
■KRISLAI
Apie Amundseną. 
šiaurinis Polius. 
Naujas “DO-X” 
A.L.D.L.D. Reikalai.

Rašo D. M. šolomskas

Tyrinėtojas Antony Fiala, 
kuris dabar randasi Maskvoje, 
mano, kad R. Amundsenas, 
garsusis tyrinėtojas, kuris 1928 
metais skrido orlaiviu gelbėti 
Nobile grupę, yra gyvas. Tyri
nėtojas mano, kad Amundse
nas bus ant Prince Rudolph 
salos. Ta sala randasi 600 
mylių nuo šiaurinio žemės aši
galio, už Franz Josefo žemės. 
Ant tos salos laike pirmesnių 
tyrinėjimų ledynų Amundse
nas yra palikęs dikčiai maisto 
Ir kitų reikmenų. Fiala krei
piasi į Sovietų valdžių, kad ji 
pasiųstų, ledlaužį šių vasarų, 
po vadovyste profesoriaus Vi- 
zes, linkui tos salos.

Tyrinėtojas Wilkins jau iš
vyko povandenine valtimi lin
kui Anglijos. Iš ten jis va
žiuos į šiaurių ledynus. Mano 
po ledu pasiekti šiaurinį že
mės ašigalį, ir iš ten nuvykti 
linkui Alaskos. Povandeninė 
valtis taip įrengta, kad reika
lui esant, galės pergręžti iki 
50 pėdų ledo storį.

Tuom pat kartu garsusis 
skrajotojas Dr. Eckeneris, val
dytojas orinio laivo “Graf 
Zeppelin,” rengiasi skristi į 
šiaurinį žemės ašigalį. Pla
nuojama tuom pat laiku ten 
būti ir tam oro milžiniui ir po
vandeninei valčiai.

Jeigu tas sėkmingai įvyktų, 
tai būtų kaip ir nauja žmo
gaus pergalė ant šiaurės 
gamtinių kliūčių. Bet kad 
kartais neatsitiktų vėl tokia is
torija, kaip savo laiku su fa
šistų orlaivio “Italia” kelione.

Sovietų mokslininkai perei
tais metais į tokius žingsnius 
kritiškai žiūrėjo. Jie mano, 
kad parankiausiai tyrinėti 
šiaurius tai su pagelba ledlau
žių ir orlaivių. O Wilkinso 
žygiai, jeigu net ir pavyktų, 
yra tik kaipo sportas, bet ne 
rimtas tyrinėjimas.

Vokietijos firma jau pabu- 
davojo antrų milžinų “DO-X 
2D.” Jis yra tokio pat dydžio, 
kaip milžiniškas “DO-X,” ku
ris dabar yra nuskridęs į Pie
tų Amerika. Tas milžinas 
vienų kartų vežė 169 žmones.

Dabartinis naujas jūrinis or
laivis yra pabudavotas fašis
tinei Italijai. Francija yra 
taipgi pareikalavus, kad kele
tu tokių oro milžinų jai pabu- 
davotų už pereito karo sko
las.

Dar ištisa A.L.D.L.D. kuopų 
eilė nėra pasimokėję į A.L.D. 
L.D. Centrų už 1931 metus. 
Tai labai blogai, o laikas jau 
baigiasi. Visos kuopos,- visi 
kuopų valdybos nariai ir ap-‘ 
skričių komitetai privalo su-! 
brusti duokles mokėti. Reikia 
kuopoms išrinkti speciales ko
misijas, kurios aplankys tuos 
darbininkus, kurie dar nėra 
mokėję.

Nors bedarbė kenkia, bet 
jeigu visi suremsime pečiais, 
tai A.L.D.L.D. nenupuls ' na
riais. Jau daugelis kuopų ne 
tik pasimokėjo tiėk, kiek per
eitais metais turėjo*narių, bet 
ii-’naujų gavo. > , j 
! * iKiekvieno A.L.D.L.D. pųrio 
pareiga susidomėti, kaip ;stoVi 
toji kuopa, kur jis priklauso.
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Cleveland© ir Apielin
kes Lietuviu Atydai!

Sekmadienį, birželio 14 d., 
yra rengiamas didelis bend
ras piknikas Laisves ir Lie
tuvių Darbininkų Pašelpi- 
nių Draugijų, f ’ Piknikas 
įvyks Šeškevičiaus farmoje, 
stop 31, East Rd. -

Clevelando ir apielinkes 
lietuvius1 darbininkus ir 
darbininkės kviečiame da
lyvauti šiame piknike.

’ Rengėjai;
(137-138)

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Ise’^a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

No. 137 Telephone, Stagg 2-3878

MAINIERIŲ STREIKAS PEREINA I OHIO VALSTIJĄId,

REVOLIUCINIS VULKANAS VERDA IS
PANIJOJE; VALDŽIA ŽUDO DARBININ

KUS; SOCIALISTAI SKEBAUJA
MADRID.—Ispanijos bur- 

žujų-socialistų valdžia krei
piasi prie Franci jos pasko
los, kad sulaikyti pinigų 
kurso nesulaikomą smuki
mą. Tas parodo, kad reak
cinėj valdžioj eina krizis.

Naujoji valdžia šaukiasi 
į visas kapitalistines šalis 
gelbėti ją, jeigu jos nenorį 
Ispanijoje komunistų įsiga
lėjimo.

Tuo tarpu pusiau revo
liucinė, pusiau sindikalisti- 
nė darbininkų unija “Sindi- 
cato Unico” smarkiai auga. 
Sakoma, kad jos narių 
skaičius jau siekia virš mi- 
liono.

Socialistai atvirai .eina 
skebų pareigas. Barcelonos 
mieste Socialistų Partijos 
nariai ėjo užimti streikie- 
rių vietas. Kaipo skebus, 
juos užpuolė “Sindicato 
Unico” nariai ir įvyko su
sikirtimas. Septyni žmonės 
sužeisti. Pribuvo policija

Tuoj aus pradėta tyrinėji
mas, o Meksikos preziden
tui pasiųstas o^icialis ap
gailestavimas. •- >■■■■

Chiang Kai-shekas Nešdinasi į Karo Frontą; Pra
nešimai Sako, kad Raudonoji Armija

Užėmė Eilę Naują Miestą
NANKING. — Chiang 

Kai-shekas važiuoja į fron
tą komandavoti Nankingo 
valdžios karą prieš Chini- 
jos Sovietų Raudonąją Ar
miją. Siunčiama nauji pul
kai kariuomenės.

Tuo tarpu ateina žinių 
apie naujus Raudonosios 
Armijos laimėjimus. Epis- 
kopalų bažnyčios 10 misio
nierių pabėgo iš Yenpingo, 
Fukieno provincijos, nes 
ten įsigalėjo “raudonieji.” 
Iš miesto Foochow prane

Kruvini Mūšiai iNe Saužudystės, bet Ko
mpanijoj

.Buržuazinė. ( republikorių 
socialistų yajcjspa visu žiau
rumu puolą Ispanijos dar
bininkus. Mieste Bilbao po
licija užpuolė streikierius, 
vieną užmušė; o daug sužei
dė. Čia įstreikuoja 2,000 
namų statytojų.

Turono klonyje policija 
užpuolė' streikuojančius 
mainierius: Daug sužeistų, 
o 100 mainierių suareštuota. 
Dar niekados Ispanija ne
matė tokių, kruvinų puoli
mų ant darbininkų, kokius 
dabar atlieka buržujų-so- 
cialistų valdžia.

Chicago, Ill. — Uždarė 
duris 12 bankų. Nors visi 
maži, bet nunešė apie 15 
milionų < dolerių. Tai vis 
daugiausia smulkių depozi- 
torių pinigai.; iDaug darbi
ninkų tapo nuskriausta.

—-Į——;r U j ; — ~~ — - t-

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 11, 1931

ir daug suareštavo. Mieste 
Rute įvyko susikirtimas 
tarpe streikierių ir civilės 
gvardijos. Mieste Victoria 
iššaukta kariuomenė strei
ko nuslopinimui.

Nužudytą streikierį mies
te Bilbao buržujų-socialis- 
tų valdžia pasigriebė ir 
slaptai palaidojo, idant ne
davus darbininkams pro
gos suruošti demonstraciją 
laike laidotuvių. Komunis
tai išleido lapelį, kuriame 
sakoma, kad “darbininkai 
atkeršys už nužudymą 
draugo Fermin Santos.”

Washington.— Amerikos 
valdžia bijo komplikacijų 
su Meksika delei nužudymo 
dviejų meksikonų studentų.

ša, kad Nankingo valdžios 
kariuomenė tapo smarkiai 
supliekta Fukien provinci
joj. Raudonosios Armijos 
būriai pribuvę' iš Kiangsi 
provincijos.

Tokio, Japonijoj, gautas 
pranešimas nuo Associated 
Press korespondento, kad 
Raudonoji Armija atakuoja 
Kiangsi provincijos sostinę 
Nanchangą. Kita dalis Rau
donosios Armijos užėmus 
miestus Kwangchung ir 
Nanfeng.

vos Kelias į Laimėjimą
1 S1EW FORK.— Privotti, 

keturilį; kūdikių1 tėvas,' ku
rių vyriausias ’ į^ra :7‘ :rii'etį‘ 
amžiaus, bandė nusižudyti. 
Jis jau šeši mėnesiai nedir
ba ir gfūfaojąmąjį 'išmeti5 
mu iš tųbos. Privotti nega
li rhmiai - žiūrėti į badau
jančius nekaltus kūdikius.:

Bedarbių Tarybd išleido 
tuo reikalu lapelį ir šaukia 
į bedarbius, jog saužudyš- 
tės kelias neveda prie lai
mėjimo. Reikia kovot prieš 
alkį. Reikia bedarbiams 
stot į bedarbių tarybas, f

Washington.— Su gegu
žės 31 d., bėgyje' paskuti
nių metų, nuteista ir nu
bausta 39,933 žmonės už 
sulaužymą fedėralių įstaty
mų. Tai yra 8;526 daugiau, 
negu pirmesniais metais.

1
Chiang Kai-sheao budeliai nukirto galvą 

darbininkui

Pasaulio Organizuoti Revoliuciniai Rašytojai ir 
Artistai Sveikina New Yorko Kultūrinu 

Organizacijų Konferenciją
New* Yorkė ir apielinkes 

kultūrinių organizacijų 
konferencija, kuri įvyks 
birželio 14 d., Irving Plaza 
svetainėj, ketina būti skait
linga ir konstruktyvė. Ji 
atkreipė atydos į savė susi
organizavusios Tarptauti- 

| nes /Revoliucihių ■ 1' Rašytojų 
iri Artistų Sąjungos. Pasta
roji jau prisiuntė * konferen
cijai pasveikinimą, kuris 
skamba sekamai:

“Tarptautinė Sąjunga 
Revoliucinių' Rašytojų ir 
Artistų sveikina pastangas 
įkurti darbininkų kultūri
nių organizacijų federaciją. 
Mes tikimės, kad federaci
ja laikysis' teisingos linijos 
kovoje prieš imperializmą, 
prieš klasinę, tautinę ir ra
sinę • priespaudą, kovoje už 
kultūrą, turinčią tautinę 
formą, bet revoliucinį turi
nį.

Aukų Rinkimas del 
Scottsboro Bylos Buvo 
Atidėtas; Dabar įvyks 
Birželio 13 ir, 14 dd.

i

“Laisvėje” buvo pranešta 
pereitą savaitę, kad rinki
mas aukų ( gynimui Alaba? 
mos nuteistųjų; uegrų jau
nuolių 'įvyks birželio; 6 iv 7 
dienomis. Bet i delei 1 svarbių 
priežasčių,^ J ta , “tag dąy,? 
buvo; atidėta ir j ^Ląisyeje” 
nebCsp ėjome apie < tai (pra
nešti; Dabar ta “tag $ay” 
įVyks ateinantį^ b šeštadienį 
ir sekmadienį; birželio 13 ir 
14 dv Brooklyno lietusiai 
darbininkai ir darbininkės, 
pirmoj" vietoj musų darbi
ninkiškų organizacijų na
riai ir nares j i komunistai ir 
jų šimpa tikai, ateikite, tal
kon Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui., Gyni
mas riuteistų mirtin nekal
tų ' j aunuolių t yra 1 reikalas 
visų darbininkų.; *

Dėžutes c aukoms rinkti 
galite- gauti , Komunistų 
Partijos,» Brooklyno Sekci
jos raštinėj; j 61 Graham 
Avė. ■ ■ '.

“Krizis Amerikos buržu
azinėj kultūroj yra išraiš
ka Amerikos kapitalizmo 
visuotino krizio. Mes pasi
tikime, kad revoliucinės 
tveriamosios jėgos, susijun
gusios į federaciją, augs, 
bujos; tvirtės.įr sutvers to
kią kultūrą, kurį , bus nepa
lyginamai aukštesnė už da
bartinę Amerikos buržuazi- 

‘nę kultūrą. ' Mes tikimės, 
kad federacija supras, jog 
revoliucinė proletarinė va
dovybė yra vienintelė sąly
ga tikrajai kultūrai savo 
gimtąją kalba. Prieš fede
raciją stovi pareiga sutver
ti proletarinę kultūrą yš- 
čiuje kapitalistinės siste
mos. Įkūrimas federacijos 
bus; svarbiausias įvykis 
Amerikos proletarinės kul
tūros istorijoje. Veskite ko
vą be jokių svyravimų! Te
gul gyvuoja Amerikos re
voliucinės kultūros pionie-’ 
rius, kuriai lemta pavaduo
ti trūnijančią buržuaziją!”

Geneva.—Tautų Sąjungos 
“darbo konferencija” pa
baigė savo sesijas. “Dar- 
b6 Biuro’!- sekretorius so
cialistas Thomas šąukė su
sirinkusius -buržuazinių val
džių 1 atstovus -suvienyti 
spėkąs. prieą grūmojantį 
komunizmo pavojų.
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Svarbūs Straipsniai 
“Daily Workeryj” 
Apie SoviętŲ Sąjungą

Komunistų Partijos orga
ne “Daily Workeryje” pra
dėjo eiti eilė straipsnių d. 
Bedachto apie’Sovietų Są
jungą. Jis trumpai perbė
ga spalių revoliucijos isto
riją ir paskui lukštena pa
saulinės buržuazijos puoli
mus ant darbininkų tėvy
nės. . . J . )

įkaitykite “Daily Wor ke
rį”. Paremkite jį finansi
niai., .

-
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Darbininkai Visų šalių.

Vienykitės! Jūs Nieko 
N epral aimėsite, Tik • 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

---- ........................................ -...... .——
Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

I MAINIERIŲ STREIKAS PLEČIAMAS Į 
NAUJAS TERITORIJAS; KOVON STOJA

HR BEDARBIAI MAINIERIAI
: i ! J i j •* j j

Areštai ir Gynimas Kovojančių Mainierių; Tarptautinis Dar-1 
bininkų Apsigynimas Lošia Svarbią Rolę Mainierių Strei
ke; Policijos Grūmojimas Nenugąsdins Mainierių Moterų 
ir Vaikų, Kurie Eina Ranka Rankon su Savo Vyrais, Tė
vais ir Broliais
PITTSBURGH, Pa.-Mai- 

nierių kova prieš alkį ple
čiasi į naujas teritorijas. 
Pasirodo, kad kovos atbal
siai jau pasiekė Ohio vals
tiją, tai yra, jos rytinę da
lį, kur tūkstančiai mainie
rių skursta pusbadžiai. 
Miestelyj Dillonvale, Ohio, 
Hanna Coal kompanijos 
400 mainierių išėjo į strei-
ką. Miestelyj Bainbridge 
sustreikavo 60 mainierių.

Nacionalės Mainierių 
Unijos Ohio distriktas lai
kė konferenciją pereitą 
sekmadienį ir nutarė streb 
ką plėsti į visas kasyklas. 
Mainierįai nepasitenkinę 
esamomis sąlygomis ir 
greitu laiku streika's gali 
apimti visas kasyklas Ohio 
valstijoj. Unija siunčia 
daugiau organizatorių į ry
tinę . Ohio yedimui mainie
rių į kovą.

Daugiau Stoja Kovon 
Pennsylvanijoj

Dar prisidėjo prie streiko 
500 mainierių Pittsburgh 
Coal kompanijos. Fayette 
mieste Tremont Coal kom
panijos 80 mainierių su
streikavo. Creightone su
streikavo 75 ’ mainieriai 
Creighton Fuel kompanijos.
Bedarbiai Mainieriai Mar- 
šuoja ant Pavieto Valdžios

Tūkstančiai mainierių va
karinėj Pennsylvanijoj buvo 
išmesti į bedarbių eiles dar 
prieš streiką. Fayette pav. 
Frick kasyklos užsidarė ir 
5,000 mainierių atsidūrė be
darbių armijoje. Ryšyje su 
streiku, pradeda kovą be
darbiai mainieriai už pašal
pa. Bedarbiai maršuoja į 
WąšhingtoĄą,: pavieto sosti
nę. idant pareikalauti val
džios maišto.' Ateinančia 
savaitę Fayette pavieto be
darbiai mainieriai maršuos 
ant pavieto valdžios su rei- 
lavimais pašalpos.
Areštai ir Gynimo Proble

ma
Pereitą sekmadienį lai

ke pikieto suareštavo 45 
mainierius. Jie kaltinami 
kėlime netvarkos, maišto ir 
tt. Kovos lauke randasi 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Policija už
griebė Apsigynimo mašiną 
ir neatiduoda. Jau pavyko 
išimti po kaucija draugą 
Gretto, Nacionalės Mainie-. 
rių Unijos organizatorių. 
Policija buvo pagriebus ir 

suareštavus T.D.A. sekre
torių d. Stern, kuomet* jis 
nuėjo jieškoti mašinos. Vi* 
są naktį kamantinėjok nau
dodami “tretįjį laipsnį,” 
idant išgavus žinių apie 
unijos planus delei streiko.

Trečiadienį įvyko pilnas 
posėdis streiko komiteto. 
Gi streiko komitetas susi
deda iš 200 mainierių.
Policijos Grūmojimas Mai- 

nieriams
Allegheny pavieto šerifas 

Cain išleido pareiškimą, 
kad moterims ir vaikams f 
uždraudžiama eiti į pikie- 
tą. Policija nepasigailė
sianti moterų ir vaikų, ku
rie prisidėsią prie mainie
rių kovos.-- * i •. J „ 'i/*

Tai bjaurus pagrumoji* 
mas mainieriams. Bet tas- 
neišgąsdins kovingų darbi
ninkų. Mainierių moterys 
ir vaikai kaip ėjo, taip eis;; 
į pikietą kartu su savo vy-*; 
rais, tėvais ir broliais.

Chiang Kai-shekas Giriasi 2 
Dideliais Laimėjimais

HONGKONG.— Nankijį 
go valdžia paskelbė, kad jos 
armija nugalėjus ir sumu
šus 20,000 “raudonųjų” 
Kiangsi provincijoj. Chiajig 
Kai-shek paėmė vadovauti 
ofensyvui prieš Raudonąją 
Armiją.

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

New Yorke Įvyks kultūri
nių organizacijų svarbi 
konferencija. Ją šaukia 
John Reed Kliubas. Ar jau 
visos musų lietuvių > darbi- 
ninku kultūrinės organiza
cijos išrinko savo delega
tus? Literatūros Draugijos 
ir Darbininkių Susivieniji
mo kuopos, chorai, atletų, 
sporto kliubai bei rateliai ir 
tt., turi pasiųsta savo atsto- 
vus.jV u!-!/'

Jeigu kurios iš šių kultū
rinių organizacijų nelaikė 
šiuo tarpu susirinkimų it 
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 
New Yorko ir New Jersey 
valstijos turėtų būti ątsto- 
vaujamos.
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Begaliniai dideles istorines svarbos
T ĮVYKIS—KULTŪRINIŲ DARBININKIŠKŲ 

ORGANIZACIJŲ KONFERENCUA
' L' ' V ’ ' > ' I 1 ' ' ;i f • į | . : ' ■ i. < ■

•Kai kuriems gal ^trodė, kad tai bus “viena iš daugelio 
kdnferenčij’ą” ta kultūrinių darbininkišku organizacijų
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riį' feW.tr ii'I 1' iWl KovosPaiMė jimasirRevttliucinės i
Ab;, 4 Bangos Pakilimas Tūlose Kapital. Šalyse

Ką Lincoln Sakė
Kansas City, .Missouri, iš

einantis dešiniųjų darbo 
unijų organas “The Labor 
Hęrald” pažymi, kad buvęs 
Amerikos prezidentas Lin
coln pasakęs:

! Kubme't yra ' nors 1 vienas* 
žipogUs, norintis dirtjtį, bet. 
negalintis gauti , darbo, tai 
dįirbo valandos ; yra perilgds.

Ir išvedimas, ; kad jeigu 
Lincoln dabar butų preki

konferencija,) kurią ^ateinantį sekmadienį .šąukia . John (jlentu) i tai čjarbo valandas 
Ręed KliUbas,* revoliucinių rašytojų ir artistų organiza- putų trumpinamas. U j ..jį

I .U lllllĮI|l|W.I I 

ruoju socializmu, tai gyve
nimo : ; faktai • pakartotinai 
parodė, i ■ : y

Bet dabar jis atvirai pra
dėjo atakuoti Marksą'. Jis 
jau j’ dabar įsurahda, buk 
Markso aprašymas* apie Pa-i 
vyžiaus komuną buvo “ne
teisingas?* ’ ' Girdi?* " j ’ 
' ' Bešališki *Paryžiabs' Komu
nos istorijos tyrinėjimai pa- 
i’Odė, .kad daugeli^ ‘dalykų, ku- 

11* i e ’ ib.u vp ap i ejr j ą rąšy t i. ■ p i r- 
, mans metais po jos žuvimo, | 
nesutinką su tięsą... Prie jos.
idėa|ijtavi ii

Teziai Komunistų Internacionalo Pildančio Komiteto 
Dešimto Plenumo

, • (Tąsa)
3. Vokietijoj buržuazija, po 

paleidimo Mueiler valdžios, su 
tiesiogine socialdemokratijos 
pagelba eina keliu linkui įve
dimo fašistinės diktatūros. Tuo 
pačiu sykiu išnaudodama so
cialdemokratiją, kaipo svar
biausią įrankį šabotažavimui 
ir ardymui darbininkų kovos, 
buržuazija ir jos.valstybė re- 

jmia, organizuoja ir naudoja 
! fašistų (nacional socialistų) 
įsfnulkįdsięs buržuazijos masių 
Ijudėjimą, idant nukreipti jų

! Bet nieko , pąnaąa 
butų. Valdžia fyrį 1

S ne-. ,r£
----- 'v*.-tįstų įrankis gynimui jų rei

kalų. Valdžia, taip daro,;
« . 1 ».». < .• 1 •, v. , 1 ii* xj • cUaip kabitaii^tū ihtetesai
konferencijos svarba yta ypač‘pabrėžiama kūblegramoje q . -uo ^zi0

cija.......... * -1 • -..................... .
Męs iš karto sakėme, kad tai bus vienas iš žymiausių 

žingsnių, kokių yra padarę .ktepsaniaį sąmoninga i ĄipęjrĮį 
kos; daybyųinkai. O šiandie pirmame “L.” puslapyje tos

svarba yba ypac'pabrcziama.;reiKalauja. ( o ' $iuo Krizio 
iš’Sovietų šalies. ' Tai yra žodiš Tarptautines Sąjungos metu ^a’iiitalistųH ihtė£esai 
Rfevoliucinių Rašytojų ir Artistų. Kalbėdama ąpie rei-.'reikalauja, kad darbo', vą- 
kąią sujungti Amerikoje darbininkiškas kultūrines, ir ap- lahdos butų ilginamos, o ne 

; trumpinamos;' mat, kapita
listai nori krivio naštą ,su- 

* versti ant darbininkų -pe
čių.

Tiktai griežtai kovodami 
darbininkai gali išreikalau
ti darbo valandų .sutrumpi
nimą. Tik per kovą darbi
ninkai gali priversti išnau
dotojus suteikti jiems ge
resnes darbo, sąlygas.

Todėl darbininkai turi or
ganizuotis į kovingas dar
bo unijas po Darbo Unijų 
Vienybės Lygos ;vadovybe 
ir kovoti.

švaėtos organizacijas į federaciją, kablegrama1 sako:
,tįTokios federacijos (sąjungos) įkūrimas yra begali 

nęį-svarbos įvykis istorijoj revoliucines kultūros Ameri
koj* ' ‘ h; . ■;

^ngtinėse Valstijose yra bent 100,000 darbininkų, ku
ri^, priklauso prie šiokių bei tokių savo kultūrinių bei pu- 
si&į-kultūrįnių organizacijų (literatūros, švietimosi, 
spitto, meno ir tt). Vien lietuvių darbininkų galėtum | 
prakaityti porą desėtkų tūkstančių, kurie yra nariais 
draugijų, kuopų, chorų, ratelių ir kliubų, ištisai arba 
dalinai varančių kultūrinį darbą.

®et ta kultūrinių organizacijų ir jų darbuotojų mase 
iki šiol’veikė perdaug iškrikusiai, be platesnio revoliuci
nio \tikslo iy.be tinkamos bendrosios vadovybės, ir darė 
eibėš klaidų ir buržuazinių nukrypimų. Todėl ir Tarp
tautinė. Sąjunga Revoliucinių. Rašytojų ir Artistų, .svei
kindama birželio ,(June) 14 d. konferenciją New Yorke, 
saįo: • ' , , - t

pMeš\ tikurtės,' kad (kultūrinių 'darbininkiškų drgani-- 
žarijų) federacija ' (kuri bus įkurta Amerikojįe) laikys 
galvojė, jųg i revoliucinė prolbUrin^ vadovybė yra vienin- 
tėte sUlygk tikrajai kultūrai savo gimtąja kalba.”. t.

alų. Valdžia, taip daro,'

kad darbo', va-
1 • 1 r

Sovietų Pasažieriy
Komunikacija Trigubai , h , 
Padidėjo 1 1 ‘ 1 į
I ■ “Moscow News” praneša,) 
kad sulig"’. iM H.^pųėhii|io-! 

j---- x i • v ’ r ix-~ x . vič, kelių1 ir ’kohtūnikadijos'Sudaryt tokią tikslią ,’jgfevybę kultunmam ir dpsvie- RomisarO) pesenai išdu?to 
tiriam veikimui mūsų darbininkiškų organizacijų; kuo- raporto valstybės .plan^vi7

pesenai išdubto

“Pilietinis Karas,Franci jo- ^pasitenkinimą į šalį del su- 
' hiiVor-bandoma ^utinimo kapitahzibo Laips-

K€jtvirta<|7'.

----------------- 1 į. —......... ....... . ....

Sausumos įjuvis ’ ’:

puj kliubų ir grupių; pasidalint patyrimais tarp įvairių 
taptiį Jdarbuotojų, gauti reikiamos medžiagos, išmokt 
tiksliai toje srityje dirbti—tai yra tikslas tos konferen
cijos, kuri šaukiama ateinantį sekmadienį, 10:30 vai. die- 
nįį‘-birželio 14 d., Irving Plaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke.

koi kas tai btfs tik New Yorko-New Jersey apskričio 
konferencija, kuri padarys pradžią laisvai sąjungai, ar- 
bagfederacijai darbininkiškų kultūrinių spėkų. Toliaus 
bus tokių konferencijų ir kituose apskričiuose, kol ru- 
degį įvyks visa-amerikinis suvažiaviinas darb. organiza- 
cift, veikiančių kultūrinėje ir švietimo dirvoje.

|£iekviena Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
D&ugijos kuopa, kiekviena Darbininkių Susivienijimo 
kt^pa šiame apskrityje turi pasiųsti savo delegatus į šią 
koėferenciją. Tatai turi padaryti ir kiekvienas darbi- 
nilftiškas choras, kiekvienas kliubas, kiekviena lietuvių 
darbininkų grupe, dalyvaujanti kultūriniame bei apšvie
tei darbe. šaukiami yra į šią konferenciją ii* visi lietu
viai darbininkiški korespondentai, rašytojai ir pavieniai 
mago, sparto bei švietimo darbuotojai.

minimų organizacijų susirinkimų dienotvarkėje pri-

įrodyti, kad tai buvęs sąmo-1 jį®<as .aaglJ?^s. . 
iriihgaš darbininkų klasės su-! <ahngmusnj, sąlygų
'kilimais ne r tikeprieš. buržuazi- 

t '.nę Francijos. valdžią, bet jr
prieš: Įkąfl)ita)lįštišką. Jipnaudoji- 
mo ' sistemą. ‘ '’Marksas* savo

1 brošiūroje nupiešė, kaip Pary
žiaus .darbininkaį, ginkluota 
jėga riuvei’tę buržuazijos jun
gą, įsteigė ’ $dvo pi;oletarišką 
valdžia, kuri’ steigėsi, kiek jai 
leido sunkios kafd stovio ap
linkybes, įvairiais įstatymais 
ir dekretais -pakeisti visą so- 
cialę santvarką.

Kritikai, pasiremdami do- 
k u m e n t a j s įrodė, kad ta 
Markso nuomonė buvo netei
singa. “Pilietinis Karas Fran- 
cijoje” buvo parašytas'1 vos už 
keleto savaičių po Komunos' 
galo, kada visa Europa buvo 
tik-ką pergyvenusi pasibaisė
tinos sukilėlių skerdynės vaiz
dą ir Komunos šalininkų * bei 
priešų jausmai buyo j pasiekę 

j aukščiausio įkaitijpo.^. .Pari- 
biaurejimas nežmbnišku Fran
cuos valdžios kerštu prieš nu
galėtuosius komųn^rus’ (buvo, 
pridžastis to,t|kiad *if pk§li 
per daugelį metų beveik nesi
rado <’ 
žmogių^

' taiki kritikos, » <4 Mna.

. ‘Kas tie įtikai, jis nepa
sakų, \bėtĮ ‘galima suprasti, 

|jog jis turi minty buržuazi- 
‘nius kritikus, kurie sten
giasi įvairius dokumentus 
apie Paryžiaus Komuną pa
naudoti ; buržuazijos nau
dai pažeminimui Paryžiaus 
Kojmunos.

Marksas ’savo brošiūroj 
“Pilietinis Karas Franci- 
joj” ne jausmais' vaduoda- 

argumentuoja, bet

darbininkų , judėjime 
|kuri%- butų ,’iidrėjęs 

ąpi^fHomu-

Revoliucinio*

Azijoje yra savotiška žuvis, •; 
pasaulyje. Įkūrimas Sovietų i vadinama Anabas Scandens, ■ 
ir Raudonosios Armijos suda- kupi u tfiJ , jk if be 
ro sąlygą pasisekimui proleta- . ..
riato vadovybės tautiniai re-1 vandens gyventi.^ Senai pa- 
voliuciniame judėjime, prieš-. tėmyta, jog tos ,Žuvys, pra- 
imperialistinėj ir valstiečių re- dėjus išdžiūti upei, .kurioje, 
voliucijoj; tokia gi vadovybė jos gyvena, ašrėplioja i ant 
jau pati save drūtmasi,_ ture- sausumos ir Šliaužia.perūžė
dama pradžią valstybines ga- me-ir n6t'per .gm:itvnng ]<oi j 1 
lios. Sovietai ir Raudonoji.?1 , P 1 .smilty 1US, KOI . .
Armija, išaugę iŠ žemdirbiš- surandą kitą gilią upę. ^u- . 
kos revoliucijos, žadina kovon,! vyje,f regimai,; veįlda sayo- ? 
per tikruosius patyrimus so- tišk.as indiktas, /duodantis- 
vietiniuose aistriktudse, darbi- jaį galimybes ’įspėti, kurioj

ce,ntuU0!,e ir, pusėj arčiausia randasi vhn-i ‘ 
feodąlę dvarininkų nuosavybę,! IjlS’ ,
perdalind'ami'’žeriię naudai vai- h’auąią dąu 
stiečių minių ir kiiršdami šak-; Uos .tęlųhio

(. i >

> )pasireiškta Vu^me^įrioletaria- $s .^r-ikišXa2n ^žiinui kontr-Į vaitę: Jaikę ‘. pragyventi. bą . , 
pas eisKia . augime p o e a a rkvohučinio Kuomintango (ne- vnndorm ■ ...
tp revoliucinių spėką (50'nuo- va tai “liaudies” partijos).? ’ i™ 7a7 ^,717. !snndu/uarys tfe p adid 6jimas|Tolesnis VyStyfnasis sovietinių ,Stlht.a’ JOg t0S !
Vokietijos Partijoj, augimas J jud6jim6 Chinijoj, kuris Irevo- Salvos Kauluose yra ypatm- '•> 
Involiucinių masinių organiza- ]iuciolliziloja vya’koloninj gos tuštumos, j kurias ji '*
mill • nrnd^nmn irti cnnin d’P. «« ' i • i • . < .cijų) ; pradėjime irti socialde
mokratijos masinio pagrindo; 
vedjme masinės kovos prieš 
įvedimą- fašistinės diktatūros; 
stūmime atgal fašistinio judė
jimo su pagelba programos so- 
cialio ir tautinio dirbančių masių 
paliuosavimo; laimėjime nau
jo sluogsnio išnaudojamų žmo
nių delei .proletarinės revoliu
cijos po Liaudies Revoliucijos 
obalsių; augančiam valdančių 
klasių neramume, su kuriuo 
kartu eina politinis persigru- 
pavimas buržuazijoj; augime 
nepasitenkinimo plačiųjų ma
sių Versailės sistemos ir Youn- 
go plano jungu. Sėkminga ko- honus darbininkų, valstiečių ir 
va prieš fašizmą ! Vokietijęj miesto įmonių; laužo rėmus 
reikalauja numaskųoti Brue- 'kontr-revoliucinio gandhizmo, 
ningo valdžią, kuri įveda fa- pradeda paliuosuoti^mases nuo 
šistinę diktatūrą, 
kpzis Vokietijoj 
■kraštutinib- įtempimo klasių 

ui'fkbvos ir prie augančių ‘peliti
nių konfliktų, kurie pagreitina 
pribrendimą revoliucinio kri
zio reikalingų sąlygų.

Lenkijoj, kur pramoninis ir 
ag^4ririi^r“kirĮziš rtėda 1 prie su- 
žlu^^'vdšb ekonominio gyv.e- 

proletąriato

saulį, yra surištas su augimu 
ir drūtėjimu teritorialio Sovie
tų Ji’ Raudonosios Armijos pa
grindo.

Indijoj revoliuciniai masinis 
judėjimas prieš Anglijos im- 
perialimą eina gilyn ir platyn,, 
kaipo pasekmė augimo darbi
ninkų ir valstiečių judėjimų, ir 
tuo pačiu sykiu pasekmė par- 
davikiškų susiderėjimų ir 
kontr-revoliucinio susivieniji
mo tautiniai-reformistinės bur
žuazijos su Anglijos imperia
lizmu. Revoliucinis masinis' 
judėjimas sugeria naujus mi-

pritraukia , vandens ir! tas 
vanduo, ’ žuviai sau-sžemiu' ‘ 
šliaužiant,. palaiko .jos odą 
ir visą kūną nuo išdžiuvi- . 
mo.

Du Sykiu Vieną žuvį Pūga 
vo

Liepos 24 d., 1926 m., • v* 
meškeriotojas O. T< 'Wertz, ' 
iš Chappell, Nebraska/paga 
vo ant meškeres ešerį. ’Bet 
ištraukiant meškere nutrū
ko ir žuvis įkrito atgal eže- . • 
ran. Po kelių ’valandų, už 
pusmylio nuo tos vietoj ta
sai pats asmuo pagavo itą * > 
pačią žuvį, ir jos nasruose ■

i jo įtakos ir pereina į atviras 
formas j revoliucinės įo°v°s 
(ginkluoti susikirtimai su; po
licija ir kariuomene, sukilimas' nutrukusios, meškeręą 
Peshawar, Sholapur, valstiečių “ * ' ‘
sukilimai Burmoj, Berar ir t.t., 
sukilimas Cawpore, masinės 
darbininkų d e m o n s t racijos 
prieš Gandhi ir Nącionalį 
Kongresą). ProlelarinfeJy&do- 
v.ybė. masinio revoliucinU pasi- 
liuosavimo judėjimo, kas yra 
labai svarbu delei Indijos per
galės, dabar galima pasidėka- 
vojant tam faktui, kad darbi
ninkų masės' didesniam laips
ny atsikrato nuo nacional-re- 
formizmo įtakos ir nuo jo pa-

i “kairiosios 
i sies, ir pasidėkavojant 
faktui, kad dabar tapo 
ryta Komunistų Partija, 
duotis, kuri dabar stovi 
darbininkų klasę', yra organi
zuoti revoliucinę akciją pri
spaustųjų klasių prieš Angli
jos imperializmą ir prieš Na- 

z_|cionalį Kongresą, išvystyt dar- 
džiui, didėja nepasitenkinimas i bininkų ir valstiečių judėjimą,

Ekonominis 
veda i prie

liuką su ašučiu; .taip jis ir( 
pažino, jog tai ta pati žuvisu

• • t • r---------- - ; ; . » i , i

i Brangina <fGGrą” Vkrd<(.t. °.ih 4 įu c i m i
• < t T 1 . 1 ’ .

Vįęnaš ’ Vbngrų' ąrmijoš y" 
leitenantas, (Kari Kmeity/ ‘ * 
1919 metais liko nuteistas 
už 280 skirtingų prasižen
gimų. O vienok jis dar tiek * 
drąsos turėjo/jog padavė u 
teisman vieno Budapešto 
laikraščio redaktorių už ap
šmeižimą ir jo “gero” var- , . 
do nuplėšimą.

uj
Į

nu# 
darbo, kur valstiją smarkiai 
biednėja, revoliucinio krizio 
reikalingos sąlygos apsireiš
kia: padidėjime revoliucinės 
kovos mieste ir sodžiuje (ka
ringos bedarbių demonstraci
jos, kova prieš užareštavimą

mo konlUijai, z >•' pašažieHų 
komunikacija Sovietų Są
jungoj 1930 metais viršijo jn! 
bile šalį pasauly. Sovietų P1 
traukiniai gabenę 557 mi- 
lionus pasažierių, gi 1913 
metais gabeno tik 184 mi- 
lionus. Jungtinės- Valstijos 
1930 metais turėjo 43 bilio- 
nus pasažierinių kilometrų, 
o Vokietija 44 bilionus, 
kuomet Sovietų Sąjunga ti- J _
kiši turėti 1932 metais 80 saitai, rimtai, remdamasis 
bilionų, o 1933 metais 100 apsvarstęs ir

isstudijavęs Paryžiaus dar
bininkų kovą, jų klaidas ir 
tt.

Kuomet socialfašistas 
Grigaitis dabar kartu su 
buržujais “kritikais” šau
kia, jog Marksas neteisin
gai aprašęs Paryžiaus Ko- 

jmuną, tai dar Jabiau paro
do, jog jis nieko bendro 
tu>ri su marksizmu.

. į * - / f vj r "-t ’ 1 1 t

Nuteisė 13 Koniiinisty
* ** ;

v'Rt^ME.—Fašistų teismas 
.jfijbaufe, ^ilgiems metams 

.j|aĮa komunistų.
3 >baltinami organi- 
j Mff^inistų Parti- 
1 f yrįl yhldžios pa- 
-nelegilė. Musoli- 

lėjimas SU-

bilionų.
Tai reiškia, kad transpor-i 

tacija Sovietų Sąjungoj au
ga nepaprastu smarkumu.

Penkių Metų Planas rei
kalauja, kad su pabaiga 
1933 metų tavorinių gelžke- 
lių gabenimas siektų 181 
mil. tonų, tačiausjau laikei 

a . x • .v . .. . . x- 1930 metų pasiekė. 238 imi-8tov!t* P‘rm»Je vietoje įsnnkimas ir pasiusimas i lionus tonų,, ,Gi kit63e sa- 
l konferenciją; o kur. siyo tarpu draugijoj, )yse priesingai, 'tran.sporta- 

kliukjairneturėsjąayo reguliąj-ių?cija žymiai nupuolė tarpe 
Į923 ir 1930 metų: Jungti
nėse Valstije vien tik 1930 
metais nupuolė ant 13.6, 
nuošimčių, Anglijoj 1929-' 
30 metais ant. 6 nuošimčiu, 
i 
1929 metais, , ;į^0 >meįaiš. 
nupuolė ant \18; nupšiAičjų: 
Bet Sovietų Š" -
ųinių traukini 
cija buvo 80 
desnė 1930 r 
pirma karo, y

Jau ir Marksas / \ }
“Neteisingas” ■

v'»' ' 1 • ' • ■'i
Socialfašistas Gri^aitįą 

iki šiol vis sakėsi, būk < 
esąs marksistas, būk jis šį* 
prantąs Markso mokslą ir 
sulig jo skelbiąs socializmą. 
Kad Grigaitis niekę bendro 
neturi'su marksizmu* ir >tik* 4‘>

riijųriifrų? tM privalo arba sušaukti specialius ‘šusirinki- 
maį arba patys jų komitetai 'paškirti 'atstovus į šią ne
parastai svarbiu konferenciją kultūrinių j dąrbininkiškų•ia konferenciją kulti

izacijų, męMįirikų ir rias^tojų. , ‘ ! j ’ j
©idelis čia kApasį . judėjimas, turintį • plačiausios 
wšmės visai mūsų, darbuotei. Stokime *į tą judėjimą 

su&ntuziazmu, su pasiryžimu. Tegul lietuviai darbinin
kiški kultūrnešiai ir jų organizacijos nėatsilieka nuo jo- 
kięfe kitos tautos darbininkų šiame svarbiausiame žings-

N^ttgijos Da^nunky Kova Valstiečių Kovoje su Žemės
- J;i , ., Savininkais Žuvo 8

si - ■ ■
VpBLO.—Birželio 8 d po-i ALLAHABAD, Indija.— 

užpuotė i ilosto šfrei-1 Birželio 8 d. čionai įvyko 
tapančius darbininkus. .kr™L.su!iSiŠ^ 
Uflftiolime dalyvavę 120 ‘pė bežemių valstiečių nuo- 

* įUiininkų ir žemės savinin- 
itų. O streikierių bu- j kų Mūšyje žuvo ąštuonį 
rs 1,000. Dūug sužeis- žmonės. Pribuvus policija 
rbiinnkų, bet 3 policis- numalšino sukilusius ’ vals-

■ •V* '• » - "L •

' teivirgi pasiųsti į ligoninę, tiečius.

ne-

nuosavybių del taksų, versti- - yojingiausios
nas darbas prie kelių vedimo 
ir t. t.); padidėjinfė kovos pa
vergtųjų tautų (Vakarinė Uk
raina) ; pasireiškime sujudi
mo eiliniuose nariuose social- 
fašistų ir fašistų partijose; 
smarkiam mažėjime pilsudski- 
ninkų masinio pamato ir jų susi
siekimo su masėmis, pavyz-

narių fašistinėj “Darbo Parti
joj”—N.I*.S. (nepartijiniai so
cialistai, atskilę nuo Lenkų So
cialistų Partijos; skelbiasi re-

q Vokietijoj, palygipuOfu
1 (.I9Q mntoic 1 GlffO m'ol-TiJd

Fv<>7 
tf aĮhfepbrta. 

uošimčių di- 
etĮis,į "begu

rū
ta m 

suda-

prieš Austras muzikantas Hei
nrich Noste moka griežti 
pianą ne tik pirštais, bet ir 
liežuviu.

Surinko J. Barkus.

<

i suorganizuoti tvirtą Visos In
dijos Komunistų Partiją ir su
organizuoti masines raudoną
sias darbo unijas ir prisirengti

EASTON, PA.
voliucionięriais, bet yra didės- Pr^e generalio politinio strei-!

ko. 
Indo-Chinijoj r e v o 1 iucinis ‘ 

augim/ę frikčijos ' (trynimosi) i pakilimas, kuris vystosi tarpe 

gimė Derikijos Komunistų Par- dymu ir naikinimo ištisų-kajfnų ! p 11 
tijpS;?,";' r ------ " ’ ra‘

ni-fašistai, negu P.P.S.) ir fa
šistinėse valstiečių partijose;
< , - . . .

fašistinėj kempėj, ir taipgi au- brutališko teroro, masinių Šau-

A.L.D.L.D. 13-tos kuopos •' 
susirinkimas įvyks nedėlioję, > 
14 d. birželio, 3-čią vai. po ■ 
pietų, Easton Baking Co. sve
tainėje, 34 N. 7th St., Eafcton, 

’ f i'f »V a ;
Draugai! A.L.D.L.D. IS-^tos •< . ? per Francijos okupacijos kkr- - -■ - ---------- ---- -

darbininkų eivius, apsireiškia nuolatiniam ku'o'poS“''7aiayb; ‘'ii^auįI8 . į ■ 
ąš Ur suvąr- augimę darbininkų klases, yal- 

-minių, bąn-.stietijęs i n .miesto gyventojų 
kr^ta^ąri^^Apzį, b^žnyti-jantięįmpėrialistinio judėjimo, 
n$ Jį įbį^fi-fd’daalihč* žemės k utis 'pamatiniai,yra po komu- 
sištęmą||'Lįwi)ki. kitataučių nistų vadovybe. Efesai judėji- 
spaudippįs ■ ^Kataipnfjbj, Bas- mas, 5 apįmąhti^į formas - masi- 
ktiyėF^ą^^H: daV negirdėto nių demonstracijų, griipių ko- 
lajpžAi^’Jtak augimas- revoliu- vų ir ginkluotų 'susikirtimų su I 
cimo ^kr&id; elementų yra iš- policija ir armija, nekurtose 
re^škifenįaį; -štai kokiais veiks-1 vietose šiaurėj, kur revoliucinis ' 
niįiĮsf.4n^tžihiškas įsisiūbavimas! judėjimas ypatingai t—• -L-- 
el&n^hiriių ir politinių prole-! apsireiškia įsteigimu Sovietų.

• jus, draugai, kad Viži'. 'daly1-1- • 
ivautumėt'1 ateinančiame ‘ susi- 
rinkime ir būtihai užšimdkėtu-1 ' i 

, mėt: ’dubkleš ‘ bž šiilds’ riiėfttsb i 
Knyga “Aliejiiš1’ jau prifiitysta * '

‘ ir užsimokėję nariai ją ’ gaiisi- 1 ‘H 
te susirinkime., t ,;, ;

Draugai, netęskite su mo
kesčiais, rids Centrai yra' 'rei- 

. .kalingi, pinigai. Išleidimas'to- > 
vir as’(kios didžiulės, SOi) puslapių,

ni mano, kid'AlėjimaS SU- f POI1UIU^ proie- a.^n eismą įsteigimu ouvietų. i knygd?
laikVS^iitaBiok TKomuni«tU‘l^f^> .sJ'.reikų’ PĮ^dednntis, Besivystanti revoliucinis P^- jpasidarė daug išlaidų.' Suštip-

1 tivomun^rų,. ^dJiu.Cims > „i u dėjimas smul-i kilimas, kartu su nesėkmingais' .... JTorc-amzaciids iž-<
lųiądarbinm-į4j0šiOs miestinės buržuazijos buržuazijos bandymais išrišti; , užsimokėdami- ^mokesčius*

0 Šeši Uždare Duris
- bąnto,7< dti

žJ

mjo

W|ėš; monarchiją —- studentų 
dėįrionštracijos ir kt.-—pasmar- 
kėjimas katalonų ir baskų tau
tiniai • revoliucinio judėjimo, 
armijos jrimas ir krikimas vieš- reikalingų sąlygų Vokietijoj ir 
•pątaujančių*'klasių ir jų par- Lenkijoj, tolimesniam besivys
iu ri. : J l tymui revoliucinio krizio Chi-

... . , x j-i •• • ida, užsimokėdami' 'riiokėsčius' >
pamatines kontradikcijas im-L.' dami Aaujų narių. Pa- - 
penahstmio pasaulio (ypatm- ld5kinle, draPgat, Centrui iš- 
gai kolonijose) sudaro padėt!1 |ejstj a iau ufkių. ir
augimui revoliucinio krizio|d d H „ k6kia yra .<A]ie. •

“!u tiją. • ; J .. —■ —
_ . jąnKfti;.< »KUne š Chinijpj. revoliucinis krizis'nijoj ir Indijoj ir pribrendimui
:į 000,000 kapitalo, iššireiškia s u s i O rganizavime revoliucinio krizio reikalingų 

ĖetJuž ■ tai mažesni šeši-Sdvietų ir Raudonosios Armj- 
baiikai tą apačią dieną uždą- 
re savo duris. Spėjamą,, čiame desetkus milionų gyven

tojų, kas pastato Chiniją pir-

sąlygų kitose kapitalistinėse 
šalyse proporcionaliai sulig 
Komū n iš t’U Partijų ga
limybės mobilizuotu >ir vado-

jus.“ Būkime susirinkime.
; ; Valdyba.
\ (137-38)

................ n i ■ ..ii . j/, . ii ■■m .X.H-.

reakciją ir įrpdyti proletaria
tui ir kitoms .dirbančiųjų, ma- t 
siu dalims, pagrindu jų pačių 
prityrimo^- jog yra rąikajingas f ... .. ... ...... .jog jie nunese nemažai pi- mojon eilėn tautiniai revoliu- vauti masinius judėjimus prieš I revoliucinis keljaą išėjimui, iš 

nig«i'* * ” *1Z r,o> .At h ’•judėjimo t ? ketoniniame'kapitalistųlofensyvądr politinę kaįritalvmo krizio.;: , t 0



Į B BRAZILIJOS DARBININKŲ VERGUOS
I I i i < . t t x * ———~ j , ,

Mattarazzo ar tik ne bus ninkai stojo į darbą 
bagočiausiąs kapitalistas Bra
zilijoj. Jis begalės turi mė
sos fabrikų, skerdyklų, šaldy
tuvų plačioj Brazilijoj, šiuose 
fabrikuose užmušama desėtkai 
tūkstančių raguočių, kiaulių, 
vištų kasdieną. Kapitalus yra 
sudėjęs į aliejaus, muilo pra
mones. Ir labai daug fabrikų 
priklauso minėtam kapitalis
tui audimo, bovelnos ir šilko.- 
Desėtkai tūkstančių darbinin-

193'0 m., p’abkeįbė ^ųtrą Sirę 
ką. Paskelbdami darbininkai 
streiką įteikė fabriko adminis
tracijai ant popietis parašytus 
reikalavimus. Kapitalistai, fa
briko administracija nutarė 
vistiek sulaužyti streiką ir per-

Iš 7 areštuotų, buvo 5 lietu
viai : A. Matičiūnas, Starke
vičius (kitų neteko sužinoti) ir'galėti darbininkų kovą. Fa- 

12 rusai. Laike kalėjimo nieko briko administracija lakstė 
! neprileido prie areštuotų ir , kaip pasiutus ir rinko streik- 
1 nesakė, kur kaliniai sėdi. Po 
!8 dienų paliuosavo; visus iš 
i darbo paliuosavo ir į juodu 
knygų lapus įrašė.

A A. Matičiūnui policija pareiš
kė, kad turi iš Brazilijos iš
važiuoti. Jeigu nevažiuos, bus

Didelis Moterų Darbininkių 
Išnaudojimas

vyrais, tai darbininkių už
darbis daug žemesnis.

Uždirbdavo litais:

Uždarbis už dienos darbą 
litais:

laužius per dienas ir naktis. 
Gabeno iš kitų Mattarazzo au
dimo fabrikų darbininkus. Prie 
audimo mašinų buvo mobili
zuoti ir pastatyti visi kompa
nijos inžinieriai, meisteriai, 

....  ..... , __  kontorų raštininkai užbaigi-! 
kų dirbančių dideliuose areštuojamas ir išdeportuotas mui nebaigtų darbų. Užbaigę j 
IMfnttHFHZzo fabiikuose, yin i j-pri kur Doliciini pritiks I nebaigtus šilko audimo cletr-i 
žiauriau išnaudojami ir pa-j Mattarazzo šilko fabriko 'bus, fabriką sustabdė, uždarė 
vergti. Mattarazo s.stema k f ..................vykintojai, I paskelbė darbimnkams lo-J
yra garsi paverg.mu ir z.au,,^-^ jk , dar kautą. Po 20 d. lokauto, f a-1 
nawiu išnaudojimu darbinin- |abiau darb?ni‘kUj kad briką atidarė, Ir darbipm-j 
kų . Pavergimo sistemai is ai- . paver(tus. Po streikui vy. rkams dabar priimant nustatė1, 
kyti panaudojama armija šni-; ,™sgpav® nlL’ moterims' tokias algas ir sąlygas, kokias 
pų, policija ir kariuomene. inedėlių darbą padarg privęrs. norėjo kapitalistai.

K^d nors truputį supazin- rtjnu jr 59 nuošimčiu nedėlios 
dinti nežinančius su minėto atlyginimą sumažini). Prieš

Kaune pramonėj ir ama
tuos dirba 2663 darbininkės 
ir 4548 darbininkai. Dide
lės daugumos (1671) darbi
ninkių uždarbis nesiekia 
100 litų per mėnesį, o virš

100
1671

833

150
653
872

200
144
901

250
60

666

virš:
300

73
372

300
62

904

Iki J 
moterų 
vyrų

Moterys už tokį pat dar
bų gauna daug mažiau,

“Bekerps 
“Volga”

Nekvalifikuotų 
vyrų moterų 

5 
6,50

Iš kitų vietų davinių ne
turim.

Puslapis ‘Trečias

I ’ . I
tBell Pilone, Poplar 7545

A. F. STANKUS ?
GRABORltJS-UNDERTAKER ’ 

[fibalButauojir ir 'laidoja numiruaiua ant. 
viankių kapinių. Norintieji arereanio pa-, 
tarnavijno ir už. žemą kainą nuliOdimo 
.MiHiidų.ie ukitė* paa mane. Pąa mane. 
galite gauti lotus aut visokių kapinių kuo 
v-riMusjoae vietose ir už žemą kainą. __

“Balsas”.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Reikia pažymėti, kąd įPasku-: 
..... .. Prieš ifiniame streike darbininkų tar- j 

darbininkų kraugeno-kapita- streiką, nedėlių darbus apmo- pe solidarumas buvo didesnis,!. listo sistema, pateikiu davimus I“*,'daugiau j:..;— “ -J 
iš S. Paule esančio šilko fabri-, Už du į d b neatlikima, organizuotumo.

• 7td.> Mattarazzo uždėjo pabaudas. Fabrike at- ......
e 1 .. ... .v ' mosfera buvo nejauki, kapita-

Šiame fabrike dirba virs 700 klapčiukai, prižiūrėtojai.
P —— ------- ■* x—
550. ... ..............
tojant—dieną ir naktį. Vyrų nebuvo "ribų.
darbas suskirstytas į 3 pamai- L j
nas, moterų į dvi. Bet dirba fabriko*Vartus, 
ir vyrai ir moterys po 8 vai.1 
Randasi ir skirtingų darbų, ku-' 
rie tęsiasi ir po 12 vai.

Vyrai audžia ir gauna mo-. metus iš darbo. Išmestųjų vie- 
kėti į valandą 800 reisų.

f' terys veja, vynioja, meta siū-į kėdavo * 
lūs ir gauna į valandą 300 rei-' darbininkai t 
sų. Jaunamečių mergaičių dar- bet neiškentė.

darbininkų: vyrų 150, moterų , meisteriai—juokėsi ir tyčiojo-!v^s^-
Darbas varomas nenus-;josj darbininkų. Pavergi-

Krizis gili
nosi, augo minia bedarbių pas

> _____ Administraci
ja, tai matydama, įgaudavo 
naują pasiutimą, jieškojo prie-

! kabių darbininkuose, kad iš-

bas apmokamas dar pigiau. 
Vyrai už 8 valandų darbo die
ną gauna 6 mil. 400 reisų. Mo-f 
terims 2 mil. ir 400 reisų. Jau- 
nametėms dar mažiau.

Už blogą valgį į dieną rei
kia mokėti 3-4 milreisus. Na, 
o kur butas, drabužiai, kuras, 
važinėjimo išlaidos? Dabar 
už dolerį reikia mokėti 15 mil- 
reisų; jeigu darbą skaityti 
amerikoniškais doleriais, tai 
darbininkams išeina 6V2 cento 
į valandą; į astuonias valan
das ; 4$įĄ * cento. Motęrys, 
skaitant amerikoniškais dole
riais, į valandą uždirba du 
nepilnus centus; į 8 valandas 

* biskį daugiau, kaip 13 centų. 
Či jaunamėtės nė to negauna.

Bė šito, fabrike yra įvesta 
skubinimo sistema. Darbinin
kams yra nustatyta, kiek kiek
vienas turi darbo padaryti į 8 
vai., bet jeigu darbininkas su
geba daugiau padaryti, tai už 
šitą “daugiau” skyrium užmov 
karna. Darbininkai gaudami - 
bado užmokesnį, skubina, kad 
užskubinti nedateklių, bet tas 
nepageįbsti. Kapitalistai ne • 
tam įvedė skubinimo sistemą, 1 
kad darbininkai daugiau už
dirbtų, bet tam, kad darbinin
kus labiau išnaudojus.

Kad darbininkai neuždirbtų 
daugiau, kiek kapitalistai jiem 

* skyrė, fabrike darbininkai už 1 
mažiausius menkniekius yra 
apkrauti didelėmis pabaudo
mis. Baudžia, ką neskubina; 
bąudžia, kad skubinant netin
kamai darbą atlieka; baudžia 
ir už tai, kad tankiai lanko 
išeinamą vietą ir pasivėlina 
1-2 minutes į darbą. Pabau
dos rašomos didelės, nuo 5 iki 
50 milreisų. Be to, skubinimo 
sistema vyrams yra priversti
na, ir kas ją atsisako pildyti, j 
yra metamas iš fabriko. Sek
madienių darbas priverstinas 
ir nemokesnis mokamas šio
kios dienos.

Streikas

Nepakęsdami darbininkai iš- 
naudojimo, balandžio mėn., 
1930 m., išėjo į streiką. ■ Rei
kalavo, kad būtų panaikinta 
skubinimo sistema ir kad būtų 
mokama į 8 vai. atlyginimas, 
kiek darbininkai gaudavo sku- 
binimo sistemoj. Reikalavo, 
kad būtų panaikintos pabau
dos. Streikas tęsėsi neilgai. 
Fabrikas buvo apgultas ka
riuomenės, streiklaužiai prista

to lyti prie darbo. Fabriko ad
ministracija paskelbė streiką 
baigtu. Įtarti vadovavime 7 
darbininkai areštuoti. Į strei
ką darbininkai išstojo gaivališ
kai, neorganizuotai, • meke
no nevadovaujami. Su pagel- 
ba kariuomenės, šnipų ir 
streiklaužių ūmu tempu strei
kas tapo sulaužytas. Darbi-

■Hmi

Į daugiau jautėsi vienybės ir, 
. Mažai atsira

do iš’ streikuojančių streiklau-, 
žiu. Reikalavimai buvo įteikti 
administracijai raštu , toli ne

Moterys, kaip pirmame, taip 
ir antrame streike aktyviai ne
prisidėjo, jokių reikalavimų 
nebuvo išstatę ir nereikalavo. 
Jos nedirbo tik del to, kad 
joms darbo tada nėra, kada 
vyrai nedirba.

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė privalo žinoti, kad 
savo būvi pagerins tik stojant j

Mo-jton, priimdavo naujus ir mo-
' * dar mažiau. Kente _Yt

i dantis sukandę, | bendrai į kovą.
24 d. spalio, 1 T Pundas

EXTRA! , CLEVELAND, OHIO EXTRA!
“ Drg. L.“ PRUS E I K A
KALBĖS ŠV. JURGIO PARAPIJOS SUIRUTES

•!; ' 1 11 'KLAUSIMUSOVIETU PENKIŲ METŲ PLANAS
PAVEIKSLUOSE

< . _ ; 4 Ai •
— Rengia —

Draugai Sovietų Rusijos ir ALDLD 22 Kuopa

12 d. Birželio-June, 1931,8-tą Vai. Vakare
LIETUVIU SVETAINĖJE

6835 Superior Ave., Cleveland, Ohio.
Vėliausi Paveikslai su Prakalbom

Penkių Metų Planas Pilnam Veikime. 
Kaip bedarbi buvo panaikinta Sovietų Sąjungoj? 

Kokios yra sąlygos darbininkų ir valstiečių 
USSR?—Ką reiškia Penkių Metų Planas viso 

Pasauli*) Darbininkams?
Ateikite pamatyti paveikslų didžiųjų automobilių 
dirbtuvių, plieno, traktorių, elektros, sovehozų, 

ūkių, darbininkų kliubų ir. tt.
Miikikalis Programas. Įžanga 25c. Ypatai

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel.,1 Stagg 884V

Naikink Savo Gerkle
, C

It’s toasted”
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina.
įįjį Gerkles Apsauga — Prieš knlteĮimus — prieš kosulį

Erzinimais
i© :

pasiimk LUCKY
Uždekite savo pirštą ant gerkles — ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
paly tėjote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Būk atsargu^ pasirenkant cigaretų rūšį — atsi
mink — 20.679 Amerikos, gydytojai yra pareiškę, 
kad LŲCKIES mažiau erzina gerklę negu kiti 
cigaretai. į
Vienas gydytojas rašo:

“Vienas manb draugas gydytojas rekomendavo man 
pamėginti rūkyti Lucky Strike cigaretuš. Aš juos 
pamėginau ir dabar rūkau nuo 1920 metų. Aš persi
tikrinau, jog jie mažiau erzina jautrias gerkles negu 
bile koki kiti cigaretai.”

Kitas gydytojas rašo:
“Aš esu rūk^s Lucky Strike ... ir persitikrinau, 
jog jie ištikrūju mažiau už kitus cigaretuš erzina 
gerklę. O aš esu rūkęs visokių rūšių cigaretuš.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga — prieš knitėji- 
mus — prieš kosulį. Apsaugok savo brangųjį 
balsą. \ ,

Mfr»,

PAKLAUSYK
K/’ PER RADIO—

kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni, vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis.

1023 ML Vernon Street ‘ 
• Philadelphia, Pa. J •

Naudokite Savo Pinigus, Kad Neštą Jums 
Pelno po 20% ar Daugiau

IR TUO PAČIU LAIKU PASITENKINKITE GYVENI
MU MODERNIŠKUOSE, “UP-TO-DATE” NAMUOSE.

DĖKITE SAVO PINIGUS į NEJUDINAMĄ 
TURTĄ (REAL ESTATE).

Pirkite 6 šeimynų namą Ridgewoode, esanti po ant* 
rašų 1863-65 Troutman Street. Ten yra du apartmen- 
tai po 4 kambarius ir keturi apartmentai po 3 kamba
rius. Įtaisyta brass plumbing, colored tiled maudynės, 
tiled virtuvė, ir šildymo sistema yra Įtaisyta su blower 
aparatu delei naudojimo Buckwheat anglies, kas sutau
po jums per pusę išmokėjimų už anglis. Kaina yra 
$22,500. Pirmas mortgidžius $12,500, cash įnešti 
$3,500. Balansas gali būt patvarkytas ant lengvų iš
mokėjimų. Atlankykite tą namą. Del aprokavimo jei
gu ir išmokėjimų ir del geresnio savęs Įsitikinimo tos 
išimtinos vertės, kurią mes siūlome kreipkitės 1887 
Troutman Street, telefonas Stagg 2-2055, arba pas 
advokatą Abraham Lehman, 26 Court Street, telefonas 
Triangle 5-6951.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v aidas, 
taipgi ir gardžių Už
kandžių. ,4.:« 
Turi didelę, sveti
nę, tink a m ą bą1- 
liams, teatrams,', -ve
stuvėms, sporto ‘ pa
rengimams ir t. t.,' f 
tik 3 blokai nup 
Staen Island Fer-’ 
ry.- • .

* f I I <, 
L u t v in’s Hali yra

• plačiai žinoma ne ‘ 
tik ElįzaJjętho, * bet 
ir kitų nuėsto lietu- - 
viapis ir svetimtau
čiams virš gO metų. 
Taip pat laisniuatąs 
Real Estate—pirki
mui’ ir pardavimui 
n a:mA) ir žemi ų, 
taipgi įvairių bit- 
nių? Mūsų patarna
vimas prielankus.

62 S. PARK ST,, KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, H J, 
' . . Tel. Trinity 3-8720 ' °'

IMiBinHinilMiiiiiMf VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Išardymas, autaisymaa, sustatymai, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinėm dienomis ir vakarais lietuviu ir anglų kalboa*. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvaranluojame už mažą užmokeatj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsira&ymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
-iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
825 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

'■ Telephone, Algonquin 4-4049 !
StnnwnnnnrniinnmHmiiiiflminiwiiiiiiiiiimiiniNiiiiiflihHHiniiiiiintiiiiiiifflinMiimsMJinniMnw

1

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs gaUbtumft 
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 Retinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE
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Ketvirtai, Biržei Įl,

j Hans Lorber Vertė J/J.i

Fabriko Administracijos 
Rūmai

Dideli fabriko administracijos rūmai, 
kubinio stiliaus—atrodo kaip krūva suver-

[ sunko' atsakydamas Karolis Brame. — Aš! Ld.š.a.^F^uopos “Virinki- 
1 vadinuos Karolis Brame, ąs dirbu trečia-mas bųa penktadienį,; 12 jd. birželio, 
1 mn Vnrnnco Kubio svetainėj, 79 Jackson' St.,-7:30me Korpuse. Lal. vaUre. Visos.'narės ^ateikit, tu-

Kontoros tarnautojas palengva ir visai rlme apsvarstyti rajono autingą ir 
....................................Q _ reikalus. ‘ ' į

Org. K, Žukauskiene. 
’ (137-138)

SCRANTON, PA.
v • v- . . . t, i A.L.p.L.D. 39-to^ jkuopos susirinkl-dldziU ZVllgSniU Žiūrintį tiesiai į Brames mas bus sekmadienį, 14 birželio, pa- 

veidą. Tą viską Jis labai puikiai mate.

neskubėdamas įsigilino į storą knygą, kuri 'kl us 
užėmė pusę rašomojo stalo. Be to, jis juo-’ 
kėši, kreipdamasis tai į vieną, tai į kitą) 
tarnautoją, atgręžta nuo darbo galva ir iš-

stų viens ant kito kūbikų. Bokštas taip pat i buvo nekvailas ir žinojo, kodėl taip ilgai ateikit, yra svarbių reikalų aptarti, 
kubinės formos. Ir prie jo pritvirtinta ra- tas ponaitis knaisiojas knygoje. Pasiu- Gausit naują knygti kA-kShis.

timas pagriebė darbininką. Siuto jis del 
to, kad turėjo tiek laiko čia stovėt, laukt— 
ir nieko nepešt.

Už vis blogiausia buvo tas, kad kontoros 
tarn'autojams nieko negalima buvo pada
ryt. Beliko tiktai laukt ir pykti.

Taip, pasirodo Brecheris buvo teisingąs!i 
Kol jis stovėjo ir lauke, o raštininkas vi§ 

dar rausėsi knygoje ir juokėsi, kontoros 
durys atsidarė, ir praeidam.as pasirodė po
nas dr. Pole. Pamatęs Bfame Karolį, jis 
nusistebėjęs sustojo ir dirstelėjo laįkrodin. 
Pietų pertrauka buvo pasibaigusi prieš de
šimtį minučių. Jis pakraipė galvą ir mik
čiodamas prašvogždė: ' • ■ .. ' ' ■

—Na, čia tai; tai jau visiškai ne kas— 
stovėti darbo metui ' • ' ’ 1

Brame Karolis tylomis pasižiūrėjo į tą 
poną ir palengva nutraukė nuo galvos ke
purę. Viršininkas, pamatęs, kad stovįs 
prieš jį žmogus jo bijo, pakėlė toną augš- 
čiau: I

—Ko jūs čia vis stovite? |
Brame Karolis žvilgterėjo pro langelį į 

kontoros tarnautoją, kurs nepastebėjęs vis 
dar juokavo ir šaipės. Karolis Brame su- 

Karolis Brame niekaip nenorėjo tikėti, kaito. |
kad kontoros tarnautojai nežmoniškai ei- —Čion _tas tęsiasi amžinai,—šnibždėjo 
giasi su darbininkais, nors Brecheris jau jis panosėj. Vedėjas iš vietos nejudėjo.

dio antena, kuri tęsiasi iki pat galo fabriko 
korpuso stogo. Rytinėj fabriko administ
racijos rūmų pusėj yra didelis prieangis. 
Per jį vaikšto ponai direktoriai ir ponai 
pirmininkai. Iš šiaurės ir vakarų pusės— 
po durimis, daug žemiau,—dar vienas įėji
mas, skirtas tarnautojams, kitas—fabriko 
proletarams. Ir tat visa turi savotišką 
prasme. Tą prasmę, kad žmogus žmogui 
—priešas.

i Jei žvilgtert išilgai į ilgą administracijos 
rūmų antro ir trečio aukšto langų eilę, tai 
kiekviename tų langų galima išvyst triū
siantį, arba prieš ką nors besididžiuojantį 
raštininką. Pas visus už ausies užspausta 
“Parker Dufold” plunksna arba pieštukas. 
Plaukai visų sulaižyti, suklostyti, tarytum 
kad priklijuoti. Šitie lygiai sulaižyti plau
kų skyrimai lyg kad simbolis priklausymo 
raštininkų sąjungai!

Bet jeigu mesti žvilgsnis į pirmojo aukš
to langus, tai nieko nepamtysi, kaip tik 
sunkias langų ir durų užuolaidas. Tenai, 
už šitų mistiškos medžiagos uždangalų po
sėdžiauja ponai ir suka galvas, kaip labiau 
padidint savo pelną.

Šimtą kartų jam tat yra aiškinęs. Kartą 
Brame pats nuėjo prie langelio, kur išmo
kamos algos. Čia jam teko kaip iš dan
gaus iškristi: ant jo suriko taiį>, lyg kad 
būtų kokią nesąmonę pasakęs. Bet juk jis 
dar nė pusės žodžio nebuvo prataręs. Ir 
dabar tebestovėjo nieko nekalbėdamas. Čia 
jis nenoromis prisiminė Brecherį. Ir pri
stigęs kantrybės atkiūto ir garsiai suriko

—Taip, jis buvo teisingas! Tai tiesiai 
netvarka—čia tenka riogsoti ir kentėti!

Kontoros tarnautojas uždarė langelį ir 
išgąstingai nusijuokė. Nuėjęs savo kam
barin, jis ėmė knistis po lentynas, kur buvo 
sudėtos kortelės. Karolis Brame buvo ap-j 
svaigintas. Ir sekdamas raštininko žings
nius, jis piktai pabeldė į langelio stiklą. 
Kontoros tarnautojas pašoko artyn ir taip 
baisiai, lyg kad norėdamas jį gyvą suėsti 
sūbliSvė:

Ko jums reikia?!
•Aš noriu gaut užlaikytą mano algą,—

Vedėjas iš vietos nejudėjo. 
Jis tik padarė piktą veido išraišką ir dar 
kartą debterėjo laikrodin.

—Praėjo jau penkiolika minučių.. .mur
mėjo jis tyliai.

Karolis Brame pasijuto sukaitęs. Ir nuo 
vienos šitos minties pasidarė jam tvanku. 
Jis vėl pasijuto esąs bejėgis. Ach!. Jam; 
pasirodė, kad visa, kas tik buvo aplink j į,į 
susiūbavo—ir langelis ir visi fabriko acU 
ministracijos rūmai, ir tas besijuokiantis, 
tarnautojas, ir viršininkas. Ko jis čia sto
vi ir laukia—aiškint jis nebuvo linkęs. Sto
vėjo tylėdamas, kaip .skerdykloj jautis, 
laukdamas į kaktą mirtino smūgio.

Ir smūgio sulaukė! Karolis Brame ne
noromis uždengė rankomis veidą. Jo ran
kose sudrebėjo kepurė. Čia jam pačiam 
pagailo savęs.

—Ką jūs, iš proto išsikraustėt?’—suriko 
viršininkas, ir visa kontora 'sujudo nuo 
riksmo.

(Bus daugiau)

WILKES-BARRE, PA. 13 d. gegužės, subatoj, yra 
rengiama išleistuvės Vincui 
Tamulaičiui. Jis 17 d. birže
lio išvažiuoja į Sovietų Sąjun
gą anglių kasti. Kurie norite 
dalyvauti, tai turite matyti Va- 
linčienę, tai ji .duos visas in
formacijas.

80 d. gegužės Lietuvių Ne- 
prigulmingųjų Kapinių Kor
poracija turėjo parengimą ant 
kapinių, kur padainavo Aido 
Choras keletą dainų. Tą pa
čią dieną A.P.L.A. kp. piknike 
taip pat choras padainavo i 
apje 6 daineles ir išėjo labai! 
gerai, nežiūrint, kad choro 
mokytojos nebuvo ir tik pusė z 
choro narių dainavo. į

31 d. gegužės A.L.D.L.D.,; 
e Parkę kuopa turėjo susi-! 
jeimą, kur užsimokėjo 9 na-i 

metines duokles. Taipgi l 
is dienomis, visi užsimokė-j^ savo pikniką gegužės 30 ir 

juąieji per sekretorių, d. Gri- 31 dd> atidarymui nuosavo i 
fi^ą, gavo didelę knygą “Alie- park0 Oras buvo gana gra- 
jua.” Tą pačią dieną ir toje ^us ir nelabai šaltas, tai ir pu- 
pačioje vietoje buvo susirinki- plikos gana gerai prisirinko, 
mas’Lietuvių Darbininkų Susi- Nepaisant, kad tautininkai 
vienijimo, Lee Parko kuopos, • rengė ir savus parengimus ir 
prisirašė vienas narys, Andrius norėjo kenkti, bet jiems ne- 
Kamarauskas. Taigi nors ma- Vyk0 tai atsiekti. Subatos va- 

, bet augame. L ...
Fedėlioj; 14 d. birželio, buslparkas.

J. Surdokas.

WORCESTER, MASS,
: L. S. ir D. B. Draugijos Parko 

Atidarymo Piknikas Gerai 
Pavyko

L.S. ir D. B. Draugija lai-

sai ant ežero kranto, taip pat 
yra ir maudynės. • . J

Buvo ir muzikos. Aido Cho
ras puikiai sudainavo po vado
vyste draugės Meškienės. Pu
blika gausiai dainavimą lydė
jo aplodismentąis, kad dar tu
rėjo dainuoti daugiau.

Reikia pažymėti, kad drau
gijos susirinkime, birželio 2 d., 
likosi nutarta duoti parką vel
tui spaudos piknikui, kurį ren
gia draugijų Apskričiai. Pirk- 
nikas įvyks rugsėjo mėnesį.

Drąugijos Koresp.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVE”

PRANEŠIMAI

SO. BOSTON, MASS

V

"T"!1...............
GRĖĄT NĖCK, N. Y;

Choro Pirmyn pamokos į 
penktadienį, kaip ir visuomet, 12 
želio, Straukos svetainėj.' prailgės ir 
draugai, aš noriu atkreipti jf!hų aty* 
dą, kad atsilankytumėte bagiai 7-44 
vai. vakare, nes svetainės sąyinin- 
kas nepavelina vėlai pamokas lai
kyti, kaip kad iki šiol darydavom. 
Todėl susirinkit laiku, kad galėtume 
anksčiau užbaigti. Sekr. A. B.

' ’MINERSVILLE, PA.
Draugai Ukrainai rengia pikniką 

šeštadienį ir sekmadienį, 13 ir 14 d. 
birželio, Harley Spring pušyne. Vie
tos ir apielinkės lietuviai dalyvaukit 
tame- parengime, neą darbininkų rei- 
kalaij vieni ir. tie patys be skirtumo 
tautos, rasės ir tikybos.

A. Deltuva.

HARRISON-KEARNY\ N. J.
A.L.D.L.D. 136 ir L.D.S.A. 125 

kuopos rengia išvažiavimą sekmadie
nį, 14 birželio, Kulikausko sodne, 
Nutley, N. J. Prasidės vidurdienį ir 
tęsis iki vėlumos. Bus programa, 

------- ----------„---- i dainuos Sietyno Choras, gera muzl- 
lingiausia, pasimatyti su draugais ir j ka šokiams, skanių valgių ir gėri- 
pažįstamais ir bendrai pasilinksmint. Imu. Kviečiame visus dalyvauti. Kel- 

(137-138) 'rodis: iš Kearny Journal Square bu- 
---------------- --------- -j sais, iš Newarko Paterson arba 

GREAT NECK, N. Y. I Broad Nutley karais. Nutley išlipkit 
I..D.S.A. C4-IOS kuopos susirinki. ĮgM kampo Frank!!" Ave. Ir sukit po 

mas bus ketvirtadieni, 11 d. birželio, i ^a,rel ,kl Harnson St. .r po k.nrm 
pas d. C. Kasmauskienę, 3 Morris 
Laiie, 7:30 vai. vakare. Visos drau
gės ateikit, yra svarbių reikalų [ap
tarti.

HARTFORD, CONN.
‘ Didelį jr linksmą. PIKNIKĄ rengia 

LietųVpš Sūnų ir .Dukterų■ Draugystė 
sekmadienį, birželio' '(Jurie) 14 d., 
1931, Lietuvių Parke, Station 24, 
Glastonbury Line; pradžia 1-mą vai. 
dienų. Brangūs Broliai ir Seserys! 
Jau gerai žinote, kad Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugyste visuomet sten
giasi surengti kuo geriausius paren
gimus, todėl sulaukus pavasario yra 
rengiamas piknikas ant upes kranto, 
kur visi lietuviai suvažiavę galės 
linksmai laikų praleisti. Bus geriau
sia orkestrą, kuri grieš įvairius ka- 
valkus-r-šokius. Todėl kviečiame vi
sus lietuvius atsilankyti kuo skait-

, : ■ (137-138).

MELDžhJTĄtŠIšAUKTI
May 26 liko pavojingai sužeistas 

I William M. Bender ir May 27 mirė. 
Jis paeina iš. Tauragės parapijos, 
Kauno rėdybos. Turėjo 40 metų. 
Girdėjau1, kad jo brolis gyvena ‘St. 
Louis’e. i Jo ibrolis ar gimines, arba 
juos žinantieji rpąlonėkit atsiliepti, 
nes jo yra pomi/tihės apsaugos pa
likta! ) apie $5’,0O(k ■ George 'Daley, 
Eredrichson-Watson C o n s t r u ctioji 
Camp, Pittville, Shasta County, Ca
lifornia, ' (137-138)

; ( DETROIT’ MICH, i i ; '
A.P^p.A^ ;47-tos kuopos susirinkį- 

mąs - bus sckmaiįienį, 14 birželio, 
Draugijų ’ svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway, 10-tą; vai. ryte, 
riai, ateikit, yra svarbių r 
tarti.

’ Sekr.: V. A* Norkus. Į 
NEW^ENSINGTON, PA 
A.P.L.A. ,9-ta kuopa rengia smagų ' 

pikniką sekmadienį, 14 d. birželio, 
Martinkaus ūkėj. Prasidės 10-tą 
vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. Bus 
skanių užkandžiu, gėrimų ir 
saldainių. Kviečiame visus atsilan
kyti ir pasilinksminti. Komitetas.

I t* (137-138)

wilkešSarre,-pa.
A.P.L.A. 51-mos kuopos i 

mas bus sekmadienį, 14 birželio, pa
prastoj vietoj, 9-tą vai. ryte. Jsi- 
tėmykit, kad per 4 vasaros mėnesius 
susirinkimai bus laikomi 9-tą vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, yra svar-. 
bių reikalų. Kurių niokestys užvilk- j 
tos, būtinai pagimokėkit, kad nelik- 
tumėt suspenduoti.

Sekr. P. Maslaveskas.
> ' (.137-138)

PHILADELPHIA^-PA.
T.D.A. 9-tos kuopos susirinkimas .................. ,

bus pirmadienį, 15 birželio., Rusų Į simokėję galėsit gauti 
Name, 995 N. 5th St!, 8-tą vai. va-j neužsimokėjote, j 
kare. Visi nariai ateikit ir naujų j keti.
narių atsiveskit, Valdyba. I i

(137-139)'

iki vietos.

Silpni Nervai Pada
romi Stiprus

Nupa-Tone turi savyj vaistus, kurie (Ava
lo kūną nuo liptų perų ir sustiprina ir at
gaivina nusilpnėjusius nervus, raumenis ir 
KyvastinRUosius organus. Jis priduoda jums 
Rcrų apetitą, nugali skilvio pakrikimus, pa
šalina inkstų ar pūslės paįrimus Ir leidžia 
jums džiaugtis gyvenimo smagumais. Gauki
te bonką Nu^a-Tone be vilkinimo. Jis yra 
pardavinėjamas aptiekiniijkų. Jeipru aptioki- 
ninkas neturi jo, paprašykite jj užsakyti del 
jūs iš savo urmininko.

Rengėjai.
(136-137)

YOUNGSTOWN, OHIO
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

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

i muzika, skanių valgių ir gėrimų. 
16-ta Kviečiame visus atšilankyti ir pasi

linksminti. Rengėjai. !
(136-137) ! 

pikniko. Atsiveskit ir naujų narių.- | SAGINAW, MICH.
1 Lietuvių Darmninkų Susivienijimo į

į dlcnį, 14 d. birželio, J. Raškinio far- 
i moj. Prasidės 10-tą vai. ryte. Bus 
! dera muzika, skanių valgių ir gėri- 
I mų. Kviečiame visus atsilankyti ir 

d. i pasilinksminti. Rengėjai. j
(136-137) i

DETROIT, MICH.
Piknikas Spaudos Naudai

Aido Choras rengia šaunų pikni-1 
į ką sekmadienį ,14 birželio (June), j 

, ropini §įs piknikas rengia- !
j mas parėmimui darbininkų spaudos. • 

;, nes ne tik sma- 

j bet sykiu ir parems mūs laikraš- 
• čius. Važiuokite visais keliais į va- 
i karus iki Telegraph Road, arti Sib- 

------ ----- , ---- į ley Rd., ten matysit iškabas.
A.L.D.L.D. 37-tos kuopos susirinki- Rengėjai,

mas bus penktadienį, 12 d. birželio, ■ (135-138)
L.U. Kliubo kambary, 41 Berkeley i 
St., 7-tą vai. vakare. Draugės ir ■ 
draugai, būtinai ateikit į šį susirinki- 1 

į mą, yra svarbiu reikalų aptarti. At- i 
i siveskit ir nauju narių. Yra atėjusį 
i nauja knyga “Aliejus,” tat kurie už-i 

i, o kurie dari 
pasistengkit užsimo- ■

Seki’. M «

Org. A. Bečienė.
(136-137)

CHESTER, PA.
Ą.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirinki- | 

mąą bus sekmadienį, 14 birželio, Lie
tuvių Kliu'be, 339 E. 4th St., \ 
vai. ryte. Visi nariai atekit, yra į 
svarbių reikalų aptarti.. Reikės, iš- 
jJtiktLdarbininkus del 6-to Apskričio

i Visi. n a-J 
■ęikalų ap- Į Sekr. P. Kašarauskas. i iJai .

(136-137) ; kUOpa rengia puikų pikniką sekma- 1

■ PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoj 11 ir 80 kuopos rengia di
delį išvažiavimą sekmadienį, 14 <’ 
birželio, Burlholm Parke. Bus šauni i 

; programą, dalyvaus Lyros Choras, i 
bus įvairių žaislų, lenktynės ir kito- 

Gaus dovanas vaikai | 
ir mergaites, kurie tik bent kuom pa- > 
sižymės šiame išvažiavime. Jauni ir į 
senesnio amžiaus dalyviai bus labai Į c.onitol Parke 

_ . į patenkinti šio išvažiavimo programa. ■..... . . ............. ..
• . Apart visokių žaislų, rengėjai užtik- Į Tikime, kad visi vietos lietuviai dar-

susirmki-1 rina svečiams užtenkamai gardžių t bininkai atsilankys, nes ne tik sma- 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vi- I giai laika praieis gražiame parke, 
sus atsilankyti. Rengėjos. | - ... - -

(136-138) l£ 

l.awrenceTmass.

. , i . ; i> ur> i v <u j i u /«cir visokių jkiu jvairunui. 
c« nTl'1 . c .

Kaina $13.00 į Sąvąitę 
Hudsono upe ląivif 
hone į ten ir atgal $3.00 
Kalnų oras, geras maistas 

ir plaukiojimas yra.
Laivą imkite anksti ry

te, Kingstone būsit trečią 
vai. po pietų. Čia tuoj 
imkit Broadway busą, iš- 
lipkit prie West Shore R. 
R. stoties ir nepavėluokit, 
pulkit į traukinį, kuris at
veš jus pas mus už 21 
centą. Nuo stoties iki mūs 
penkiolika minutų eit, į 
pietų pusę, s

AVANTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

J
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DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 1 
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- i 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
M. S. i i 8701 JOS. OAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

( J.3G-1 37 ) f—Bl —Wl — » — MB——M — IW-— HB —m—— M — Ml—— IW —M— — asO M® - B.M——-■I —

DETROIT, MICH.

MMM.Mi
' ■ ii.-.''.

į; DETROIT, MICH.
ji 11 • 1 . - f . ■ • ’

KELRODIS:. Iš visų pusių miesto važiuokite Michigan Ave iki Telegraph Rd. Sukitės Telegraph Rd. po kairei ir važiuokite iki Capitol 
Parkui Teb bus iškaba po kairei pusei—Capitol Daržas. — Husais, kurie važiuosite, imkite iš miesto nuo Baglay Avė. ir Grand River 

’ gatves TOLEDO busą, motormanas pasakys, kur išlipti prie Capitol Daržo.

“iVILNIES,” “LAISVES” IR “DARBININKIŲ BALSO” NAUDAI RENGIA AIDO CHORAS

CAPITOL PARKE
Daržas atsidarys 10 vai. ryte.— Programas prasidės 1 v. po pietų 

ŠOKIAI PRIE PROLETMENO ORKESTRUS BUS PER VISĄ DIENĄ.—
DUBELTAVA ORKESTRĄ

J

evolve u w v c*- Lietuvių D’a^bminku Susivienijimo
hcarp nriqirinkn ymnnin nilnnq ’ ^u.Gpa . ren£ia smagų išvažiavimą 
Į Kai e priSli lBKO žmonių pilnas . sekma(lienh 14 birželio, Ramanausko 

_ Programa prasidėjo Į farmoj, King st., W'est- Hdhovęr,
kdele iškilme /vilkes B.arre ■ 4-tjį vai. po piet. Buvo pora i Komisija sužinojo, kad’ren- 
- -4.^ ASJ. ristiku ir kumštinmllu Marti--!lau? iy.ečių a^važiuotLiš kitųiibunų ir KUiiispn.nKŲ. iviarti „kolonijų, todėl geresniam, uzganėdi- 

. . nas Seniauskas ir Julius Lur- nimui dalyvių nutarė užkviesti' $6.
likfj. Choro rėmėjas Andriu** key—kumtščiavdsi; A n t a n as 
ist man pakuždėjo į ausį, kad J Kibius ir Vytautas Rutkauskas 

 

jis sudarys tokią gerą orkes- —ritosi; Rutkauskas tapo nu- 
j, paguldytas. Jack! 

niekas neturėjo. Kelly (Dobilaitis) kumščiavo-, 
ar Andriušis iš- sį su airiu Murphy. Abudu iš-1 

savo užmanymą. Taip- ėj0 lygiomis. Referiu buvo ši-

kais rengiasi prie pikniko.! Sekmadienį taip pat pikni- 
i pranešė, kad visoj apie-įkas tęsėsi. Draugas šalavie- 
ikej_ paimtos geriausios gas- jus> draugijos pirmininkas, pa- 
s valgiams pagaminti, sakė tinkamą prakalbėlę. t 
i man net dabar norisi tų!Sai žymėjo, kad šita draugija 
valgyti, kurios bus pik- ir jos parkas yra darbininkų. 
O taipgi ir choras duos Jisai kvietė darbininkus dar 
skaitlingiau lankyti parengi
mus. Parku ir svetaine gali 
naudotis darbininkai, atsilan
kydami ir darydami savus pa
rengimus, nes svetainė yra la
bai paranki, naujai numaliavo- 
ta, aplink žolė, medžiai ir vi-

ste. Tą dieną Aido Cho-1 
ras rengia didelį ir puikų pik-

....

v

trą, kokios mūsų apielinkėje galėtas
•^.pike da niekas 

matysiir.
J- ; ' ----------------------------- * *■ , .------------- . VJU 61V1H1Ū, JLVVll.HU MVt v

gi girdėjau, kad komisija ne- maitis ir vietiniai ristikai. -Sn^lrciia ron o ai n-rio b-r, ! ei-i__ .i-__, _ j.

> programą.
.ido Choro parengimų ko
ja nutarė užkviesti She- 

idoajirio Lyros Chorą, kad 
ai parengus kokią pra- 

ą ir išrinko komisiją susi- 
jimui su šenandoriečiaiš.

Sekmadienį taip pat pikni- 
. Draugas šalavie-

Ji-

minui dalyvių nutarė užkviesti So 
Bostono Mandolinų Orkfestrą, kųrii 
vadovauja R.'Sidney! * Buš gera pro 
grama, įvairių žaislų. Kviečiame vi-- į 
SUS — • ••atsilankyti. Komisija.

(137-138)...

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 14 birželio, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicot St., 10:30 vai. ry
te. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų aptarti.

Organizatorius. ' 
(137-138)

DETROIT, MICH.
Masinis Mitingas ir Prakalbos 

Išaiškinimui reikšmės ateivių re
gistravimo biliaus yra rengiama pra- , 
kalbos trečiadienį, 17 birželio, Lietu-'- 
vių svetainėj, 25 ir Vernor Highway. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus geri 
kalbėtojai. Įžanga veltui. Kviečia
me visus atsilankyti. Rengia Atei
vių Gynimo Komitetas.

(137-139)

niffl iiriff 'A

Gerbiami Darbininkai ir Darbininkės! Kiekvienas darbo žmogus turi susidomėti rengiamu spaudos pikniku 
,Detroitu. 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 i p šis piknikas bus vienas iš įvairiausių. Dailės mylėtojai, 
Proletmeno nariai, t. y. AIDO CHORAS duos vieną iš puikiausių programų. Nes choriečiai 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 yrą 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.
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ŽINIOS Iš KOMUMSTŲ PARTDOS 
VHKIMO IR KOVŲ

Montrealo Draugai
VISOS NEW YORKO APIELfNKĖS CHORAI 

RENGIASI APVAIKŠČIOTI SAVO 
DIENRAŠČIO IŠKILMĘ

ELENA RETIKEVIČIŪTĖ, 
Mokytoja Lyros Choro, Maspeth, N. Y., ir Aido Choro 

Brooklyn, N. Y.
Ji rūpinasi organizavimu visos apielinkės darbininkiškų 

chorų dainavimu.

Drg. P. S. praneša, kad Mon
treal gegužės mėnesį gavo net 
5 lietuvius darbininkus į Ko
munistų Partijos eiles, ir drau
gas sako: “tai dabar komunis
tinė šeimyna 10 draugų; mes 
lietuviai darbininkai Komunis
tų Partijos eilėse paaugome 100 
nuoš. Ir dar turime gerų pers
pektyvų augti. Tai bus : atsa
kymas sklokos puolimams ant 
Komunistų Partijos ir viso re
voliucinio datb. i judėjimo’.”

Tai puikus.montroaliečių dar
bininkų pavyzdis. Penki nau
ji nariai partijai, tai labai daug 
reiškia Montrealo 
judėjimui.

Suokalbininkai Ardo 
Judėjimų

las įsakė Ąmerikęs Komunistų/ 
Partijai išeiti į
sokmihgcsnio veikimo. Jis tais 
laikais rašė bjauriausi straipsni 
nį prieš Kominterną, įrodinė-’ 
damas, būk tas žingsnis pra-; 
gaišins komunistinį judėjimą. 
Jis tais laikais kurstė partijos 
narius prieš iKominterną.

'Dar pirm '’‘Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimo ir laike jo jis 
dangstėsi, kad nekovoja prieš 
Komunistų Partiją, ir kada . 
mes sa kėm e, ’■ kad j i s pr i oš i n gas 
Partijai, tai Butkus ir Ko. sa
kė, kad mes jį šmeižiamo. Dėl 
didesnio apgavimo 'Partijos ir > 
darbininkų, simpatizuoj ančių
Partijai, jie net rezoliucijas pri
imdinėjo už Partijon stojimą. 
O dabar atvirai užgiedojo, kad

JUOZAS KAVALIAUSKAS

“Laisvės” Piknike 4 d, Liepos (July)
žemiau telpa dainos, kurias visi chorai bendrai dai

nuos, vadovaujant RETIKEVIČIŪTEI. Beje, šiom dai
nom muziką davė pati Retikevičiūtė.

UŽTRAUKSIM NAUJĄ DAINĄ 
Užtrauksim naują dainą, broliai, 
Kurią jaunimas vien supras, 
Ne taip dainuosim, kaip ligšioliai, 
Kitokias kursime dainas.

Drąsiai, augštai pakils balsai, 
Išauš nauja aušrinė,
Užgims darbai, prašvis laikai, 

* Truks retėžtų grandinė.
I darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuoti mokslu vien giliu, 
Paėmę arklą, kūjį, lyrą, 
Ir eikime kovos keliu.

Drąsiai, augštai, etc.
Ilgai miegojo proletaras, 
Prislėgtas tamsybės sapnais, 
Antai jau skraido laisvės aras, . 
Plasnodamas milžino .sparnais.

Drąsiai, augštai, etc.

REVOLIUCIJOS HIMNAS
Kad kankinami žmonės sukilo, 
Jiems nebaisūs durtuvo jiešmai, 
Jųjų dvasioj vien skamba garsai: 
žūt ar būt, bet j ieškot prasmės galo.

/Būriais ėję Čia krito jaunuoliai, 
Vėl eiles jų papildė pilnai, 
Augę vyrai, jų pačios vaikai, 
Ir suminti tad likos engėjai.
Kraujai tryško iš narsių krūtinių 
Už liuosybę ir laimę žmonių ; 
Už teises nukarštų vargdienių, 
Ir dauginus kad nebūtų kankynių.
Viešpataut prakilniai liaudies dvasiai 
Pažymėta pradžia nuo senai; 
Tad šalin engėjai ir siaubai 
Su visais senos valdžios puvėsiais.

MOŠŲ MENAS, MŪSŲ LYRA 
Mūsų menas, mūsų lyra, 
Suskambėjo, 
Suvirpėjo, 
Ne todelei, kad ji yra 
Ylen linksmybėm 
Apipinta. . .
Mes prikelsim, 
Kas dar miega; 
Dainon .kovą mes įpinsim! 
Tepamato turčių sauja;
Jųjų menas— 
Buržujinis: 
Jog pasaulio darbo žmonės 
Ne tiktai kad pranašauja, 
Bet gyvenime jau tveria 
Savo meną, 
Savo lyrą!
Mūsų menas, mūsų lyra; 
Mūsų dainos, mūsų kova: 
Paliuosuoti darbo žmones! 
Ir užžiebti 
Jiem drąsumą, 
Kad nebūtų abejonės 
Tęsti kovą jau pradėtą J
Mūsų menas, mūsų lyra, 
Kova—
Įrankis ugnies! 
Vargstančiąją darbo liaudį 
Greit jisai paleis!. . .

Renegatai E. Butkus, Straz
das, Kuodis ir keletas jų pase
kėjų pasiryžo ardyti mūsų ju
dėjimą ir taip sunkiai subuda- 
votas organizacijas. Jie jau 

i išleido antrą numerį savo 
šlamštelio. Jis visas yra pašvęs- 

nickinimui mūsų judėjimo i 
veikiančių draugų. Jie jau I .

atvirai paskelbė kovą Komunis- Bartija^ yra vadovaujama klai- 
Itų Partijai. • '

Tas buvo laukta. Mes iš kar-, £’era supuvusi.
to sakėme, kad Butkus ir Ko. j Neilgai ims laiko, kada But- 
prisidengimaš,

;dafbininkų tjktai pries

dingų žmonių, kad Partija ne

1 Neilgai ims laiko, kada But- 
buk 'jie <kovoja j kub p'askelbsi griežta kovą, ir 

Jis tu- 
‘Kėlei- 
‘Drau-

Bimba1 7 ir prieš' Sovietų ‘ Sąjungą.
yra niekas dau-! ravos “Naujienoms” ir 

'Vienybei” ir

“Daily Workeris” ir Kita

Partijos Centro -Komitetas 
atžymi, kad iki 5 birželio su 
pagelba “Dhily Wotkeriui” iš 
kalbiniti grupių atėjo tiktai fi
nai ir lietuviai darbininkai. Mū
sų ALtiLD., LDSA. ir TDA. 
kuępos jau pradeda daugiau at
siliepti į Partijos atsišaukimą 
gelbėti “Daily Workerį.” Taip 
ir reikia, draugai ir draugės. 
Visa mūsų komunistinė spauda 
yra mūsų, o “p. W.” užima 
pirmą vietą švietime angliškai 
kalbančių darbininkų ir tų 
tautų darbininkų, kurie netu
ri tvirtos savo darbininkiškos 
spaudos.

Karas Artinasi

pirmos

Imperialistai visu smarku
mu rengiasi karan. Vis galin
gesni ir baisesni ginklai ruošia
mi. Kariniai bandymai nesi
liauja. Orą pasmirdęs parako 
dūmais. Baisi darbininkijai 
katastrofa" vėl artinasi.

Komunistų Partija ruošiasi 
visu 'smarkumu prie
dienos rugpjūčio,' kuri yra pas
kelbta, .kaipo anti-karinė kovos 
diena.

Visuose svarbesniuose cent
ruose atsibus suvienyto fronto 
konferencijos p r i s i rengimui 
prie tos dienos. Visos mūsų 
darbininkiškos organ izacijos 
privalo dalyvauti, tai yra, pa
siųsti savį delegatus į .tas kon
ferencijas.

Darbas Tarpe Darbininkių
Darbas tarpe darbininkių yra 

pusėtinai apleistas. Pas mus 
lietuvius komunistiniame judė
jime yrą dar labai mažai pra
silavinusių draugių. Dalykas 
tame, kad mes netiktai negana 
dirbame abelno lavinimosi ir 
kovos priruošimo srity j, bet 
ypatingai labai mažai buvo da
ryta, kad pakėlus darbininkių 
klasinį žinojimą ant augštesnio 
laipsnio.

Būtinai reikia įtraukti nema
žą skaičių darbininkių į Centro 
Biuro ir Sub-Biuro šios vasa
ros mokyklas. Visos kolonijos 
privalo susidomėti tuo klausi
mu.

Ateivių Gynimas
Vis labiau &V žiauriau rpuola 

vicšpataiįjftUtį klėžė ąrtt darbi
ninkų klasėj, -kad jok ijįpėkas 
padalinus. įaltus .dagininkus 
kursto prieš megrus, »o -čiagi- 
mius prieš Utėiviūs. 'Eina de
portavimai ikavinjgją -draugų į 
budelių rankas, pasinio j imas 
deportuoti tūkstančius naujų 
buržuazijos aukų; pashnojimas 
visaip varžyti sveturgimius dar
bininkus ir it.

Ateivių Gynimo Komitetas 
įmasi energingiau už darbo, 
įftČiaus neranda gana paramos 
pbt iš ateivių darbininkų orga
nizacijų. Tai labai blogas ap
sireiškimas. Prie to neturi 
prisileisti mūsų ALDLD, LD- 
SĄ. ir, kitos klasiniai susipra
tusių darbininkų orgariizacijos.

! Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir, 
už prieinamą kainą. Nuliūdi-į 
mo valandoje, prašau kreiptis; 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

, Centro Biurą, 
įgirtu, kaip tiktai maska, o-tik-i.viui,
ras tikslas jų kovos yra kova 1 gui.” Tokia jau i logika, tokjs 
prieš komunistinį judėjimą, ko-'Jai1 kelias visų renegatų, įšėju- 
va už išnaudotojų klases rei-|sių iš komunistinio judėjimo.
kalus. Ir nei žodelio jie nepa-; ____ .____
sako prieš išnaudotojus savo!
šlamštelyje, jis visas užpiidy- Darbininkai, Vienykitės! 
tas purvmimu mūsų judėjimo. į • j

Darbininkams reikia vieny-i 
įbes, kad jie galėtų nugalėti pa-l 
razitų klasę, mūsų konferenci-1 
jų rezoliucija sako: “Mums 
reikalinga tvirta, bolševistinė 
Vienybe visų komunistinių spė
kų kovoje prieš lietuvišką” fašiz
mą ir prieš Amerikos buržua
ziją. O tokia vienybė galima 
tiktai po revoliucine vadovybe 
leninistinio Komunistų,. Parti
jos Centro Komiteto ir po vė- 

I liava Komunistų Internaciona- 
I lo. Tiktai suprasdami, priim
dami ir pravesdami Komunistu . ..41- , ,v .
Partijos liniją mūsų darbuose, | V™’ ątslšauklm^. (V1®- 
įuūsu įstaigose ir mūsų organi-1! amas yi3W kovingus darbmin- 
zacijose’ mes apvalysime judė-|lus .?lle P° Komunistų 
jima nuo oportunizmo, sudrū- 7artlJOS ,vf’la™' 0 B,’tkus 
tinsime savo eiles ir. nugalėsi- j krečia -skaldyti, musų judėji
mo klasinius priešus.’' J:“ ?’ ta! k“rtl ka°-

Butkiniai konti-revpliucionie-;pas? Ar tal "^skaldymas judė- 
riai pasiryžo ardyti mūsų judė- 
jimą. Jie leidžia, savo šlamšte
lį tikslu skleisti visokius melus 

i tarpe darbininkų prleš.į komu
nistinį judėjimą.1^ Jie' < mano, 
kad jiems pavyks sunaikinti 
mūsų judėjimas ir tuomi pasi
tarnaus Fishes reakcijai.

Visų sąmoningų darbininkų 
pareiga atremti jų puplimus. 
Mūsų organizacijų būtina kovos 
sąlyga, tai imfi organizaciniai | 
žingsniai prieš tuos gaivalus,! 
kurįe platina jų tą šlamštelį 
darbininkų tarpe. Vyti juos 
laukan. Lai jie nesėja demo
ralizacijos klasiniai sąmoningų 
darbininkų tarpe!

Centro Biuras nuo senai 
i diliojo, kad .Butkaus kelias 
da J kontr-revoliucionierių 
gėrį. Butkus tą labai greitai j 
patvirtino. Jis ne dienomis,! 
bet valandomis vis daugiau ir 
daugiau ritasi į reakcijos pu
sę. Jis vysto tiesiog kontr-re- 
voliucinę naują partiją; jis 
mojasi ardyti mūsų judėjimą; 
jis ragina visose kolonijose kur
tį jo partijos kuopas.

Ceqtro Biuras, po ąbiejų kon- 
i’erehčjją ir'“Vilnies” suvažia-

jro- 
ve- 
lo-

jimo? Atmeskite tą kontr-revo- 
liucinį planą, o dirbkime bend
rai j su viso pąsaulio Veyoliucio- 
hiu proletariatu po Komunistų 
Internacionalo ir jo Ameriki
nės; Sekcijos1,< Komunistų Parti
jos, kąvinga vėliava!:

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th A Noble Streets 
3rd A Noble Streets 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Rlęh 
259 South

Komunistų Internacionalo

Mūsų Partijos dabartinė ko
vos linija yra Komunistų In
ternacionalo linija, leninistinė, 
revoliucinė ir vienintelė, kuri 
atves darbininkų klasę prie pa- 
siliuosavimo.

Renegatai Butkus ir Ko. sa
ko, jog dabartinė partijos lini
ja yra pragaištinga. Ar mato
te, kas susirūpino komunistine 
linija? Ogi tas tinginys, kuris 
tik iš vardo buvo revoliucionie
rius, kuris priklausė už 30 my
lių (Cliffsideje) nuo savo gy
venimo vietos Partijos vienete 
tik tam, kad išsisukus nuo par
ti j ihib darbo. Tas patsai gai
valas ne tik ddbar, bet ir pir
miau jau ėjo prieš komunisti
nę vadovybę. Pamenami laikai/ 
kada Komunistu Internationa-.

Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar 

"imond 
259 South 6th 
3rd & toward 
N. E, Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin A Vine

A

tl£TUVIŠKAPAMERIK9N?ŠKA AUTOMOBILE .MOKYKLA Į 
„ .. .h’Teiflia jau 25 Metai

Išsimokinkite naujausios,rūšies ęno- 
derpiškoj jrelnptoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktlš-' 
kas ,šapoj ląvinimąs; abolnį .pertąjį--’ 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir jį-, 
I.kirstymas įvairių rūšių mptoh/;' 
elektrines sistemos, batarijos* mag- 

; notai,, pmdėtojai (starteriai) ir: elelp-i 
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai. ž i.’’ 

, Asižvelgiant j bedarbę, mes nu įnešėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50

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

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

NEW YORK A UTO. SCHOOL 
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NE’A YORK, N.

yra didelis Pareikalavimas Autonipbilių Mechanikų ir Šofdrių 
naujausios,rūšies yno-

Kas \yra didžiausias žmogaus priečas-7—fialti?. 
ligas įvaro, bet ir į grabs paguldo 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolS priež kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurią už
kietėjimą—kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo, 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

Jis ne tik 
Bot tie. kurie vartoja po

■«***•*♦*

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

‘ . Už 75c ui
aksą apsiginkluok nuo savo am

žino priešo!

6102 Grcnd Avenue 
(Kampan Clermont Avenua) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

Bujodami pinigas eu savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY B'a
141 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. t.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonSkft 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS It URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. ' > 'M id

<

Street or Avenue 
, Stata

Vardas-----
No_______
Mleauio-----

AT

o:
Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street

030

»
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS .GRABOKIUS
Norintieji (n* 
riaūaio parai

narinio Ir «i$

i p rn k kriina

niilbldirno vk

landoj kauki

tiri IpHri:

JONĄ TETRUSKEVICFV 
'162 Broadway 

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

Tek: So. Benton 0304-W

♦
A NEW EDITION

ONE-HALF PRICEZODLS NW DR. ffi®OTITZ
šiunmi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar matro antrašas :

2220 Ąvenue J, Brodklyft, N. Y.
MIDWOOD 13561

Everything
Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

contained in the original edition 
by International Publishers

- 4
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' Puslapis šeštas^'
. • > • ., , ' (j'' ‘ ’ *' ' ‘ ‘

• Ketvirtad., Biržei. 11, 1
*

VIETINĖS ŽINIOS
Sukniasiuvių ir. Mezgėjų 
Darbuotė ir Reikalai

• Policija Žiauriai Ištaškė 
500 Bedarbių, Kelioliką 
Valandų Laukusių Darbo

Zubrickienės Tardymas 
Penktadienį del Vyro 
Nužudymo

Raita ir pėsčia policija žiau
riai, kazokiškai išblaškė 500 
darbininkų minią, kurie susi
rinko prie Purity Ice Cream 
Kompanijos dirbtuvės, po 
num. 1,050 Myrtle Ave., 
Brooklyne, ir nuo vidurnakčio 
išlaukė iki 5 yal. vakaro per
eitą antradienį. Mat, boąas, 
bijodamas stręiko, apie kurį 
jo; darbininkai buvo beprade
dą kalbėtis, įdėjo į vieną laik- 

. raštį pasigarsinimą, kad pa- 
jieškąs darbininkų. Iš visos 
tos minios paskui jis pasirinko 
tik keturis, kuriems žadėjo 
mokėti po $21 į savaitę. Bet, 
matyt, jis nei jų nelaikys. Jis 
.veikiausia ,tą ketvertą darbi
ninkų.pasišaukė tik todėl, kad 
nepasirodyt esąs visiškas pri
gavikai, ir kad minia jį neuž
pultų, kaip nenaudėlį.

Bet darban priimtieji darbi
ninkai protestuoja prieš žvė
rišką policijos užpuolimą iš-' 
alkusių darbininkų, permerk
tų lietum ir bergždžiai išsto
vėjusių kelioliką valandų.

Keturios siuvyklų darbinin
kės buvo antradienį areštuo
tos už streikinį pikietavimą 
prieš D. and L šapą, 236 W. 
26th St., New Yorke. Visos 
jos priklauso prie kairiosios 
Adatos Darbų Unijos. Dvi bu
vo pąliuosuotos, o kitos dvi lai
komos tolesniam teismui.
' Kairioji unija veda- du strei
kus tarpe pačiame name.

Visi darbininkai ir bedar
biai, kurie tik gali, yra šau
kiami talkon į,pikietą šiandien 
rytą prieš Berg and Aronoff 
moteriškų) skrybėlių, dirbtuvę, 
kur darbininkės irgi streikuo
ja.. ., . . .. ?

Dresmeikerių amato darbi
ninkai ir darbininkės yra šąu-i. 
'kianti tuojaus po darbo šian-

įvyks. A.L.P,iy[,S., Ce.ntro Biu^ 
ro posėdis. Draugai, būkite 
šiAme 'posėdyj visi ir biskiitį 
anksčiau, tad galėsime grei
čiau užbaigti.

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

V. Bovinas,
Cent. Sekr. 

(136-137)

Skaitykit ir Platinki t;
i i “LAISVĘ” i

ii..........i m ii i <

r
Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. V.

Trijų East New Yorko 
Kuopų Išvažiavimas 
Forest Parke

išvažiavimas Forest

kuopos:

Sekantį sekmadienį, birže
lio (June) 14-tą dieną, įvyks 
smagus 
Parke. Rengia trys East New 
Yorko
185-ta, A.L.D.S. 111-ta ir LDS. 
13-ta. Programos išpildyme 
dalyvaus, abudu Lyros chorai 
iš Maspetho, ir bus vienas ge
niausių kalbėtojų. Kalbės te
moj : “Ar pasibaigs kada nors 
bedarbė?” ir “Ar bus karas 
(vaina) ?” Užkandžių ir gėri
mu netruks., , . ",

Kviečiame visus narius ir pa
šalinius Skaitlingai atsilabk^t.

Komisija.

Nusižudė Grafteris
Queens Valdininkas

JohnAntradienį nusižudė
D. * C. Mackey, pagelbininkas 
inžinierius Queens pavieto in
žinerijos skyriaus. Jis buvo 
vienas žymiausių grafterių, 
kurie su kontraktoriais nuvo
gė miestui desėtkus milionų 
dolerių, šį politikierių prive
dė prie saužu'dystės, matomai, 
naujas tyrinėjimas, kaip val
dininkai įvairiais vardais pa
sideda į4 bankus milžiniškas 
sumas pinigų, kurie daug sy
kių viršija jų gaunamas al
gas..

Apart trejeto desėtkų kitų, 
generalis prokuroras J. J. 
Bennett žada paimti nagan ir 
Queens prezidentą G. U. Har
vey ir viešųjų darbų komisio- 
nierių . J< Halleraną.

Bedarbis Keturių Kūdikių 
Tėvas Bandė Nusižudyt

Tik kaimynai išgelbėjo nuo 
tni^tiep, bedarbį Privotti, kuris 
buvo atsidaręs gazą, norėda-

Elzbieta Zubrickienė, gyve
nusi po num. 83 Bartlett St., 
Brooklyne, yra laikoma kalė
jime be parankos , tolesniam 
tardymui, kuris bus penkta
dienį magistrato Hughes Ho
micide (žmogžudžių) Teisme, 
Brooklyne. Jinai kaltinama, 
kad tai per jos sumoksią su 
O’Brietu pastarasis užmušė 
josios vyrą Andrių Zubrickį 
ir sukapojo jo kūną, kurio da
lis išmėtė ;įvąirdoąe vietose.

Taip policijai liudijo pats , . .
O’Briet, prisipažindamas kai- d'en vakare į mitingą,, 344 W. 
tas, atlikęs ta žmogžudystę už I 36th St., J^eiy Yorke. Vist 
$300, kuriuos jam davus Zub- unijoj nariai privalo dalyvaut, 
rickienė. O’Briet dabar randą- k.ad ga)etų išgirsti planus ko-
si Kings County Hospitalyj ir 
yra tėmijamas, ar jis yra svei
ko proto, o gal pamišęs, j Pir
miau užrakintas policijos nuo
vadoje, jis elgėsi taip, kaip 
pamišėlis; bet galimas daik
tas, kad jis tyčia lošė pamišė- 

ilio rolę, bijodamas mirties 
bausmės. Jam veikiausia bu
vo žinoma, kad pamišėliai 
žmogžudžiai nėra teismuose 
mirčiai smerkiami, o dedami į 
kriminalių pamišėlių įstaigas.

Kada Zubrickienei buvo ro
doma nužudyto jos vyro vei
das, liemuo ir kiti kūno gaba-. 
lai, jinai užsigynė nepažįstan
ti. Taip ir josios advokatas 
J. Solovei argumentuoja, kad 
dar nesą įrodyta, ar ten 
dytas ir sukapotas yra 
rius Zubrickas ar koks 
vyras.

vai už darbininkų reikalus at
einančiam sezonui ir abelnai 
išdjskusuoti dalykus. Suknia- 
siuviąi ir sukniasiuvės, kurie, 
nepriklauso jokiai unijai ar
ba yra nariai senosios kompa- 
ničnos unijos, ypač yra kvie
čiami ir raginami dalyvaut šia* 
me susirinkime.

Mezginių darbininkų ir dar
bininkių svarbi konferencija 
įvyksta ateinantį sekmadienį, 
Irving Plaza svetainėje, New 
Yorke.

Prakalbininkystės Kursas 
Darbininkų Mokykloje

nuzu- 
And- 
kitas

Pasitikimas Delegatų, Kurie 
Grįžta iš Sovietų Šalies

NewKitą savaitę sugrįš 
Yorkan amerikinė delegacija 
iš Sovietų Sąjungos. • Tuos de
legatus buvo pasiuntę Sovie
tų Sąjungon Draugai, kurių 
centras New Yorke.'1

Sūgrįžusiems delegatams pa
sitikti bus sušauktas masinis 
mitingas birželio (June) 1-9 
d., Central Opera House, New 
Yorke. Prakalbąs sakys Spau
stuvių Darbininkų ‘ Unijos vei
kėjas Frank PąJmęr, t kuris 
taip pat buvo narys pirmosios 
Amerikos unijistų delegacijos, 
aplankiusios Sovietus 1927 
metais; Juliet Poyntz. nesenai 
sugrįžus iš Sovietų Respubli
kos; taip pat Robert Dunn ir 
kiti.

Sugrižusieii delegatai išdės
tys milžiniškus darbus, ku
riuos Sovietai nudirba sulig 
Penkmetės Plano. Tai bus 
sėkmingas atsakymas į piktus 
kapitalistinių laikraščių prasi
manymus ir šmeižtus, kurie 
skleidžiami ypač paskutiniuo
ju laiku.

šiuo masiniu mitingu bus pa
siekta ir daugelis darbininkų 
bei • jų organizacijų, kurias 
Komunistu Partija šaukią į 
birželio 25 d. konferenciją 
New Yorke, prisirengimui .prie. 
Pirmosios Rugpjūčio demon^t- 
rąęiju, kaipo, tarptautinės die
nos kovai prieš, imperialisti
nius karus. ‘. . . . . , . ,

Prie Workers School vasa
rinių kursų tapo pridėta ir 
prakalbų sakymo kursas. Šį 
kursą ves drg. C. Brodsky. 
Pamokos bus pirmadienių va
karais, nuo 7 iki 8:30 vai., ir 
tęsis aštuonias savaites.

Tas prakalbininkystės kur
sas atsidaro ateinantį pirma
dienį, vakare.

Kiekvienam darbininkui vei
kėjui svarbu yra mokėt pasa
kyt prakalbą, bei,, prakalbelę. 
Todėl, ^raugai) pasinaudokite 
šia ‘proga ir tųojąųs užsiregis- 
truokjte -į tą rkursą.; Kreipki
te^ į /Workers School raštinę, 
60:Ea$t į-^th Str.; New Yorke.

, j ■. ..j/n <.’•?—t—*----------—*

Rinkliavų Dienos 
Scottsboro Bylai

šeštadienį ■ ir sekmadienį 
birželio 13 įr 14 d.,’Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
turi New Yorke ir Brooklyne 
ąavo Tag Days; tai yra die
nos aukū rinkimo 4li dėžutė
mis gatvėse ir vaikščiojant po 
namus.. Tos aukos yra skiria
mos apgynimui devynių negrų 
jaunuolių nup mirties elektros 
kedėie. Visi darbininkai ir 
darbininkės yra šaukiami veik
liai dalyvauti tose rinkliavose, 
kurios yra būtinos šiam labai i 
greitam reikalui. Dėžutės! 
yra gaunamos sekančiose vie
tose : , .

257 E. 10th St.; 353 Lenox 
Ave.; 34.7 E. 72nd St.: 2700 
Bronx Park East; 1400 Bos
ton X31 W. 28th St.; 34 
E. 84th St - - ~ 
room ’ 410 
Ave.; .

LD.S.A. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas Šiandien .

L.D.S.A. 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
11 d. birželio, 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje.

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

L. i . i ' (136-137)

[^MIRTYS—LAlDOTtlVESjj

7 d. birželio mirė Jonais Čer- 
nauskas, 55 amžiaus, gyveno 
po num. 110 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.; bus palaido
tas 11 d. birželio, šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius A. Radzevičius.

Antanas Mardosa, 49 metų, 
1371 Putnam Ave., mire birž. 
6 d., palaidotas birž. 9 d. šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

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

, Pioneer Department 
Box 28, Station D

... New York, N..Y.G '.|

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

j A.L.D.L.D. > 138-tds kuppos susirin| 
kimąs bus penktadienį, 12 birželio, 
po No. 54-07—69th Lane, 7:30 val. 
vakare. Draugai ir draugės, visi at
eikite ir naujų’narių atsiveskit.
' Sekr. O. Cibulskienė.

(137-138)

IŠRANDAVO.IIMAI
Kambarys už Žemą Kainą 

Pasirandavoja fornišiuotas kambarys 
už $8 j mėnesį. Elektros šviesa, 
maudynes ir atskiras įėjimas.

J. SVELAINIS
2810 E. 23rd St, 

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

PAJIEŠKOJIMAI
NORIU SUSIPAŽINTI su vaikinais, 

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

Rezidencijos Adresas: .
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

f

NOLLYN’S

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Perma- 
i ment Waves, sulig vėliausios meto- 
j dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

' ' ‘ < -- • ’ I. Į ‘

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Politikierius ir Daktaras
d-s>.imburr0no'iNi'.žu(le Turtingą gražuolę'Sis, (mepeąiųs be darbo, ir ne- . z z

galėjo . ųgiau kęsti, matydą-galėjo . 1Ilgiau kęsti, mat; 
mas keturis bądaujančius sa
vo kūdikius., Vyriausiam kū
dikiui, tėra. tik 7 metai am
žiaus. Bąįhgate Bedarbių Ta
ryba šaukia masinį mitingą at
einančio pirinadienio vakarą, 
pci num. 1622 Bathgate Ave., 
su o^alsiu: “Nesižudykite, bet 
kovokite už teisę gyventi!”

vo kūdi|ciu 
dikįųi, tėra.

Nusišovė Pakvaišęs 
Policmanas

Senyvas policmanas Eugene 
McMahon New Yorke- išbėgo 
iŠ gavo daktaro raštinės ir pra- 

* dėjo šaudyt 'į kitą policmąną, 
bet nepataikė; paskui pate nu* 
siŽovė. Jam buVę beprotiškai 
suirę nėriau . |, . f , ’J ' !

nu«

( I

799 Broadway, 
1666 Madison

350 ,Ė._ 81k St. ; 64 W. 
jSt?;. 1569 Prospect Ave.; 

, Jorįst 'Ave. Queens į 61 
Grahąm, Ąvę,,r .Brooklyn; 135 
16th St., .Brooklyn';' 118 Bris-' 
tol ,£įt... ;Brooklyn;; 524 Ver- 
mon' ** 
StM,

burton Ave., Yonkers.

t St., .Brooklyn; 1373 43rd
BroOjklyn: ? 140 . Ueptune 

Ave.,' Coney Išląnd,; 252 War- 
Vvt■» v»4-A Ir ovb

> l

BEAUTY SHOPPE
, Atlieka vispkius. pagrąžinimo, 
i darbus nįebrįrigia kairia.

■*. * A’ Gferiatfslo^’’rūšies ‘ darbą ' į '

“PERMANENT WAVE0

Telephone, Stagg 1-lflO

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪSIŲ SVIE2ŪS 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 “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

ĮH

G

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

..J VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
dąrbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti .'į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą: pragyvenimą. Mes 
mokiname ’ barberiauti ir moterų 
plaukus kirpti. Pilnas kursas $25. 
.Ęašykit arba ateikit persitikrinti. 
•Lietuvis instruktorius.
‘ IMPERIAL .BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St.

NĘW YORK, N. Y. t .... < 
; : * . (124-151)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR, A. PETRIKĄ
PETRICK .

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, • 

sale aptiekos • 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-2320

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose '• miestuose, biznio 
užHdimuįęę, kur rūkymui 
medegps užlaikomos, vi
sur reiką|a4|khe 

Naįj»ky Cigarij
ariau TAMA A A

-

■ ’■ r v •»,
Petras Naujokas

Savininkas ’ ■’

JONO ARBA 
jPfcTRO

Kainoj po 
lįcl.-.-if 15c

.. .Tai..
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

Mūsų iŠdirbystė savo ci
garų gėrūinu 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. Naujoku Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABOKIŪS 
(UNDERTAKER)

JONAS STOKES ’ 11
Lietuvis Fotografistas f 

šiuomi pranešu savo kostumfe-| 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po nbm. 173 Bridge Streitį 
naujon vieton, po num. 512 Ma* 
rion kamp. JJroadway, Chaun
cey. St. stotis, Brooklyn, N. Y. 

Naujoj rietpj 
studija daug 
geriau .įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi • kuo- 
puikiausia.

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

mis.

Telephone, Stagg 2-4409

J. Garšva
Graborius

%

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

libaUamuoja ir laidoja numirusios 
ant visokią kapinių; parsaipdo au
tomobilius ir karietas veselijomB, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

i

231 Bedford Avenue,
1 BROOKLYN, N. Y.

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

a.
i

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greerfooint .9-78 31 
(lėčiausia Slidi ja Bioo'klyne. Ateikii Pcrstuhcinii

TEL, STAGG 2-0783

Ol£

. 107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, R Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
q(‘... Kęndriclt’s Hčrb Laxative Yra Padaryta iŠ D Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

't Šiais vaistais nęužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- Q "gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult.. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu

siems. Kaina ................................................ 60c., per paštą *"

J. LeVANŪA
(Lcvandauskas)

Detektyvai < surinkę žinių, 
kad tai vienas žymus politi
kierius ir jo sėbras pasekmin
gas daktaras yrą nužudę gra
žią milionierių šeimynos duk
terį Starr Faithfull New Yor
ke, ir atvežę jos lavona ir į- 
metę į jūrą ties Long Beach. 
Kad tiedu vyrai su ja begėdiš
kai pasielgė, tai rodo nudras
kyti josios apatiniai drabužiai 
ir kūno žaizdos.
1 Ta gražuolė buvo labai po
niškai išauginta ir augštai neš
davosi, ne su bile kuom kal
bėdama; bef paskdtiiiiais lai
kais jinai pradėjo, landyti pa 
naktinius kliubus ir kitokius 
auksuotus girtybėj rir išgveri- 
mo urvus. To dasekmęj^ji ir 
susilaukė tokio liximo. .;

Proletarų Meno Sąjungos
Centro Biuro Posėdis

Ketvirtadienio vakare, 11 d. 
birželio, “Laisvės’’ name,.

j Pilnai gvarantuotas: darbas

L Street Beauty ShOppe
K. KASPER BARČIENĖ, j

< Savininkė
Kaihpas L lir Sixth Streets 

šdufn BbŠTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R
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Namy Maliavotojai ir Dailydės
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir Jauko. Taipgi padarome visokį .dai
lydės (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės j bi kuri:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
J ) i l •’ > . Arba Telefonuokite:

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

Mes

229

(NOTART PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N.' Y.

PHONE, STAGG 2-5041
........... 1 . U ii r.m ■ i...... Him
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Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir gerą sandelį 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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




