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Organizacija Organizaci

jos Viduje.
Troškis To norėjo, o Kur 

Atsidūrė.
Patys Muša, Patys Rėkia

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

-4— - -

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

“Sklokininkės Opozicijos” 
(jie vadinasi “Komunistine 
opozicija,” bet negali būt ko
munistine, kuomet joj nėra nė 
vieno komunisto) Centro Ko
mitetas ragina savo pasekėjus 
tverti grupes (kuopas) visose 
kolonijbse musų darbininkiško
se organizacijose. O jų tikslas 
bus sėti suirutę, niekinti Ko
munistų Partiją, varinėti pliat- 
kus ir tt., kitais žodžiais, griau
ti musų judėjimą.

Tie žmonės, turėtų suprasti, 
kad revoliucinių 
viduje niekados 
gyvuoti' kitai
įkurtai su tikslu’ demoralizuoti 
jų veikimą, griauti jas iš vi
daus.
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PENNSYLVANIJOS MAINIERIU STREIKAS AUGA
organizacijų 

ąebus leista 
jorganizacijai,

Bet bol- 
nedavė. 
“filozo- 
spaudą 
padeda

Trockis savo laiku irgi rei
kalavo teisės palaikyti savo 
grupes Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijoj, darbo unijo
se, kooperatyvuose ir tt. Jis 
norėjo progos iš vidaus griauti 
darbininkų judėjimą, 
ševikai jam tos teisės 
Trockis dabar su savo 
fija” per buržuazinę 
loja prieš bolševikus,
baltgvardiečiams kovoti prieš 

. Sovietų Sąjungą. Jo klaidin
gas kelias jį ten nuvedė.

Butkus ir Strazdas išleidžia 
savo “Buletiną,” per kurį vi
saip niekina mūsų revoliucinį 
judėjimą, nachališkai puola 
Komunistų Partiją. Bet ir jie 
mano, kad jie galės darbininkų 
organizacijose organizuoti savo 
organizaciją ir niekas prieš 
juos nieko nesakys. Kaip nai
vūs tie žmonės pasidarė! ,

Verkia tie žmonės, buk jie 
esą užpulti. Bet tikrenybėje, 
tai jie užpuolė komunistus. 
Prieš “Laisvės” suvažiavimą 
jie slaptai organizavosi ir 
drumstė vandenį. Komunistai 
turėjo ginti Komunistų Parti
jos vadovybę dienraštyje. Po 

’ ‘ suvažiavimo išleido provokato
rišką pareiškimą, kuriame bu
vo puolama Komunistų Parti
ja ir jos vadovybė lietuvių 
darbininkų judėjime. Mes tu
rėjome atmušti tuos melus ir 
parodyti darbininkams, kas yra 
Butkus ir jo draugai.

Praėjo lietuvių komunistų 
frakcijos konferencijos ir abie
jų dienraščių suvažiavimai. 
Centro Biuras išleido pareiški
mą, kviečiantį visus darbinin
kus prie bendro revoliucinio
darbo. Ten sakoma: neprivalo ' bas. 
but jokių išmetinėjirfių drau-1 
gams, buvusiems įsivėlusiems į i kelt 
sklokos pinkles, jei tik tie' 
tie drabgai eis ir sykiu dirbs 
po Komunistų Partijos vadovy
be. O

Pagimdys Dar Vieną Šventąjį S LA. PONAI PRAŠĖ TYRINĖJIMĄ 
AUDĖT, NORS PATYS JO REIKALAVOVATIKANO MIESTAS.- 

1914 metais mirė popiežius, 
Pijus X. Buvo kalbama,1 
kad jį jo oponentai nužu- 

| dė. Dabar kalbama, kad 
Pijus X bus paskelbtas 
šventuoju. Viskas jau su
taisyta. Sudaryta planai, 
kurie “parodo,” kad tas po
piežius rodė “stebuklus”. 
Matote, katalikų bažnyčia 
iškeps dar vieną apgavystę 
savo vierniems parapijo- 
nams.

Valdžia ir Policija 
Bando Sulaikyti

Alkanąją Eiseną
Visoj Ti

ber
ZEIGLER, Ill. 

lino j aus valstijoj eina 
darbių susirinkimai ir rin
kimai tų, kurie dalyvaus al
kanųjų bedarbių m ar žavi
me į Springfieldą. Visur 
susirinkimai skaitlingi ir 
bedarbiai energingai ren
gias prie maršavimo.

Bet valdžia deda visas 
pastangas, kad eisenai pa
kenkti. . Miestų Bėntono, 
West Frankforto, Mount 
Vernon ir kitų majorai ir 
policijos viršininkai pareiš
kė, kad jie neleis bedar
biams maršuoti per tas vie
tas. Vadinasi, valdžia nau
dos spėką prieš alkanus 
darbininkus, idant neleidus 
jiems pasiekti Springfieldą 
ir priduoti valstijos legisla- 
turai bedarbių reikalavi
mus.

ką daro sklokos vadai? 
liaunasi varę ardymo 
Ar jie pildo konferen- 
suvažiavimų pravestą

‘ darbą? 
cijų ir 
liniją?

Nieko panašaus. Jie vėl iš
leidžia “Buletipą” ir su pur
vais maišo Centro Biurą ir visą 
Komunistų Partiją. Ir dabar, 
kuomelmęs giname Komunistų 
Partiją ir visą musų judėjimą 
nuo tų grįovikų, tai jie vėl rė
kia, kad jie užpuolami! Patys 
muša, patys rėkia.

Jie sako, kad jie buvo iš- 
i anksto nutarę “neleist ginčus 
kelt” ir todėl nedavė komunis
tų kalbėtojams nė pradėt kal
bėt! Jeigu tie patersoniečiai 
dar ir šiandien nemato tos 
klaidos, kurią jie padarė su
griaudami komunistų susirinki
mą, jeigu ir jie’ šiandien dar 
nemato, kad jie pasielgė taip, 
kaip elgiasi . atviri komunistų 
priešai, tai tas tik parodo, kad 
juos Btitkus ir kompanija nu
vedė į tokias pelkes, iš kurių 
į revoliucinį judėjimą nelengva 
sugrįžti. . .

Nušovė Du Studentu

Kitas LDS Reikalais Tyrinėjimas Bus Birželio 24 d., 
Prie N. Y. Valstijos Apdraudos Komisijonieriaus

Mr. Van Schaick

Pereitą antradienį (birž. 9 d.), New Yorke, turėjo 
įvykti tyrinėjimas Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, 
kurį S.L.A. ponai skundė ir tebeskundžia, darydami vis
ką, idant L.D.S. negautų pastovaus čarterio.

“Laisvės” korespondentas turėjo interview su vienu 
tyrinėjime buvusiųjų dalyvių, kurio vardo, del tam tikrų 
priežasčių, šiuo tarpu neskelbiame.

—Norite konkrečių žinių—kalbėjo jis—apie tyrinėji
mą. Jų dar nėra. Tyrinėjimas faktinai neįvyko.

—Kodėl ir kaip tas atsitiko?—nustebusiai užklausiau.
—Skundėjai per savo advokatą prašė tyrinėjimą ati

dėti, kad davus jiems .progos pasiruošti. Išrodo keista, 
bet taip yra: jie mus skundė, prašydami N. Y. valstijos 
komisijonieriaus neduoti Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimui pilnai įsikorporuot. Komisijonierius paskyrė tam 
tikslui tyrinėjimą. Bet, va, jie neturi medžiagos savo 
skundui paremti.

Pasak informato, tyrinėjime dalyvavo: valstijos ap
draudos department*) komisijonierius, Mr. Van Schaick, 
ir jo padėjėjas, Mr. Diefendorf. Iš Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo pusės dalyvavo E. Jeskevičiute, M. Bacevi
čius, R. Mizara, ir jų» advokatas A. A. Beįrle; nuo SLA. 
dalyvavo Gegužis su dviem advokatais: J. i E. Finegan ir 
Loppatto. I

ARDMORE, Okla.—Bir
želio 8 d. šerįfas Guess ra
do pakelyje stovinčią ma
šiną, kurioje buvo trys me- 
ksikonai, lankanti kolegiją 
Jungtinėse Valstijose. Gir
di, “pamaniau, jog tai des
peratiški razbaininkai.” 
Na, Guess ir paleido revol
verį darban. Du studentu 
ant vietos nudėjo, o trečias 
pasiliko gyvas. Vienas iš 
nušautųjų yra E. C. Rubio, 
20 metų studentas, giminai
tis Meksikos prezidento Ru
bio.

Rūbsiuviai Laimėjo 
Streiką

KRUVINAS POLICIJOS IR KAZOKU UŽPUOLI 
MAS ANT MAINIERIU, BET STREIKAS ■

NESULAIKOMAI PLEČIAS ,:
Su Priešais Drąsiai Kariauja Vyrai, Moterys ir Vaikai; Dar 

Šeši Tūkstančiai Išėjo į Streiką; Kova Prieš Alkį Skina 
Sau Kelią; Policija ir Kazokai Jos Nesulaikys; Mainieriai 
Pasiuntė Protestą Gubernatoriui Pinchot; Nacionalės Mai
nierių Unijos Vadovybėj Eina Šis Istorinis Streikas

Centro Biuro pareiškimas 
išėjo prieš sklokos konferenci
ją. Kodėl jie nenutarė likvi
duoti opoziciją ir dirbti iš vien 
po Komunistų Partijos vadovy- 

.. be? Vietoj tą padaryti, jie nu
taria kurti naują organizaciją 
viduje gyvuojančių revoliucinių 
organizacijų ir išrenka pastovų 

x “Centro Komitetą.” Vietoj pri
imti Komunistų Partijos vado
vybę ir padėt komunistams 
pravesti jos liniją musų judėji
me, jie išleidžia naują" laikraštį 
ir paleidžia upelį purvų ir pro
vokacijų prieš partiją ir Cent
ro Biurą. Tai ką kitą su tais 
elementais galima daryt, apart 
skelbimo jiems kovos?

Pavyzdžiui, sklokos pasekėjai 
Patersone per “Buletiną” atvi
rai didžiuojasi, kad jie suardė 
komunistų surengtas prakal-

Revoliucinio darbo męs turi
mo- gyvą - galybę/ Visur verda 
darbininKų kovos. .Komunistai 
dedą yįsas pastangas^ idant vi
sas musų darbininkiškas Orga
nizacijas ‘ įtraukti f tas kovas, 
padaryti jafs tikrais klasių ko
vos organais. Bet štai atsiran
da sau jale! elementų, , kurie 
drumsčia vandenį,, kiša koją 
komunistams, susitveria pasto
vią organizaciją viduje musų 
judėjimo ir.ketiną iš peties ko
voti prieš, Komunistų Partiją. 
Vietoj visas spėkas mesti ko
von prieš buržuaziją, dalį tų 
brangių spėkų mes turime pa
aukoti kovai su tais griovikais 
viduje musų ’judėjimo.

Kovot turime prieš 
griovikus. Bolševikai 
trauks iš. kovos lauko. Tegul 
tą supranta Butkus’ Strazdas, 
Kuodis ir kiti. Ir šitoj kovoj 
visi klasiniai sąmoningi lietu
viai darbininkai • eis. su mumis, 
eis su Komunistų Partija.

tuos 
nesi-

Kaip Viskas Ėjo? į
• Sulyg mūs informuotojo, J/’S.’Finęgairipradęjo įatąkp-Į 
mis ant Lietuvių, Darbininkų ‘Sųsiviehijimo. i Jis pripa
žino, kad LDS. yra 'išpildžius visus reikalavimus, apdr^u- 
dos patvarkymų ir tbdel jį Yuri gąuti -užeryrimą Čarterio, 
kaipo apdraudos ir savišalpos organizacija. BeU esą; ko
misijonierius turėtų1 naudoti savo valią ir gali neleisti 
LDS. veikti todėl, kad ji pakenks SLA. ir kad šiuo tarnu 
nėra progų J. V. fraternalėm organizaęijom veikti del 
suvūržymo imigracijos, etc. LDS. viršininkai gyveną 
išsisklaidę po visą kraštą. Esą, New Yorko valstijoj tik 
viena sekretorė tesanti. Už 10 ar 15 metųlLDS. negalė
siąs gyvuoti ir pakenksiąs SLA. Vardai abiejų organi
zacijų panašus. LDS. veikėjai ir viršininkai per, “Tiesa” 
negražiai rašą apie SLA. viršininkus. Tas laikraštis 
plačiai išsiplatinęs ir todėl kenkiąs SLA. Varde SLA., 
Finegan prašo atidėti šitą tyrinėjimą ir leisti skundė
jams priruošti medžiagos parėmimui savo argumentų. 
Esą jie p-ali pristatyti glėbius prisiektų afidevitu arba 
gyvų liudininkų, kurie patvirtins duodamus ir duosia- 
mus argumentus pribš Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mą.

Komisijonierius sutinka duoti laiko ; papildyti argu
mentus ir prisiruošti. Klausia LDS. advokato Berle 
nuomonės. Pastarasis pareiškia, kad atidėliojimas ken
kia LDS.' daro „išlaidas ir nutęsia daug laiko..: kuris yra 
labai brangus. Sktindėjai turėjo pakankamai, laiko pri
ruošti savo skundus, kadangi jie skundė. BeL jeigu ko
misijonierius’mato’reikalo tyrinėjimą atidėti, tai mes 
sutinkame, nors^UDS.-brėzidentas Bacevičius gyvena 
Ch ieagoj ir ‘jam:'pertoli ■ būtu važinėti. ■ . .,, .•:=

’ Komisijonierius Wan Sęhaick pareiškia, kad tyrinėjimo 
tesimas furi^būti? i!emįąpias tik dviem punktais: i. Ckl> ar 

! Lietuviu Darbininkų-Suąiviėhijimas, j kaipo fraternąlę; pr- 
; ganizacį:ią$ jgąlji jgyvypįt}^ir ar jo - viršininką} yra .tin
kami vadavąųtt, J£įfi, visij dalykai, •' kaip 1 tai f rakei jps, kąs 
buvo< sejme, l$as įrjkaid kūVo Jpo seimui, komisijonieriaus 
nuomone, peręikią kelti, nėš f jis, komisijonierius,, į i juqs 
nekreips, atydos.\ , BacdvičiūS'gali,/sekamam > tyrinėjime 
nedalyvauti. Bkūhdėjai, tūrį ant jo Skundus,i gali juos 
priduoti ąfidevitę. ‘

Tyrinėjimas tuo įasibaigiaJ Skendėjai viską, ką jie 
nori, galės įdėti savo afidevituoše.^d Visi afidevitai turi 
būti prieš sekkmą tyrinėjimą įteikti'LDS. ’ advokatui, kad 
jis galėtiį'jubš peržiūtėti ir duoti ‘savu atsakymą. , <

Kita tyrinėjimas, kajp sakyta; įvyks birželio mėnesio 
24 d.. New Yorke.

—Ką draugas turite pridėti nuo savęs šiuo reikalu?— 
Užklausiau jo. ' ■ <.

-^Šiuo • tarpu nieko,*—atsakė painformuoto j as.— Nuo 
savo komentarų susilaikau. Greit visi! dienraščio skaL 
tytojai, LDS. nariai ir plati visuomenė matys galutipas 
pasėkas šito tyrinėjimo.

Su šituo mano interview pasibaigei i Man išrodo, kad, 
skundėjai tiksliai daro atidėliojimus; idant labiau paken
kus Rietuvių Darbininkų Susivienijimui. Juk tai Juokin
ga: jie duoda skundus ir faktų neturi! p - t į ,

‘ { ! H ' • d I “L.” Reporteris.

NEW YORK.— Po vado
vybe Adatos Amatų Indus
trinės Unijos, Cohen ir 
Greenberg firmos rubsiu- 
viai laimėjo streiką. Jie ga
vo 40 valandų savaitės sis
temą, pakėlimą algų ma
žiau uždirbantiems darbi
ninkams ir užtikrinimą, 
kad nejaus pęrsekiojami tie, 
kurie streikui vadovavo.

—
Reikalauja ' ” 
Nepriklausomybės

SAN JUAN — Taip vadi- 
namą “unijis.tų partija” nu
tarė reikalauti pilnos ne
priklausomybės delei Porto 
Rico, kurią turi pavergęs 
Jungtinių Valstijų imperia
lizmas.

MASKVA.—Sovietų ’ val
džia suteikė Lenino Ordeno 
garbės medalį 48 darbuoto
jams, pasižymėjusiems dar
be prie žemės ūkio ir pra
monėje. Tai augščiausia 
garbė Sovietų Sąjungoje už 
atsižymėjimą būdavo jime 
socializmo.

PITTSBURGH, Pa.-Bir- 
želio 8 d. dar šeši tūkstan
čiai Vakarinės Pennsylva- 
nijos mainierių išėjo į strei
ką. Dabar jau streikuoja 
apie 20,000 mainierių. Tai 
darbininkų atsiliepimas į 
streiko komiteto pašauki
mą stoti į general} streiką 
prieš bado sistemą. Kova 
plečiasi labai smarkiai. Ne
gali jos sulaikyti nei seno
sios reakcinės unijos vadai, 
nei valdžios ginkluotos spė
kos.

Nacionalės Mainier. Uni
jos Streiko Komitetas pa
siuntė aštrų laišką Penn- 
sylvanijos valstijos guber
natoriui, Pinchotui, kuris 
laike rinkimų žadėjo, kad 
kazokai nebus vartojami 

! prieš darbininkus laike 
! streikų. Jis netgi sakė, kad 
kazpkai, kurie vadinami 
Anglies ir Geležies Policija, 
bus visai panaikinti. Bet 
šiame streike tie kruvini 
kazokai, apmokami anglies 
kompanijų, savo žvėrišką 
darbą 'varo pirmyn taip, 
kaip pirmiau varydavo.

Ar Išrinkote Delegatus?
. Sekmadienį, 14 dT birž., 

New Yorke įvyks kultūri
nių / organizacijų svarbi 
konferencija. ... Ją šaukia 
Johh Reed Kliubas; i Ar j au 
visos’ musų difetuvių darbkt 
ninku ■ kliltūilinės organiza-* 
čijbs išrinko šdvo delega
tus? ' Literatuos Draugijos 
ir Darbininkių : Sušiviėniji- 
mb lįuopoš,' cKorai,. atletų, 
sporto kniubai Vei rateliai ir 
tt., turi pasiųsti savo atsto
vus. ' ' " :‘ 1 / '

iJeigu kurios iš šių kultū
rinių organizacijų nelaikė 
šiuo tarpu susirinkimų ir 
neišrinko, delegatų, tai jų 
valdybos turėtų dalyvauti 
konferencijoje ir paskui pa
daryti pranešimą; savo or
ganizacijoms. Ar vienokioj, 
ar kitokioj formoje visos 
lietuvių darbininkų kultūri
nės organizacijos Didžiojo 
Nėw Ybrko ir'New Jersey

vaujamos.

Mūšis su Kazokais ir 
Policija

Birželio 8 d., pereitą pir
madienį, policija ir kazokai 
užpuolė mainierįus ties ka
sykla Ellsworthe. Tai buvo 
kruvinas susikirtimas. Po
licija suskaldė galvą drg.

------------ • Is
Adam Gretto, Nacionalės 
Mainierių Unijos organiza
toriui. Net šešis stičius rei
kėjo dėti. Jo gyvybė ran
dasi pavojuje. Mainieriai,- 
jų moterys ir vaikai, gynė
si nuo kazokų ir privertė 
policistus trauktis ir apsi- 
barikaduoti už vežimų. 
Darbininkai akmenimis mu
šė kruvinus užpuolikus. 
Kazokai atsakė arklių kojo
mis ir gazinėmis bombomis.

Kitas susikirtimas įvyko 
ties Westlandu. Ir čia po
licija ir kazokai vartojo 
buožes ir gazines bombas. 
Iš Avella distrikto atmarša- 
vusius mainierius užpuolė- 
kazokai ir įvyko aštrus su
sikirtimas. Trys mainieriai 
pašauti. Vienas kazokas ta- ■ 
po nutemptas nuo arklio ir 
sumuštas, nes jis žiauriau
siai puolė streikierius.

Visuose mūšiuose daug 
sužeistų ir s u areštuotų.^' 
Stebėtino karingumo paro
de mainierių moterys irį< 
vaikai. . Nepaisant buožių!- 
kirčių ir paleistų gaziniųe 
bombų, tūkstančiai kovoto
jų traukė pirmyn, 
leisti skebus įvežti į kasyk
las, arba kad išvesti į kovą 
dar tebedirbančius mainie
rius.

Mes prašome Pittsburgh© 
draugų teikti “Laisvei” tie
sioginių žiniij iš šitos svar
bios istorinės mainierių ko
vos.

gazinhf

kad ne

BURŽUJAI IR KUNIGAI TEBETĘSIA BJAURU 
DARBĄ PRIEŠ NUTEISTUS MIRTIN 

NEGRUS JAUNUOLIUS
CHATTANOOGA, Tenn.įeina ’ Kunigų Susivieniji- 

—Buržuazinė negrų orga- mas. ;t, 
nizacija National Assoęia-nizacija National /Assoęia-, Bet šiame susirįnkime.bu?. 
tięn for the ■ Advancement; vo draugai Joe Burton h1 
of tire Colored People pra-lGene Braxton, abudu jauni 
dėjo žiaurią kovą prieš | juodveidžiai kovotojai. Jie 
Tarptautinį Darbininkų Ap- pasiėmė balsą ir numaska- 
sigynimą. Jos tikslas yra, Vo jaunuolių priešus, kurie 
kad padėt valdžiai nužudyt;neva užtardami juos, pade- 
nuteistus mirtin nekaltus da valdžiai juos nužudyti, 
jaunuolius.

Birželio 8 d. šiame mies
te buvo sušauktas masinis

Susirinkimo vadai pašaukė 
policiją, bet susirinkę dar
bininkai taip karštai prita-

susirinkimas, kuriame kai- r5 jnūsų draugams, jog po 
licija nedųso juos arestuo 

Labai i
bėjo tos organizacijos pre
zidentas Pickens. '___ _
bjauriai jis atakavo Tarp
tautinį D. Apsigyn. O ke
lios dienos atgal tas pats 
Pickens ir kiti šulai vėl lan
kėsi pas jaunuolius kalėji
me ir bandė juos sukurstyti 
prieš T.D. A^ ir komunistus. 
Su Pickensu ranka rankon

licija nedrįso juos areštu©

COPENHAGEN, birželio 
6 d.—Čia gautas praneši
mas, kad lenkų laivas “Pil
sudskis”, kuris važiavo A- 
merikon, užplaukė ant uo
los. Turėsią daug vargo 
kol jį nukrapštysią. '
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Kapitalizmo Saužudystč ir Karas
nuo
Sir

^Pasaulis pats sau daro galą”: jam gręsia “revoliucija 
ylįno krašto iki kito,” kaip kad persigandęs pranašavo 
George Paish, Anglijos valdžios buvęs ekonominis patarėjas, 
kalbėdamas New Yorke birželio 8 d. Sako, visos kapitalistinės 
^alys turi tarptautiniai sumobilizuot savo pajėgds, kad užkirst 
kęjią pasaulinei revoliucijai; o linkui rėvoliucijos stumia krizis, 
bedarbė, kuri ateinančią žiemą bus ‘daug baisesnė, negu bet ka- 
įa praeityje.

Anglų ponas, todėl, pataria, kad išvengt gręsiančios 
kapitalizmui pražūties? Visų pirma, tai buržuazinės Šalys, gir
di. iiiretų panaikinti aštriąsias tarptautines varžytines del pre- 
kyb&s/dfcl biznio pasaulinėse rinkose ir sumažinti įvežamuosius Lįfcjf i t ; •' ■ * '. >'muitus prieš kitų šalių tavorus; jos taipgi turėtų stengtis per 
*IWtų Lygą vengti karų.

* Bet abudu tie patarimai yra veidmainingi ir prigavingi. Nes 
į* Pai?h pats žino, jog kapitalistinėje tvarkoje varžytinės del 
#£lno niekaip negali pasinaikinti nei namie nei užsieniuose. 
Vhržytines, ’ ir tai kaskart aštresnės, yra kapitalizmo prigimtis, 
į) kas liečia karų išvengimo per Tautų Lygą, čia daug tiesos pa
sako vyriausias Anglijos karo laivyno admirolas, A. V. Alexan- 
der (N. Y. Times, birželio 9 d.) šiais žodžiais:

• -“Šiaip ar taip, jau beveik 17 metų praėjo nuo pasaulinio ka
ro pradžios ir arti 13 metų nuo karo paliaubų, o Europa vis dar 
abelnai tebėra ginkluota karo stovykla.”

Tikrumoje gi, nežiūrint Tautų Lygos “nusiginklavimo” konfe
rencijų, Amerika ir Europa dabar yra nepalyginamai labiau ap
siginklavusios, nekaip pirm pasaulinio karo. Nežiūrint', ką po
nai Paishai bešnekėtų apie kapitalistinių šalių susitaikymą ir 
“civilizacijos” gelbėjimą, imperialistai sušilę ginkluojasi karui, ir 
jie nemato- kitokios' išeities iš: dabartinio krizio, kaip: tik: per 
Gaujas tarptautines skerdynes. O iki imperialistai tarp savęs 
Susipjaus, tai jie vis didesniu įnirtimu mobįlizuojaęi prieš. So
vietų Sąjungą, prieš tą sėkmingos prolėatarihės ‘revėlidčijoš pa- j 
$yzdį, iš kurio visų šalių darbininkai semia sau įkvėpimo.

Mobilizacija prieš Sovietus tyra žvarbiausias tikslas ir tu “va - 
Racijų,” į kurias Amerikos valstybės; ministeris Stimsonas da- 
įar išvažiavo Europon. Jiš ten bus vyriausias irižiniėrius' kai 
feii prieš Raudonąją RespftJ&bJcą; O jau ir nuo pitmiaus buvo 
Rumunija, Lenkija ir kitąp pasieninės šalys taip apginkluotos 
jr prirengtos, kad bile momentu galėtų pradėt giinkluotą žygj 
jrieš Sovietus.
j* | 4
Jh Akivaizdoje tokio pavojaus, klasiniai darbininkai šiemet uo| 
fiau negu praeityje rengiasi prie Pirmosios Rugpjūčio, kaip 
#rie tarptautinės dienos kovai prieš imperializmą ir jo karus. 
Masiniai tam prisiruošimai yra daromi išankšto. Įvairiuose 
Amerikos miestuose yra šaukiamos prirengiamosios konferem 
čĮjos (New Yorke birželio 25 d.) ; ir lietuvių darbininkų orga
nizacijos visos iki vienai turi dalyvauti tose konferencijose. Vi- 
fi>s galimos darbininkų pajėgos turi būt išankšto sutelktos ko- 
įngiausiems veiksmams prieš imperialistinį karą ir už Sovietų 
Ją jungos apgynimą.

Šaukimas j Dark Kultūrinių Organizaci jų 
•ir Grupiu Konferenciją. Birželio 14 d.
įrąugai!
S Birželio 14 d., Irving Plaza 
j&etaiųSJe, 15th Št. ir Irving 
jjjace, New Yorke, įvyks darbi- 
ntnkų kultūrinių organizacijų 
ir grupių konferencija, kad 
laisvais ' ryšiais sujungt tas 
draugijas

Fašisttį'kiKlerikaly B Alius J-
Fašistų ‘‘Vienybė” j aprai

šo, kaip fašistai, kunigai, jų 
klapčiukai ir davatkos šau
niai baliavojo pereitą . sek
madienį. Ji rašo:

Vienam gražiausiųjų1 New 
Yorko viešbučių, HbteL New 
Yorker, sekmadienį,1 birželio 7 
d. įvyko LietuViU! Romos Ka
talikų Kunigų Vienybės su
rengta vakarienė, įsutikti ir 
pagerbti Vyskupą Petrą Bučį.

* I '

Dalyvavo apie 30 kunigų.1 
Taipgi dalyvavo fūsistaį iš( 
‘‘Vienybės”, ir Liętdvos fa
šistines valdžios konsulas 
P. Žadeikis. Taipgi buvo 
visokių biznierių ir nema
žas skaičius davatkų.

Na, ir visi ūžė, baliavojo 
vienam gražiausių New 
Yorko viešbučių. Armija 
lietuviškų kunigų ;šū vysku
pu priešakyj, spjovę ant 
dangaus karalystės, links
minosi. O kaip su tūkstan
čiais tamsiųjų parapijonų 
darbininkų, kuriems kuni
gai liepia kentėti ant šio 
“griešno” svieto, kad pate
kus į kunigų išsvajotą dan
gų? Tūkstančiai jų, darbo 
žmonių, badauja, skursta 
šiuo bedarbės metu.

Vyskupas Bučys, kaip 
“Vienybė” praneša, kalbėjo 
hpie šavo barzdą ir gyrė 
fašistinę. Lietuvą. Girdi, 

. ( > <».!’. . » . I ►

Pastebėjo, jog daugelis, gal 
keistai galvoja, .apie svečio 
barzdą', ir 'pasipuošę klaust: 

,,‘O kam barzda Užsiauginai? 
!Ar jau lietuviii nesi?” Tuoj 
pat paaiškino. Esą lietuviams.

^ko'muništtį ■ Revoliucinė 
darbo unijų opozicija gavo • w <• m * .aiviso 62,476 : balsus, tik 9 
nuošimčius mažiau, negū 
1930 metais, kuomet socia
listų kandidatai ; gavo tik 
81,344 balsus; pereitais me
tais jie gavo 128,90^ ; ■‘bal- 
sus, Tajgi šiemet jų balsai 
nupuolė , ant 37 nuošimčių.

Tas parodo, kad Vokieti
joj - darbininkuose; komunis-j 
tų įtaka 'auga, o socialistų 
puola. < ,. •>{.! i

ĮDOMUMAI
J * įj i ■{' i • • ą *

Neregys Išsimokino Gabiu 
Inžinierium

Veidmainiška Parazitų 
. Moralybė

1863'mėtuose Anglijoj bu
vo išleista knyga apie eti
ketą (tinkapią apsiėjimą).,. 
Tą knygą,parašę garsi, tų 
laikų Anglijos ■ tiirčių - tarpe 
moteris leidė Gough.

Toje knygoje, tarpe kito
kių išlepelių fantazijų, ran
dame 80 puslapije štai ką 
pasakyta apie knygas:

“Tobula namų šeimininkė 
privalo 'pasirūpinti, idant 
vyriškų ir moteriškų auto
rių veikalai būtų tinkamai 
vieni nūo .kitų atskirti jos 
knygų šėpose. Negalima 
toleruoti, kad moteriškių 
bei vyriškių parašytos kny
gos greta viena ikitos šėpo
se stovėtų, jei bent tai būtų 
vyro ir ' pačios parašytos 
knygos.” \

“Nemorališka,” matote, 
buvo skirtingos lyties auto
rių knygos viena su kita 
suglausti....

t
.Tręčiądien., BįkĮ. įO,. 193.
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DARBININKŲ SVEIKATA
' , Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

GALVA ŽILA, NIEŽTI.
VAIKŲ NĖRA

Drg. gydytojau, atsakykite 
man per “Laisvę”:

1. Kas man reikia daryti, 
kad man plaukai labai žįla? 
Pusė plaukų jau beveik balta, 
nors esu tik 29 m. amžiaus. 
Ir man galvą baisiai niežti, 
nors ją ir švariausiai užlaikau.

2. Kas man galėtų būti, kad 
aš vaikų neturiu? Gydytojai1 
man pripažino, kad gimtuvės i 
kakliukas yra persiauras , "*1

gauti anų angliškų
Arba galima įsigyti,

“Sane sex life and Sane sex 
living— D-ro H. S. Long’o. 
Lietuvių kalboje, D-ro Wm. J. 
Robinsono: “Patarimai mote
rims ir merginoms apie lyties 
dalykus” irgi pateikia naudin
gų žinių. Kai kur mjesfo kny
gynuose, manding, galėtų būt 
galima 
knygų.
gydytojui tarpinipkaujant, nes 
šiaip žmogui tokio turinįo kny
gų. nenori, parduoti, ir ne bet 
kur jų galima gąuti. , t *

Da čia pabriežiu: neužmirš- 
kakliukas yra persiauras ■ ir, kjįe kas diena po keletą ar po 
kad reikia jis praplėsti. Pus- ke]ialfką kartų giliai pak«ė- 
antrų metų atgal ^yn ta^o. pą- puoti. Tai ^ra puiki gimdas-

.. 2. , tika 'ir masažas vidauš orga-
operacija ( dilation and narns jr liaukoms. Tatai ’irgi 
.4-4-^^,^+ \ tačiau nieko padeda daliai tAdkų pęMegti/ 

nepagelbėjo. , Gal ovarai su-1į besijungmnt su dėgiioniu.
gedę ? Ar yra tam kokių į 
vaistų ?
Atsakymai.—

1. Jums plaukai pirma lai
ko gerokai pražilo .ir galvą 
niežti. Be to žinau, jus, 
Drauge, ir sveriate žymiai dau
giau, negu paprastai jūsų ūgio 
moteris. Gal ir abelnai šio-to 
ypatingo teko patėmyti su oda, 
su nagais. Gal oda esti sau
soka, vietomis pašiurusi ir turi 
palinkimo, plaišioti, arba deder MailiiertU KOVOS Tęsiasi; ScD- 
vinių atsiranda, šitokie ir pa
našūs požymiai labai nuosa
kiai pareiškia, kad jums, Drau
ge, pailgoji kaklo liauka (ti
roidinė) yra silpna. Arba iš 
prigimties silpna arba taip del-| 
ko apsilpusi.

Paskui, tas: faktas, kad jūs 
neturite vaikų ir negalite apsi
vaisinti, irgi tą patį trukumą 
patvirtina. Būtent, jums ti- 
roic^inę, liauką, , nėra, didelė 
sma'rkininkė, ir labai gahmak 
daiktas, kad, ir avarinės liau
kos netokioš jau‘ veiklios. Ne- 
,r,etai da^ ir( po^megppii|ė liauka 
•esti ----

daryta taip vadinama “d and 
c” <
eurettement”),

dinas; gilus kvėpavimas yra 
gera priemonė, norint feuliesėt, 
sumažirit savo svorį. Ir dau
geliu kitų atvejų gilus kvėpa
vimas yra puikus daiktas ge
rai sveikatai palaikyti. Įsitė- 
mykite tai, Drauge, ir tai 
praktikuokite. Tai daugiau 
nusvers, negu kokie vaistai, 
stiprylai bei tonikai.

< Francijos kareivis Rene Roy 
buvę visiškai apjakintas per 
mūšį ties Chemin de Dames 
1917 metais balandžio mėnesį, 
bet paskui neregys būdamas 
jiš, su pagyrimais ir dovano
mis, užbaigė inžinerijos kur
są bėgyje dvejų metų, ir tapo 
valdiškas tiltų ir vandens ke
lių inžinierius.

Dabar jis parašė nedidelę 
knygą, i š d ė s t ydamas tokio 
mokslo vargus.

Jis buvo vės tik' užbaigęs 
vidurinę mokyklą ir pradėjęs 
augštuosius mokslus, kada ta
po paimtas armijom Po su
žeidimui penkias dienas jis neį
gavo jokios daktariškos pagel- 
bos savo akims; o jos būtų 
sugijusios,; jęigų iš; kąrto ;būtų. 
gavusios bent kiek medikalio 
patarnavimo.

. Bet jią buvo pasiryžęs tęąti 
įmoksią, i r Begiilėdąmąs Jlgįnif 
ii d j e, j is ■ tenąob d' lįšyp mėpin*§,L 
ley ir pirštaisjfekąityį /pritaiky
tą neregiams raštą. O jiems 
raštai taip spausdinami, kad 
viršun įsispaųdžia į storą po- 
pierą taškučiai, iš kurių susi
daro raidžių ženklai, kuriuos 
neregiai gali pirštais apčiuop
ti.

Tai klausydamas pamokų ir 
su pagelba tokio rašto ir rašo
mosios mašinėlės, Rene Roy 
išmoko augščiausios matemati
kos (painiausių apskaitliavi- 
mų) ir kitų dalykų, kurie rei-* 
kalingi inžinieriui. Bet jis sa
ko, kad besimokinant nere
giui, reikėjo baisiai įtempti 
domę, kad įsitėmyti dalykus, 
kurių juk visų neužsirašysi, 
nematydamas; prisiėjo begali
niai sukaupti krūvon visą savo 
atydą, išmiklinti vaidentuvę, 
kad matytum smegenimis, ko 
negali inatyt akimis, ir išsi- 
dirbt sistemą geriaus atminti 
ir galvoj sutvarkyti dalykus.

Bet Rene Roy buvo pirm to 
gerai prąmokintas1? o paskui 
apiakęs turėjo palankias sąly
gas, kokių iiėturi nei vienas iš 
tūkstančio neregių darbininkų,^ 
O vis dėlto įdomu,, kad ir re
gėjimą praradęs žmoguj gaji 
taip ištobulinti protinius gabu
mus.
J f i

' J 
i ' ; \

Faraonas Turtingesnis Už 
Fordą

Aigipto valdonas Rameses 
Antrasis, kurio mumija da
bar randasi Kairo muzeju- 
je, buvo turtingiausias as
muo. Jisai valdė turtus 
vertės 10 bilionų dolerių. 
Dabartiniai m i I i o n ieriai, 
Fordas, Rockefelleris ir ki
ti, prieš jį buvo veik bied- 
niokais.

Tasai žymiausias iš visų 
faraonų nugalėjo visus ka
ralius nuo Nubijos iki Siri
jos, ir privertė juos nlokęti; 
sau didžiausius mokesnius. 
Jisai visas Nubijos aukso

tyni Tūkstančiai Mainieriij 
{stojo į Revoliucinę 

Uniją

Darbi-?PITTSBURGH, Pa.
ninkai mainieriai masiniai at
siliepia .į. pikietų linijas ir pa
siryžę kovoti • iki laimėjimo. 
Streikam jau išėjo 11,000 mai- 
nierių vakarinėj Penn. dalyj. 
Pastaruoju laiku buvo laikoma 
apie 35 masiniai mitingai, kad 
geriau prisirengus ir sumobili
zavus kovas prieš skebus ir 
darbdavius., ii.

Dhtbihihkų vis daugiau ir 
daugiau eina streikam Char
leroi mainos išėjo 300 mainie- 
rių; Hillman Coal Kompanijos » 
—150; dvi mainos, netoli 
Bentleyville, išėjo streikan; 
Rainey Coal Kompanijos mai
nų num. 1, 2 ir 3—išėjo strei- 

. Mainieriai veda ir kitus

Rai dar Vjfhkiij^a. sb^enęavoj 
;t,ekę $irhįl .dahgiąu įs’aų. ■ ' Į)aį 
Į bar reikalai tiek išsiplėtė, kad 

■ ’lietuviams jau tenka, padirbė- 
'tj ir kitiems. Ir Vyskupas 
pakviestas Rytų apeigoms, ta
čiau katalikų tikėjimo skleisti 
Rytiečių papročius, ir priėmęs, 
bet likęs kataliku ir lietuviu.

Svečias pabrėžė, kad Lietuva 
smarkiai progresuojanti, ypa

tingai santykių su kitomis 
tautomis atžvilgiu. Jau lietu
viams ir tarptautinių pareigų 
tenka atlikti.

lt a, ir klerikalai, baliavo- 
dami su fašistais, -riepamir- 
šo prisiminti ir apie savo 
frentus lietūviŠkįis social- 
fašistus, ir kaip “Vienybė” 
paduoda, kunigas Milukas 
kalbėdamas

priminė ir nemalonųjį faktą, 
kad “Naujienų” redaktorius 
p. Grigaitis žydę vedęs.'
t Gal būt del; to ■ jie jo ir ne

kvietė į tą pokylį? Well, 
vyskup. Bučys dabar turė
tų, pasidarbuoti ir perkrikš
tyti socialįašisto -Grigaičio 
pačią į katalikų “vierą.” ' 
.n-: . • v. orr;1

metus. Vįšąfc faisj laikais 
žinomai 'įiadauliš tdrejo: ne- 

l mažai turtų tam Aigipto 
valdonui atiduoti. . 

r l . !I . ( ’ < !
Surinko J. Barkus.

FREEHOLD, N. J

-r auoniti u i,o,; Drauge, paįrfi 
Gineiti iš’ ^aistihės tiroidinę$; 
liaukos preparato, pavieniui 
arba, 'dar geriau, sąryšyj šu 
ovar^įs ir pituithrine liauka. 
Gaukite “Thyro-Ovarian Comp. 
(narrower), Sanitablets No. 
100.” Imkite po vieną table- 
tėlę prieš valgymą ir gult ei-' 
dama. Dėžutei užsibaigus,! kan. 
parsineškite dar vieną ir pas-j darbininkus streikan. 
kui dar vieną. Vartokite taip 
keletą mėnesių. Jeigu* už po
ros mėnesių atmainos nesima-

šiame miestelyj yra nema
žai ir lietuvių. ’ Veikimas tar
pe lietuvių darbininkų pusėti
nai geras. Bedarbių tarpe lie
tuvių farmerių mažai teranda- 
si.

Lietuviai darbininkai turi 
susitvėrę pašelpinį kliubą ir A. 
L.D.L.D. kuopą. Kuopa finan- 

. siniai gerai gyvuoja. Ši kuopa 
laikė s^yo susirinkimą 4 d. bir
želio, pas draugus Šalčius. Su
sirinkimas buvo gyvas ir skait- 
lingas; nariais. Iš raportų pą- j 
aiškėjo, kad kuopa auga ir! 
bujoja. Kuopa santaikoj sugy
vena, užgirdama Komunistų 
Partiją ir lietuvių frakcijų 
Centro Biurą.

•Buvo ■ skaitoma “Vilnies” at
sišaukimas dėl finansinės pa-,

‘■Vilnies” Šerus ir aukoti? 5 dol.
Tai pagirtinas kuopos tari

mas rupinis savo reikalais ir 
^•‘ėrnipu (Jfeh^Š^ib V^ihieš.”'' 
|| Nutayįa sųrėhgt^ pikniką suį 
propąiįfa, įn kviesti [milžinišką!

.Chbi^ |š Mąšpętho. Tąjį 
jpąt ilįūs ■kyif'Šiama : H kajbėto- 

vHhv'? •' 
Į į ^įaį.'^ęikįlingą tląri daugiau 

i. -Reikalinga, kad 
draugai sutvertų Į Tarptautinį 
Darbininkų V Apsigynimą ir 
chorą. Tuomet mėš galėsime 
išeiti į platesnį veikimą, 
dirbkime. 1

B\^vęs Brooklynietis S.

Darbininkai mainieriai pa
sišventusiai kovoja. 150 mai-ros menesių atmainos nešima- nierių Kinjock mainas pikie_ 

tytų, tai padvigubinkite dozę: įavo per j§^sas 24-rias valan- 
imkite po 2 tableteh 4 kartus jas keieįą dienų be jokio mie-
dienoje. Manau, apstos galvą 
niežėti ir galės apstoti pirm- 
laikis plaukų žilimas. Tiroidi
nė liauka labai daug čia reiš
kia.

Be to, imkite po vieną lašą

go ir poilsio. Jie atmušė dau
gybę bandymų įgabenti ske
bus į mainas ir laužyti streiką. 
Kompanijos bando įgabenti 
streikierius net ginkluotais ka- 

. z . , . x . rais. Bet ir juos darbininkai 
jodo ętmet. iodine, 2 ozs) ^kas nUgaii. Mainieriai apvertė ka

rą su skebais, nepaisant, kad 
draiveris buvo ginkluotas. Vie-

savaitė. Įsilašinkite vieną lašą 
į stiklą vandens ir išgerkite, 
sakysim, kiekvieną sekmadie- Ras sužeistas darbininkas pa
rų.

Su maistu, žinoma, irgi rei
kia žiūrėti.- Daugiau įvairių Įose mainosc, kur eina streL 
daržovių, vaisių, .pieniškų, ikas.

_ kiaušinių, po truputį šviežios •
_ mėsoš, žuviep (galima ir kon-| Mainieriai, ■ jų moterys ir 

ramns' Nutarta• nusinirkti duI servuotos lašišps—‘Tcy point tvaikai eina į pfkieto linijas, ^mos. . Nutarta nusipirkti du :Salmon>.); čiejo grūdo ,javiniy ! Prie mainos No; W ties Lib- 
valgių. •: Ant saulės ’ dažniaūs, rary; susirinko 2,009'toaihierių 
p a b ū k ite. PasivaikščiokiteJ j pikieto liniją. Pereitą penk-

Kliubą ir New Masses, pradėti 
tą darbą Jungtinėse Valstijose.

Tai dabar John Reėd Kliu- 
bas ir šaukia jus į tokią kon- 
fėfehčiją, '^agal Charkove gau
tus patvarkymus ir pagal rei
kalavimus kokių 2,000 kultūri
nių organizacijų šioje šalyje., ‘ . f ’JKultūrinių darbininkiškų or
ganizacijų sąjungos, arba Fe-, 
dėracijoš nauda yra aiški, i 
Prie jos prikląusant, galima 
bus per spaudo jbuletinus ir 
taf^taUtiniUs ’ wMrinkimus pa
sidalinti • patyiįi/nais, mintimis 
bei idėjomis,'gauti tinkamesnių 
darbininkams sceniškų veikalų, 
dainų, ; ir abėlnai praplatinti 
kultūrinį tokių organizacijų 
frontą, susisiekiant net su kitų 
šalių kultūrinėi'nis darbininkų 
organizacijomis, bujojančiomis 
ypač Sovietų. Sąjungoje ir Vo
kietijoje. : < -

Konferencija atsidarys lygiai 
10:30 v; (Įieną, birželio CJūnd) 

kultūrinių darbininkiškų 14, sekmadienį, Irving Plaza 
ifpigacijų Jungtinėse Valsti- svetainėje, New Yorke. ; Labai 
t. - • • lyra svarbu- turėti- delegatus
’okios . sąjungos klausimas nuo kiekvienos jūsų 'kultūrinės 
o pakeltas Laike pasaulinės daėbininkų pf^anizacijos. fre- 

Tėgfetų ; VArdusĮ f ir Skaičių tuo- 
jaus praneškite Liet. Kom. Di- 
strikto Organizatoriui, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn: o jis per-

THE JOHN REED CLVB..j 
Louis ‘LotOwick, Selfr.

draugijas į Federaciją. Mes 
jūsų į, organizaįdi-jąs 

(Aedld. ir Darbininkių Susi- 
vjenijimo kuopas, chęyus, dar
bininkų kliubus ir kt.) atsiųsti 
»vo atstovus į /koriferenciją. 
artimiausiame kayd susirinki- 
ifee išrinkite po du delegatus; 
d; jeigu tuo tarpu neturėsite re- 
gįliario susirinkimo, tai tegul 
j®sų organizacijos bei kuopos 
l^mitetas paskiria atstovus, ar- 
b$ patys, komiteto nariai tegul 
Ijūna atstovais.
y^Kdl kas* yra šaukiatna New 

Xorko-New Jersey apskričio 
konferencija, -’ jinai bus kaip 
tais brąndųęlys, apie kurį to
laus bus subudavota sįjunga

ifėrencijos revoliucinių rašy
ti įr artiątų, kuri buvo laiko- 
’Čharicove, Sovietų ^Sąjun- 

pernai lapkričio mėnesį;

ąmerikįniarns delegatams, 
Atstovaujantiems John Reed

f |7V1 HCtl 1V1U f jLJJVA V J1O

ii pasauline konferencija pa- duos John /Heedo'KIfūbui.

i

5

jbš įtaka riiuga -tžarjpė 
nizuotų ,darbininkų į [uni
jas. Yj>ač ‘ Ruhr -į kasyklją 
srity unijistąi ■ darbininkai 
smarkiai krypsta linkui ko
munistų* - [ •

i Nesenai. įvyko Ruhr ką- 
kylllų dišįtrikte dirbtuvių 
tarybų rinkimai. Iš , prie
žasties sumažėjimo maįnie- 
rių skaičiaus nuo 379,909, 
vasario mėnesio, 1930 m., 
iki 284,597 šiais metais, bai
sų skaičiuj 'sumažėjo. Bet 
palyginusjsu .nupUoĮi.niu ųa- 
rių skaičiumi, komunistę 
balsai sumažėjo, palyginus 
supper eitais metais, tik ant

nuošimčių.

©«

sakė, kad jam visai nebuvo* 
sakyta, jog jisai gauna darbų

t 1 fa * V* *
-gerą valandą įkas die-;

5 .pilvų,i
) krūti-

tadiėnį 300 mainierių laikė rtii- 
tingą atvirkMe ore,' kuomet jie 
buvo' išvaryti iš svetainės.

, Visur mainieriai mielai pasį- 
tipką NacionFlę Maįnįerių Uni
ją, kuri įrodo darbininkams, 
kad tik jinai kovoja už jų rei
kalus. Darbininkai jau daug 
kartų išbandė ant savo kailio, 
kad senoji Lewiso unija rūpi
nasi tik darbdavių reikalais, o 
ne darbininkų. Todėl jau nuo 

T -I streiko pradžios į Nacionale2 Jums dare gimtuvej ope-s Mainier!ų Uniją jau jstoj<> sep. 
raciją: išvalė, išskaptavo jąi . ....................

vidų ir praplėtė jos kakliuką.. 
Vis dėlto tatai nepadėjo jums 
paštoti. Veikiausiai, kaip mi- jau pripažįsta, kAd streikas 
nėjom, ir čia yra kaltė dau- plečiasi. Praneša, kad vienoj 
ginusia liaukų, kad tūlos liau- vietoj išėjo streikan 200, ki- 
kos jums yra silpnokos, neveik- tur—30Q mainierių ir t. t. Kad 
lios. Ir šiuo atžvilgių liaukų jie gerai laikosi ir duoda savo 
preparato vartojimas galėtų reikalavimus kompanijoms, 
ko gero jums suteikti. \

? Įdomu,
tams.

L .u.: ■ ». i.'’.

' 1670 metais ’ Vokietijos 
miestą f: Munster į' apnyko 

v.; daugybe ' h 
privišo. fMiėstiėęiaml «skun- 
dži’aritis, 'aUgščihusias "teis
mas išclhvė blusoms ■ įsaky
mą ateiti t'ėismian, kaipo 
kaltinamoms už netvarkų 
ėlginiąsi. -Blusos, betgi, 
teisman .neatvykę. . Teis
imas,' vienok, ^jąs rado kalto
mis, atėmė joms yisas tei
ses. ir ištrėmė ant 10 mėtų. 
Teismo huosprendis parašys 
tas dabai išdidžiai* ir tikra 
teismiška kalba. •

blusos, v k

da -išdeportavo ?

>

Tad

nąy i Giha pakvėpuok 
k<ad; [pilvas liilhofi^L 
nes , ' iįepaisykįte. Tegul per- 
klodaš-T-dųąfiįgma kilnojasi 
a u k£it>y m H H ąbm'yn ir 
tuo • masažuoja1 pilVo; organus 
ir liaukas. Taip giliai kvėpuo
kite geriausiai, kai atgal at va
kare, taip gi kai pūbundate 
rytais ir,' jei gailina, kai at- 
sigulat kiek pogulio—kada 
pusdienyj arba vakarop.

-X

Šiauliuos kariuomenes teis
mas nuteisė Glesmaną ir še-
rą po 1 met.*2 mėn. kiekvie-
ną už hiilipymą Kelmės baž
nyčioj ‘ii’ ugnegesių namų 
k pin ū h istu atsišaukimais. 
Gi ’ Drautiria ųž -koriiunisti-

n
(MW

tyni tūkstančiai mainierių.
Net kapitalistinė spauda

Praneša, kad vienoj

tur—300 m aini erių ir t. t. Kad

Rep

n. icv uoii nevio. kjeviYj omi, u lu a • j

W. Robie: “The art df love”;|
PLATTNKIT 

“LAISVĘ”
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rHasiy Kovos Padėjimas ir ^Revoliucines "Z"’Jį S', i
| np i rr • ’1^1 ijvj> drusborųoj tnutiuių prie-i

Bangos Pakilimas 1 olose Kapital. Šalyse
Į imperializmo rolę, vaidinamą 
besirengime baran prieš ^ovie-; 
tų Sąjungą,—veda prie su
brendimo pamatiniu revoliuci
niam krizini sąlygų. Dabartį- i 
niu laiku, ryšyj su aštrėjimu! 
ebonominio brizio, sparčiai au-; 
ga sąlygos revoliuciniam bri-; 
ziui Ispanijoj, o tas procesas;

i darosi ypač gilus iš tos prie-i' 
žasties, bad ten dar tebegy-; 
vuoja stambios feodalizmo lie-1 
banos. , i

j I

i ' Tam tibrame sbaičiuje di-,i 
pusiau-

■! ĘSTOA! ’ G CLEjVfeĘANDj ,0REXTRA! .’

1

^Puslapis Trečias r ’

'SKAITYKIT TR PLAT1N- ' • KIT “LAISVĘ” :

1. Tolimesnis didėjimas visų klės raštinių darbininkams iri
. > kontra- smulkiajai buržuazijai mies-

, masinis valstiečių api- 
minio krizio, kuris pamatiniai plėšimas, begalinis kolonijų 
paliečia silpniausią kapitalisti-i nubiednėjimas ir augančioj! 
nės sistemos grandį, augimas revoliucinė Sovietų Sąjungos 
nepasitenkinimo plačiųjų žmo- rolė.
nių masių, augimas komunizmo o kylančioji revoliucinė ban- 
ir augimas prestižo proletari- ga 
nės diktatūros krašto iš vie-jkiais bei faktais: 
nos pusės iššaukia buržuazijos! (a) Dar labiau pasidarė 
panaudojimą ginkluotos spėkos įtempta streikinė kova ir be- 
aparato ir savo diktatūros, o iš' darbių judėjimas: 
kitos pusės augimą revoliuci- (b) Toliau prasipalatino ir džiausiu boloninių ir 
nio pakilimo ir augimą tūlame sustiprėjo Sovietai ir Raudono- boloniniu šalių (Chihijoj, Indi-; 
skaičiuje šalių pirmiausia ji Armija .stambiame žemes joj), kur 
reikalingų revoliucinio krizio plote Chinijoj; 
sąlygų.

Išaugęs organiniai iš taip va
dinamos buržuazinės demokra
tijos, kuri yra maskuota buržu
azinės diktatūros forma, fašiz
mas, kuris yra nuoga buržua- ’ 
zinės diktatūros forma, paašt
rina metodas priespaudos i r 
pavergimo žmonių savaime ka- į 
pitalistinėj sistemoj ir neatski-1 
riamai nuo visos sistemos bur
žuazinės diktatūros. Fašistinis, 
režimas, kuris yra susivijęs su ' 
buržuazinės demokratijos lie
kanomis, yra įsteigtas ir suvie
nytas kely sudaužymui klasinių! 
proletariato organizacijų, už-; 
slopinimui Komunistų Partijų,, 
sudarydamas

pamatinio kapitalizmo 
dikcijų, kaipo pasekmė ekono- tuose, • • a • • • • .

išsireiškė šitokiais nuoti-

Drgr LPRUSEIKA 
KALBĖS ŠV. JURGIO PARAPIJOS'SUIRUTĖS 

' KLAUSIMUSOVIETU PENKIŲ fflETĮI PLANAS
PAVEIKSLUOSE

— Rengia — ■
Draugai Sovietų. Rusijos ir ALDLD 22 Kuopa

12 d. Birželio-June, 1931,8-tą Vai. Vakare
; / ; IffiĮUVIIJ SVETAINĖJE : ■ g;

6835 ’ Superior A ve., , Cleveland, Ohio. .
’ ' ' ' Vėliausi Paveikslai su Prakalijou? ■
i. i 1 . Pcnkity Plaktas- Pilnam Veikime. -
Kaip Indarbė-huvb panaikinta Sovietų■ jungėj? > 

ą.iygos darbininkų ir. yųLiięčių
mas viso .

prięžastics .arti-i 
........ ; . mo ryšio ekonominio krizio ir 

(c) Paatigo revoliucinis ju- , lauko ūkio krizio ii1 iš pa'smar-1
■ kėjimo imperialistinio ir feodą-1 

revoliucinis liniai-lupikiško išnaudojimo ir;, 
>■ minių nubiednini-;

1 mo,—tos minios milionais ky-j 
la į tautiniai-revoliucinę kovą; 
prieš visą imperialistiniai-ko- 
loninę sistemą, ir elementai gi
laus revoliucinio krizio spar
čiai bręsta.

Išaugdami iš kapitalizmo vi
suotino krizio ir iš dabartinio 
ekonominio krizio, vystvdamie-! 
si pagrindais revoliucinio mi
niu kilimo, šie revoliucinio kri-iV . .v Izio elementai susirisa su pa-Į 
smarkėjimu nepaprasto bied-l 
nėjimo ir miniu skurdo, su jų ' 
augančiu revoliuciniu veiklu-, 
mu, su trupėjimu visos tarp-į 

i tautinės ir vidujinės sistemos 
kapitab’stinib viešpatavimo, su 
sparčiu persigrupavimu klasi
nių spėkų, su krizių augštes- 
niuose visuomenės sluogsniuo- 
se, jieškančiuose išeities iš sa
vo priešgyniavimų su pagelba 
fašizmo, naujų imperialistinių

dėjimas kolonijose;
(d) Praši p lėto i 

valstiečl ų j u d ė j im as
(e) Paaugo politinė ir 

ganizacinė įtaka tam t 
skaičiaus svarbių Komunistu 
Partijų (Vokietijoj, Chinijoj, 
ČechoslovaMjoj, Lenkiioi) ;

(f) Griežtas pasmarkėjimas 
i opozicinio bruzdėjimo viduje 
i socialdemokratijos;

(g) Paaugo onozicija mies
tuose tarp smulkiai-buržuazi- 
inių masių ir tarn raštinių dar- 
ibininkų ir valdiškų tarnauto
ji-

Nelygiai 
speciales milita-, gal laipsnį ir 

rines teroristines organizacijasplėtojimosi ir 
—neatsižvelgiant į tai, ar jisjjinių ir išlaukinių kapitalizmo 
panaikina ar palaiko parlamen-j prieštaravimų vienoj bei kitoj 
tarines formas. j šalyj—kilimas revoliucinio ju-

... .... įdėjimo tose kapitalistinėse ša-
^.te?5^arniuSi s^lpnint! re- j iySe, kur ekonominis krizis, 

supuolantis su specialėmis Są
lygomis abelnojo pokarinio 
kapitalizmo krizio, pasidarė laoizHuu, 
ypač aštrus,—kaip antai, Vo-jkarų ir kariško užpuolimo ant 
kietijoj, trėškiamoj per Versa-!Sovietų Sąjungos.
lės sistemą ir per Youngo1 (Daugiau bus)

voliucinę įtaką proletariato 
diktatūros krašto viso pasaulio 
milionuose prispaustųjų ir pa
vergtųjų ir sutrukdyti darbi
ninkų ir valstiečių ir kolonijų 
gyventojų revoliucinį judėjimą, 
tai fašistai griebiasi social-de- 
magogijos, kad apgauti mases 
ir paslėpti kontr-revoliucinius 
buržuazinės diktatūros tikslus, 
žaisdami dirbančiųjų masių 
reikalavimais ir skurdu, kelda-1 
rrii nacionalę neapykantą, skie
pydami imperialistinę atkerši
jimo‘dvasią kare pralaimėju
siose šalyse, ir ,anti-semitizmą, 
darydami kapitalo Vokietijoj iš 

, Yoyngo Plano, paslėpdami sa
voy tarnavimą kapitalui mela
ginga anti-kapitalistine kalba, 
fašistai, apmokami finansinio 
kapitalo (Hitler Vokietijoj), i 
naudoja masių nepasitenkini-! 
mą, idant sudrūtinti buržuazi
nę diktatūrą ir žiauriai pri-1 
spausti darbininkų klasę.

Augimas fašizmo pastaruo-j 
ju laiku pasidarė galimu tik 
del to, kad jam paramą šutei-; 
kė tarptautinė socialdemokra
tija per ištisą pokarinį buržua
zinės diktatūros periodą, ne
žiūrint kokią formą jis priėmė. 
Darydama skirtumą tarpe bur
žuazijos ‘‘demokratinių” for
mų ir fašizmo, socialdemokra
tija migdo masių budėjimą ko
voje prieš didėjančią politinę 
reakciją ir fašizmą, paslepia 
kontr-revoliucinį buržuazinės 
’demokratijos pobūdį, kaipo 
buržuazinės diktatūros formą, 
ir tuo būdu patarnauja kaipo; 
aktyvis faktorius ir taikos da-' 
rytojas sufašistinimui kapita
listinės valstybės.

Sėkminga kova prieš fašiz
mą reikalauja, kad Komunistų 
Partijos mobilizuotų mases pa
grindu suvienyto fronto iš apa
čios prieš visokias buržuazinės, 
diktatūros formas, prieš visas 
reakcines jos priemones, ko
kias tik ji naudoja nutiesimui i 
kelio atvirai fašistinei diktatu-! 
rai. Ta kova reikalauja grei
tai ir griežtai pataisyti pada- į 
rytas klaidas, kurios, svarbiau-’ 
šia, gali būt suformuluotos, 
kaipo liberališkas augštinimas 
buržuazinės demokrat ijos 
prieš fašizmą ir buržuazinės 

►diktatūros p a r 1 a m entarinių 
formų augštinimas prieš jos 
atvirą fašistinę formą; tai yra 
atspindis soči aldemokratinių 
Įtakų komunistų eilėse. *

2. Po Komunistų Internacio
nalo Pildomojo Komiteto 
Praplėsto Prezidiumo susirin
kimo, įvykusio vasaryj, dar to
liau pakilo revoliucinė banga 
del šių priežasčių: griežtas 
darbininkų, klasės gyvenimo 
pabloginimas, baisūniškas be
darbės išaugimas, suirimas bū

MM

I nesvietiško 
or-' i

vystydamasis pa- 
greitumą krizio 
aštrėjimą vrdu-

MMMI MMMMMMM MMM

Kokios yra £?.lyy«os darbininku .ir ya
,.USSRrčišlšia.Penkių 'Mefij PU

. ’ . ’ t , Pasaulio Darbiinnkaniis? '; : :
i Ateikite’ paoihtHi! paveikslų didžiųjų aūtomobilių 

dirbtuvių/ pliVritį trak torių, elektros, Sovchozų
• . rikiu, darbininku'
j Muzikais Programas

klių bu *ir tt.
' Įžanga 2&c. YpataiVASARINIS RESORTAS

LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA
Penkias miliutas paėjus nuo Great Kill Beach, pasi- 

randavoja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, jei 
to norite.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo bi 
lai k u.
RŪMŲ KAINOS: vienam $1.00 i naktį;

Dviem vienam rūme$1.50 į naktį.

Mrs. F. Goodman ir Marijona Kraulaitis
r ' ■

154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New York

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

MM M M M M M M M M M MMM M M M M
' A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
DETROIT, MICH. DETROIT, MICH.

DEMONSTRATYVfS SPAUDOS PIKNIKAS
__________________ . ;_______________ ‘ ■ y ■ 1 < • J: ■ ■ ■ ■■' ’ ’

“VILNIES,” “LAISVĖS” IR “DARBININKIŲ' BALSO” NAUDAI RENGIA AlUo' CHORAS

Nedęlioje, Birželio - June 14-tą Dieną,: 1931 m
■ ' . • CAPITOL PARKE ...

Daržas atsidarys 10 vai. ryte.— Programas prasidės 1 v. po piety
ŠOKIAI PRIE PROLETMENO ORKESTRUS BUS PER VISĄ DIENĄ.— 

DUBELTAVA ORKESTRĄ

Įvairių karštų geri- 
' mų, ypač kuom e t 
. užeisit sušalęs, gau?i , 

šilumys ( j v a 1 i a s, 
taipgi ir'gardžių už
kandžių.
Turi jdideję .svetai
nę, tinkamą bą-

- liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t.,

3 blokai nuo 
m Island Fėr-

tik

LirrviNAjs

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestp lietą- .. 
Viams ir svetimtau
čiams virš 20; metą. 
Taip pat laittduortws 
Rea! Estate—piHcL _ 
mui ir pardavimui 
namų ir 
taipgi įvairia biž- 
nių. Mūsų patartia- • 
vimas prielankus. .

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, NJ. 
Tel. Trinity 3-8720

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ.

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA C
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 
viskų kas link AUTOMOr 
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

elektriku ir magnetizmą, ir valiavimu.

•••••t....’.,,,,,,,,,.j,,,.,,,,j,,*T,TT ',~.T.’.7.77...    ..r............oi...       

Jūsų Ak s Uždirba Jums Pragyvenimą

ISardymas, Hutaisymas, HURtaiyinKB. xupra»t elektriku ir magnetizmą, ir vaitavimą 
ir planą automobilio; mokinėm dieiiomie ir vakarais lietuvių ir anglų kalboae. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVTČ1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestĮ. Mes padedam 
kiekvienam prie 'pirkimo karo. UŽairašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo # ryta 
iki D-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL ____
325 E. 14th STREE'r Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

II 

I i

I fifliiiiimiiiiiiiiiii'nmiiifiiiiiiiiiiitiniiiiiiiini:i'Mi................................

Gerbiami Darbininkai ir Darbininkės! Kiekvienas darbo žmogus turi susidomėti rengiamu spaudos pikniku 
Detroite. Darbininkiška spauda tarnauja darbo liaudžiai, šiandieną mūsų spauda gyvena krizio laikotarpį, o 
paremti mes galime visi, nes tai yra mūsų visų būtina užduotis. Kiekvieną vasarinį sezoną Spaudos Piknikas 
sutraukė daug darbininkų, todėl mes tikimės, kad ir šis piknikas bus vienas iš įvairiausių. Dailės mylėtojai, 
Proletmeno nariai, t. y. AIDO CHORAS duos vieną iš puikiausių programų. Nes chorieciai pasiryžę savo už
duotį atlikti,—gražios darbininkiškos ir liaudies dainos skambės piknike.. . Programe dalyvaus daug svečių iš 
Chicagos ir kitų kolonijų. Jie pasakys geras PRAKALBAS. Tai bus įvairi programa ir kitokį žaislai. Capitol 
daržas yra labai graži vieta,—didelė platforma šokiams. Lietus nieko nereiškia. Susidomėkite visi darbininkai 
Spaudos Pikniku. Rengkimės visi! Įžanga ypatai 50c. Kviečia visus ir visas Aido Choras.

KELRODIS: IŠ visų pusių miesto važiuokite Michigan Ave iki Telegraph Rd. Sukitės Telegraph Rd. po kairei ir važiuokite iki Capitol 
Parkin Ten bus iškaba po kairei pusei—Capitol Daržas. — Busais, kurie važiuosite, imkite iš miesto nuo Baglay Ave. ir Grand River 
gatvės TOLEDO busą, motormanas pasakys, kur išlipti prie Capitol Daržo. 1
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Kaip ilgai galėtumčt Jūh palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtvmM 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus 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 Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimy
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
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE
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Puslapis Ketvirtas

Hans Lorber,

VAIKAI
....................................... •• ■ v ' -"J 1 ! '' 1 Į' Į ' !"į' l Į .

laš—^-šokanti moteris—ir vietoj drabužiij 
tik vienu šaliku apsisiautusi buvo;, be to, 
visai basa. Vaikai stebėjosi, kaip ji galė
jo taip apsirengusi vaikščiot. Jos plaukuo
se buvo raudona gėlė ir spindėjo auksinė

s. Boston,’ Mass. r
■ 1 • f 1 'i i ■ ■. I f . i
L.D.S.A. 13-tosi kuopos pusmetinis 

su’šil’lhkimas bus trečiadienį, 10 d. 
birželio, Kliubo kambariuose, 376 
Brdadway, 8-ti vai. vakare. Visos 
nares ateikit, yra svarbių reikalų ap-

■■■■■■■■■I

Birž. 10, 198

•—Ištisą dieną jie rėkia po namo langu, 
—skundėsi senis Šmelceris, gręždamas į 
savo nuskurdusį guolį.

‘Jis privalo dirbt nakties pamainoj ir po
ilsis dabar jam buvo būtinas.

Jo žmona atbėgo virtuvėn ir patylomis 
klausė kas per reikalas, ar tik neserga jis, 
kas taip už lango rėkia.

J—Vaikai,—dusliai atsakė senis,— poilsio 
del jų nėra—rėkia ištisą dieną. Gal būt 
tii jiems pasakysi!.. Šmelcerio žmona, tų 
vaikų motina, išėjo į kiemą vaikams pasa
kyti. Jie bėgiojo gatve, puldinėjo šlubuo
dami ir paskui nešdinosi toliau. Motina 
kurį laiką žiūrėjo į juos tylėdama, pamir
šusi ką norėjo pasakyti. Karolio Marteso 
vaikai stovėjo eilėj pagal pat sieną, juokė
si ir urzgė, žiūrėdami į ilgąjį Berną, drau
džiantį savo laukinius žvėris. Žvėris vaiz
davo penketas vaikų: Henkelis, Jale, Mo- 
ricas, klara ir Tofe.

—Liūtas privalo būt daug labiau lauki
nis, žiauresnis,—barėsi ilgasis Bernas ant 
Jalo,—tie turi daug garsiau staugti.

Jalas sustaugė stipriai, stipriai ir metėsi 
ant savo sudraudėjo. Bet nuo to gavo 
smūgį bizūneliu per galvą. Jalas atšoko 
atgal ir suriko, jis nebežaisiąs daugiau, 
jeigu tas neklaužada taip elgiasi. Liku
sieji visi kiti laukiniai žvėrys užpuolė tą 
ilgųjį liurbį ir įvertę į balą, čia jis ėmė 
draskytis, ir skėlęs Jalui antausin, pabėgo. 
Jalas norėjo neužsileist, bet jau buvo vėlu. 
Pyktį išliejo bekeikdamas. Laukiniai žvė
rys, stovėję čia pat, kartu nusprendė kaip 
reikiant pamokyt ilgąjį Berną. Ir tuojau 
sustatė įvykdymo planą. Tiktai Klara,. Ka
rolio Morteso duktė, ir dar keletas pasiliko 
vietoje.

, Motina Šmelcerienč pradėjo juos kal
bint... Vaikai išsigandę atsigręžė į ją, o 
Klara pasiskubė paklaust, o kodėl senasis 
Šmelceris nemiega naktį, jos tėvejis visada 
miegąs naktimis.

—Tai ne visada taip, o tik kai kada,— 
atsakė Šmelcerienč ir grįžo namo.

— Vadinas,— negalima?—prašnabždėjo 
Klara, pasilikusiems vaikams. Jis serga, 
ar ką?

r—Ne, jis eina dirbti naktinę pamainą,— 
atsakė EK,— mūsų tėvelis taip pat dirba 
naktimis; dieną mes privalom išeit iš na
mų: jis tada miega, jis miega dienomis.

■—Naktinę pamainą?
Klara nežinojo kas čia tokio, jos tėvas 

buvo šaltkalvis ir dirbdavo tiktai dieno
mis. O Elė žinojo t^ viską labai gerai.

•—Kai jie vakarais išeina į fabrikus, na
mo tesugrįžta tik sekantį rytą, kada mes 
jau ruošiamės keltis. Jie grįžę nekalba nė 
žodžio.

sagtis. Ji šoko ant išsiūto gėlėmis kilimo, 
o jos užpakalyj, prieblandoj matėsi fonta
nas, iš kurio tryško į visas puses vandens 
prunkšlės. Tas viskas buvo taip puiku! 
Muzika taip pat, bet katarinkos muzikan
tas visai tuo grožiu nesidžiaugė, o apsi
niaukusiai žiūrėjo į vaikus per savo mėly
nus akinių stiklus. Kiek vėliau prie mu
zikanto priėjo sena moteriškė ir kažką 
jam pasakiusi grįžo atgal, iš kur buvo atė
jusi.

Muzikantas su katarinka pagriežė dar 
valsą, kuriam pritardama, Klara visą lai
ką šokinėjo nuo vienos kojos ant kitos. Ir 
po to jis keliavo toliau. Vaikai savo eki

kietų, atneškit į susirinkimą.
Sekr. K. Z.

great’neckTn? y.
Choro Pirmyn pamokos įvyks 

penktadienį, kaip ir visuomet, 12 bir
želio, Straukos svetainėj. Draugės ir 
draugai, aš noriu atkreipti jūsų aty- 
dą, kad atsilankytumėte lygiai 7-tą 
vai. vakare, nes svetainės savinin
kas nepavelina vėlai T^^pLas lai
kyti, kaip kad iki šiol darydavom. 
Todėl susirinkit laiku, kad galėtume 
anksčiau užbaigti. Sekr..A. B.

(136-137)

PHILADELPHIA, PA.
'Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoj 11 ir 80 kuopos rengia di
delį išvažiavhpą sekmadienį, 14 d...... • JJUS §aunį

dalyvaus Lyros Choras,

Gaus, dovanas vaikai

. Jauni ir 
į senesnio amžiaus dalyviai bus labai

SKAITYKITE!
pu tu Jio Aunavu Luirnu. vai n. ai savu eini- b>iržeJi0, Burlholm Parke, 
mis nusekė jo pėdsakus. Kai kurie pasi-1 progtam^ <’ 
leido paskum norėdami pavyt. ., ,

—Kai aš užaugsiu,’ aš nešiosiu katarinką ir mergaites, kurie tik bent kuom pa- 
ir grosiu—kalbėjo berniukas Kurtas Mai>| 
tesąs ir jo akutes iš džiaugsmo aiškiai ir patenkinti šio išvažiavimo programa. IravStiH nŠ orncin fiF hoc Apart visokių žaislų, rengėjai užtikkarštai žibėjo.— Bet aš grosiu tik pas gar
bingus ponus ir pirksiu sau vežimėlį.

Čia staiga iš užu kampo pasirodė auto
mobilis ir vaikai su kliksmu metėsi į visas 
puses. Bet po minutės (jie vėl susirinkę 
atgal į krūvą, pradėjo žaist ratelį. Links
mindamiesi jie dainavo, ir šoko.

Pro atdarą langą sene Zetti pradėjo 
keiktis ir bart vaikus, kad savo dainomis 
pažadinsią jos miegantį vaiką, kuris verk
siąs visą dieną. Ji keikėsi ir grūmojo tol, 
kol vaikai atsitraukė toliau. Kaimynai, iš- į 
girdę senės Zetti riksmą, atsidarė langus i 
ir žiūrėjo-gatvėn. Bet Zetti tada nervin-/ _ 
gai užtrenkė langą ir triukšmo nebegirdė- št~' 7-tir vai.'“vakare.’ 
jo. Užtat lyg is po žemių išdygo pažadin
to vaiko verksmas. i .. .

Po viso to sustaugė fabrikų sirenos—pa- shXc^^gSissU1’gauti 
maina. Klara paskubomis parbėgo namo. neužsimokėjote, pasistengkit užsimo- 
Ąlarteso vaikai susikibę rankomis bėgo pa-j1 
sitikt tėvą. Jie linksmai šnekučiavosi — i 
žinojo, kad iš dieninės pamainos jų tėvas 
grįžta gerai nusiteikęs. Mažasis Kurtas 
kelyje įpuolė balon, gulėjo joje ir rėkė iki kH°P?s rengia išvažiavimą sekmadie- 
tol, kol jam padėjo atsikelti. Išgelbėję Nutiey, n. j. r 
Kurtą, vaikai nubėgo toliau. tęsis jki vėlumos, i.u,- ■ į;dainuos Sietyno Choras,

svečiams užtenkamai gardžių 
Kviečiame Vi- 

atsiląnkyti. Rengėjos.
(136-138)

MINERSVILLE, PA.
Draugai Ukrainai rengia pikniką 

šeštadienį ir sekmadienį, 13 ir 14 d. 
birželio, Harley Spring pušyne. Vie
tos ir apielinkės lietuviai dalyvauki! 
tame parengime, nes darbininkų rei
kalai vieni ir tie patys be skirtumo 
tautos, rasės ir tikybos.

A. Deltuva.
(136-137)

LAWRENCE, MASS.
A.L.D.L.D. 37-tos kuopos susirinki

mas bus penktadieni, 12 d. birželio, 
L.U. Kliubo kambary, 41 Berkeley 

. Drauges ir 
draugai, būtinai ateikit i šį susirinki
mą, yra svarbių reikalų aptarti. At- 
siveskit ir naujų narių. Yra atėjus 

tat kurie už- 
o kurie dar

nna 
užkandžių ir gėrimų, 
sus

keti.

SVARBIOS KNYGOS
' \ Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; Ženiės Ūkis; Pramonė: 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos' Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos. ' ' ' ' . ! :

Knyga, iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų
-------——J:i . ! ' . . ... :— ...

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTUI

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma 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 klerikalų 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 buvq pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Sckr. M. S.
(136-137)

HARRISON-KEARNY. N. J.
A.L.D.L.D. 136 ir L.D.S.A. J 25

14 birželio, Kulikausko sodne, 
. Prasidės vidurdienį j/ 

Bus programą, 
gera , muzl- 

aigių iri geri- 
dalyvautii. Kel- 

Square bu- 
Paterson i arba 
Nutiey išlipki t

► 
St., ir po kairei 

Rengėjai.
'(136-137)

youngstownTohio
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

9-ta kuopa rengia pikniką sekmadie
nį, 14- birželio, Robinson giraitėj. 
Prasidės 12-tą vai. dieną. Bus gera 
muzika, skanių valgių ir gėrimų.

ir pasi
linksminti. Rengėjai.

(136-137)
SAGINAW, MIČH.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopa rengia puikų pikniką sekma- 

lio, J. Raškinio far- 
Prasidės 10-tą vai. ryte. Bus 

gera muzika, skanių valgių ir. gėri
mų. Kviečiame visus• atsilankyti iri 
pasilinksminti. Rengėjai. I

(136-137)

DETROIT, MICH.
Piknikas Spaudos Naudai

Aido Choras rengia šaunų pikni
ką sekmadienį ,14 birželio (June), 

: Capitol Parke. Šis piknikas rengia-1 
mas parėmimui darbininkų spaudos. Į 
Tikime, kad visi vietos lietuviai dar-1 
bininkai atsilankys, nes ne tik sma- Į 
giai laiką praleis gražiame parke, 
bet sykiu ir parems' mūs laikraš
čius. Važiuokite' visais keliais į va
karus iki Telegraph .Road, arti Sib
ley Rd., ten matysit iškabas.

Rengėjai.
(135-138)

CLIFFSIDE, N. J.
ĄiL.D.L.D. 77-tos kuopos susirin

kimas bus trečiadienį, 10-tą birželio, 
Mažeikos svetainėj, 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ateikit laiku, yra 
svarbių reikalų aptarti. Vėliau bus 
T.DiAi-susirinkimas. •

Sekr. V. Katinas.
(135-136)

Z-------------

Senis Šmelceris taip ir negalėjo atsilsėk Sin^iaS? skalių ^ig^r!r( 
Iš pradžių vaikai,; paskui muzikantas su Kviečiame visus 

rodis: iš'Kearny Journal 
sais, ' iš Newarko 
Broad. Nutiey kailis, 
ant kampo Franklin Ave.; ir, sukit po 

i
1 Rengėjai.

katarinka, automobilis, vėl ' vaikai, paga
liau senutė Zetti su savo riksmu, o be'to, 4 , . ... .„ .i > . t . T* i .. 1 a ; ant kampo Franklm Aadai sireną; sirena atskirai į sjį sutrukdė; Įkaitei- iki Hamspn st. 
dar. pora valandų ir jį išvalys vėl į darbą. iki vietos. '

Jis niekad nesimatydavo su vaikais ir 
net negalėjo įsivaizduot, kad jis pats kaž
kada yra buvęs jaunas,, mažas vaikėzas.1 
Jo smegenyse, kaip kad girnose; sukosi sa-! 
votiška mintis: kaip ir kam reikalingi vai-i iuuzmu anuiuu 
kai, kurie tik miegą trukdo. Kaip daug j Kviečiame visus atsilankyti i 
tų vaikų darbininkų kvartaluose. Ir jo " 
prote maišėsi dar tas, kad valstybė juos 
visus turi maitint—o jie suvalgo ištisus 
kalnus duonos. Ne, jis nemyli vaikų

Dr. Kaškiaučiaus Knjįga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
u • ■ 1 • ' ■ i,1 ' :Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra Visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj. ąugštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume' lietuviškos kalbos.
Jęigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršim^ ( 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 apdarytu geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. ’ Siųskite užsakymus sekančiai—

Vnrri ** J* k o x - i i • iivmj ii vciii\ų... į kuopa rengia pui
* tEi g1 ten dirba i—tęsė klausinėji- ir taip jie per visa gyvenimą nė karto ne-i dieni» 14 (1- biržel

■ ?laraZ - j . . priėjo prie jo... Jis buvo senas, ir jauno imoj> Prasid5sW
—Jie. turi daug dirbti ir mano tė- gyvenimo aplink jį nebesimatė. i

velis visada kalba, kad del to darbo ir Jis užsnūdo neramiu miegu.
deį tos naktinės pamainos galima iš galvos- Gatvėse pasidarė tyku. Klara sėdėjo na- 

F muo_sę ir laukė savo tėvo. Marteso vaikai
r Jiems besikalbant šituo klausimu, iš kaž-1 nubėgo, pasitikt. Likusieji zirzė po kvar- 

kur pasirodė muzikantas su katarinka. Jis’4"'1'' :K: 1~1 -11~~ ----- ”
apžiūrėjo gatvę ir apsistojo. Ir čia pat 
sukdamas katarinką užgriežė maršą. Vai
kai galvatrūkčiais subėgo prie muzikanto.

1 Apstojo-aplink ir gėrėjosi gražiai nudažy
ta -dėžute, kurios priešakyj buvo paveiks-

priėjo prie jo... Jis buvo senas, ir jauno

Jis užsnūdo neramiu miegu.
Gatvėse pasidarė tyku. Klara sėdėjo na-

talą iki tol, kol alkis pravijo .juos. namo. 
Tada jie sėdosi už stalo? tarškino skardinė
mis lėkštėmis ir didėlėmis akimis žiūrėjo 
į. zupę—ubagišką, nelinksmą tokią, į jau 
jiems pažįstamą gyvenimą, kuris patiems 
reikalinga padaryt linksmas ir skaistus.

,, ROCKFORD, ILL IŠ LIETUVOS
kuo- 
pik-pos turėjo surengę gražų 

niką su laimėjimais. Piknike 
buvo programa ir laimėjimai. 
Lairtiejimai buvo sekamai ski- 

/ riami: Vienas laimėjimas buvd 
į Skirtas mūsų spaudai, o ant-

ras 4— bedarbiams. Už antrą 
h dovaną duota laikraščio pre

numerata draugei, kuri negali 
pati laikraštį užsiprenumeruo-

Tokius* laimėjimus turėtų ir 
kitos kolonijos rengti tiem 
draugam, kurie nedirba ir ne
gali laikraštį užsiprenumeruot. 
Nes ši bedarbė taip jau sle- 

' gia visus. Tai tie, kurie dar 
dirbame, galime paremti ne- 

' dirbančius darbininkus. /Tam 
■ reikalui reikalinga atsikreipti 
jį j mums simpatizuojančius biz- 
į nierius ir pritarėjus, jie gali 
į mus paremti. Dažnai jie gali 
į iį tą aukoti laimėjimui. To- 
L kiu būdu mes galėsime aprū- 
| plati ir tuos darbininkus, kurie 
I Jau senai nedirba ir negali nei 
f laikraštį užsiprenumeruoti. 
F A. P.

Biednuomenei Nėra
' Malkų

Subačiaus bežemiai ir 
d. a r b i n inkai praslinkusią 
žiemą buvo paliekami be 
malkų. Girininkas beže
miams ir ? mažažemiams 
malkų duoda' nusipirkti tik 
už 6 kilometrų, nors miško 
yra ir už pusės kilometro. 
Jei girininkui patepa, tai ir 
arčiau būpa. Patept gal 
tik turtingesni.

įsiutę į tuos patarėjus, ku
rių dėką ūkininkų pastan
gos eina niekais.”

Reikia įsiust ne tiek 
prieš patarėjus, kiek prieš 
fašistų1 vyriausybę, kuri su 
bekonais juos apgavo. /•

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.” , V , i

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ti ' I' h 1 r. j irT, 
, Bell. Phone, Poplar 7į545.: ,

, A F. STANKUS
QRABQRIUS-UNDiERTA^ER

Ifibalaatnuoja ir laidoja numirusioa ant 
vlaokiu kapinių. Norintieji gtresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainj ,.n,u|iQdĮu}0 
vaiahdoje Šaukitės pas mano. Pas inane 
Salite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų._

l ■ ry

Apgavo su Bekonais GREAT NECK, Ni Y.
L.D.S.A. 64-tos kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 11 d. birželio, 
pas d. C. Kasmauskienę, 3 Morris 
Lane, 7:30 vai. vakare. Visos drau
ges ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti.

Vis dažniau ir dažniau 
laikraščiai rašo, kaip fašis
tų valdžia apgavo kaimie
čius su bekonais. Prižadė
jo geras premijas, o kada 
prisiėjo mokėt, tai nėra iš 
ko. Kaimiečiai jaučiasi ap
gautais. “Žemaitis” tuo 
klausimu rašo: “Jei nueiti ______ ___ ______
į stotį ir paklaust ten kas •pilmiko. Atsivesk^ ir naujų ‘narių, 
dedas, kaip ūkininkai yra

Org. A. Bečienč.
(136-137)

CHESTER, PA.
A.L.D.L.p. 30-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 14 birželio, Lie
tuvių Kliube, 339 E. 4th St., 10-tą 
vąL . ryte. Visi nariai atekit, yra 
svarbių reikalų aptarti. Reikės iš- 
rinkti darbininkus del 6-to Apskričio

Šėkn P. Kašarauskas/ 
(186-187)

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

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 carizriib priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinhfie išnaudotojams.

čia matosi,! kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įįakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
alsi davę"-“dievo valiai?’ '

Tai kūrinys piešiant? gyvenimą ;reališkiausiais, vaizdais: 
Motiųps. rūpesčiai,, ^revoliucionierių planavimas vadovauti 

' ; dąrbjninkų koyost, Šnipų (.sekiojimąs revoliucionierių, areš- 
tai$ skaudžios bausipės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus/. nepaisant; visų skerspainių re- 
voliūcioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesps, 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.
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Pūslapis Penias ’ ‘ t
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A. L D. L. D. ŽMOS
Kaip Stovi A.L.D.L.D. 

Kuopos?
Draugai! Blogai stovi dau-I 

gelis mūsų didelių kuopų.10-ta; 
kuopa Phila. veik jau įpusė-i 
jus pasimokėjime mokesčių.; 
Drg. Julius Vaitkus energin-[ 
gai dirba. Didžiausios kuo-.' 
pos sekr. R. Beniušis iš Dėt-j 
roit, 52 kp., kuri pereitais me
tais turėjo daugiau 200 narių, i 
nuolatos prisiunčia mokesčių.!, 
1 kp. Brooklyne dabar pusė-i 
tinai gerai mokasi ir išrinko[ 
komisiją aplankyti tuos darbi-j 
ninkbs, kurie dar nepasimokė-; 
jo. Pereitais metais 
27 kuopas, turinčias 
narių. Visos jos dar 
pilnai pasimokėjusios.

Bedarbė labai apsunkina 
pasimokėjimus. Daugelis dar
bininkų yra tokioj padėtyje, 
kad negali užsimokėti, bet jie 
turi apie tai pranešti kuopai, į 
ir gaus knygas, o kada dirbs, į 
tai su draugiją atsiteis. •)

Kiti išvažiavo darbo jieškot Barre, * Pa. 
į kitus miestus. Ir įvairūs 
darbininkų priešai kenkia A. 
L.D.L.D. visokius melus skleis
dami.

Iki 5 birželio mes turime iš-

tu ėjome 
virš 50 
toli ne-

78 kp., Fitchburg, Mass.
89 kp., Amsterdam, N. Y.
93 kp., Bethlehem, Pa.
96 kp., Burlington, N. J.
103
105
113
107
117
119
120
121
128
133
143

. 159
163
165
166

Hudson, Mass. 
Phila., Pa.
Hamilton, Kanada 
Utica, N. Y. 
Ansonia, Conn. 
Lynn, Mass.

McAdoo, Pa.
Braddock, Pa. 

kp., Edwardsville, Pa..
Camden, N. J. 

kp,,. Reading, Pa. 
kp., Port Carbon, Pa. 
kp., Zeigler, Ill. 
kp., Linden, N. J. 
kp., Stamford, Conn.

- 175 .‘kp
180
187
192
203
206

J low.
226
229

kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp., 

kp., 
kp.,

kp.,

kp., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp.,

kp.,

revoliiicinei kovai toki revoliu- 
Taip prasitęsė cinio judėjimo renegatai, kaip 

24 sausio riųta- Francas. Francas už savo ne- 
- [leistinus pasielgimtis buvo iš- 

■ - - - Įmestas iš Komunistų Partijos.
Partijos C.K. neprieštaravo
prieš Franco palikimą politi
nių kalinių .revoliucionierių ei
lėse. Pasirodo kad buvo pada
ryta klaida. Franco veikimas 
Šiaulių kalėjime stačiai kontr
revoliucinis. Jis išstoja su tais 
pat Šmeižtais prieš Komunistų

jie mums absoliučiai nieko ne
atsakinėdavo 
lig 24 sausio.
rėm 25 pradėt badavimą. Tą 
pačią dieną tas klausimas bu-| 
vo svarstomas ir bendrose ka- ■ 
merose ir iš 30 žmonių 18 pa
sisakė prieš'badavimą, 12 už 
badavimą. Su mumis už ba
davimą buvo dauguma, 30 iš 
48. Mes aiškiai pasakėm, kad 
25 sausio badausim. Bendro
se kamerose sužinojo, kad mes 
vistiek badausim. Jiems likos į. 
viena išeitis: arba badaut, ar- h<v, v ...... . ,vv , , 
ba likt streiklaužiais. Jie visi išstoja socialfašistai.

privalo aplankyti kuopas ir 
žiūrėti, kad kuopos nenupultų 
nariais.

Visos kuopos, kaip jau mo
kančios, taip ir dar nepasimo
kė jusios, privalo išrinkti komi
sijas, kurios aplankys darbi
ninkus dar nepasimokejusius 
narines mokestis, o ypatingai 
yra paranku aplankyti, kada 
yra jau kuopose gauta knyga 
“Aliejus”; reikia nunešti ją 
parodyti nariams ir paraginti 
mokėti duokles tuojaus.

Kurios kuopos energingai 
įveikė, jos ne tiktai jau pilnai 
pasimokėjo už tiek narių, kiek 
pereitais- metais turėjo, bet ir 
naujų narių gavo. Šios kuo
pos ne tiktai jau pasimokėjo 
tiek, kiek turėjo pereitais me
tais narių, bet kaip kurios jau! 
net pralenkė: '14. kp., Miners
ville, Pa.; 46 kp.,'DeKalb, Ill.; 
49 kp. atsigaivino iš 14 narių, 
E.- St?’Louis, III.; 53 kp., Gard
ner, Mass 
hela, Pa.; _ , 

175 kp., Naugatuck, Conn., 85j 
ikp., Haverhill, Mass.; 91 kp

JUOZAS KAVALIAUSKAS I Laisniuotas Graborius !
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose, 
Užtikrinu, kad mano patarna-< 
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinarpą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis! 
prie manęs sekančiu antrašu# 
1439 SOUTH 2ND STREET, 

PHILADELPHIA, PA.•_ I Partiją, su kokiais paprastai 11 * v •' 1 • * ■ • ijt?* '■ • t v A_ -L--- ----- ------ Is VISO
paskelbė badavimą?’Viso ba-1 matyt, kad jis Jau nusviro į 
davom aštuonias dienas. Po 
badavimo padėtis truputį .pasi
keitė. Administracija mažiau 
užpuldinėjo ant mūsų. Mums 
patenkino kai kuriuos reikala
vimus: 1) Nekankint politka
linių kandalais, 2) Duot lai
kyt knygas,, laikraščius', laiš
kus ir t.t. ir 3) Vietoj 5 minu- 

; 61 kp., Mohonga- čių duot pasimatymą 15 iriinu- 
64 kp., Moline, III.; čių.

Svarbiausią rolę tarp sklo- 
t? ’ ,kimnku lošė Francas ir jo sė-E. Cedar Rap.ds, Schenectady N.Y.; 123 kp., brai. jie išstojo su bjaJuriais 

[Gary, Ind.; 131 kp., Saginaw,, užpuolimais ant mūs ir ant 
Seltzer City, Pa. kp., Tacoma, partijos, vadino mus “Mask

vos agentais”, diktatoriais, kal
bėjo, kad lengva tiems, kurie 

[“laisvėj” nurodyt, o jie patys 
.nebadauja. Badavimas jų. 
! nuomone, “avantiūra” ir t.t. 
I Bendrai badavimas negerai 
i buvo organizuotas, nebuvo jo
kio pasiruošimo prie badavi- 

įmo. Buvo padaryta daug klai- 
Vadovybė pati neteisin-

socialfašistų pelkes. O kas 
maudosi socialfašistų pelkėse, 
tam nevieta revoliucionierių 
eilėse. Mes manom, kad poli
tiniai kaliniai padarys iš to 
atatinkamas išvadas ir atsikra
tys nuo tokių' žmonių, kaip 
Francas. • ; i i • i

Telefonai: Bell — Oregon 5136 •{

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKALAMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA **
, 1 .. Įsteigta jau 25 Metai
Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių

Elizabeth, Pa.
Wilmerding', Pa.
Chicago, Ill. 
Bulpit, HE 
Inkerman, Pa. Ar Skaitai

. «

kp., Lee Park, Wilkes- Wash.; 134 kp., Royaltori, Ill
“Raudonąjį Artoją”?

Troy, N, J.

140 kp., Waukegan, Ill.; 148 
kp., W. Frankford, Ill.; 156, 
kp., Carnegie, Pa.; 160 kp.,1238 kp

Taigi riiio šių kuopų dar nė-'Benld, Ill.; 158 kp., Benton, 
ra gauta mokesčių. Tiesa, iš-j pp. 16I kp., Seatle, Wash.;|

{tisą eilė draugų prisiuntė jau 173 kp., Nanaimo, Canada; 
laiškus, pasižadėdami greitai• i7i kp., Aurora, III.; 189 kp.J

tisą eilę kuopų, hunos dar ne- moke^jus įgkolektuoti ir Į Portland, Me.; 193 kp., Brigh- 
-.n; 1 ’ r - '* Centrą prisiųsti. Visoms kuo- ton Mass.;ra prisiuntę duoklių į Centrą. 
12-ta kuopa, Pittston, manau, 
kad d. Valinčius pasidarbuos 
ir ne tiktai išlaikys pereitų 
metų augštumoje kuopos są
statą, bet gaus ir naujų narių. 
Paskui seka 15 kp., Gibbs
town, N. J. Dar neprisiuntė 
nei vieno nario duoklių. Tai 
neleistinas dalykas, nes Senas 
Vinas yra ne tiktai tos kuopos 
priešakyje, bet dar ir VI Aps
kričio komitete. Toliau nėra 
prisiuntę duoklių šios kuopos:

27 kp., New Britain, Conn.; 
draugai sakė, kad j’au yra su
mokėję.

31
38 
48 
58 
70

198 kp*, Oakland, i
poms likosi pasiųsta knygos ir Cal.; 199 kp„ Johnson City,' g< suprato reikšmę.

]fP., 
kp., 
kp., 
kp., 
kp.,

Auburn, Me.
Elm Grove, W. Va. 
Mahanoy City, Pa. 
St. Louis, Mo.
E. Chicago, Jnd.

Į/ V 4 H M a * * • — — -   --- v
kartu specialiai laiškai, para- m 
ginant pasimokėti.

Visų virš suminėtų kuopų j 
valdybų draugai ir nariai pri
valo susirūpinti organizacija ir 
kuoveikiausiai siųsti mokestis 
į Centrą, nes pagal konstituci
ją šis mėnuo yra paskutinis 
pasimokėjimo duoklių.

Visiems apskričių sekreto
riams taipgi pasiunčiau sura- 
šus, kiek yra pasimokėjusių jų 
kuopų narių ir kurios kuopos 
dar nėra pasimokėjusios. Ap

skričių komitetai privalo kuo- 
greičiausiai imtis už darbo, ra
ginant kuopas ir narius, kad 
mokėtųsi mokestis. Kur yra 
reikalas, apskričių komitetai

, • J : t C i

PIKNIKAS!

200 kp., Hillside, N.J.; j
219 kp., Forest City, Pa.; 236 Sę(jį izoliuoti ir kamerose 

Washington, Pa., turime pasįįik0 silpnesnieji, sklokinin- 
net iš 15 narių kuopą, o perei-. ]<ams buvo gera dirva plėšt sa- 
tais metais buvo veik mirusi. Vo agitaciją.. Dauguma iš ben- 

Taigi. virš minėtos kuopos cjrų ]camerų buvo supainiota ir. 
vienos jau veik pilnai pasimo- pasjsake prieš badavimą. __
kėjusios, kitos net ■ pralenkė p0 badavimo padėtis pa- 
pereitų metų skaitlinę. Rei- sįi<e-įtė.
kia subrusti 'visoms kuopoms. prįe§ j...... ........
Ypatingai valdybos ir apskri-Aa(^ badant reikėjo (išskiriant 
čių komitetai privalo išsijudin- i sidokininkns). UAA. .

ti Į darbą. Rūpintis, kad hu°-'(Įabar laikosi to, kad nereikė- 
pos nenupultų nariais. Kur 
draugai darbuojasi, ten gauna 
ir naujų narių.

Knyga “Aliejus” išsiuntinė
ta visoms, kuojoms. Visi na
riai privalo kuoveikiausiAi pa- 
šimokėti ir gauti taip lauktą 
knygą.

Anglų kalboje knygos bus 
greitai parūpintos ir kuopoms 
išsiuntinėtos. Kurioms kuo
poms bus reikalinga pasiųsti 
daugiau knygų, antra ekspe
dicija bus padaryta kiek vė
liaus.
A.L.D.L.D. Centro Kbm. Sekr.

D.M. Šolomskas.

tais metais buvo veik mirusi

Tada, kai visi garsieji drau"

D a-

Tie, kurie pirma buvo 
badavimą, dabar sako,

sklokininkus). Sklokininkai ir

Jau sukako dvidešimts metų, kaip “Laisve” leidžiama 
Jubilėjinio apvaikščiojimo iškilmė įvyks

tieĮ)ūs-4uly 4 Dieną, 1931
įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 

’tolimesnių įmestų dailės ir sporto grupių 

Worcester, Mass., su Norwood, Mass

LOŠ VOLLEY BALL GEMĄ
Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 
revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

Naujus šokiij Kavalkus Grieš Dvi Orkestros

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą
— IR —

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalky Orkestrą
Taipgi bus ir virvės traukimas. Brooklynas šaukia ki

tus miestus pasirodyti savo spėkas.
Dabar laikas atsiliept.

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

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Piknikas prasidės nuo 12-tos vai. dieną ir' tęsis iki 
12-tai Vai. nakties. Datyvridkite iš arti ir‘Vili.

Apie Badavimą Šiauliy;
Kalėjime

jo badaut.
i Bendrai reikia pažymėti, 
nebuvo vadovavimo. Po ba
davimo sklokininkai vėl išsto

jo su užpuolimais ant C. K. ir 
; Partijos. Jie priėmė rezoliu
ciją, kurioj sakoma, kad “mes 
badavom sulig C.K. Įsakymų.” 

Kad opozicija dar turi įta
kos, rodo ir kiti faktai. Pavyz
džiui, kada bendrose kamero
se komfrakcijos posedyj sto
vėjo klausimas apie badavimą, 
tai pasirodė, kad frakcijos pir
mininkas yra vienas iš opozi
cijos lyderių, ir kada mūsų 
draugai norėjo jį nuimti ir pa- 

jmainyt kitu, tai tas jiems ne- 
1 pasisekė.
I Šiaulietis.
j Pastaba. Korespondencija iš i
I Šiaulių rodo, kiek žalos nešaI

Mes pradėjom badavimą 25 
sausio 1931 m. Tas Įvyko to-i 
del, kad neperilgai prieš ba-[ 
davimą visi geresnieji draugai 
buvo izoliuoti į karcerius ir 
tas sukliudė badavimą pradėt 
15 sausio. Bendros kameros; 
pasiliko be aktyvo. Nebuvo 
kam vadovaut. Gruodžio mė-i 
nes. 1930 m. atvežė pas mus1 

[iš Kauno kalėjimo 25 draugus/ 
tarp jų daug buvusių skloki- 
ninkų nuo 1926-29 m. Geres
nius iš jų, kaip Grosmaną ir* 
kitus, tuoj izoliavo nuo bendrų 
kamerų. Sausio mėn. bendros 
kameros gavo laišką Jš “lais
vės”, kuriame buvo minėta, f 
kad visuose kalėjimuose, ren- j

a

giasi pradėt badavimą sausio 
15 dieną., Atvažiavusieji 
Kauno sunkiųjų darbų kalė j i-' 
mo gerai žinojo, "—J ”-----
sunkiųjų darbų kalėjime ren
giasi prie/badavimo, bet sklo
kininkai išstojo su provokaci
ja tvirtindami, kad įas laiškas 
yra kieno tai .sufabrikuotas, o 
ne iš “laisvės” gautas. Prieš 
15 sausio mes vienutėse ga
vom žinią, kad 15 sausio kituo
se kalėjimuose tikrai badaus. 
15 sausio buvo paskelbtas vie
nos dienos' badavimas.

* Be bendrų kamerų karce
riuose buvo 11 žmonių ir vienu 
tėse 7. Mes karceriuose tuoj 
nutarėm paskelbt pilną bada
vimą, bet mes šito negalėjom 
padaryt be bendros kdmeros. 
Mes laukėm, ką bendros kame
ros apie tai atsakys. Mes 

įklausdavnm pas juos, ar. ry
toj pradėsim badavimą? Bet

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais Įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą naciorialį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su' lietu
vių darbininkų masėmis .užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kaąitalistinėsę Šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus, i .. 
Kiekvieno lietuvio darbinjnko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj '< šaly ji negyventų, I 
privalo tuojaus užšiprenumerup- 
ti sau visiems metama “Rau- 

' ’> dOnąjĮ' Artoją.’*'' ; t • I / f •
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, 'Uruguay’- 1 
juj ar kitąse šalyse, ųžpręnume^ 
revoliuciniąis. įvykiais yisame 
rUok jiems “Raudonąjį Artoją,’’ 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
. KAINUOJA METAMS: 
Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje..,............2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Minsk, UI. Sovetskaja No. 63, 

Red. Lit. Gaz.

ft ATVBSKIT! 9
Jauskitės Maloniai /Ls 

Didesnėj ir Geresnėj

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, 

Boardwalk prie Stillwell Av.
Rūbams Šepute ri’p rfbQ Sezonui Kambariai
Visam Sezonui JJO’JJįJ 4 asmenim—$20-$25

DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS <
Roof Garden—Gymnaziumas—Saulėtas Salionas—Garo Pirtis

,* Nil ~ tfu _ tht — IIU — IM — MM ■

kad Kauno I

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, .kuridsč galima pirkti vaisy
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A., M. KISHON,' Aptiekorius Savihinkaš
B 
į

8701 JOS. CAMPAU AVĖ, ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. J
u    k—-» M—an—an—m—na—m—na——m—m — na—ui—aa—nu—nu na—au—nu—n.-

> ' '• ’ ' , V : ' '
■--------- -------------------------------- ---------------------- -------------- H-— ------ -—T"' "> —7~

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

praktikuoju savo profesiją.
'PfrmiaUs antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. fl.
2220 Avenue J, Brooklyn, N

fk, WnwoboVifti
t

Išsimokinkite naujausios rūšies mo- J 
derniškoj ireingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktis- 
kas šapoj lavinimas; abelni pertai- 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; ■ 
elektrines sistemos, batalijos, mag-l i 
notai, pradėto jai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak-- - 
t j. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiant Į bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso* 
kainą’ nuo $75 iki $50 '

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

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

NEW YORK AUTO.SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14(h St. NEW YORK, N. Y.”

c- V"
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausiasT 

Bet tie. kurie vartoja po plači*'
4b

ligas įvaro, bet ir į prab^ paguldo. 
Ameriką p a ga r f č j ■ 1 si».1

Urbo Lar Tabs
yra tai kauuolė pri?.ž kitą amii- 
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—-kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 5
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 1 

jokiu šalčiu nebijo. Už 75c U1J 
baksą apsiginkluok nuo savo am-iž 
žino pneio!

F. URBONAS, Aptiekorius
6’02 Grand Avenue 
(Kap«pc« Clertaont Avenue) 

MASPETH, L. k N. Y. 
Telephone, Juniper K-9716

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 8-1411

’ Piųsdanri pinigus su savo adresu, užrašykite:

, FRANK A-. URBAN PHARMACY
IKI METROPOLITAN AVENUE, ... BROOKLYN, N. Y.

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

■ Vardas—
Nu.—i—

I MlVJBUiO--
„Street or Avenue f

, Stata----------- 5

THE COLLECTED WORKS OF

AT
A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

contained in the original edition 
by International Publishers

Usually $18.50
NOW .$9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books frdm

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N
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VIETINES ŽINIOS
Trijų East New Yorko 
Kuopu Išvažiavimas 
Forest Parke

Ateiviy Gynimo Komitetas 
Prieš Registracijas

miestinis 
kuriame daugelis 
organizacijų turi

mais: Įvest 40 valandų darbo 
dieną; vietoj darbo nuo štu- 
kių sugrąžint darbą nuo savai
čių ; užtikrint, kad darbinin
kams nebus mokama žemiau 
nustatyto uždarbio; visas New 
Yorke sukerpamas darbas turi 
būt atliekamas unijinėse siu
vyklose ; eilinių narių komite
tus rdirbtuvėsę* turi pripažinti 
kaip darbdaviai, taip ir unijos 
valdyba; lygiai turi būt moka
ma už lygų darbą baltiesiems, 
negrams, moterims ir jaunuo-

Ateivių Gynimo 
komitetas, 
darbininkų 
savo atstovus, išnešė rezoliu
ciją, kur griežtai pasmerkia 
naujai išleistą Michigano vals
tijos įstatymą, įvedantį regis
travimą ir deportavimą ateivių 
•darbininkų.
* ‘ Bus šaukiami masiniai mi
tingai, reikalauiant panaikint liams; turi būt panaikintą, va
tą įstatymą. Toks mitingas 
Brooklyne įvyks birželio 25 d., 
Marihattane 26 d. ir Bronxe palaiko 
e? &'*!;<•-

Tuo tarpu miestinio komite- da tįk bosams.
to delegatai ’lankys įvairias drandos fondas turi būCpadi- 
darbininkiškas organizacijas, dintas iki 5 procentų, iij ta. 
telkdami jąsias į bendrą kovą fondu turi kontroliuot eiliniai 
priešiminimą įstatymą.

dinamoji “bepartyyė” mašine
rija, kurią dabar unijos įvadai, 

taikyti;’; dąrbinįnkus 
su fabrikantais, iš ko yra nau-1 

Bedarbių ap-

Sekantį sekmadienį, 
lio (Jlme) 14-tą dieną, 
smagus išvažiavimas Forest 
Parke. Rengia trys Eašt New 
Yorko kuopos: A.L.D.L.D. 
185-ta, A.L.D.S. 111-ta ir LDS. 
13-ta. Programos išpildyme 
dalyvaus abudu Lyros chorai 
iš Maspetho, ir bus vienas ge-‘ 
riaušių kalbėtojų.. Kalbės te
moj : “Ar pasibaigs kada nors 
bedarbė?” ir “Ar bus karas 
(vaina) ?” 
mų netruks.

Kviečiame visus narius ir pa
šalinius skaitlingai) atsilankyt.

■ i , j i , ■ Komisija

birže- 
įvyks

Apart kitų - reikalų, turėsi
me tą vėkafą1 išrinkti ir ko
misiją i š ,v'a ž i a v i inui, kūris 
įvyks'liepos (July) 19 d. Yra 
ir daugiau tuojautinių, neati
dedamų darbų.

Eidami susirinkiman, drau
gai, nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių prirašyt prie orga
nizacijos.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ^

“Laisvės” Pikniko Žinios
sa- 
su- 
bū-

:Drg. J. Kuraitis pereitą 
vaitę lankėsi Brooklyne ir 
teikė mums linksmą žinią, 
tent, kad Waterburis busais 
rengiasi atvažiuoti į “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks 4 d. lie
pos. Ulmer Parke, Brooklyne.

Draugas Grybas iš Nor
wood, Mass., pranešė, kad 
Norwoodas ir Worcesteris ren
giasi irgi busais atpyškėti. 
Laukiame žinių iš kitų 
valstijos miestų.

Dekoracijų dienoje 
kalbėtis su draugais iš
ensack, N. J. Jie žada skait
lingai dalyvauti piknike. Drg. 
S. žižas pasiėmė pluoštą tikie- 
tų ir žadėjo pasidarbuoti, kad 
visi išeitų.

Paukštukai nešioja žinias, 
kad atvažiuos busas iš Bing
hamton su gražiu būriu drau
gę ir draugių. Gražu!

Dar nieko negirdime iš 
Pennsylvanijos valstijos. She- 
.napdoah, Wilkes-Barre įr Phi
ladelphia mums labai rūpi.7’ ?

.nariai, • j . .. ... , ■ < ■'
I Š:andien per pietus įvyksta 
i kitas „ masinis Amąlgameitų 
darbininku mitingas . • Irving 
Plaza svetainėje, 15th St. 
Irving Place, New Yorke.

Proletaru Meno Sąjungos 
Centro Biuro Posėdis

Mass.

teko 
Hack-

ir

d.Ketvirtadienio vakare, 11 
birželio, “Laisvės” name, 
įvyks A.L.P.M.S. Centro Biu
ro posėdis. Draugai, būkite 
šiame posėdyj visi • ir biskutį 
anksčiau, tad galėsime grei
čiau užbaigti.

šį posėdį šaukiame išrišimui 
vieno svarbaus reikalo. Drau
gai, būkite visi.

V. Bovinas,
* Cent. Sekr.
i (136-137)

Pataisymas Paklaidos
Vakar dienos “L.” aprašy

me Tarn. Dainininkų Federa
cijos. pikniko Usisįcyęį'lpę maža 
paklaida. ’ Pasakyta: “Visiem 
choram dainojant akompana
vo... ” Turėjo būt: “Visiem 
choram dąinuĄjant,, diHgayo”

A. Marcin, 
Finansų Sekretorius.

(135-36)

SPORTAS
Užkandžių, ir gėri- SIRUTIS Į.AIM.ĖJO; ;

KUMŠTYNES
Justinas Sirutis, rytinių ko

legijų -ir “auksinių pirštinių” 
čampionas, 217 svarų, per 
“nakautą” antrame ■ raunde 
nugalėjo Gusą Rodenbet’gą, 
199 ir pusės svarų, laike kum
štynių pirmadienio vakare, 
Madison Square Garclene, 
New Yorke. Sirutis yra New 
Yorko Universiteto studentas. ;

1

Del Degtuko dienas Žuvo, 
Penki Sunkiai Sužeisti

Vienas vaikas tapo užmuš
tas ir penki pdVdiingai sužeis
ti, kuomet bežaidžiant vienas 
iš jų įmetė degtuką į plieninį 
chemikalų kubilą; kuris eks- 
plodavo prie Ave.X ir East 7th 
St., New Yorke. Tai buvo ita
lų vaikai.

Šiandien vakare, Ebbets 
Fielde, Brooklyne, didysis ita
las Primo Camera kumščiuo- 
sis su airiu Patricku PvedĮmon- 
du. Šarkis gi buvo 
ir nuo tos “garbės” 
mušt su Camera.

atšalintas
— persi-

Nužudyta Slauge KIC.

tiesStaten Islande, miške 
Tottenville, rado lavoną slau
gės (norsės) Lillian Phrenai- 
tės, 18 metų amžiaus. Jinai 
iš namų dingo kovo 30 d. Sa
komą, kad Phrenaitė dalyvavo 
kokiose tai slaptose “karštos 
meilės” scenose. Policija ža
da tyrinėti du josios mylėti- 
nius, kurie apie tą laiką buvo 
smąrkiai del jos susipykę. 
. I

Sušaudytas Alaus Gengsteris 
. Bronxe automobilyj tapo su

šaudytas John Jacapraro, al
koholinio alaus šmugelninkas. 
Jį, matomai, nužudė nariai 
priešingos alaus, šmųgelninkų 
čAiko's'. I '•' -T- "

f > v ) i i” i į 1/t, | 7 -1 0 1
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Viši Dalyvaukite Lyros 
Chbro Piknike Šeštadienį 

■‘1V 1 •’ •

•Kurie mėgstate girdėti dai
nas, dalyvaukite šiame pikni
ke, :nes dainuos net 6 chorai: 
Aido Choras, Sietyno Choras, 
Pirmyn Choras, Ukrainų Cho
rą®,‘ Lyros Vyrų Choras ir Ly
ros Mišrus Choras.

. Kurie mėgstate šokti, irgi 
dalyvaukite,. nes RetikeviČiaus 
orkestrą grieš vėliausius lietu
viškus ir amerikoniškus šokius 
iki vėlai.

Šis piknikas, kur galėsite iš
girsti damų, pasišokti ir su 
draugais pasikalbėti, įvyks šeš
tadienį, 13 d. birželio (June), 
Feldmar/p Parke, Maspethe. 
Pradžia 4-tą vai. po pietų.

Lyros Choras niekad neatsi
sako paremti darbininkiškas 
organizacijas; tad mes mano
me, kad draugai ir draugės 
neužmiršite lyriečių, bet daly
vausite jųjų piknike.

Beje, bus. ir laimėjimas šia
me piknike delei “China Tea ug svarą

. r • p į ■ - i j. ; tu įvairiu pyragaičių kainas* ( ,
Kelrodis*: Važiuokite Grand Tos darbininkės moterys isdir*, daug riarių; kad atrodytų ma-

• Street gatvekariu iki Garrison ^o sąraša, kiek įvairųą kępyk-1 finis' mitingas, jeigu tik jie vi- 
Avenue«> i Išlipę eikite po dėsi- jų 'produktai turėtu būt nuni- sueitų. Reikia tikėtis, kadi 
nei i pusę bloko, ir ten rasite ^inti.. ir tas sąrašas tąpo .įteik- į &ame susirinkime jie sudarys 
pikniko įlietą. . j tas duonos ir pyragąįčįų biz-; P^ririširipSkaitlingą > būvį.

I ‘ Pikniko Komisija... jnieriams pale, i 180-tą gatvę,' > RXaitl«aa|i'. nertos ••ąųeįtt;
.tarp ,Rūgės- ir .Prpapeet, Ave...‘reikalauja pati ’pagarba tam j 

šiandien gi; 8(30 vai. vaka- darb|,; kurj atlieka -Tarntau-I 
re yra saukiamas masinis mi- tini? Darbininku, Apsigynimas.

. tipgas. po num.i 3075 Clinton j ves((anlas: kova už paliu-osavi-i
'Pirmadieni per' pietus 800 Avė., kovai: uz,duenos nupigi- poIitiniu kalinių, klasių ko-

m mtn TTyiiiao IrrinnZm nimn • r « • • • « •

LD.S.A. Pinuos Kuopos. 
Susirinkimas Rytoj; 11 ;

L.D-.SA.,- l-mpst kuppos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
11 d. birželio, 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėiė.i -1 A \ >

Visos draugės, ateikite ir at
siveskite naujų 'narių.' Yra 
daug svarbių reikalų ir, tarpe 
jų. bus renkama kuopos val
dyba. Org.

(136-137)

Bendras Dvieju Kuopų 
Suęjrinkifflas Ridgewoode,

1 J;f ' ---------- 'T ■ I
55,-tos kp. ir Liet. 

Darbjn.:-Susivienijimo 40 Up- 
bęrijJras svambus susirinkimas 
įvyto f ; k tre,čiądięnį, ,. birželio 
(June)» 10 d.,’ 7 :30 vai. vak., 
Degulio S v e t a i rv ė j e, 147 
Thames Sį,, Ridgewoode. Yra 
labai svarbių dalykų ąptart, 
kur reikalĮnga kiekvienam na
riui būtinai, dalyvauti.

A.L.P.L.D. 55 Kp. ir L.D.S. 
40 Kp. Komitetas.

. i • (135-36)
KOVA DEL-DUONOS 
NUPIGINIMO

Bronxe prasidėjo kova 
duonos nupiginimą. Tai 
vai vadovauja Darbininkių 
Moterų Tąrybh ir Įnamių (Te
nants) Lyga*/ . Paskutiniąjne, 
savo susirinkime jos ’ Nutarė 
reikalauti, kad duonkepiai nu
muštu duonos kainą ikį 5 cen- 

ty ir kad. sujnažin-

už 
ko-

Tarn t a utinio Darbininky 
Apsigynimo 17-tos Ko. 
Susirinkimas Trečiadienį
Tarptautinio Darbininkų. Ap

sigynimo 17-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 10 d. 
birželio (Juhe), ‘8-tą ‘ vai. va-, 
kare,‘“Laisvės” svetainėje.

T.D.A. 17-tri'kuopa turi tiek

t , , t  < ’ I ’ ’ Į

Amafcameitu Kriaučių
Reikalavimai i

įvesdamas-, kova; už paliuosąvi-i
Amalgameitų Unijos kriaučių nimą. , > .
ir’kirpSji) sUėjo į Irving Plaza i ------------- j----- —
svetainę New Yorke, padisku-;Tyrinėsią Valdininku 
suot klausimą visuotino strei- -.. . Z ■ <. - > • T
ko, apie kurį šneka Hillma- 
nas ir kiti “socialistiniai” uni
jos ponai. Eiliniai darbinin
kai vienas po kitam išreiškė 
nepasitikėjimą hillmaniškiais 
vadais, kurie prie streiko ren
giasi slapta. Darbininkai rei- 
kaląvo suorganizuot kiekvie
noj dirbtuvėj plačius darbinin
kų- streiko komitetus, ries ki
taip. .streikas nieko gero, ne
duotų, o tik patarnautų Hill- 
mano mašinai pasipinigauti.

SusirinUtynas t priėmė : rezo
liuciją su sekafnais reikalavi-

Pinigus Bankuose
.Seabury komisija gavo teis- 

mišką ’leidimą pareikalaut iš 
bankų atskaitą dvidešimties 
miesto valdininkų,, kiek ir* ka
da jie turi prisidėję pinigų 
tuose bankuose/ ’ Tarp tyrinė
jamųjų yra ir buvęs Queens 
pavieto viešųjų darbų komisi- 
onierius, • -John J. Halleram 
Daugumą valdininkų, 
bankan; paridena 
nigų, negu į algUs 
klausimas:' iš ’ ktir Sė * pinigai ?.

( mat, 
augiau pi- 
aurią? Tai

I vos kankiniu ir grumdamasis 
už da‘rbininkų reikalus.

šiame .susirinkime turėsime 
perrinkti kuępos komitetą. O 
daugiau svarbių reikalų ar 
bus?—Taip! Jų bus tiek ir. 
tiek. ' Tiems reikalams atlikti, 
irgi reikalingas yra didelis su
sirinkimas. <

Raginame, todėl, višūs na
rius sueiti. Bet nepamirški
me ypač tų, kurie paskutiniais 
laikais perskysfai bei perre- 
tai telankydavo T.D.A. 17-tos 
kuojos susirinkimus. Veikles
nieji drąugąi prįmįnlpte jiems, 
Kad tutbtų ’dalyvauti šiame su- 
^irįnkifne.j h /th i. ’J

Telephone, Stagg '7^)57

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776MOLLYN’S

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šj metą turime geriausias Perma- 
i ment Waves, sulig vėliausios meto- 

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

SI IS 11X I N K I M A T I d08, Kurie atsilankysite, gausite .ge- kJ kJ A JL JL1 1 A V J1Z A A rn fnicinfm nnfnmnvimn už nripina-

BROOKLYN
T.D.A. 17-tos kuopos susirinkimas gojame ir sugarbiniuojame už vieną 

m a “Lais-Į dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa-bus trečiadieni, 10 d. birželio, 
vės” svetainėj, 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Org.

IŠRANDAVOJIMAI
Kambarys iiž Žemą Kainą 

Pasirandavoja fornišiuotas kambarys 
už $8 j mėnesį. Elektros šviesa, ’ 
maudynės ii* atskiras įėjimas.

J. SVELA1NIS
2810 n 23rd St., 

Sheepshead Bay, N. Y.
(134-139)

PARDAVIMAI
PARgJD'UODA pusė biznio, kendžįų 1 

štoro. Gera proga, pigiai pirkti, 
nes turiu apleisti miestą. Atsišau- 
kit. greit po No. 62 Scholes St., 
Brooklyn, N, Y J (134-136)

PAJIEŠKOJIMAI
NORIŲ SUSIPAŽINTI su vaikinais, 

ne senesniais 35 metų. Aš esu 27 
metų, atvažiavus iš Bostono. Evelyn 
Chestnut (česnauskiūtė), 450 S. 5th 
St., Brooklyn, N. Y. (136-138)

{
DR. J. Z. PEARSON

CHIRURGAS DENTISTAS 
Patogiame Centro 

23 Flatbush Avenue 
Priešais Fox Teatrą

PHONE, NEVINS 8-7545 
Virš 15 meti) Brooklyne. Pa
tyręs gydyme be skausmų. Visi 
vėliausi įtaisymai. Moteriškė i 
patarnautoja. . '

X-Ray. Veltui Pasitarimas I 
Žemos Kainos

Lcnsrvi Išmokėjimai . 1 
Ofiso Va’andos—-9 A. M. iki . 
8 P.M. Ketvertais ir- subato- 1 
mis — 9 A. M. iki 6 P. M.

Atlieka visokius pagrąžinimo 
darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”
Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe 
i K. KASPER BARČIENe, 

Savininke
Kampas L ir Sixth Streets 
, SOUTH BOSTON, MASS. < 
Telefonas South Boston 4645-R

< i ■ 1 ■ / * I •

ve.
578 GRAND STREET

Antros durys nuo Lorimer Street, • 
sale aptiekos ‘ 

BROOKLYN, N. Y.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų . 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose,;; biznio 
užvedimuos^,’ kur; rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalatikitė

Naujoj Cigarq

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

; Kąinos 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.
> t-CT.------- :

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

LIETUVIS GRABORIUŠ

landoj, lauki'

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 

lemą. kainą, 

nulildimo va-

be

tie pas:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 West 3rd Street 

Tell: So., Bostėn 0304-W

(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
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Telephone, Stagg 1-M10

LORIMER RESTAURANT •
Uetuviij Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

; VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mpkintis barberystės amato. Galit 
išsimokihtb į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti g^rą pragyvenirąą. . Mes 
mpkinamfe barberlauti ir moterų 
plaukus kirpti. Pilnas kursas $25. 
Rašykit arba ateikit persitikrinti. 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St.

v . NEW YORK, N. Y.
* . ‘ 1, ■ • (iž4-i5i4

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 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

libalzamuoja ir laidoja numirusioj! 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

i * •

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES '
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studi-. 
ją iš po num. 173 Bridge Street/ 
naujon vieton, po niinr 512 Ma-; 
rion St., kam p. Broadway, Chaun-" 
cey St. stotis, Bropfklyn, N. Y.

✓'N a u j o j viet oj • 
studija daug
geriau įrengta.* 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia. * . < 

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

_ina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

mis.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUŠ 
(UNDERTAKER)

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

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bed f ord^ -A ve,,: Brooklyn

Tel ęrėehpoint 9 - 7831 
geriausia Studiją RrooMyne.' ‘ Ateikit Persatkrmti

TEL., ‘STAGG 2-0783

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N- Y.

[I VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
’0 ," Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš

D ; Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 0 gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima dudt vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- 

TZ ' “ 65c... siems. Kaina 60c., per paštą

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-toS gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514 1 j » , : t

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

EAISW.fi



