prie pa- 
tarnaVhnų buvo stoka.

sunku palaikyti darbininkiškas 
organizacijas, o kad ir palai
kytume, tai būtų be jokio vei
kimo. Tik su jūsų pagelba, 
brangūs draugai ir draugės, 
mes galime šį bei tą veikti. 
Taipgi varde kuopos tariame 
ačiū kuopos iždininko dukre
lėm, draugėm Slušinskaitėm, 
nors jos nėra mūs kuopos na
rėm, bet dirbo visą dieną pik-

Aukos Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui

Gegužės 17-tą dieną čia įvy
ko prakalbos, kalbėjo draugas 
J. M. Karsonas. Buvo rinkta 
aukos Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui. Aukojo 
sekami draugai: J. Samulėnas, 
J. Pranckus po 50c, M. Kalie- 
ša 30c, J. M. Karsonas, K. 
Ramanauskas, J. Augštikalnis, 
E. Grunskis, J. Pasakoms, H. 
Karža, A. J. Katkauskas ir P. 
Baceyičia—po 25c; K. Praka- 
pas ir Jakštys—15c; J. Baro
nas, M. Mačionis, Kazakevi- 
čia ir Olga Prackienė—10c. 
Viso aukų surinkta $4.00.

Pinigai pasiųsta į centrą. 
Visiems aukavusiems tariame 
ačiū.

M, Petkienė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Firma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. ‘ Apie tą bylą klęrikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
/

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų musų laikraščių sk&itytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

ELIZABETHAN. J.
L. Darb. Susiv. Am. 4-tos kuopos 

susirinkimas įvyks antradienį, 9 d. 
birželio (June), 69 Park St., 8-tą 
valandą vakare. Visos narės pribū
kite ir atsiveskite naujų nariu. / 

Sekr. B. M.
(134-135) 

cliffside’~n.~j.
L.D.S.A. 68-tos kuopos susirinki

mas bus antradienį, 9 birželio, Ma
žeikos svetainėj, 185 Jersey Ave., 
8-tą vai. vakare. Visos narės ateikit 
laiku, turime svarbių reikalų aptarti.

Sekr. M. Mažeikiene.

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Paraše V. Kapsukas «

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera
tūra, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

APYSAKĄ “MOTINA”
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningf darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, Šiįipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, Skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

čia; mes matome, kaip su did
žiausiu įnirtimu reakcija puola 
žėdną darbininkų pasijudini
mą. Jie apsiginklavę su viso
kiais įrankiais, mašininėmis 
kanuolėmis ir gazinėmis bom
bomis prieš alkanus ir begink
lius bedarbius darbininkus. 
Taip pasitiko alkanus maršuo- 
tojus Michigano valstijos sos- 

„ , . tinėj, Lansinge, taip pasitiko ir
nike, patarnaudamos prie so-' kįt0Se valstijose, o dar žiau- 
dės ir užkandžių. Mes pra-Iriau pasitiko mūsų jaunuolius 
some, kad jūs, draugės, prisi- j Youngstown, Ohio, kur valsti- 
rašytumėt prie mūs abiejų kuo-į jOg kazokai ir miesto policija 
pų, o tada galėsite veikti su;su gvino kulkomis “pasveiki- 
savo tėveliais visą organizaci-į non juos> Apie šimtas areg_ 
jų darbą. Tainwi vipnn. imi-G... 
na i" 
dirbo. Rodos, bus Ješinskiutė. Į 
Tariame didelį ačiū.

Nors mūs mažai narių, bet,®®’ 
piknikas, su pagelba gerui- . . 
draugų bei draugių, pavyko! konstitucinius įstatymus prieš 
gerai; išplatinta literatūros už ateivius darbininkus. Tik sie
kelis dolerius. Draugas J. že-' V118 d’®n°mis tap0 Pr',m!;as1 bl; 
maitis iš Waterburio rinko au-ibus Michigano valstijoj, aa 
kas “Daily Workeriui”, kiek į suregistruoti visus ateivius, nu- 
surinko neteko patirti. Pelno!™11 JV , Paveikslus ir pirštų 
kuopai gal liks keli doleriai.' antspaudas ir įvesti pasportų.

Taigi mes esame sutvirtinti, | 
tik stenkimės, draugai ir drau- i 
gės, gauti daugiau naujų narių j 
ir lankykime susirinkimus vi-

Taipgi viena jau- įuoįa įr keletas desėtkų sužeis- 
draugė iš Waterburi o ir (ta, kiti randasi ligonbutyj.

Valdančioji kapitalistų kla-( 
jausdama savo gyvenimo 

Į galą,' išleidžia aršiausius prieš

Į Programa publikai gana ge
trai paįtįko, dainos ir prakalbos 
| taipgi, ir deklemacijos buvo 
Lklausdmos atydžiai ir palydė- 
|tos gaila didžiom ovacijom. ......~

, ^Reiškia, visi dalyviai atliko sa- s« ^a, ateityje mes turėsime ir 
įyo užduotis gerai. Mūs kuopa į kita kuopa> tokia tvirta, kaip 

_Tac,u PairTs i literatūros kuopą. Turime
||monn Iš New Haven ir Vih-1Įsmarkįau visi padirbėti, ne- 
jlJ0* Choro sekstetui. Taipgi; klausykime, kad mus priešai

baugina, mes vienykimės; kur 
Bridgeporto, V. J. Valaičiui ( vįenybė, ten įr galybė.

B New Britan, močiutei M. 
įtakevičienei ir deklemator- 
lems: Olgai Sinkevičiūtei ir 
gulinai Kaytis; taipgi ačiū ir 
iįįfctM atsilankiusiems į mūs 
ifMniką.
' Jūs visi, draugai ir draugės, 
įjį» gana gerai parėmėte ir 
Hfevtte daugiau energijos 
BB naujai kuopai. Tokioj 
įįlžoj lietuvių kolonijoj be pa

Southburio Šlubis.

DETROIT, MICH
Ateivių Teisių Gynimo Komite

to Atsišaukimas J Detroito 
Darbininkų Organizacijas

Draugai ir drauges, darbi
ninkai, mes matome, kaip šian- 

os apielinkės draugų, būtųdien reakcija smarkiai siau-

; sistemą. Tas reakcionierius 
gubernatorius Bruces tą įstaty
mą jau - pasirašė. Jei niekas 
neužprotestuos bėgyje 60 die
nų, tai tas bilius pasiliks įsta
tymu, tie ponai pradės tą savo 
pragaištingą darbą. ‘ *

Tai dėlto mes, žinodami, kad 
mūsų lietuvių organizacijos di
džiumoj susidaro iš ateivių, 
kreipiame^ į jus, kad atkreipti 
visas spėkas prieš tą reakcijos 
siaubūną. Dabar yra laikas 
šaukti savo susirinkimus, iš
nešti protesto rezoliucijas, daly
vauti tarptautiniuos masiniuose 
mitinguose ir ^dalyvauti šim
tu procentų demonstracijoj, 
kuri įvyks 26 d. birželio, prie 
miesto rotužės, kad sudaužyti 
tą bjaurų įstatymą prieš atei
vius ant visados. Lai jie dau- ' 
giau nedrįsta pakelti balsą su

ELIZABETH, N. J.
L.D.S 33-čios kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 10. birželio, L.D.P. 
Kliube, 8-tą vai. vakare. Draugai ir 
draugės, būtinai ateikit, nes delega
tai iš L.D.S. naujo apskričio suva
žiavimo išduos raportą. Yra ir ki
tokiu svarbiu reikalų aptarti.

Sekr. V. K. S.

GREAT NECK, N. Y.
T.D..A. John Reed Branch arba bu

vusios 48 kuopos susirinkimas bus 
pirmadienį, 8 birželio, Straukos sve
tainėje, 8-tą vai. vakare. Draugai, 
visi ateikit į susirinkimą, turime 
svarbių reikalų aptarti.

Org. F. K.

HARTFORD, CONN. '
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirin

kimas bus pirmadienį, 8 birželio, po 
No. 29 Lawrence St., 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai ateikit ir pasisteng- 
kit mokesčius užsimokėti, gausit nau
ją knygą “Aliejus.” Kuopa nutarė 
nenešti knygos į namus, todėl nariai 
turi ateiti į susirinkimą atsiimti.

Sekr. J. Rudzinskas.
(133-134)

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G KABOKI US-UNDERTAKER 

[fibal«amuoja ir laidoja numirusios ant 
visokiu kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pan mane. Pas mane 
galite gauti lotua ant viaokių kapinių kuo 
geriauaioae vietose ir už žemą kainą._

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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THE COLLECTED WORKS OF

Balsas

A NEW EDITION

BALSAS edition

Usually $18.50

menesiams
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLANĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Buy these books from

Brutališkai Užpuolė 
Jaunuolius Ginkluota Policija

užsisakyt “Balsą

Yra didelis Pareikalavimas

Everything
Issued

contained in the original 
by International Publishers

Plytų Fabriko Darbininkų 
Išnaudojimas

miau, sukite po dešinei ir ten 
rasite svetainę Michell Ave.

Sekr. A. Matulevičius.

—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie. kurie vartoja po (plačią

I Darbininkai Masiniai 
Pikietuoja

tame, kad 
konferenciją užbaigti anks
čiau, kaip galima, kad dau
giau laiko būtų piknikui. Sve
tainė konferencijai ir pikni
kui paimta nuo 9-tos vai. ryto 
iki 9-tos vai. vakaro, laiko ne
daug.

Atvykę į Lindeną, eikite 
Wood Ave ir priėję senąją 
City Hali, vienas blokas pir-

PITTSBURGH, Pa.—Darbi 
ninkai jau pradeda judėti ma 
siniai. Buvo nutarta, kad bir 
želio 3 d., 6-tą vai. ryte, dar 
bininkai turi susirinkti j masi 
nį pikietą prie kasyklos No

BALSO”
Metalhs 
šešiems
Pavienio num. kaina

kalavimus paskandinti krau
juose. Ji apsiriks taip, kaip 
Rusijos valdonai apsiriko.

Bedarbis.

II Apskričio pusmetinė kon
ferencija įvyks,t21-mą d. bir-1 

Visi želio, Progress Hall, Michell Į V1S1 
Apie Ave., Linden, N. J. Konferen-' 
apie cijos pradžia 10-tą vai. ryte.

Nemanau, kad yra reikalinga! 
agitacija, raginanti kuopas gus 
kad imtų dalyvumą konferen- nos

Ai, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malontkšt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

“Dabar ant kiek galėsiu aiš
kiai ir smulkmeniškai aprašy
siu jums gyvenimą Baku mies
te, taip pat ir visoj SSSR. Jūs, 
aš manau, jau žinote ir turite 
vaizdą apie mūsų penkių metų 
planą. Ir jei peržiūrėti skaitli
nes vienų bei kitų šakų staty
bos mūsų Sąjungos, galima pri
eiti prie nusistebėjimo nuo

vidurių už 
kietėjimą—kuris žmogui pagami 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų 
25 centai už skrynutę.

Mes pribuvome dar 5 :30 v. 
ryte, bet jau radome apie 700 
darbininkų susirinkusių,, 
liau pribuvo daugiau, 
stojome į pikieto liniją. 
6-tą vai. jau pribuvo 
1,000 darbininkų. Daug pri
buvo ir juodveidžių. Buvo mo
terų ir merginų. (

Pribuvo ir kompanijos sau-! 
gotojų, skebų, bet jie nelipo 
nei iš mašinų. Jų buvo tik 
apie 30. Tai ką reiškia darbi
ninkų kova ir vieningumas. Jei! 
taip darbininkai ir visuomet 
laikytųsi, tai jų kovos visuo
met būtų laimėtos.

Vėliau atlaikyta masinis mi
tingas tuščiuose piečiuose. 
Kalbėjo trys kalbėtojai. Jie 
nurodė, kaip reikalinga kovoti 
ir organizuotis Į karingas dar
bininkų organizacijas. Išrink-1 
ta komisija iš 20 darbininkų,( 
kad dar didesnes pikieto lini-j 

j jas suorganizuotų. Gi 10 dar-j 
, bininkų išrinkta vykti į Pitts-! 
burghą pasitarimui, kaip dari 

' daugiau darbininkų išvesti ■ 
streikam šiam streikui ir pi-Į 
kietų linijose vadovauja Naci-j 
onalė Mainierių Unija ir jos 
vadai.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N

gal planą... ir ką gi mes ma
tome sąryšy su garsiais šauk
smais oportunistų apie negali- 

' mybę įvykinimo plano? Mūsų 
• aliejaus penkmetukė išpildyta 
Į Jau j 2 ir pusę metus! Tik sau 
įsivaizdinkite, pas mus toks bu- 
davojimas, toks kylimas, kad 
net trūksta darbininkų. Mies
te Baku bedarbių, galima tik
rinančiai sakyti, visai nėra. * '

“Tiesa, randasi tokių, kurie 
atsisako nuo skiriamo jiems 
darbo; renkasi geresnio, bet 
tokių- mažai, ir profesinės są
jungos tokių nemyli.

“Daug darbininkų, taip pat 
specialistų ir tarnautojų (skai- 
tliuotojų, knygvedžių ir kitų 
ofiso darbininkų) mobilizavo į 
distriktus ir kolchozus ant lai
kino darbo. Yra daug tokiu, ku
rie liuosnoriai sufinka važiuot, 
bet taip pat yra ir tokių, kurie 
nepatenkinti tąja mobiliz., bet 
kaip jūs manote, Vaciau, jei 
kaimuose nebus ganėtinai dau
giau prasilavinusių žmonių, ar
gi galėsime mes greitai prieiti 
prie socializmo? žinoma, ne.

“Dabar apie gyvenimą darbi
ninkų. Vidutiniai uždirba 150- 
200 rublių į mėnesį ir jei skai
tyti jo biudžetą pagal koopera
tyvų ir valstybinių produk
tų kainas, tai gali gyventi nor
maliai ir net gerai, bet, žinote, 
taip, kaip mes labai daug bu- 
davojame savistoviai ir visuo
met stengiamės apseiti be pa- 
gelbos, ant kiek galima, iš už
sienio, (priseina daug parduo
ti žalios medžiagos ir ūkio pro
duktų, mainui gauname maši
nas), mums priseina pergyven
ti trukumų, kaip gyvenimo reik-j 
menų, taip (ir pramonės. Ta-į 
čiaus darbininkai ir tarnauto-

Kas yra didžiausias žmogaus prieita 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 8-1411

Šįmet turime progos daryti žaislus “LAISVĖS” pik
nike dėka tam, kad Ulmer Parkas, kur “L.” piknikas 
bus, yra žymiai padidintas.

Piknikas pfašidėi nuo 12-tos vai. dieną ir tęsis iki 
12-tai vai. nakties. Dalyvaukite iš arti ir toli.

nistano) sparčiai kyla kultūroj 
ir pramonėj. . .

“M. A. Senkcvičiutėy

A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
REIKALAI, KONFERENCIJA

IR PIKNIKAS

YOUNGSTOWN, Ohio. — 
Kaip daugeliui jau žinoma, 
kad gegužės 30-31 čia įvyko 
jaunuolių suvažiavimas. Šį su
važiavimą šaukė Jaunųjų Ko
munistų Lyga. Šitas jaunuo
lių suvažiavimas buvo ir pro
testas prieš karą, prieš jaunų 
darbininkų išnaudojimą, negrų 
linčiavimą, ateivių persekioji
mą ir nedarbą.

Buvo rengta ir masinis pro
testas, demonstracija, gegužės 
30 d. Bet policija smarkiai 
prisirengė ją sulaikyti 
rinko apie 150 policijos ir aP^ei^en]^ 
tiek civiliuose rūbuose. Jau- v 
puoliai rengėsi maršuoti į 
Central aikštę. Apie 6:30 vai. 
vakare, kaip tik jaunuoliai jau 
susirikiavo ir bandė pasijudin
ti, policija puolė mušti ir stum
dyti, nepaisė nieko, daug dar
bininkų sužeidė. Suprantama, 
gavo ir policija. Laikraščiai 
rašė, kad buvo sužeista apie 
11 policmanų ir į 25 civiliai. 
Areštuota arti šimto žmonių. 
Bet darbininkai areštavimų 
nebijo, jie dainavo revoliuci
nes dainas, kad net kalėjimo 
langai barškėjo.

Jaunuolius tas brutališku- 
mas taip pat nenugąsdino. Jie 
dar energingiau pasireiškė ko
voti prieš tą kapitalizmo tvar
ką. * žmonės labai pasipiktinę 
ta valdžios taktika, kuri su
ruošė tą kraujo praliejimą. 
Čia dar nėra buvę tokio dar
bininkų kraujo praliejimo. Vi
si kaltina valdžią už tą brūta- 
lišką užpuolimą ant darbinin
kų. Valdžia nieko nelaimės, 
jei jinai mano darbininkų rei-

Kuomet “Laisvėj” bei visuo
se komunistų laikraščiuose ra
šoma apie Sovietų Sąjungą, 
kaip ten sparčiai pramonė kyla 
ir kad su kiekvina diena darbi
ninkų gyvenimas gerėja; ypač 
dabar baigiant penkių metų pla
ną SSSR būklė dar geresnė, 
tai vis randasi dar vienas kitas, 
kuris sako, kad komunistai tik 
rašo šiaip propagandos tikslu.

Kad komunistų spaudoj ra
šoma tiesa, tai patvirtina laiš
kas, kurį šiomis dienomis aplan
kiau nuo savo pusseserės iš Ba
ku miesto. Ji yra gimusi ir 
užaugus tame mieste. Jos tė
vas prie caro ‘ tarnavo kaipo 
načalnikas ir gaudavo apie 300 
rublių į mėnesį. Buvo nemaža 
“šiška” pirm revoliucijos. Lai
ke revoliucijos, matomai, mokė
jo sugyventi Įsu Sovietų valdžia 
ir dabar tarnau ja kooperatyve. 
Bet Sovietų valdžia tokius ne
priskaito prie darbininkų ir ne
turi tokių privelegijų kaip dar
bininkai. Iš laiško kaip matysi
te, ji pati rašo, kad augštesnio 
mokslo negalėjo pasiekti, nes 
pirmoj vietoj statomi darbinin-’ 
kų vaikai. Jai dabar sukako > 
20 metų. Rašydama savo laiš-( 
ką man, aiškus dalykas, veikiau-: 
šia daug dalykų nedadėjo, negu 
perdėjo. '

Išėmus grynai privatinius da-! 
lykus, laiškas seka:
“Brangus mano brol Vacius:— 

-“Dabar aš gyvenu atskirai nuo < 
tėvų, visai savistoviai, dirbu 
valstybipėj įstaigoj prie skait- 
liavimo (sčetovodom), gaunu 
algos 155 rublius į mėnesį; pas 
mus toks patvarkymas, kad vai-j 
džios tarnautojams nuskirta vi
dutinio darbininko alga. Jūs 
atsimenate, Vacius, aš rodos da- 
linaus su jumis savo svajonė
mis apie mokslą? Bet, apgai
lėtina niekur nesimokinu, (da
bar pradėjau mokintis įvairias 
kalbas), taip, kad į augštesnio 
mokslo kursus pas mus priima
ma išimtinai vaikai darbininkų, 
darbininkai ir taip pat vaikai 
specialistų ir labai nežymus 
nuošimtis tenka tokiems, kaip

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestras 
Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Kaip matote, savo laiške, kal
bėdama apie šalies problemas 
bei kitką, vartoja žodžius “mū
sų”, “mes.” Reiškia, Sovietų 

j Sąjungoj viskas kolektyviai da
roma. Kiekvienas ir kiekvie- 

| na ima atsakomybę už visos 
I šalies būklę ir tvarkymąsi, ne 
taip, kaip buržujinėse šalyse 
viskas remiasi ant “aš.” Toji 

I buržuazinė ideologija, indivi
dualizmo, savo šaknis įleido 
ir mūsų tarpan, tas nelemtas 
“aš” pasireiškia labai tankiai 
ir nemažai kenkia judėjimui. 

| Apsčiai lekcijų, įvairiais klau
psimais mums reikėtų imti kad 
į ir iš SSSR jaunuolių.

U. J. Senkevičius

Helo Hie Pioneers! 
A

Everybody who can write 
or draw for children: 
stories, plays, jingles, po
ems, jokes and riddles, 
popular science and how 
to make and do things, 
for use in Pioneer 
groups. Please send mate
rial to:

Pioneer Department 
Box 28, Station D

Dalyvaus Vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 
revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

Siųsdami pihigwR tfu savo Adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN.,PHARMACY 
Iii METROPOLITAN AVENUE. i BROOKLYN. N. T.

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkij ir kaimo biednuo- 
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

PANEVĖŽIS. — “Plytos” 
bendroves fabrike dirbam 
nuo 6 vai. ryto iki 6 vai. va
karo. Mūsų vadinami “mei
steriai” rankomis dirbdami 
gaudavo po 3 lit. nuo tūks
tančio plytų padirbimo ir 
■dar jiems atskaitydavo 10 
nuošimčių, likdavo tik du 
2 litai 60 centų. Vienas ge
riausias meisteris padirb
davo 3000 plytų per ii va
landų. Merginos, kurios 
atiminėja plytas nuo meis
terių, gauna atlyginimo 2 
lit. 50 centų už 11 vai. dar
bo dieną. Molio plaudyklo- 
je uždirba nuo vagonėlio 1 
litą ant 6 žmonių. Du sto
vi ant tilto, gauna vieną li
tą mažiau, kaip dirbantieji 
duobėj: jeigu jie duobėj 
uždirbdavo 5 litus, tai ant 
tilto tik 4 per dieną, o išva
rydavo 40—45 vagonėlius 
per dieną.

Prakaito nespėji braukt 
nuo veidų, o drabužiai tai 

sumirkę nuo prakaito, 
nes nėra laiko jieins išdžiū
ti. Bet to dar maža: pabai- 

darbą reikia dar maši- 
išvalyt, kuriose atlieka 

cijoj. šiais metais svarbu yra įvairių liekanų, o ta išvali- 
dalyvauti todėl, kad yra daug 
gyvų faktų, kuriuos reikės ap
tarti, 

i Toliaus reikia priminti ir 
tas, kad pasibaigus konferen
cijai, toje, pačioje vietoje,! tūkstanti 
įvyks Apskričio naudai pikui-' niišerio 
kas. Piknike tikimės turėti 
svečių iš visos apielinkės. Prie 
'to, dalyvaus visi delegatai pik
nike, kurie bus kon.fesencijoj. 
Brooklynas vyksta į, konferen
ciją skaitlingai ir vien tik Pir- 

jmos Kuopos 14-ka delegatų. 
'Na, o kur kitos Brooklyno A. 
Il.D.L.D. kuopos?
i šioje konferencijoje bus pa
tiekti planai kitam pusmečiui. 

J Be abejo, yra kuopų, kurios 
(silpnai pasimokėję šiais me
stais, tai būtinas reikalas bus 
tuos dalykus tinkamoj formoj j 
apdiskusuoti. j

Apskričio Komiteto posėdis j 
įvyko 31-mą gegužės. Posė-į 
dyje 
nariai 
Išmokėjus įvairias bilas, Apsk
ričio iždas liko silpnas. Aiš
ku kiekvienam, kad nesant pi
nigų ižde, darbas pirmyn ne
gali būt našus. Teatras, kuris 
buvo vaidinamas Patersone,ne
buvo finansiniai našus; pelno 
liko, bet mažai. Gi prieš ko
mitetą darbų yra daug.

šis parengimas, kuris įvyks 
;po konferencijai, bus ta at
spirtis, kad pakėlus Apskričio 
iždą augštesnėn skalėn. Šia
me parengime dainuos Sietyno 
Choras iš Newark, N. J., bus 

nri'si i’Kalbėtojų ir kitų' įvairių žais- 
P "n.. Piknikui lietus negali pa- 

Atsitikime lietaus, yra 
svetainė šokiams ir ne šoki
kams susirinkti. Tad visi pra
šomi imti šiose iškilmėse da
lyvumą. ' ■

Delegatai, kurie vykstate į 
konferenciją, p r i r e n g k i te 
trumpus pusmetinius raportus 
iš kuopų darbuotės. Kuopos 
siunčia delegatus pagal perei
tų metų kuopose narių stovį. 

Kiekvienh kuopa turi įduoti 
vykstantiems delegatams (į 
konferenciją, metines duokles 
į Apskritį po 5 centus nuo na
rio. Atminkite, draugai dele
gatai, kad visi pribūtumėt lai
ku, 10-fą vai. ryto. Dalykas 

būtinas reikalas

mą reikia veltui padaryt.
Dirbtuvėj prie preso ir 

vežusieji molį prie tilto gau
na ant trijų 2 lit. 50 c. už 

Dirbantieji prie 
gauna 1 lit. 20 c. 

nuo tūkstančio ant dviejų 
žmonių. Kurie vežė plytas 

’ į džiovyklą, tie gavo 1 lit. 
! 10c.-ant dviejų už tūkstan
tį ir dar iš tų darbininkų 
išskaitydavo 10% del ply
tų sudaužymo.

Merginos, kurios dirba 
-džiovykloj, gauna 30 centų 
I nuo tūkstančio kiekviena. 
I Molio vežėjai išviso uždirb- 
Idavo 6 litus, 6 lit. 30 c. die- 
n ai.

Ant viršaus prie mišelio- 
Ipo 5 ir 5.50 litu. Plytų ve- 

dalyyayo visi komiteto i gėjai į džiovykla gauna po 
rA~r”" 4 jr 4 »5QC> Merginos 2

lit. 50 c. į dieną. Visų abel- 
nai darbo diena—11 valan-

Ruošiama įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 
tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass,, su Norwood, Mass.,

KAINA AMERIKOJE
....'. $1.50

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai ' 1

Automobilių Mechanikų ir šoferių į '>
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškoj ircirtgtoj Amato Mokykloj, 
' Bendrasai taisymo darbas, praktiš

kas šapoj lavinimas; abelni pertai- 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš- 

1 skirstymas įvairių rūšių motorų) 
) elektrinės sistemos, batarijos, mag

netai, pradėto jai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare 
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTO.SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. T<

jai gauna pagal normą, badau
ti niekam ir niekur nepriseina 
ir nepriseis, bet kaip kada dar
bininkų moterys eilėj stovi.

“Mieste daug valgyklų, kurio
se valgis pigus, ir abelnai, ži
note, malonu ir pergyventi ne- 
kuriuos trūkumus, biskį paeko- 
nominti, žinant, kad tuomi mes 
greičiau reguliuojame ir kelia
me mūsų pramonę ir ūkį. 
šiandieną mūsų kaimas, kur, 

j kaip jums žinoma, pirmiau gy- 
Į veno nekulturiški mužikai, sto- 
i ja iš individuališkų, vidutiniu 
|ir biednu ūkiu į kolchozus, kur 
darosi mašininis darbas. Kai 
mas darosi kultūriškas, ten 
laipsniškai plečiasi mašinizaci- 
ja elektrofikacija, net tolimiau- 
sieji kampeliai mūsų Sąjungos, 
kaip Tadžikistanas (prie Afga-

kiai gula ant komunistinės spaudos. Išlaikymui j os, turi
me suglausti savo eiles. Aukas siųskite tiesiai dienraščiam: 
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St, Chicago, 111.; “Daily Worker,” 
50 East 13th St, New York, N. Y.

Urte Lax Tabs
yra tai kanuolė prici kitą amži 
ną žmogaus priešą-

“Daily Workeriui” reikalinga 
greita finansinė, parama. Tie, ktirie dirba ir išgali, būtinai 
turi ateit tiems dienraščiams talkon šiame sunkiame krizy- 
je. Taip pat draugai ir draugės turi nepamiršti mūšy dien
raščio “Laisvės.”- Vasaros sezonas ir baisi bedarbė sun-

Taipgi bus ir virvės traukimas. Brooklynas šaukia ki 
tus miestus pasirodyti savo spėkas.

Dabar laikas atsiliept.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių Šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo ' am- 
idno prieūo 1

Jau sukako dvidešimts metų, kaip “Laisvė” leidžiama 
Jubilejinio apvaikščrojimo iškilmė įvyks
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VIE1 ĮMES ŽINIOS laMa* Pri**i
pa-

Amalgameitų Kriaučių 
Reikalai

| į akis, lyg kad mes dar ture- 
Itume jam damokėti.

Darbo Unijų Vienybės Ly- 
|ga mums rodo kelią, kaip pra- 

Pas Amalgameitų 54-to sky- i šalinti sandarbininkavimą su 
riaus kriaučius lietuviškose | bosais ir paversti unijas klasi- 
dirbtuvėse darbymetė dar per-Įnėmisdarbininkų kovos orga- 
daug nesirodo, ar tai todėl,; nizacijomis, o ne bosams ,tar- 
kad dar peranksti žieminių naujančiomis mašinomis.

del abelnojo Buvo laikąij kad ir pats 
Jankauskas su mumis Lygoje;

1 — - - - . v. . I

Skaitykit ir Platinkit 
•‘LAISVĘ”

C. BROOKLYN, N. Y.
• A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirin

kimas bus pirmadienį, 8 birželio, po 
No. 85 Hudson Ave., 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 
narių.

Org. K. Bender.
(133-134)

Telephone, Stagg 1-9110

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARČIUKAI
't

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

• Yra neišmanėlių, kurie 
sako, kada nusensiu ir nebe-j 
galėsiu dirbti, tai eisiu į “pūr- 
auzę,” arba į valdišką prie
glaudos namą; o daba-r nema
tau reikalo dėtis su bolševi
kais ir kovoti už senatvės ap- 
draudos pensijas. .

Gal taip kada mane ir Rog
er McGuire, 78 metų amžiaus j 
senis, kuris buvo nuėjęs į| 
Westchester pavieto, N. Y., 
prieglaudos namą, East View. 
Bet .gyvenimas ten pasirodė 
toks nepakenčiamas, kad jis 
paprašė perkelti į kalėjimą, ir 
dabar kalėjime sakosi 
daų ;geriau* patenkintas,

PAJIEŠKOJIMAI.

darbų sezonui ar 
krizio.

Dabar unijos 
Hillmanas laiko 
mus su kitais viršininkai kas 
liečia žadamąjį visuotiną strei
ką; o ir viešai jie smarkiai 
deklamuoja apie generalį 
streiką; tik atrodo, jog iš di
delio debesio mažai bus lie
taus.

Geileralio streiko mums, 
kriaučiams, reikia jau senai. 
Nes darbininkų algos kapoja
mos jau bent vienuolika me
tų, po du sykiu kas metai, taip 
kad siuvyklos darbininkas 
šiandien jau beveik negali 
pragyventi bei šeimyną išmai
tinti; jis dalipęs liepto galą, j -1 
Nariai dejuoja ir protestuoja,! Jankauskas, be abejo, ir da- 
kad negalėsią ilgiau taip kęsti. į har gana gerai supranta, tik 
Tą girdi ir Hillmanas; todėl ’nuo narių slepia, kad Hillma- 
- - - ............... • nų būbnijamas “visuotinas”

streikas nežada jokių gerų pa
sekmių eiliniams darbinin
kams. Jankauskas juk gyve
na ne tik New’ Yorke ir suki
nėjasi Brooklyne, bet taip pat 
lankosi ir apsistoja kituose 
miestuose, kur laike žadamo I A.L.D.L.D. Cen. Komiteto 
streiko būtų iš New Yorko 
siunčiama drabužiai pagamint 
už pigesnę kainą.

Sportelis.

prezidentas liovėjo. O dabąt' jis šmeižia į
pasikalbėji- šią mūsų organizaciją. Mat, 

Jankauskas iš Hillmano gauna 
po $55 nuolatinės al^ds !į sa
vaitę, todėl ;pilnai įsikinkęs į 
Hillmano ratus. Jis jau visai • . _< , f 
priešingai dabar ' nūšistatęs,! laidaiybės name, 
negu 1920 ir 1921 metais. Tais''' —------------------
laikais jis buvo mūšį’ lokalo paišelis. Apsaugojo Bl!0 
pirmininkas ir streikuose kovo-.^ ' • !/ U
.jo ir sakė smarkias mums pra- Kevolvem Kulkos 
kalbas; Šaukė nuverst ne tiktai, 
Hillmaną s.u kitais unijos par-' 
davikais, bet ir' patį Jungtinių ■ 
Valstijų prezidentą, o dabar 
jis kalba už pluoštą užtikrintų 
(nežinia, kaip ilgai) sau dole
rių.

esąs 
negu

Vieta Mergaitei per Vasarą
Lengvomis sąlygomis galėčiau pri

imt per vasaros sezoną mergaitę 
apie 4-5 metu amžiaus. Būtų kaipo 
drauge mano tokio gi amžiaus mer- i 
gaitei.

Vieta 
oras

atstu nuo miesto, 
ir sveikos aplinkybės 

MRS. J. BARKUS 
111-40—128(11 Street 

Ozone Park, L. I., N. Y.

Tyras.

(132-134)
PAJIEšKAU brolio Jono Dungalio.

Seniau gyveno Detroit. Mich. Da
bar nežinau, kur randasi. Meldžiu 
jį pati atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkite pranešti. Joe. Dungale, 
P. O.,Stellarton, N. S., Canada.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pusė biznio 

storo, 
nes turiu 
kit greit 
Brooklyn, N. Y.

kendžių 
pigiai pirkti, 
ta. Atsišau- 

po No. 62 Scholes SI., 
(134-136)

Gera

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MOLLYN’S

Tą girdi ir Hillmanas; 
jis, kad suraminti eilinius uni
jos narius, ir pradėjo garsiai 
kalbėti apie ruošiamą genera- 
lį streiką.

Bet tą “generališką” strei
ką viršininkai ketina šaukti 
tik New Yorke ir Brooklyne. 
Koks gi čia tad bus generalis 
streikas, jeigu tuo pačiu lai
ku Amalgameitų Unijos 
turės dirbti Ne’warke; 
morėje, Philadelphijoje 
tose vietose? O ten yra 
tartys pasirašytos su fabrikan
tais. Sakysime, New Yorke 
ir Brooklyne bus paskelbtas 
“generalis” streikas, bet dar
bų, užsakymų bunduliai bus 
gabenami iš čia į kitus, minė
tus miestus, kur kriaučiai yra 
“sutaikyti” dirbti numuštomis 
algomi^. Todėl, jeigu mes čia 
laikinai ir laimėtume dešimtą 
nuošimtį priedo prie dabarti
nio uždarbio, kaip kad žada 
HiĮlmapas, tai neilgai pas mus 
pasiliktų tas dešimtas nuošim-f organizamas. šiais paveiks- 
tis, nes fabrikantai gabens Jais, nutraukiamais su pagelba 
.darbų užsakymus ten. kur naujausių mokslinių išradimų, 
” ’ ’ ” ’ ~ 'T-------- i taipgi atvaizduojama,!

Brooklyno kriau- kaip kūne auga ir vystosi ce
riams bus sakoma, jeigu nusi- lės vėžio ir kitų skaudulių, 
leisite, tai tuos darbus gausite 
atgal.

Argi ne panašiai šaukdavo 
“generalius” streikus senosios 
Mąinierių Unijos vadas Lew
is? Kada kietųjų angliaka- 
syklų mainierius išvesdavo 
streikan, tai paliepdavo dirbti 
minkštųjų kasyklų darbinin
kams, nes tokia, mat, būdavo 
padaryta sutartis su kompa
nijomis. kad skaldyti mainie
rių spėkas,—kad kuomet vieni 
streikuoja, 
streiką.

Bet jeigu 
New Yorke 
suotinas 
niai nariai, privalome sekti pa
vyzdį, kaip dabar vadovauja 
mainierių streikams kairioji 
Nacionalė Mainierių Unija. 
Ten sudaroma masiniai pačių 
narių komitetai ir patys veda 
streiką. Taip ir mes turime 
stovėti savo reikalų sargyboj, 
nes Hillmanais ir kitais tokiais 
lyderiais kriaučiai negali pasi
tikėti: ' '

Čia, beje, ne pro šalį bus i 
prisimint apie “Darbo,” kriau
čių organo, redaktoriaus Jan
kausko atsilankymą į 54-to lo- 
kalo susirinkimą gegužės 27 d. 
Jis įkalbinėjo, kad daugiaus 
nieko nereikalautume, bet su
tiktume su Hillmano pasiūly
mais, ir kad Lyga numestų vi
sas savo rezoliucijas į gurbą;

Keliaujantį žiedų, laikrodė
lių ir kitų tokių daiktų parda
vinėtoją B. Rosenfeldą užpuo
lė du plėšikai ant Allen St.,; 
New Yorke. Kada Rosenfel- IŠRANDAVOJIMAI 
das vienam užpuolikui kirto į; ,
žandą, i 
senfeldą; 
į metalinį mechaniška paišelį,už j mėnesį. Elektros . i • x v x • i j maudynės ir atskiras jojimas,ir nuspruko į salį, taip kad į j j SVELAINIS 
Rosenfeldas buvo tik labai 2810 E. 23rd st., 
mažai sužeistas. O jeigu ne 
paišelis, tai veikiausia būtų __— 
turėjęs mirti.

i cv i u u /J u v u 1 1Y 1 I v w ,

užpuolikas Šovė į Ro-( Kambarys už Žemą Kainą 
bet kulka atsimušė Pasirandavoj’a fornišiuotas kambarys 

už $8 į mėnesį. Elektros šviesa, 
maudynes ir

Susirinkimas

Sheepshead Bay

nariai 
Balti- 
ir ki- 
ir su-

Judžiais Nutraukia Celių 
Veikimų Žmogaus Kūne

Dr. Al. H. Ebeling, Mokslo 
ir Pramonės Muzėjuj, 220 
East 42nd St., New Yorke, pa
rodė, pereitą penktadienį, ju
damuosius paveikslus, kaip 
žirtogauš ‘kūne auga ir veikia 
celės (narveliai), tai yra gy
venančios medžiagos kruopy- 
tės, iš kurių susidaro žmogaus

jiems pigiau padirbs. O New yra
Yorko ir

Tas išradimas galės būt pri
taikytas ne tiktai tyrinėjimui 
ligų; jis galės būt panaudotas 
pamatymui, kaip į žmogaus 
kūno celes atsiliepia vienokis 
bei kitokis valgis, gėrimas, 
nuovargis, stoka miego ir tt.

tai kiti laužytų

ir bus paskelbtas 
ir Brooklyne “vi- 

streikas, mes, eili-

Lyros Choro Metinis 
Piknikas Šeštadieni

pikni- 
d. bir-

Lyros Choro metinis 
kas įvyks šeštadienį, 13 
želio (June), Feldman’s Par
ke, Garrison Ave., netoli 
Grand St., Maspethe. Progra
moje dalyvaus Sietyno Choras 
iš New/arko, Choras Pirmyn iš 
Great Necko. Aido Choras iš 
Brooklyno, Ukrainų Choras, 
Lyros Choras ir Lyros Vyrų 
Choras. Kaip matote, progra
ma bus turtinga. šokiams 
grieš RetikeviČiaūs orkestrą 
vėliausius lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.' Pradžia 4-tą 
vaE po pietų ‘

Tą dieną įv^yks 'laimėjimas 
China Tea Set’

Visi pribūkitė į šį paren'gU 
mą, o mes Užtikriname, kad 
turėsite “good time.”

Komisija.

$1,000,000 iš Žiūrovu 
Empire Building Bokšte

sako, verčiau turėkite savo at-j t Empire Buildingo bokštą 
Stovus 'ir lankykite Joint Boar-' * ' *• • - v
dą, tai būsią geresnės pasek
mės, nekaip iš dešimties Lygų 
susirinkimų.

Tarytum Jankauskui nežino
ma, kad mūsų atstovai jau vie
nuolika metų turi savo atsto
vus, 'lankančius Joint Boardo 
ir kitus tokius susirinkimus. 6 
ką gi muųis tatai gelbėjo? Ogi 
mes dažnai palikome net bė 
jokių alįų: atdina. subata, tai 
bosas vietoj atnešt mums sa
vaitės uždarbį, tik žiūri mums

užvažiuoja po 3,000 žmonių 
per dieną šiokiomis' dienomis 
ir po 5,000 šventadieniais, 
kad pamatytu kaip iš augšto 
atrodo New Yorkas, Brookly- 
nas ir apielinkės. Keltuvai 
(eleveiteriai) užkelia ant 102 
lubų, 1,048 pėdas augščio. 
Kiekvienas svečias užsimoka 
po delerį. Apskaitoma, kad 
vien tuo būdų; saVininfcai to 
augščiausio namo pasaulyj su
rinks per metus milioną doler 
rių. . • ' i : ; ' • : ; -j

IMPERIAL. BARBER 
COLLEGE

VYRAI ,ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 

j mokintis ,< barberystės amato. Galit 
j išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą. Mes 
mbkiname barberįauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius. 
IMPERIAL BARBER 
612—10th Ave.

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

NEW YORK, N. Y.
• (124-151)

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR'
Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Perma- 
(134-139) | ment Waves, sulig vėliausios meto- 
K AMRA~ i d°s' Kul’ie atsilankysite, gausite ge- 

1 rą, teisingą patarnavimą už prieina- 
1 mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 1

ŠVARŪS FORNTŠIUOTT
RIAI, įtaisyti šeimynom ir pavie- Į 

niam. garu apšildomi, karštas yan-
’’’ visi patogumai. Kreipkitės. gOjame sugarbiniuoj’ame už vieną 

21 Liberty St., arba .>7 Concoid St., (j0]erį $i.oo Marcei arba Finger Wa- 
Brooklyn, N. Y. (124-135)1

A.L.D.L.D. Centro Komiteto' 
susirinkimas bus ketvirtadienį, j 
11 d. birželio, “Laisvės” na-j 
me. Visi C. Komiteto nariai, 
yra kviečiami dalyvauti, nes 
yra labai daug svarbių reika-' 
lų. Pradžia lygiai 7:30 vai. 
vakare.

Sekr. D. M. Šolomskas.
« ; - (134-135)

Naujiena muzikantam!
LIETUVIŠKAS DŽIAZAS

Muzika

ve.
578 GRAND STREET

Antros durys nuo Lorimer Street, 
šalę aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

“Laisvės” Direktoriams. ■.
Rietuvių Kooperątyvės Spau

dos Bendrovės (“Laisvės”) di
rektorių reguliaris susirinki
mas įvyks trečiedienį, 10 d. 
birželio, 7:30 • vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj.

Draugai direktoriai, visi bū-; 
kit laiku.

F. Abek.

SPORTAS
AR BUS CARNEROS 
KUMŠTYNĖS BROOKLYNE?

praeis Schmelingo- 
kumštynės Chica- 

toj prasmėj Carne- 
padaręs sutartį su

Pagal teismo patvarkymą, 
milžinas italas Primo Came
ra negalėtų boksuotis su Šar
kiu nei su kitu stambiu opo
nentu, iki 
Striblingo 
go j. Nes 
ra turėjo
Madison Square Gardeno Kor
poracija. Taip ir buvo at
šauktas jo susikirtimas su šar-! 
kiu Ebbets Fielde, Broqklyne. 1 
Tačiaus, dabar vėl, nežiūrint' 
teismo patvarkymo, skirtinga 
nuo Madison Gardeno kompa
nija ruošia Carnerai kumšty
nes su Pat Redmondu ateinan-; 
t|. trečiadienį,į birželio 10 d., 
Ebljetp, Fi^ldę,' Ęrooklyn^. i

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. l-mos Kuopos Jaunuolių 
Susirinkimas

Pirmadienį, 8 birželio, “Laisvės”; 
svetainėj, įvyks L.D.S. ■ l-mos kuo-Į 
pos jaunuoliu ąusirinkįmas. Pradžia 
8-tą vai. vakare, Yra svarbių rei- i 
kalų apšvarstyti, tat visi ' atsilanky- 
kit. Komitetas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM,
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinldmų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave
į > k £l Į 39

A ‘ Tel., Stagg 8842

5
k

Ką tik išėjo is spaudoss se
kantiems instrumentams:

piano solo, pirmai ir ant
rai smuikoms: trumpetui 
ir clarnetui, 20 lietuviškų 
šokių 5-iems instrumen
tams, kaina $3.00, viena 
knygutė $1.00.
Reikalaudami rašykite:

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y.

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”
Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENĖ,

Savininkė
Kampas L ir Sixth Streets |

SOUTH BOSTON, MASS.
1 §

Telefonas South Boston 4645-R a

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio

narinio

lemą

pat ar-

ir už

kainą,

nulifldimo va-

landoj. šauki-

t Ir pa h:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 West 3rd Street 
. . Tel.: So. Boston 0304-W

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK •

221 S. 4th St^.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U DIAGNOZA

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 va), vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujoku Ciganj

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietąs veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
..... ..................................................... ,1 I

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume-' 
riams, kad perkėliau savo studi*..' 
ją iš po nutn. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma- • 
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y. * • 

Naujoj vieta) ’ 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus {vai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

* ■ k MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Greenpo:nt 9 7831
•ž-r * ’ •*. Geriausia Studija Brooklyne. Ateikit Pcrritikiinti

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N, Y.

|| VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .........................................................60c., per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA

Kiekvieną

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas x

Bedford Avenue | Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

Iškirpki( šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




