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Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj fašistiniai ponai išsišiepę 
stengiasi pastot kelią Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui. Jie
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KRISLAI
Juodi Jų Tikslai.
Švaistosi, Kaip Padūkę.
Ar SLA. Nariai Tylės?
Bučkis “Number 2”.
Ko Jie Nori?

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

I

pasiryžę praūžti tūkstančius 
SLA. narių dolerių tam tikslui. 
Skundžia naują Susivienijimą 
valdžiai ir reikalauja, kad ne
išduotų jam čarterio. Į pirmą 
tyrinėjimą Gegužis atsitempė 
du advokatu. Dar neužteko. 
Tyrinėjimą prašė atidėti, idant 
Gegužis galėtų atsivežti 
armiją pomi iš Chicagos. 
atvažiuos visi tūzai New 
kan birželio 24 d.

O keno pinigais jie atsibala- 
dos? žinoma, SLA. narių su
mokėtomis duoklėmis. Iš savo j 
kišeniaus tai jie nevažiuos iš 
Chicagos New Yorkan. Vadi
nasi, neužtenka to, kad SLA. 
ponai išpylė desėtkus tūkstan
čių dolerių 
reikalams, 
tūkstančius
juodiems tikslams—vedimui by
los prieš Lietuviui Darbininkų 
Susivienijimą.

visa

Yor-

Devenio-Užunario
Dabar jie naujus 
švaisto bjauriai

Šėlsta tie ponai. Jie negali 
atsilaikyti idėjinėj kovoj su 
darbininkais, tai lenda prie 
valdžios. Atsiklaupia prieš ją 
ant kelių ir maldauja susimylė- 
jimo. Lenda bjauriai apsime- 
lavę iki ausų. Ar SLA. nariai 
tylės? Ar jie leis savo fašis
tiniams ponams švaistytis, 
kaip padukusiem.s ir jų sumo
kėtais doleriais šerti lojarius?

Socialfašistų “Naujienos” vėl 
bučiuoja Butkaus-Strazdo kom
paniją. Tai bus bučkis “Num
ber 2.” Susilaukė vyrai talki
ninko—to paties viso labo Pi- 
jušo Grigaičio, šie savo “Bu-

JAU 22.000 MAINIERIŲ STREIKUOJA
Fašistai ir Papa 
Susitaikysią

vadai

esan-
Abi

ROME.— Fašistų 
skelbia, kad taika 
valdžios ir popiežiaus 
ti beveik užtikrinta, 
pusės kalba' apie nusileidi
mą. Papa ketina nekeršyt 
fašistams, kurie sako, kad 
jie myli katalikų bažnyčią, 
ale nenori, kad Katalikų 
Akcija kištųsi į politiką.

ŽINIŲ-ŽINELES

Malinta, Ohio.—Net 
pavietai buvo paliesti 
mės drebėjimo. Daug žmo
nių nugąsdinta. Kiti sako, 
jog tai nebuvo žemės dre
bėjimas, ale toj apielinkėj 
kritęs baisiai didelis meteo
ras ir sutrenkęs žemę. Ei
na tyrinėjimas.

Nashville, Tenn.— 58 bal
sais prieš 14 valstijos legis- 
latura atmetė pasiūlymą 
atšaukti žinomą anti-evoliu- 
cijos įstatymą. Vadinasi, 
toj valstijoj pasilieka evo-

šeši 
že-

lėtinė” diplomatiškai, del svie-i - _ - .. . ,
to akių, sako neprašą socialfa- ihucija nelegahs mokslas, 
šistų ir fašistų malonės, bet I Paryžius.—Francijos val- 
pastarieji, mat, pažįsta savo džia skelbia patyrusi, kad 
draugus ir todėl eina jiems tai- daike Brueningo atSilanky- 
koTk _ y :mo Londone, buvus padary-

Čia nėra klausimas prašymo. k bos sutartis tarpe 
bei norėjimo. Svarbu yra ben- > \ J . • ...
dra idėja. O jų visų idėja vie-! Anglijos n . Vokietijos., 

.  *’■, tokiai sutarčiaina: bjaurioti, šmeižti, niekinti Francija 
tar- griežtai priešinga.komunistus, atsidavusiai 

nauti reakcijai ir buržuazijai. 
Štai kas juos riša krūvon, štai 
kame jų bendra kalba ir pama
tas visiems politiniams Grigai-1 
čio bučkiams renegatams But-, 
kui ir Strazdui.

Ko gi šie žmonės nori? Ko-; ruj 
munistų Partijos Liet. Frakcijos 
Centro Biuras jiems nepatin
ka, negeras, ir šioks ir toks. O 
ką jie norėtų pastatyti į Cen
tro Biurą? Iš ko jie norėtų su
daryti Centro Biurą? O gal jie 
patys norėtų įeiti į Biurą? Bet, 
vyrai, juk jūs nesate Komunis
tų Partijos nariai. Visoj jūsų 

‘ grupėj nėra nė vieno komunis
to. Vieni pabėgote iš Komu
nistų Partijos, kitus prašalino. 
O nesisarmatinate vadintis ko
munistais. Norite suvejdžioti 
darbininkus. Krikštinatės “ko- 

» munistine opozicija”, o paėmė
te divorsą su Komunistų Parti
ja.

Geneva.— Dvi 22 metų 
amžiaus merginos išėjo į 
Alpus ir užsimušė, kuomet 
krito nuo uolos. Tuo pačiu 
laiku namie vienos mergi- 

:nos motina sakė savo vy- 
“Žinai. musų dukrelė 

užsimušė.” Jos “pranašavi
mas” išsipildė.

“Pravda” Išeina 
Keturiuose Miestuose

LAI GYVUOJA KOVINGAS MAINIERIŲ 
STREIKAS PRIEŠ BADO SISTEMA

A. J. V. Komunistą Partijos Lietuvių Frakcijos Centro Biuro 
Pareiškimas

Lietuvius Mainierius.
Visus Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes.

Jau dvidešimts du tūkstančiai vakarinės Pennsylvani
jos ir Ohio valstijos minkštosios anglies mainierių ran
dasi kovos lauke. Jų streikas vis plečiasi. Nauji tūks
tančiai pusbadžiaujančių mainierių stoja į kovą. Kartu 
su vyrais, stoja kovon moterys ir vaikai. Retai kada 
klasių istorijoje esame matę tokį skaistų darbininkų 
klasės solidarumą, tokį plieninį pasiryžimą kovą laimėti.

Mainierių streikas yra kova prieš bado sistemą. Ne
beliko kitos išeitis: arba kovot, arba palengva mirti ba
du. Jie pasirinko kovos kelią. Mes, klasiniai sąmoningi 
darbininkai, mes, bolševikai-komunistai, sveikiname 
juos. „•

Valdžia griebiasi kruviniausių prie’monių streiko su
laužymui. Ji paveda anglies Baronams visas savo gink
luotas spėkas. Policijos buožės, šautuvai ir gazinės 
bombos ir kazokų arklių .kojos laisvai viešpatauja strei
ko apimtose srityse. Kalėjimai ir teismai jau pradėjo 
savo darbą. Nežiūrint to, mainieriai nepasiduoda. Jie 
tęsia šitą istorinę kovą dar su didesniu atsidavimu.

Prieš mainierius taip pat vedą kovą reakciniai vadai 
senosios United Mine Workers of America, John L. Le- 
wiso skebinė šaika talkininkauja, anglies baronams ir 
valdžiai šitoje mainierių kovoje prieš badį

Visokio' plaukų fašistai, socialfašistaiTr jų1 talkininkai 
renegatai padeda buržuazijai. ; Musų lietuviški grigai-; 
tiniai, vitaitiniaį ir butkiniai gaivalai purvais ir melais, 
drabsto ant Napionąlės Mainierių Unijos, kuri šį strei
ką veda, ir ant Komunistų Partijos, kuri visa savo ener
gija padeda mainieriams kovą laimėti, kurios nariai ir 
darbuotojai, kurios visos geriausios, organizacinės spė
kos stovi priešakyje streikuojančių mainierių.

Draugės ir draugai, Pennsylvanijos ir Ohio valstijose 
eina smarki kova tarpe darbo ir kapitalo; eina kova pa
vergtųjų mainierių prieš badą. Ta kova yra taip pat 
mūsų kova. Jų laimėjimas bus musų laimėjimas.

Tūkstančiai Pittsburgho apielinkės lietuvių mainierių 
įvelti į šitą streiką. Draugai, laikykitės tvirtai ir ko
vingai. Eikite ranka rankon su kitų tautų kovingais 
mainieriais.

Yra dar tūkstančiai, kurie dar nestojo į kovą. Drau
gai, stokite kovon prieš alkį. Meskite darbo įrankius ir 
dėkitės prie kovojančių savo brolių. Vienybėje jūsų ga
lybė ir laimėjimas. Vienybės ir kovos keliu jūs nugalė
site anglies baronus ir pagerinsite savo būklę.

lietuviai darbininkai visų pramonių, visos Amerikos! 
Eikite pagelbon kovojantiems mainieriams! Remkite jų 
streiką prieš badą. Kelkite ’mainierių streiko klausimą 
visose organizacijose, visuose susirinkimuose bei paren
gimuose. Priimkite užuojautos ir pritarimo rezoliucijas, 
paaukokite dolerį ir kitą, pagal išgalę, parinkite aukų 
šelpimui mainierių šeimynų. Viską siųskite: National

•MASKVA.— Komunistų 
Partijos organas “Pravda” 
tuo pačiu sykiu išleidžia
mas net keturiuose mies
tuose — Maskvbje, Lenin
grade, Rostove ir Karkove. Miners Union, 611 Penn/Ave., Pittsburgh, Pa>

Vokietijoj Kovos Prieš 
Naujus Taksus Auga

BERLYN.— Komunistų 
vadovaujama kova prieš 
naujus taksus nesulaikomai 
plečiasi. Berlyne suareš
tuota keli desėtkai komu
nistų. Hamburge penki 
darbininkai sužeisti, kuo
met policija pradėjo šaudy
ti į demonstraciją. Breme
ne suareštuota 20 draugų. 
Suareštuotas d. Thaelmann, 
vadas Komunistų Partijos 
ir reichstago narys.

2,500 MAINIERIŲ STREIKUOJA OHIO 
VALSTIJOJ; DAR 730 STOJO Į; 
KOVA PENNSYLVANIJOJE

Nacionalė Mainierių Unija Milžiniškos Kovos Sūkuryje; 
Sutvertas Šelpimo Komitetas; Mainieriai Protestuoja prieš 
Valdžios Slaptą Tyrinėjimą

IŠ LIETUVOS
Del Darbininkų Atstovų Pa
sitarimų

Kaunas. Del buvusių Kau
ne darbininkų atstovų pasi
tarimų vienas d r a u gas 
mums rašo (26. III): “Pas
taruoju laiku buvo du kelių 
stambesnių įmonių darbi
ninkų atstovų pasitarimai. 
Pasitarimų tikslas pasiruo
šimas profsąjunginei kon
ferencijai ir laikinojo Cent
ro biuro sudarymas. Pir
mame pasitarime dalyvavo 
4 medžio apdirbimo darbi
ninkai, 2 odininkai. 3 tar
nautojai, 2 kartonažininkai, 
1 spaustuvininkas; Antra
me pasitarime: 5 gelžkelie- 
čiai, 1 
kas, 3 
vėjas.

“Florane” darbinin- 
maistininkai, 1 siu- 
Tų pasitarimų kon- 
rezultatai, tie, kad 

užsimezga ryšiai su gelžke- 
liečiais, su kai kuriomis 
naujomis medžio apdirbimo 
įmonėmis. Pasitarimai bu
vo blogai paruošti. Rezo
liucijos paskubom sustaty
tos. Pranešimai iš vietų 
del jų atsitiktino pobūdžio 
nedavė pilno tikrumos vaiz
do, bet visgi jie charakteri
zuoja darbininkų padėties 
blogėjimą.”

čių mainierių šeimynų ne
turi ko valgyti. Joms rei
kia greita pašalpa. Tuo bū
du Nacionalė Mainierių U- 
nija suorganizavo Streikie- 
rių šelpimo Komitetą. Ko
mitetas šaukiasi į visus 
darbininkus pagelbos mai-

PITTSBURGH, Pa.—Vė
liausias apskaitliavimas Na- 
cionalės Mainierių Unijos 
parodo, kad jau apie 22,000 
mainierių streikuoja Penn
sylvania ir Ohio valstijose. 
Net buržuazinė spauda 
tvirtina, kad daugiau kaip 
2,500 mainierių išėjo į strei
ką Ohio valstijoje bėgyje į nieriams šioje kovoje. Ko

miteto adresas: 611 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Prieš Valdžios Slaptą 
Tyrinėjimą

Nacionalė Mainierių Uni
ja pasiuntė protestą Peni> 
sylvanijos gubernatoriui' 
Pinchot prieš valdžios iy 
policijos terorą. Tame pro
teste išdėstė, prieš kokias 
baisias sąlygas mainieriai. 
paskelbė streiką. Dabar 
Pinchot pareiškė, kad jis 
ištirs visą padėtį, bet tyri
nėjimas būsiąs slaptas. 
Unija išleido griežčiausi, 
protestą prieš šitą valdžios;. 
Slaptą tyrinėjimą.

paskutinių poros dienų.
Apart kitų, dar šių ka

syklų Pennsylvania valsti
joj mainieriai išėjo į strei
ką: East Millsbury kasyk
loj 300; Elizabethe Davis 
kompanijos kasykloj 100; 
Tremonto kasykloj 80, Ben- 
tono kasykloj 250.

Birželio 11 d. du tūkstan
čiai mainierių pikietavo 
Wardeno kasyklą. Newfiel- 
de policija iškrėtė kiekvie
ną pikietninką, jieškodama 
ginklų.
Streikierių šelpimo Komi

tetas
Tūkstančiai streikuojan-

Vėl Prasideda Svarstymas Apeliacijos Nuteistų 
Mirtin Juodveidžių Jaunuolių; Buržujų Spauda 

Sveikina Juodveidžiy Pardaviką

r

I
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Sovietai Tyrinėja Šiaurius
MASKVA.—Sovietų mok- 

slinė ekspedicija veda sėk
mingą tyrinėjimą tolimųjų 
šiaurių. Praneša, kad Šiau-

Jūsų tikslas griauti revoliuci
nį judėjimą. Melas ir šmeiž
tas virto jūsų priemone kovoje 
prieš Komunistų Partiją. Pa
vyzdžiui, jūs savo šlamšte sa
kote, kad per pastaruosius ke
lius mėnesius Komunistų Par
tija nusmuko nariais, kad ji 
šiandien teturi apie pusę tiek 
narių, kiek turėjo metai atgal. 
Tai bjaurus melas. Per pasta
ruosius kelius mėnesius Komu
nistų Partija narių skaičium 
smarkiai paaugo, šiemet par
tija turi daug daugiau narių, 
negu turėjo pernai.

Maskvoje ryte padaro mat- 
risus, kuriuos paskui orlai
viais nuneša į kitus 'mies
tus. Taigi, tuose kituose 
trijuose miestuose laikraš
čiai išeina tik keliomis va
landomis vėliau. j ■

“Ar Pasibaigs Kada 
Bedarbė?”

Šiuo klausimu pasakys 
,prakalbą vienas iš geriau- 
s i ų mūsų kalbėtojų, 
D. M. Šolomskas, sekmadie
nį birželio 14, Forest Par
ke. Tą dieną ten įvyks iš
važiavimas East New Yor- 
ko trijų darbininkiškų or
ganizacijų kuopų. Dainuos 
Lyros mišrus ir vyrų cho

rinė Žemė, kuri pirmiau va- rai. Bus skanių užkandžių 
dinosi Nikalojaus II Žemė, ir minkštų gėrimų. Būkite 
apdengta ledais.

Mainierių streikas ir gynimas Alabamoj nuteistų mir
tin negru jaunuolių šiandien lyra svarbiausi, įvykiai kla
sių kovoje. Du dicjžiausi darbai prieš Amerikos darbi
ninkų, klasę. Visos musų darbininkiškos organizacijos, 
visos musų spėkos turi but įtrauktos/ įkinkytos į. tuos 
darbus.' ' '

Draugai. komunistai ir komunistų! simpatikai! i ; Jūsų 
pareiga būti pirmosiose' eilėse šių kovų. Jūs pirmuti
niai kelkite šiuos klausimus organizacijose ir susirinki
muose. Šaukite visus darbininkus talkon, vienybėn, ko
von prieš bado sistemą.

Tegul gyvuoja Nacionalė Mainierių Unija!
Tegul gyvuoja karingas. Pennsylvanijos ir Ohio, mai- 

nieriu streikas!
CENTRO BIURAS.

Įvykino Savo Planą
MASKVA.— Stalingrado 

traktorių fabrikas sėkmin
gai įvykino nustatytą' ga
mybos planą, kuomet geg, 
30 d. tapo išleistas paskuti
nis 5,000 traktorius. Lai
kė demonstracijos plano 
įvykinimo' 200 darbininkų 
įstojo į Komunistų Partiją.

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Šiandien, birželio 13 d.; 
vėl prasideda atidėtas svar
stymas nuteistų negrų jau
nuolių apeliacijos. Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatai pasiren
gę jaunuolius ginti. Bet 
svarstymą veda tas pats re
akcionierius teisėjas Haw-

kins, kuris nekaltus jau
nuolius nuteisė mirtin.

Šio miesto buržujų orga
nas “Times” giria prakalbą 
pono Pickens, prezidento 
negrų buržuazinės organi
zacijos, kurioje jis bjauriai 
atakavo komunistus ir 
Tarptautinį Darbin. Apsi-, 
gynimą. '

visi! Reng.

Vėjas Atnešė Vabalus, 
Kurie Sunaikino Daržoves

WRANGEL, Alaska. — 
Birželio 11 d. ant Salos 
Van k užėjo didelis vėjas ir 
pripildė orą vabalais. '1 Tiė 
parazitai sunaikino visas 
daržoves ir paskui išnyko.

Išnaikino Nemoksią

Rado Pasikorusj Vaiką
WEST ORANGE, N. J.— 

Birželio 10 d. čionai rastas 
pasikoręs 8 metų amžiaus 
vaikas, Stęphen Lovenguth, 
mokykloj už kelių minučių 
po klesos; Mokytoja užpy
ko ant jo ir nubaudimui pa
liko uždarytą. Stephen už
sikorė ant lango ir pamatęs 
tėvą, rankute davė supra
sti, kad jis paliktas mokyk
loj. Tėvas mojimu atsakė, 
kad ateis ir jį išims. Bet 
kuomet atėjo, tai vaiką ra
do pasikorusį už kaklaraiš
čio. Spėjamą, jog jam ko-

MASKVA.— Maskva jau 
pasivijo Leningradą. Kova 
prieš nemokėjimą rašyti ir 
skaityti buvo < sėkminga. 
Nemoksiąs; iššluotas lau
kėm Pereitą žiemą 108,019 ja paslydo ir krisdamas 
suaugusių ižmonių išmoko nuo lango, užkrito ant vi- 
rašyti ir skaityti. nies ir pasikorė. ,nies ir pasikorė.

*

2,000 Ohio Mainierių 
Šturmavo Kalėjimą

ST. CLAIRS VILLE, Ohio. 
—Mainierių kovos dvasia 
plečiasi po visą rytinę Ohio. 
Birželio H d. susirinko į 
demonstraciją ne mažiau, 
kaip du tūkstančiai mainie
rių ir reikalavo paliuosavi- 
mo 11 draugų, kurie buvo 
suareštuoti pikieto linijoje. 
Kiti keturi tūkstančiai dar
bininkų prisidėjo vėliau. 
Tik pribuvę kelios dešimtys 
policistų gazinių bombų ir 
šautuvų pagelba išvaikė de
monstraciją. Pavieto ko- 
misionieriai paskyrė $25,- 
000 nusamdymui daugiau 
policijos bei kazokų del lau
žymo streiko.

Šaukia Gelbėt
Kapitalizmų

PARYŽIUS.—Čia yra at- 
važiavęs iš Amerikos Co* 
lumbia universiteto; prezi
dentas Butleris, kuris pasa
kė prakalbą apie krizį ir 
Sovietų Penkių Metų Pla
ną. Butler sako, kad to 
plano pasisekimas rimtai 
grūmoja visam kapitaliz^ 

,’mui. Girdi, Sovietai viską 
gamina pagal planą, moks
liškai, o visur kitur gamy
boj viešpatauja anarchija. 
Jis šaukia kapitalistus visų 
šalių susivienyti prieš ko
munizmo pavojų. Laukti 
esą nebegalima!

London.— MacDonaldas 
griežtai pasisakė prieš šau
kimą tarptautinės konfe
rencijos delei karo skolų. 
Tokios konferencijom reika
lauja Vokietija.

1

■



ir

į
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ną vandenį.

čių būt vandenyj nuodu.

“mote-

Puslapis Antras

ačiū i šiemet 
ii,3 ‘mil;

LAISVE, LITHUANIAN DAILY 
Published by LAISVE; Ina. Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 

' ' Praplėstas Suvažiavimas
■’•’T. exce»t Bunday, at 46 Ten Byck Street, Brooklyn, New York

. kuHij apie.455 mil litų tėnlia!pa|)rang0 Rinkimai
Tz ' 4 t v» w» w» ci IJnaroharina

visaip nieki*

su džiaugsmu, entuziazmu

V T VO V V 41 X 11 A J J j IXCIX \J XX C A VA į-* V* AK7A X A VlUL/Ul 6^ ' '

'organizacija (t. y. senoji Mainierių Unija) tapo kaipĮtuvos banko išleistu biuleti-

.fit užsitęses . diena kiU ,tai 
kalbai kad radikalai gina So-Į. .;. ‘ Q •

Odų ir kailių eks- SWWS,

žiuoja' į

Entered a* second class matter March lį, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

jo dirbinių eksportas. Popier
medžių pirmąjį ketvirtį be
veik visai neeksportuota, rąs-

žymiai t sumažėjo: 
per pirmuosius tris 
buvo eksportuota už 
lt., o 1931 m.—tik 

importuota

ket virčio užsienių

’ ar
Remkite tad šį streiką viso-

WILKES-BARRE, PA.

buvę priversti sumažinti kauci- - 
jas arba visiškai suareštuotus I °* 
darbininkus paliuosuoti. 
steatyme ]

Visuomet Išeina
Ant Naudos

atsitikimų, kuomet 
areštai, daugely j atvė-

•UBSCRIPTION RATES:
Suited States, per year.............$6.00 United States. Bin months........... |3.09
Brooklyn, N. Y., per year.......... <8.00 Brooklyn, N. Y., six months....|4.00
rorejgn countries, per year....88.09 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year... .$6.00 Canada and fctazil, six months.$8.09

PAREMKITE PENNSYLVANIJOS IR 
OHIO ANGLIAKASIUS

. "Darbininkai! Visų labiausia turime susidomėti tuo didvyriš
ku streiku, kurį veda badaujantieji Vakarinės Pennsylvanijos ir 
Rytinio Ohio mainieriai. Vadovybėje kairiosios Nacionalės 
Mainierių Unijos, priklausančios Darbo Unijų Vienybės Lygai, 
jau 20,000 angliakasių desperatiškai kovoja prieš kasyklų savi
ninkus, prieš jų privatinius apginkluotus sargybinius, prieš 
ginkluotas valstijų pajėgas ir prieš bosų agentus, kuriais yra 
begėdiškai pagarsėję vadai senosios Jungtinės Mainierių Unijos, 
priklausančias Amerikos Darbo Federacijai.

‘Ginkluoti samdytojų įrankiai jau yra pašovę kelis kairiosios 
unijos organizatorius; jie yra jau svaidę nuodingomis dujų 
bombomis į šimtus streiko pikietų, areštavę tuzinus streikierių 
ir buožėmis daužę darbininkus, jų moteris ir vaikus, šis prieš 
badą vedamas streikas jau pirmose savo dienose yra patyręs 
ginkluotą kapitalistinės valstybės kumštį, ir tai patyręs nuo 
“pažangaus” prigaviko, Pennsylvanijos gubernatoriaus Pincho-

* to.
£is streikas turi kuo didžiausios svarbos kiekvienam darbinin

kui Amerikoje.
Tai yra pirmas masinis streikas sunkiosios pramonės širdyje 

nuo to laiko,, kai prasidėjo dabartinis pragaištingas krizis. ši
čia pamatiniai darbininkų klasės sluogsniai duoda pirmą griež
tą atsakymą kapitalistinei programai, sulig kurios išnaudotojai 
nori suversti visą krizio naštą ant darbininkų, lemdami jiems 
badavimą, šis streikas parodo vienintelę išeitį iš krizio dešim
tims milionų badaujančių bei pusbadžiai gyvenančių darbo žmo
nių ir jų šeimynų. Nes vienatinis kelias tai yra kelias kovos 
prieš kapitalistų klastę, prieš bado sistemą minioms.

Iš kasyklų, kuriose badavo dirbdami, urmu išėjo mainieriai; 
ir kasdien turėjo užsidaryt vis daugiau kasyklų, kuomet nauji 
šimtai ir tūkstančiai mainierių metė dirbę ir prisidėjo prie ko
vojančių eilių.

Streikas auga ir eina platyn. Pittsburgho kasyklų srityje su- . 
stojo dirbę 20,000 mainierių, tai yra milžiniška ten angliakasių

Ohio mainieriai; o paskui ;

Opozicijos Melai
Opozicija savo antram iš

leistam šlamšte (jie vadina 
buletinu) taip pat , bjauriai 
niekina Komunistų Partiją, 
kaip ir pirmesniam.

Kad diskredituoti Komu
nistų Partiją lietuvių dar
bininkų akyse, tai opozicija 
griebiasi už melo’ir sako:

Pati Komunistų Partija pa
staraisiais keliais , mėnesiais 
(nuo pereitų metų lapkričio 
iki šių metų balandžio) pulte 
puolė narių skaičiumi ir da
bar nėra nė ;pusė^ to skai
čiaus, koks buvo pereitais1 me
tais.
Tai bjaurus melas. Ko

munistų Partija per tą lai
kotarpį ne tik nesumažėjo 
narių skaičiumi, bet keliais 
tūkstančiais pakilo. Pavyz
džiu j, šeštoj Sekcijoj, 
Brooklyne, nuo pereitų me
tų gruodžio mėnesio iki šių 
metų balandžio , mėnesio 
naujų narių gauta 58. Per 
tą laikotarpį del įvairių 
priežasčių iš Partijos išėjo 
(arba tapo prašalinti) sep
tyni ar astuoni nariai. Tas 
pats ir kitose sekcijose.

Amer. Komunistų Parti
ja tvirtėja, auga, tiktai

Strazdaš 
nuvažiavę į 
pelkes, to

auga, 
Butkus, Kuodis, 
savo darbais 
socialfašizmo 
“nemato.” 1

Kuomet jie
na Komunistų 1 Partiją ir 
jos veikėjus, tai socialfašis- 
tas Grigaitis stoja jiems, į 
pagelbą. “Naujienų” No, 
135 jis perspausdino jų ( at
sišaukimą, kuriame -jie vi
saip išniekina Amerikos ko
munistinį judėjimą.

didžiuma. Dabar gi .streikan dedasi
seks West Virginia.

•- Visur mainieriai streiką pasitinka
irj su kovos dvasįa. Pikietų linijose dalyvauja vyrai, moterys 
ir jvaikai, negrai :ir baltieji,1 čiagimiai ir ateiviai darbninkai.
Streiką yra saugiai suorganiaavę ir kontroliuoja patys .streikie- 
riai, kurie patys išsidirbo ir reikalavimus. O streikui sąlydžiai 
vadovauja revoliucinė Nacionale Mainierių Unija.

|Visos kapitalizmo spėkos yra sumobilizuotos prieš tą streiką.
Bit kasyklų savininkai ypač pasitiki, kad jiems vyriausiai pa- 
djs streiką sulaužyti senoji Jungtinė Mainierių Unija, dalis 
Ainerikos Darbo Federacijos. Kapitalistiniai laikraščiai vienu 
balsu Šaukia, kad streikas būtų baigtas per padarymą sutarties 
su senąja Jungtine Mainierių Unija, tikrindami, kad pavieniai 
kasyklų savininkai “be vargo susiderės delei darbo mokesnio ir 
sąlygų*” “West Virginijoj,” kaipo kad gėrisi ‘Pittsburgh 
Ptess,’ , _ . . . .
tik šiuo laiku įsteigta su žemesniais uždarbiais, negu kad moka nu (No. 12), rašo, kad 
bįte kuris padorus Pittsburgho kasyklų savininkas” (neunijinė-j 
.fik savo kasyklose).

/Streikuojantieji angliakasiai žino, kad senoji Jungtinė Mai
nierių Unija yra skebinė organizacija, parsisamdanti kasyklų 
savininkams laužyti streikus. Tos unijos vadai buvo atskyrę ją' 
nuo narių ir stengėsi paliuosuot bosus nuo bile kokios unijos. 
Dabar gi valstybė ir bosai pradeda daryti didelių pastangų, 
kąd tą uniją susigrąžint atgal su pagelba šaudomųjų ginklų, du • 
jihių-bombų ir buožių, kad per šios unijos patarnavimus galėtų 
Šliaužyti streiką.

/Visos šalies darbininkai! Kapitalistai telkia krūvon visas sa-
pajėgas sulaužyti streiką, matydami, kad jeigu jis pavyks, 

tafl turės visur staptelėti uždarbių kapojimas. Lygiai taip ir 
dubininkai turi sutelkti visas savo pajėgas kiękviename mies
te, kiekvienoj pramonėj ir remti streiką, stumti jį pirmyn prie 
laįtmėjimo, del tos pačios priežasties.

j(Bedarbiai mainieriai ir bedarbiai darbininkai visur kur! ši
čia yfra bendra visų darbininkų kova prifeŠ badavimą^ jšis strei
kas yra vedamas ne tik del darbo mokesnio ir sąlygų, bet taip 
pat ir už tuojautinę bedarbiams paramą ir už bedarbių apdrau-1 
<16® Įstatymą! r

Yra pasidarę jau taip, kad darbininkai badauja vis tiek, 
tikėdami darbo ai‘ nebeturėdami. ] 
mjs išgalėmis. Bedarbiai, stokite į streiko pikietų eiles, dėki- 
tėą J streikierių šelpimo’ komitetus! Streikieriai, eikite drauge 

g sų; kitais darbininkais į bedarbių demonstracijas! •
I DARBININKAI VISUR KUR! ORGANIZUOKITE 
? KOMITETUS SAVO DARBAVIETĖJ, SAVO UNIJOJ, 
t SAVO KAIMYNYSTĖJ, SAVO MIESTE, KAD RINKT 

AUKAS SUŠELPTI STREIKIERIUS IR BEDARBIUS 
JŲ BROLIUS. ATMINKITE, JOG KIEKVIENAS PI- 
NįĮGŲ CENTAS, KIEKVIENAS MAISTO SVARAS 
YRA SMŪGIS PRIEŠ KAPITALISTŲ KLASĖS VARO
MA UŽDARBIŲ KAPOJIMO IR BADU MARINIMO 
POLITIKĄ. KIEKVIENAS PAŠALPOS TRUPINĖ
MS NEŽIŪRINT KAIP MAŽAS, PADĖS LAIMĖTI 
ŠIA ISTORINĘ KOVĄ.

‘Itemkite Pennsylvanijos-Ohio mainierių streiką! Numaskuo- 
kiįtą streiklaužišką rolę Amerikos Darbo Federacijos ir prigavin- 
yd' “progresisto,” gubernatoriaus Pinchoto! Organizuokite šel-

■ pfypo komitetus ir tuojaus išjudinkite juos darban! Kovokite 
į pHeŠ badavimą! ?f AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KOMUNISTŲ
t . .. PARTIJOS CENTRO KOMITETAS.
$ ■ X

Lietuvoj Krizis Didėja
Kaip ir kitose buržuazi

nėse šalyse, Lietuvoj eko
nominis krizis didėja. “Lie
tuvos Žinios” gegužės 27 d. 
laidoj, vaduodamosios Lie-

F

I

Lietuvos užs. prekyba šių 
metų pirmąjį ketvirtį kai ku
riose pozicijose pradėjo rody
ti tendencijų, kurių tolimesnė 
eiga tuo tarpu sunku įspėti. 
Lyginant su praeitųjų metų 
pirmojo
prekyba tiek eksportas, tiek 
importas 
1930 m. 
mėnesius 
82,2 mil.
už 70,9 mil. lt 
tuo pačiu laiku šiemet už 64,3 
mil. lt., prieš 71,6 mil.

žymių pasikeitimų, lyginant

skirtumų. Pa v., sviesto eks
porto kiekis išeina didesnis 
46 nuoš., o vertė tik 22 nuoš. 
Javų eksportuota daugiau vi
sa 163 nuoš., o gauta daugiau 
tik 47 nuos. ' Sėmenų ekspor
tuota dvigubai, o gauta tiek 
pat, kaip pernai (2,2 mil. lt.). 
Kiekio ir vertės proporcijos 
daugiau išsilaikiusios tik mė
sos ir kiaušinių eksporte.
Siaučiant •‘’krizini bankru-’ 

tiioja ir fitmoš.’Tasai laik
raštis toįiaiis, rašo, kad per,

Šių metų pirmąjį ketvirtį/ 
subankrutavo, 23 firmos, iš 
kurių 17 131-pyįiicifoj ir 6 Kau
ne. | šių fų’jmų bendros, skolos 
siekia, apie (6,£0 mil., liįi^ iš

Kauno firmoms. Pastebėtina, 
kad šių metų bankrotai yra 
daugiau palietę palyginti su 
1929-30 m. bankrotais, vietos 
kreditorius. Apytikriai skai
čiuojant, 22 subankrutavusių 
firmų skolų tenka vietos kre
ditoriams apie 3,25 mil. ir už
sienio—taip pat apie 3,25 mil. 
litų.

Grynas kreditorių nuostolis 
dar nėra galutinai paaiškėjęs, 
ypač tai liečia stambesnes su
bankrutavusias firmas,) ; vis 
dėlto jau iš paaiškėjusių davi
nių galima spręsti, kad kredi
torių nuostolis sieks ne ma
žiau 2,56 mil. litų, iš kurių 
tenka vietos kreditoriams 1.34 
mil., ir užsienio—1.22 mil. li-

Dauguma bankrotų įvyko 
dęl sunkios ekonominės būk
lės, tik trijų firmų'bankrotai 
pažymimi tyčios bankrotais 
(jų skolos siekia apie ' • 0,£4' 
mil. litų),. , P

Ęe šių .šuba'nįų’utayusių fir
mų, yra keletas patekusių 
sunkion padėtį n.

Protestuotų vękselių pirrpą- 
jj šių metų ketvirtį buvo >{(} 
tūkst. prieš Q6 tūkst. 11)30 m,, 
tuo pačiu laiku. Bęųdroji. pror.

1930 ;m. Tuo būdu t(ek ?pro-j ■ į 
testuotųjų vekselių kiekis, j ' 
tiek suma šiemet yra didesnė, j 
kaijj buvo pernai.

Įdėmūs čia yra to pat biu
letenio duomenys apie prekių’ 
kainas ir indeksus) . ą .

Lietuvos prėkią kainų judė
jimas š. m. pirmą ketvirtį, 
bendrai paėmus, ėjo ta pačia 
krintančia tendencija, kaip ir 
per visus 1930 metus.

Tai oficiališki duomenys, 
kurie tačiau rodo, kad mūsų 
krašto ekonominis krivis eina

- gilyn. ' ' ' ' 1 ’
Tai taip “pyogresuoja” 

fašistinė Lietuva, Tai tokį 
paveikslą piešia pati . Lietu-, 
vos buržuazine spauda.. ,

dejuo- 
fašistų 
įstaty- 

išrinki-

“Lietuvos Žinios” 
ja, kad sulig naujo 
išleisto savivaldybių 
mo tarybos nario
mas labai daug kainuos. 
Girdi,

Senuoju savivaldybių rinki
mų įstatymu išrinkti tarybos 
narį kainojo apie £00 litų. 
Dabar apskaičiuota, kad nau
ja rinkimų tvarka renkant 
Kauno miesto tarybos narius, 
kiekvieno nario rinkimai atsi
eisią žymiai brangiau'; būtent 
apie 5,000 litų. Vien tik bal
savimo kortelių bus reikalin
ga apie 16 milijonų štukų, ku

rių spausdinimas kainuos apie 
67,000 litų. Be to, sąrašų su
darymas, vokai ir kitos išlai
dos—viso išįaįdų būsią vie
nam Kaunui virš. 100,000 litų. 
Neturėdama tokių didelių pi- 

: nigų miesto v-ba prašysianti
V. R. M. subsidijos

Pasaulinė Protesto Diena Už Paliiiosavimą Politinių 
Kalinių Rugpjūčio 22 d.

York. N. Y. Sekmadie
nį, birželio 7 d., Irwing Plaza 
Hall, atsibuvo praplėsta kon
vencija (District Plenum) New 
Yorko distrikto Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo. Kaip 
11:30 vai. ryte drg. Carl Hac
ker,! distrikto organizatorius, 
atidarė konvenciją, pabrėžda
mas: išioą konvencijos tikslus. 
Pirmininku .išrinktas drg. Se
gą]. Dienotvarkis priimtas se
kamas: J) Raportas Naciona- 
lio Pildomojo Komiteto T.D.A.; 
2i) Raportas distrikto organi
zatoriaus; ' 3) Organizacijos 
darbuote.

Pirmiausiai raportuoja drau
gė Ackerman už Nac. Pild. 
Kom., kuri vos kelios dienos 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 

\ kur buvo laikoma tarptautinė 
konvencija visapasaulinių kali
nių šelpimo organizacijų. Ra
portas buvo interesingas žiū
rint iš tarptautinio taškaregio. 
Gi apie Jungtinių Valstijų vei
kimą nurodo, kaip 1928-29 me
tais T.D.A. buvo niekas kitas, 
kaip tiktai kolektorių agentūra, 
kuris užsiimdavo gynimu poli
tinių kalinių, .samdant riebiai j 
apmokamus advokatus. Iki 19-, 
29 metų mūsų organizaciją bu-'je randasi kaimas 
vo siaura ir neturinti artimo; Cardinal, 
kontakto su plačiomis mase-! žmogus 
mis. Tokis nusistatymas buvo k 
klaidingas ir tai gyvenimas 
šiandien įrodė. Reikia mobili- 
zuot plačias darbininkų mases 
į platų veikimą, rengiant ma
sines demonstracijas, protestų 
susirinkimus, o ypatingai rei
kia turėti artimus ryšius su 
darbo unijomis.. Kaipo pavyz- 

j dį gali priminti, kad ir Impe-

pitalistinėse valstybėse šią stra
tegiją draugai puikiai išnaudo
ja. Dar galima priminti, kad 
tenai piniginių bausmių areš
tuoti ir nubausti darbininkai 
labai mažai moka, . Sakysime, 
50 darbininkų areštuota ir nu
bausta už surengimą demons
tracijos po 25 markes Vokietijoj 
arba po 50 frankų Francijoj, 
ir atsisakant mokėti siunčiami 
į kalėjimą ant poros ar treje
tą dienų. Atsėdėjus trejetą die
nų kalėjime, vietos darbininkai 
surengia demonstraciją jųjų 
pasitikimai. Tūkstančiams dar 
neprotaujančių darbininkų ati
daroma akys, kad kapitalistinė 
tvarka smaugia proletarus, ir 
jie • tampa paliuosuotų draugų 
artimais simpatikais ir drau
gais.

(Bus daugiau)

Vienas Asmuo 7 Darbus 
Dirba

Kanadoje, Ontario srity- 
vardu

Tame kaime yra 
kuris septynis dar

bus dirba—teisingiau, sep
tynias tarnybas eina. W. J. 
C. Gamble yra to kaimo 
elektrikierius, vandens pa- 
rūpinimo užžiūrėtojas, kon- 
stabelis, sargas, valdiškų 
svarstyklių prižiūrėtojas, 
sanitarinis inspektorius ir

Na o rinkimai taip su- Valley kalinių sumažintą piktžolių naikinimo inspek- 
VaA i bausmę, kur per didelį spaudi- torius.tvarkyta, kad į miesto, tary

bą bus išrinkti tiktai fašis
tai arba artimi jiems prita
rėjai. . ; • i : ■ i i
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Marksas Apie K. Kautskį
i Pastaruoju metu sąrišyj 
•su numaskavimu kontr-re- 
voliuciniti menševikų intęr- 
vencionalis.tų, visai pasenęs 
K. Kautskis ypač pasiutu
siai draskos ir širsta prieš 
SSSR, prieš proletariato 
diktatūrą. Kautskio pada
rytos evoliucijos nuo mark
sizmo iki kontrrevoliucinio 
socialfašizmo šviesoj, ypač 
aiškiai pasireiškia Markso 
nuomonės apie Kautskį tei
singumas, kurią Marksas 
išreiškė laiške Dženi 11 ba
landžio 1881 m. Rusiškas to 
laiško vertimas ne pilnas 
(praleista. bendrai imant 
apie lį pusi.) buvo atspaus
dintas legaliam marksisti
niam žurnale “Načalo” 18- 
99 m. gegužės mėn. knygoj.

gauna iš to labai maža nau
dos, iš prigimties priklauso 
prie filisterių . giminės, ku
ris savo rūšies doras žmo
gus. Aš sulig išgalės sten
giuos perleisti jį bičiuliui 
Engelsui.’” - .

To laiško orginalas buvo 
perduotas Riazanovui žino
mos menševikės Lidijos Ce- 
derbaum-Dan dar 1925 me
tais. Tą daišką Riazanovas 
stropiai slėpė.
Markso ir Engelso

Institutas.

mą organizuotų darbininkų ma
sinių demonstracijų, bosų tei
sėjai buvo priversti sumažin
ti bausmę. Darbininko Paul 
Ka.ssay, Ohio i valstijoj, arešta- 

(vimas ir grėsimas bausmės 20 
metų kalėjimo—niekas kitas, jo 
nepaliuosavo, kaip didžiausi 
protestai ir masinės darbininkų 
demonstracijos po visą šalį. 
Taipgi galima priminti ir Pa- 
tersono 5 darbininkų rengimą
si pasiųsti ant elektros kėdės; 
fabrikantų valdžia tapo priver
sta išleisti po kaucija.
Paliuosavimas Areštuotų 
Darbininkų Po Kaucija

Ne

Apsivedę Išgyveno 147 
Metus

Vengras Janos Roven ir 
jo moteris Sara, nors jau 
senai mirę, bet dar iki šiol 
tebesilaiko rekordą, kaipo 
ilgiausiai išgyvenę
rystės stone.” Jiedu apsive
dę išgyveno net 147 metus. 
Abu jiedu gimė Stradova 
kaimely, Kasanseber pavie
te, Temesvar provincijoje, 
Vengrijoje. Tame pat kai
melyje jiedu ir mirė 1825 
metais. Vyras numirė bū
damas 172 metu, o moteris 
turėdama 164 metus. Jiedu 
veik tą pačią dieną ir pasi
mirė., Mirštant prie jų bu
vo jų sūnus, 116 metų am
žiaus, ir du sūnaus -sūnaus 
—sūnaus sūnūs.

Surinko J. Barkus

su praeitų metų pirmuoju ket- j Tarp praleistų vietų skef 
virčiu, galima pastebėti eks-rbiant vertimą buvo praleis? 
porte. Arklių eksportas šie- 
njet mažesnis 37 nuoš., galvi
jų.— 42 nuoš., kiaulių — 44 
nuoš., pieno ir grįetinės net 
63 nuoš. < 
portas mažesnis 41 nuoš., do
bilų sėklų—32 nuoš 
ir kartono 21 nuoš. Bet,ypač
sumažėjo miško medžiagos ir džia apie ta subjektą (Raut- m di-vnimn oVcnnvrna Primm* - Ir ' . rr • -JA/ .

ta ir Markso nuomonė apie 
Kautskį. Ištisai visas laiš
kas niekad nėra buvęs pa-

Štai kokią •charakteristi- 
popierio! ką' Marksas davė Kautskiui?

“Engelsas taip pat spreh- 

pskį) žymiai’ nuo to laiko,: 
kai tas pareiškė didelį ta?- 

tų eksportuota tik 28 nuoš. lentą įsigert. Kada tai gra- 
pernykštė.s normos, lentų eks-j žuolis atvyko pas mane (aš 

68 j kalbu apie Kautscheną), 
> ce-1 pirmasis klausimas, kuris’ 

iman ištrūko, buvo: ar tams- 
panašus į savo motiną? 

, atsakė 
Mintyj aš pasveikinau 

Jis—netoli sie-

Visiems Svarbu
Birželio 13 d. bus labai pui

kus vakarėlis išleidimui drau
gų. šį vakarėlį rengia vieti
nės organizacijos. Vieta 12 
E. Market St., Wilkes-Barre, 
Pa.

Kapitalistinė spauda tankiai

Būna 
įvyksta 
jų mūsų organizacijos visų pir
miausia skubinasi areštuotus 
draugus paliuosuoti. Labai ge
rą įrodymą galima priminti, 
kad Jaunimo Dienoję, birželio 1 
d., Youngstown, -O., buvo areš
tuota 80 jaunų komunistų. Nes-1 
pėjus draugus nuvežti į miesto i 
kalėjimą, kaip draugai ant; 
laisvės būdami tuojaus užstatė Kas daryt, geriant abejoti- 
dideles kaucijas^ ir vėliaus da
lykas atsidūrė kapitalistiniuose 
teismuose, kur paskirti fabri-! 
kantų teisėjai, suprantama, vi- ( 
suomet areštuotus darbininkus į 
randa kaltais. Jei bėlavimas

Tordais bedarbes .laikais, 
kaip dabar, tenka daugeliui 
darbininkų atsidurti lau
kuose ir giriose, be j ieškant 

įvairios darbininkų organizaci- /darbo, arba šiaip neturint 
jos . būtų surengusios milžimš-, kuk miestuose ’ 'galvą ' • pri- 

Tokiuose atsitiki
muose dažnai pristinga tin

ivietų Sąjungą, it>ai< kodėl- jie 
i patys ten nevažiuoja; Tai; ži- 
poma, niekas negali tiem has“ 

gti.i Darbininkai va- 
ovietų Sąjungą.' Dar

nesenai išvažiavo < mdinierių 
grupė.’ Dabar jau vėl važiuo
ja kita grupėj jie apleidžia šią 
šalį birželio 17 d. ' Norinčių 
vžiuoti yra daug.

Su šia grupe apleidžia ir 
vienas mūsų veiklus draugas, 
tai d. V. Tamulaitis. Jisai bu
vo ilgą laiką veiklus draugas, 
nors tūlą laiką delei sveikatos 
jisai negalėjo pastaruoju lai
ku veikti. Jo išleidimui ir 
rengiama šitas vakarėlis.

Girdėjau, kad dalyvaus ir 
Aido Choras, jis duos gerą 
programą, šip vakarėlio pel
nas yrą skiriamas revoliucinių 
unijų budavojimui. Tad visi 

ĮvilTi visa žinovas, tam tikru ir visos dalyvaukite.
Reporteris.

Nuo Rėdakcij'os.—šitas pra-

portas mažesnis visais 
nuoš., faneros—51 nuoš: 
lulozos 38 nuoš. ir tt. 
eksportas, kuris jau pernai i 
buvo minimalis, šiemet beveik! . . .
visai sustojęs (eksportuota Netgi Visiškai «ne, 
tik už 1,1 mil. lt., prieš 3,3 jis. 
mil. 1930 m. ir prieš 11,3 jo motiną.
niil. lt. 1929 m.). Daugiau kiąg su smulkmeniškom pa
buvo eksportuota negu pernai; žiūrom, virš išminčius (vi- 
mėsos (su bekonais drauge), j m taj) įsit;idnęg sa. 
sviesto, sūrio, kiaušinių,• javų ' . . • Y .
ir sėmenų. Tačiau lyginant 
eksportuotųjų produktų kiekį 
ir vertę, pasirodo neąiažų

kas demonstracijas prie kalėj i-' glausti, 
po'durų - ir teismabūčių, kur j.n1in<3O 
būtu ■ atkreipę atydą kelios de- . .. ,
šimts tūkstančių darbininkų k^mo gelti vandens o ge- 
Youngstowno mieste. riant iš užterštų upelių, ba-
, Fabrikantų pastatyti valdi- lų. bei ežerų, yra pavojus 
ninkai, matydami griežtą spau- užsikrėsti k^fstL-L-d, 
dimą iš darbininkų pusės, būtų Jotomis ligi 
buvę priversti sumažinti kauci- ■ į j • 
jas arba visiškai suareštuotus! . m i i • • .
darbininkus paliuosuoti. Už-lllu^; Todėl, pnm gel Slant 
steatyme kaucijos už areštuo- į abejotiną vandęnį, pa tart 1- 
tus darbininkus reikia vartotina yra jį atsivirinti kokioj 
tam tikrą strategiją, atsižvel-fyjlėkinėj. Virinimais užmu- 
giant į kaltinimo pobūdį ir taip ligų bakterijas, jei-
toliaus. Nekuriose Europos ka-j^.u jįg įr neprašalma galill-

etinėmis ar 
7 pirmučiau- 
W sau vidu-

laipsniu darbštus, labai 
daug dirba sū statistika, bet

nešifnas turėjo tilpti penkta
dienio laidoje, bet kuomet pa
siekė “Laisvę” laiškas su šiuo 
pranešimu, tai penktadienio 
laida jaut buvo gatava, spaus- 
dinatna. Kitu kartu, draugai, 
siųskite ankščiau.

Santa Cruz, Cal.— Birže
lio 10 d. čionai buvo jaučia
mas pusėtinai smarkus že
mės drebėjimas.



D. M. š

Žmonės,

|ro ministerį; užgriebkite gink- tuos va išda\/kus. Prie'ginklų

>*(l*«*l«**<

kad nuties
Jie nori paleist karalių ir pa
sikvies! svetimšalius, .'kad tie!

ten? kur reikia . . . šautuvai tu-1

Veikalėlis yra nesunkus per- 
Į statyti, ir turintis netiktai is- 

> reikšmės, bet ir tei- 
pamokinimo. Tiesa,

čiai kalbėti Į kareivius. gjau suprantamais.
“Broliai-kareiviai! Jus esate : -

Ant jūsų galvų pra
ūžė revoliucijos audra, ant jū
sų plevėsuoja laisvės raudoni

maiš
tas” ir nori su jumis, karžy
giai ir šalies šeimininkai, elg
tis sulyg savo užsigeidimo. 

nematote, kad

Dr. Jonas Repšys 
'881 Massachusetts Ave,

(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 378* 
pFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

*ai vienintelis da-| 
i įrankis tam, 

juo kelią į laisvę.

do žmonėms išlysti iš skiepų. 
Kiek vėliau atsilanko slap- Į tik tam, kad išgązdinus kara-

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET. Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Taip kalbėjo Maratas. Ofi- 
areš-

Sustiprina Silpnus
Organus

kurie turi Minus ar nusldčvg- 
---- ras Nuga-Tone pastebėtina

švie-' Pjeras
sa,

Kada likosi nuverstas kara-

Kalbėjo ir

m as.

i

broliai 1
galop, sušaukite si y- bar reika/ngas

APIE SAVUS REIKALUS

Cen

džiosios Revoliucijos, 1790 me
tų ; vaizduoja, kaip sąmonin
gas pavergtosios klasės vadas 
Maratas kovojo prieš buržu-

kad 
apsi-

“MARATAS”

Iš “Pasiryžimą Eilės”

Reikalinga priminti, 
chorai rūpintųsi ir bilas 
mokėti, jei katrie jų turi.

Šią savaitę siunčiame ir
Jų daina—mašinų imnas. į “Raudonąją Dainą” į svietą.

Bary- i
I žiaus mėrą, paimkite po sargy- į

Kaip ilgai galėtumėt Jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galttamJt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin-: 
kamrtis akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
tymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiikS, 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 Retinoskopiškų 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 x

užpilam klonius ir kalnus nugriaujame, 
upių pastatome milžinus tvenkinius, 
dangų ir žemę vergaut užkariaujame, 
šviesiąją ateitį laime pasveikinus.
kelias rytojun tiesus, generalinis

Tcgundo—nesuksim į kairę ar dešinę.— 
Mus veda iš Lenino gvardijos Stalinas, 
O širdis, kaip plytas statybai sunešinę.

Štai
! ateina į namą, kuriame slaps- 
i tosi tų laikų 1 revoliucionierius 
! Francijos pilietis!

?štadienis, Birž. 13, 1931 Puslapis Trečias*

pro™
! 111Garbingas darbo entuziazme, 
Tau nešam širdis ir blaivų protą. 
Visus sunkumus, vargus pakęsme, 
Kad pamatyti rytą aušrotą.

Nebesilsėsim, nors nervai tempias,
Bet komunarams jie neižtižę.
Pirmyn žygiuosim greitesniais tempais, 
Įspaudų pėdas anglyj ir špiže.

Mes mūsam kūjais kožna sekunda,’ : 
Sutrenksim du kart, jei tik reikėtų: 1

1 Ir neišgirsi iš mūsų skundo

Nenustokim, tartum laikrodis taksėjęs, 
Nenurimkim, tartum audrą pūtęs vėjas.
Šiandien minios, išsiveržę iš lindynių, 
Su pasauliu žengiame lenktynių.

Lenktyniuokim, kad pavyti ir aplenkti,
Kad senovės pavergimo peržengt slenkstį,
Kad sutrinti aršų priešą, tartum slieką,
Kad paragint, jeigu draugas atsilieka.

Mesk į šalį sustingimą, nerangumą—
Būdams plienas tempk ie nervus, tartum gumą, Del mūsų žygio takų eršketų. 
Kas bevalis, silpnadvasis, švelniai lėtas,— 
Tas visuomet bus kovoje nugalėtas.

O kovos didžiulės vilnys dar ištvinę:
Per keturmetį įvykdint penkmetinę,
Kolektyvais likviduoti gajų buožę—
Būkim daugeliui dar mūšių pasiruošę.

Atidunda mūšis didis, sprendžiamasis— 
Jau į kovą Vokietijos veržias masės, 
Demonstruoja jau Amerikos bedarbiai, 
Už Sovietus Kinas kuli kaujas garbiai.

Nenustokim, tartum švituris budėjęs,
Nenurimkim ,nes jau audrą pučia vėjas,
Lenktyniuokim, kad pralenkti, kas da rangos, •
Ir žygiuokim, kaip audringų jūrų bangos.

II
O jėgos vis auga ir pergalė rankose, 
Ir kyla troškimai į aukštį kaip debesys. 
Nauji pasiekimai krūtinėse trankosi— 
Draugai nenurimsta, o priešai tik stebisi.

Stebuklai, sakytum, Turksibai per mėnesius.
Išauga gigantai, kur buvo tik dykumos...
Tai kaipgi pasaulio grobikų versmė nesiūs, 
Kurie kas minutė praryti tetyko mus!

Bet ūžia po jais revoliucijų krateriai, 
Ne šiandien—rytoj išsiverš jie liepsnodami...
O mūsų dirvonuose krykštauja traktoriai, 
Kūribinės galios rekordai parodomi.

Šukelėm kūrybą, kaip audrą—perkūniją,
Bet akys netemsta nuo pergalės svaigulio:
Kas buvo svajonė—tas jau įsikūnija,
Svajonę paversti tikrybe laisvai gali.

Mes
Ant
Mes 
Kad 
. O

■ skričių Komitetą nariai tirė
tų imti daugiau iniciatyvos vi
sais mūsų organizacijos reika
lais. Jų yra t pareigos pasirū- Išleido Kop. Bendrovė “švie- Pjeras nueina vėl į slaptą

1921 metais, Kaune. Dra-. SpaustUvę ruošti lapelius, o pilglI uys jus maujuusc; xc-„ 
. S 1b didelio ( Maratas, kuris jau kelias nak- gyvuoja ginklai darbo žmonių ^ 

formato puslapių, veikime da-i tis nebuvo miegojęs, kitame 
lyvauja 8 asmenys. Veikalas kambaryje užmiega. Tuom 
yra paimtas iš Prancijos Di-jaiku buržuazinės valdžios ka-

Bet tai ne vergas ir ne asketaš, '• ' ' 1 '
Nėra mumyse ir pataikūno—
Kam žvilgsnis blaivas, kam žingsnis, kietas—

Tas žino džiaugsmą sielos ir kūno.
i Tik mums žinoti linksmybės ūpas,
; Nes neišlepę tuščia prabanga.
i Ir ne gašlumais mus norai supas,
; Bet pasibalnoję vyrybės bangą.

Garbingas darbo entuziazme,
Tavim vairuoja aistra vyrybės. 
Audringoj jūroj mes nenuskęsme, 
Del to mūs džiaugsmas toksai beribis.

IV
Pasveikintas darbas atgimusio žmogaus, 
Pakėlusio kovą ir naštą kūrybos.
Iš muzikos darbo dainuoti aš mokaus, 
O darbo dainos nenumatomos ribos.

Bet šiandien tik darbas sukels įkvėpimo, 
Kuries nesikaupia už atskiro stalo. < 
Pasveikintas darbas, kurs pradžią sau ima 
Iš tūkstančio širdžių bendrybės kristalo.

Pasveikintas būkie tik darbe bendrasis, 
Naudos kolektyvo svarstyklėmis svertas;
Pajudinti žemę tik jis išsidrąsins;
Tik šitokis darbas dainuoti bus vertas.

Pasveikintas darbas žmogaus su mašina,— 
Jų dviejų jungtuvės pagimdo didvyrius.
Jie visą pasaulį gėrybėm vaišina, 
Prieš juos nusilenkia ir kalnai, ir girios.

' Pasveikintos žmogiškos' technikos1 ugnys, !
Jei jųjų stebuklais naujovė artėja, 
Kur žmogus, pakilęs iš skurdo bedugnės,

; Pavirs į tikrybės naujos Prometėją.?
Pasveikintas darbas—naujovės būrėjas, I 
Pasveikintas būkie ne vien tiktai giesme:— 
Kam širdis nemirštamu darbu gėrėjas— 
širdžių milijonus jo ritman įliesime.

“Kolektyvas” '■

įpinti, kaip ir ką chorai veikia;
'reikalinga tartis su mokytojais ma vieno veiksmo 
lir chorų veikėjais rengiant di
desnius parengimus.

Kol kas dar labai mažai 
mes girdime iš mūsų Apskri
čių. Draugam reikia žinoti, 
kad Centro Biuras negali vis
ką apeiti, čia mes neturime azinę respubliką, 
apmokamų darbininkų. Tad 
Apskričių yra pareiga prižiū- liūs, valdymą pagriebė į savo 
rėti chorų veikimą. Apskri- rankas buržuazija su Lafaye- 
čių veikėjai turi rašinėti j me- tu priešakyje.
no skyrių ir nurodinėti kur ko kavo apie laisvę, o darbo žmo- 
trūksta, kas kur reikia daryti, nių padėtis nepasikeitė.
kur galima sutverti naują cho 
ra. '

, , .v. , ■ v. ! Maratas, FrancijosApskričių Komitetai turi zi-, Tiuvašas ir kalba.
noti ir dainas, kokias chorai I 
dainuoja. Jų pareigą būti or-i . . , . , . ;
ganizacijos sargyboje. Rimtai rods tikras piktas pasityčioji- 
ir draugiškai apkalbėti reika
lus. Mūsų menas turi eiti ar- vau biednas ir plikas, kaip til- i 
čiau ir arčiau darbininkų prie vikas, pilnoj j 
sąmoningo merp. Menas turi 1 ...
tarnauti bendrai darbininkijos, Tiuvašu. . . O Giui Luazje tur
ku 1 turai.

Taip veikdami, draugiška 
ir rimtai taisydami ir gerinda 
mi savus reikalus, 
sime pirmyn.

V. Bovinas, Sekr.

’ sutrintų raudonkepurių gal
vas. Kreipkite savo ginklus

i prieš juos, aristokratus ir tuos 
akluosius svetimžemius! Prie 

.’ginklų, broliai! Kitaip tai jie 
prigirdys jus kraujuose! Te-

rankose!” *'
Kareiviai sutinka su juom ir " 

pasilikdami ginklus sveikina _ 
. Maratą : “Ačiū, pilieti, Marareiviai ir grafas-oficierius už

puola. Įvyksta susikirtimas įe> tamsta mūsų vadas. Tegy- 
tarpe namų šeimininkės ir jie vuoja liaudies draugas Mara- 
rengiasi ją sušaudyti. luoni tas!” jr čia vaidinimas baigia 
kartu Maratas, išgirdęs triukš- sj, 
mą, patsai išeina iš slaptingo1 
kambario ir atsistoja į Mor
tos vietą: , , ,—-v--,

“Nė iš vietos! Kas čia atsi-1 torines 
tiko ? Kam čia tamsta Soriel ? • kiantis 
Kam čia tie šautuvai?... A, į jis nėra proletarinis, ten krei- 
mat kame dalykas! Jūs no-i pmmasi daugiausiai į liaudį, , 
rite ją priversti... Budeliai! i į}es pabaigoje aštuonioliktojo.. 
Piliete Soriel, aš lenkiu prieš šimtmečio proletariato klasė , 
tamstą galvą. i Kareiviai—pi- krancijoje, kaip ir kitur, dar 

buvo labai silpna. r
I Taipgi, kaip kurie francūziš 
j ki pavadinimai, kaip tai “gi 
ljotina”-mašina žmonėms gal
vas kapoti ir keletas kitų, yra

sišauti, bet vėliaus numeta piš- darbininkų publikai, bet tie1

Ach, tetule, Morta, čia be- Mečiai, jūsų šautuvai, taikė ne
, L W ... .i. . . V ........ . W.

Iki revoliucijos aš" bu- būt nukreipti į m'ane. 
j— ■—x.-i j Taip kalbėjo Maratas. < 

j priklausomybėj 'cierius pažįsta jį ir nori
pas Luazje ir vadinausi dėde tuoti, o Maratas rengiasi nu- sunkiai suprantami platesnei

' tingas, kaip popiežiaus nunci- talietą ir pradeda agituojam žodžiai galima pakeisti dau-
!jus, neprigulmingąs ir vadino-
J si ponu Luazje. Po revoliuci- _ 
jos mudu abudu įgavome pi-< nno-nnii D'ICS ŽCDtf- v v. i . . j HpgRUll.inco /.vus . ]ieci0 vardą ir neva tapome ly-

Radio-ne Visiems Geras 
Dalykas

jgiais. . . Bet šit, tetulė MoiTa, 
aš pažeidžiau bedirbdamas sparnai, o šis paikas aristokra- 
koją ir jis mane išvijo... ir ulis pučiasi ir šūkauja 
teismas sako, jog jis pasielgė! 
teisingai', nes jei mano koja 
netikus—tai mano kaltė esan
ti. . . ir aš dabar gatvėje dvės

Greitai ruošime šią operetę 
spaudai. Bus gražus kūrinė
lis.

Finansai.—Su mūsų finan
sais, tai gryna bėda. Veikalai 
reikalingi, mes turime jų leis
ti ir dar daugiau leisti. Na, 0( 
kaip juos galima išleisti ? čia 1 
reikalinga finansai.

Draugai čia turi padaryti tą 
skirtumą, kad vaidįnimui vei
kalai nesiplatina tūkstančiais, 
kaip kiti darbininkiški leidi
niai. Scenos veikalus perka 
tik vaidintojai. Tad labai ma
žai jų išeina. Kitaip sakant,.

i vaidinimui veikalai reikalinga 1
. O vie-1

Meno ir proletarinės kultū
ros organizacijų konferencija 
jau čia—įvyksta sekmadienį, 
birželio 14 dieną, 10 vai. ryte, 
Irving Plaza svetainėj, New 
Yorke, ši konferencija yra 
istorinės reikšmės konferenci
ja. Joje bus padėta pagrin
dai kultūrinių organizacijų fe
deracijai Amerikoj.

Ypatingai chorai, teatro gru
pės turi joje dalyvauti. Drau
gai, delegatus rinkti jau vėlu, 
bet chorų pačios valdybos ga
li dalyvauti šioje konferenci
joj, jei dar neturite išrinkę 
delegatus.

Kultūrinių organizacijų fe- išleisti su nuostoliais, 
deracija daugiausia galės gel-;nok mes turime patenkinti sa- 
bėti, tai mūsų menui. Veika- vus reikalus. Veikalai darosi 
lais bus galima pasidalinti, i dar rimtesniu dalyku.
geriau bus galima gauti naujų j Todėl draugams reikalinga 
kūrinėlių, kurių dabar mūsų i išaiškinti, kad leidžiant veika- 
judėjime veik badas. j lūs, reikalinga ir finansinė, pa-

Operetė “Alkis/’—Veikalų rama. Mes šiuo tarpu išsiun-1 
komisiia jau galutinai priėjo tinėjom.e mūsų vienetams laiš- 
prie išvados reikale operetės kus, prašydami 
“Alkis.” Tarimas — operetę išleidimui “Alkio 
leisime. Suprantama, dar rei-įkalu. Primename ir čia, kad 
kės ir taisymo prie jos pridėti, j draugai, chorų darbuotojai, 
Bet-perėjus per tą visą šeren-' atkreiptų rimtos domės į 
gą, bus gera operetė. Ją pa- tro Biuro atsišaukimą, 
rašė d. S. Zavis.

Jos alegoriškas turinys duos 
lab^i aišku reiškinį: 1) Dirb
tuvė. darbininkai dirba, tveria 
pasaulio turtus, bet natys skur
sta.
2) Valdančiosios klasės teis
mas. Bet ne teisimas—geriau, 
tai tik smerkimas. Teisingu
mo karikatūra, čia ponija tei
sia nelaimingus darbininkus.
3) Valdančiosios klasės puota, 
orgijos, bet “nelaiminga” pa
baiga. Ištižusią poniją už
klumpa revoliucija, šluoja 
juos lauk iš palociu. Revoliu
cija laimi. Tai taip eina jos 
trys veiksmai.

Būtinai, draugai, užsisakykite 
šios dainos kiekvienam chorui. 
Ja galės pasinaudoti dideli ir 
maži chorai.

“Spartakas.” — Naujas vei
kalas. Dar niekur nevaidin
tas. Geras ir istorinis veika
las—turi geros muzikos. Tu
rėtų būti jisai pirmu vaidini
mu sekančiame sezone. Bet 
dar mažai kas reikalavo 
“Spartako.

ros metu, yra geriausia pro- 
i ga pasirinkti ir susimokinti 
1 veikalą.

Mes laukiame, kad draugai 
reikalautų šio veikalo. Nega-

> Įima mūsų sceną taip jau at
skiesti tik menkučiais pastur
lakais. Reikalinga ką nors

. duoti ir geresnio. “Sparta-
1 kas” kaip tiktai ir tinka.
j Draugų Geri Laiškai. — 
, šiais metais pirmą šiokio turi- 
' nio laišką gavome : “Drauge, 
čia rasite bankos čekį ant 10 
dol. Tai auka Lietuvių Prole
tarų Meno Sąjungai nuo New 
England Workers Ass., Water
bury, Conn. Draugiškai, J. že
maitis.” į

Lauksime ir daugiau tokių 
laiškų. Pagaliaus ir Vilijos

i Choras “slow, but sure” pri-' 
siuntė duokles už 1931 mietus.

i Gerai, kad draugai rūpinasi 
I organizacijos reikalais. Tai, 
kaip matote, Waterburis gerai 
stovi, draugai K. Sabutis ir 
žemaitis nepamiršta, kad mes 
turime ir meno organizaciją.

. „ t Vėliausia ir iš toliausia ga-
os jjar m s|voine duoklių, tai per draugą 
ir k!tų vei,lWm Norrig Kenosha> Wit* 

Lyros Choro. Draugas rašo: 
“Rasite čekį ant $5, tai Lyros 
Choras užsimoka už 1931 me
tus į Lietuvių Proletarų Me
no Sąjungą.”

Visuomet mes laukiame to
kių laiškų, juo daugiau jų gaub
sime, tuo daugiau galėsime iš
leisti veikalų ir operečių. Mū
sų chorai jų laukia.

“Daily Worker.”—Kol kas 
mes dar nieko negirdėjome 
apie “Daily Workerio” vajų. 
O tai yra svarbus reikalas tą 
darbininkų laikraštį paremti. 
Vienetai turėtų pasirūpinti ir 
proletarinę savo užduotį atlik
ti.

Seniau jau mes rašėme šia-
Gi dabar, vasa-'me skyriuje, kad draugai, Ap-

,Broliai, argi jūs nematote, kad 
-------— ti badu galiu taip pat liuosai, aristokratai ir pirkliai lei-!

__ _ , . , . (kaip ir iki revoliucijaiKada atsirado radio, tai su-. —- - .. . --
sidarė ir muzikos viršproduk-', , _ . ,. . . ; - , •
ciįa, pasireiškė nedarbas ir T°.s spaus uves ai inin as jjų, 0 dabar, kuomet juo pasi- 
muzikos gaminimo srityj. Ra- £eras.’ įsikalbant jiems su , naudojo, norėtų jus vėla j dvo- 
dio, sako Rudy Vallee, užmušė Įrluvasu ,.lr nal^./«>njpnmke kia„čią patamsę suginti.” 
žąsį, kuri dėjo auksinius kiau-, Morta’ J,a Pe'?ka'to Marato 
v. / v . . . 'parašyto lapelio nekurias viešimus muzikos rašytojams ir ! ,\/r. . L . , . v .. . ,. . j . 1 -j-- _ 1 tas. Mini 14 birželio, kadajosios produktonam, leidėjam..... ......................
Pirm atsirado radio, veik visur 
namuose skambėjo pianai, pia- 
nolai, griežė smuikos, “tūtavo” . 
įvairūs pučiamieji instrumen
tai, bet dabar tie visi muzika- 
liški instrumentai nutilo ir ap
dulkėjo, nes jųjų vietą užėmė 
radio. Visų tu apdulkėju-1 . „ . . . ..
siu ■ instrumentų muzikališki!ryt'.suokalbius;, suimkite visus 
žmonės pirko muziką ir ją ne-,r jų sekretorius ir 
sėsi .namo, kad pasilinksminus • aptykite juos gele/įnia.s 
sykiu su kitais saviškiais ir sve- j e. J ....
čiais. Manoma, kad senosios!, . - , ., .•1 i-i ba—generplusfir sugaukite ka-muzikos laikuose žmones net i c \ . L 
buvę daug geresni, širdinges
ni, atjaučianti tavo nelaimėse^ 
negu šių dienų žmonės. . .

Dabar, matomai, jau nebėr 
tiek progų muzikos rašytojams 
tapti milionieriais, kaip kad li
ko populiariškas muzikos sri
tyj Irving Berlin, kuris, 10-15 
metų atgal, uždirbdavo į- me
tus .....    __
dolerių. Nemažai 
pinigų ir šie muzikos rašyto
jai: Buddy De Sylva, Lew^ 
Brown ir da keli kiti. Tačiaus' 
šiandien, gyvenantiems kapita
lo ir išnaudojimo gadynėje, kai 
kuriems muzikos ‘ rašytojais 
atsidarė kelias į bedarbius, į 
skurdą, lyginai, kaip ir papras
tiems darbo žmonėms.

Muzikos rašytojai gauna 
mokėti li/2c. nuo kiekvienos 
parduotos jo muzikos kopijos 
ir 5c. nuo pianolui rolės. 1920 
metais Victor kompanija par
davė “Little White Lies” 700, 
000 kopijų, o dabar pardavi-' 
mas nupuolė iki 200,000 kopi
jų. “ ‘ ‘
ruojama 24 milionai radio pri
imtuvų. Rudy Vallee reko
menduoja radio kompanijoms 
idant jos aptaksuotų vienu do 
leriu į mėtus tuos žmones^ ku
rie turi radio/ o pinigų, ^g'irdi, 
būtų daug, ir galėtų gerai su
šelpti nubiednėjusius muzikos 
rašytojus. Juk yra Amerikos 
Autorių Draugija, kurion pri
klauso kompozitoriai, leidėjai

Patsai Maratas 1793 metais.; 
buvo užmuštas šarlotos Kor 
de, kaipo darbo liaudies drau
gas ir laikraščio redaktorius.

Knygučių “Maratas” yrą 
Liet. Proletmene ir A.L.D.L.D. 
Centruose. Dailės ir taip dar
bininkiškos organizacijos, be
sirengiančios rudenyje vaidinjn 
ti, gali jų gauti.

Kareiviai pasiduoda Marato 
rmann rrriohin oTininrin-crrnfn jusius organus, ras Nuga-Tonc pastebėtina pUSeil, ^IICDIU OllClCi lų 4 j gyduole nuteikimui jiema naujos spėkos ir 
ir čia pat ant vietos rengiasi. į’

■ sušaudyti jį.
jČROS. Nuga-Tone taipgi sustiprina silpnus

’ Prnnniinc linndia čfiirmnvn nn " v ,''7''.. 7" ’.y’’ : nervus ir raumenis, nugali galvos skaudėji-
1 IdllClJOS JlclUUlb SlUinidVU F0“ i SUSaudyti ii Maratas sulaiko I ir kvaitulius, pasalina inkstų ar pūslės 
litiniu traliniu Irnlniimn___ i v. . . pakrikimus, ižvalo kūnų nuo ligų perų Ir"lininių Kalinių Kcliejinią , kareivius nuo to Žingsnio, at-'nuveikia konstipaclją, skilvio pajrimus Ir
tilija. Kviečia: “Pakol nevė-.,mn nnn nfiriorin <rink1u<? ir £ta8 "r?8, Būtin"i R“«kite bon‘“».I!us*- d . i .. lima 11UO OlICieilO glUKlUS U lonc. Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų.
lu, eikite į Sen-KllU, suimkite i čnnVlnc ir ii nalpirl-žin J.cipru aptiekininkas neturi jo. papraSyklte’ 1 1 7- garoes ZeilKlUS ll JI paieiozia. jĮ užsakyti del jūs iš savo urmininko.
p°_ savo sargyba karalių ir jo Kareiviai numeta mandieras 
įpėdinį, kad jie, kuomet kils^p rengjasi mesti ginklus, bet 
audra, būtų jūsų rankose... i Martas kreipiasi: į kareivius 

.Neleiskite jiems daugiau da-Įsej<amaj•
“O to. tai ne! Visa ką gali

ma, pilicčiai-kareiviai, tik ne 
tai ! , Stipriau turėkite savo 

I rankose ginklus ir neišleiskite 
jų! Tiktai juos reikia kreipti 
ne prieš biedniokus. o prieš ši-

lų sandėlius ir skiepus su pa
raku ir, j
čių pasitarimus ir nuspręski
te veikimo būdą...

“Jūs greitai pamatysite, kad 
pasiturintieji luomai vėla pa
kels savo galvą ir vėl gal pra
dėti šėlti despotizmas dar ar- 

Txl, I šesnis ir žiauresnis, negu jis s nuo 20 iki 30 tukstanciu1. , v. .«n<dkrnv<Gbuv0 anksCla«- Bet Penkl ar 
šeši šimtai nukirstų aristokra
tų galvų gali užtikrinti jums 
laisvę, ramybę ir laimę....

“Pasitikėjimas ir greitas už
miršimas keršto privedė prie 
to, kad jūsų ranka, kuri jau 
buvo gatava suteikti tuos smū
gius, dabar susilpnėjo. Už 
tai prisieis jums paaukoti mi- 
lionus jūsų brolių gyvasčių. 
Tegu tiktai jūsų priešai bent 
vienai valandėlei taps perga-j 
lėtėjais,—atminkit tą, kad jū
sų laisvei ateis galas: didžiu
lės upės jūs krauju tekės ir 
jus nukankintus be susimylėji- 

: mo išduos.” Na ką-gi pasaky- 
A ; site, piliečiai, ar ne Marato

Dabar Amerikoj yra °Pe“. Uesa ?”
j Jiems beskaitant tą lapelį, 
i pareina patsai Maratas ir se- 

Ts’ karnai pasveikina:
ao-| “Sveiki, mano prieteliai! Vi

sa tai taip... Ištikrųjų, aris
tokratai ir bagočiai, kunigai 

• ir spekuliantai, činauninkai ir 
bankieriai. visi šie tranai ir, 
dielės, visi šie rūmų valkatos 
pasirengę buvo išsiųsti piktąjį 
ir gudrųjį Liudviką ir jo aus-, . . • i • .,<11, gUUIŲJl iJlUUVlhrl 11 Jv clun-ir v>S' profesionalai muzikos i trjjok Q jje B.reitai būt 

rašytojai.
į Tai draugijai šokių svetai- 
|nės, viešbučiai ir kitos kompa
nijos, kurios rišasi su muzika, 
sumoka nemažas 
mas.

pinigų su- 
Tačiau tie nubiednėję 

muzikos rašytojai, negauna ir 
negaus jokios pašelpos nuo tų 
dolerinių vilkų.

Vadinasi, ir muzikų srityje 
atsiranda biednų darbininkų. 
Jų dalys ateis į bedarbių, ei
les. Profesija žmogų dar ne-
|išvaduoja iš išnaudojimo sis
temos.

Kuršėnų Studentas.

j grįžę atgal ir atsivedę su sa
vim svetimtaučius. . . ir visi 
parazitai, visi tie liaudies prie
šai būtų suruošę jiems pačias 
puikiausias sutiktuves. Ir kaip
gi! Juk jie sukūrė revoliuci
ją... Iki revoliucijai karalius 
plėšė žmones vien savo nau- 
don, dabar-gi po revoliucijai 
jie privertė jį šiuo plėšruoju 
grobiu dalintis pusiau. Gana 
jau saldžių žodžių, kaslink re
voliucinės liaudies vienybės! 
Už tat aš sakau: už ginklų, į 
kovą su karalium ir bago- 
čiais!. . . ”

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Išardymas, sutnisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, Ir važiavimą, 
ir pieną automobilio; mokinėm dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalboM. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS Ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą g va rantuojame už mažą užmokest]. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryt* 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
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šeštadienis, Birž. 13, 19

Socialistinės Kultūros Statyba B. S. S. R
Praeitų metų valdžios išleis- džių leidimui daugiausia trūk

tas dekretas privalomo visuo-Įdo autorių stoka, kurie galėtų 
tino mokymo ir visiškas likvi-1 paruošti originalių rankvedžių. 
davimas beraštės davė geras Daugumoj rankvedžiai yra 
pasekmes. Mokyklos amžiaus; verčiami iš baltarusių ir rusų 
vailcai 8-10 metų apimti moky
klomis 98 nuoš.

Šiandien pirmam koncentre Į 
yra 12.928 grupės, 575 tūks-' 
tančiai mokinių.

Tautinis 
sekantis:

mokinių sąstatas

Grupės 
11.603 

*726 
268 
232 

45 
30 
14

Mokin.
516.732

23.950 j 
10.720'
7.838: 
1.3501 

750 
350;
240, 

50
nuo 
mo-

Baltarusių 
žydų 
rusų 
lenkų 
ukrainų 
latvių 
lietuvių 
vokiečių 
estų,

Del peraugusio amžiaus 
12 ligi 15 metų yra 416
kyklų, kuriose mokinasi 18 
tūkst. 500 mokinių.

Vaikų sodnelių (iki mokyk
los amžiaus) yra 241 su skai
čium 16 tūkst. 560 vaikų.

Antram koncentre (septyn
metė) yra 1.822 grupės, 71 
tūkstantis 140 mokinių.

Grupės
1.443 

228 
103
40

baltarusių 
žydų 
rusų 
lenkų 
lietuvių 
latvių 
ukrainų 
vokiečių

Be minėtų 
daug įvairių 
tojo mokslo
kartą apleidžiu.

Beraštės ir Mažaraštiškumo
• Likvidacija

Mokin. 
59.018 

6.834 i 
4.020 
1.080:

kalbų.
Mokyklų Namai ir Jų 

Statyba
75 nuošimčiai mokyklų tel

pa savo atatinkamuose namuo
se, kitos samdosi paprastus gy
venamus namus, šie butai 
tankiai neatsako mokyklų rei
kalavimams ir per ankstūs.

1930 m. rajonuose neužbaig-l 
ta statyt 282 mokyklos. Pra
eitais metais statybos planas 
neišpildytas, kas apsunkina šių 
metų planą. 1931 m. priside
da dar 300 objektų. Šiais me
tais planas išpildyt bus kur 
kas sunkiau. Ne tik šiokios, 
kitokios medžiagos pritruks, Į 
bet prie to prisidės ir darbi
ninkų stoka. Darbo birža ma
žai galės duoti rajonams dar
bininkų, kadangi miestuose 
trūksta stambiajai statybai, i 
fabrikams, dirbtuvėms ir ki-J 
tiems darbams.

Praeitais metais buvo gali
ma daugiau užbaigt mokyklų, 
jei į tai būtų atkreipta dau- 

Įgiau domės. Rajoninės orga- 
zrjnizacijos suversdamos visą bė
gį Idą objektyvėms sąlygoms, su- 
65 j vėlavo mokyklų statybos dar- 
r-j-iba. Pinigai mokykloms buvo

ir užmuštų, dar nėra žiųios.
Tai taip kapitalistai patin

ka darbininkus, kuomet jie ko
voja už geresnį kąsnį duonos. 
Darbininkai turi veikti bend
rai ir gintis nuo tokių budelių. 
Darbininkai turi atsakyti dar 
didesniu ir galingesniu protes
tu prieš tą mušeikų elgesį 
kapitalistų išnaudojimą.

Fronte Dalyvavęs.

PHILADELPHIA, PA
Eui’Opbn ir Juiigtinių Vąls-^ Apsvarstymui thm' tikl’iį klausimų 
bliu ivrln b subendiinimui valdybų, yiaLlją 1ZC10 SeKietOllUS pondo kiamas susirinkimas šeštadienį 
Melionas. Irgi 
niais Amerikos 
mo reikalais.

WORCESTER, MASS

ir
PRANEŠIMAIIŠ KITUR

yra šau- 
*■ niainun .iu>m iiinuua.i ncBVUlUCllį, 13dinlomatl- 4. birželio, po No. 995 N. 5th St., 

. . ,. 8-tą vai. vakare. Susirinkimas šau-impenaliz-: kiamas Ą.L.D.L.D. su P.D.O.B. Ko^ 
j mitetu. Buvusi Bendro Komiteto 
i valdyba malonės atnešti knygas ir 
i viską reikalingą ir priduoti šiam su- 
sirinkimui.

Valdyba.
Į (138-139)

Priešfašistinio ĮKomiteto susirinki
mas bus antradienį, 16 birželio, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicot St., 8-tą 
vai. vakare. Visi atstovai būtinai 
būkit, yra svarbių reikalų

Org. J. Bakšys.

PHILADELPHIA; PAv ’
D.A. 9-tos kuopos susirlnkimT.D.A. 9-tos kuopos i 

bus pirmadieių, 15 U 
Name, 995 N. 5th St., L 
kare. Visi nariai ateikit ir 
narių atsiveskit. V,

naujų

mokyklų yra 
vidutinių ir aukš- 
Įstaigų, kurias šį

IŠ LIETUVOS
Pirmoji Cukraus Fabriko 

Auka

Prie cukraus fabriko sta
tybos du vagonėliai, eida
mi iš priešingų pusių, mir
tinai sutrynė vieną darbi
ninką, iš Meškučių 
Marijampolės v.

DETROIT, MICH.
Masinis Mitingas ir Prakalbos

Išaiškinimui reikšmės ateivių re
gistravimo biliaus yra rengiama pra
kalbos trečiadieni, .17 birželio, Lietu
vių svetainėj, 25 ir Vernor Highway. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus' geri 
kalbėtojai. Įžanga veltui. Kviečia

si" pa^ibininkais' tid;‘šokikai : nlG visus atsilankyti. Rengia Atei-
• • “ vių Gynimo Komitetas.

(137-139)

km.,

Darbininkui Nupjovė 
Ranką

Brolių Z. ir K. Levinų 
lentpjūvėj Šančiuose darbi
ninkui Zajančkauskui nu
pjovė dešinę ranką. Zajanč
kauskas be sąmones nuvež
tas ligoninėn.

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras rengiii šaunų pikni

ką sekmadienį, 14 birželio, Ra'dzvil- 
os farmoj. Bus namie daryti] dešrų 
ir šiaip visokių užkandžių ir gėri
mų. Muzikantai bus geriausi—And
riušis i 
galės būti pilnai patenkinti. Cho
ras padainuos keletą dainų, l’ilyii- 
kas prasidės anksti rytą ir tęsis iki 
vėlumos. Kviečiame visus atsilan
kyti. Aido Choras.

DETROIT, MICHL
Milžiniška Protesto Demonstracija
Užprotestavimui prieš ateivių re- 1 

gistravimų bilių demonstracija įvyks 1 
penktadienį, 19 birželio, Grand Čir- i 
cus Parke, 5-tą vai. po pietų. Tą pa- ' 
tį vakarą, 8-tą valandą, bus prakal- i 
bos didžiausioj Detroito svetainėj j 
Olympia, kurį randasi ant Grand i 
River ir McGraw gatvių. Grand 
River ir Grand iBclt karai priveža 
prie pat svetainės. Kalbės dd. W. 
Roster, R. Minor ir kiti garsūs kal
bėtojai. Kviečia visus atsilankyti 
Ateivių Teisiu Gynimo Komitetas.

(139-141)

PLYMOUTH, PA.

M

Greitas Laivu Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą Mūsų Moderniniais Laivais
HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK

Išvažiuoja reguliariai kas savaitė. Taipgi 
reguliariai išplaukimai mūs populiariais 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
agentus mūsų

Hamburg-American Kime
39 BROADWAY, NEW YORK

>gJ

Fašistų Prokuroras Kalba
UKMERGĖ. — Prokuro-

r NEVINS BUŠU UNIJA! 
i Pigu, Paranku ir Nepavo-| 
į jinga Važiuoti | 
iTikietų kaina tarpe New į
D I 
8 

[Philadelphia ............
I Baltimore . . . ...........
(Washington ............
I Atlantic City ..........
į Boston ............ ..........
Į Pittsburgh ..............
I Detroit .....................
| Cleveland ................
į Chicagė ..................
«St. Louis ..................
Į Kansas City ............
!Los Angeles ............
1 Perkant į abi pusi 
jtus, duodame nupiginimą. j

Yorko ir kitų miestų 
sekama

®Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- " 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- | 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. | 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- £ 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus T 
miestus.

r 
Ia 

; 2.001
4.50 i
5.50 | 
3.00 J 
4.00Į 
9.00?

15.50 
12.50 
20.50 
22.50! 
26.50b 
56.001 
tikie- Į

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

T.D.A. kuopos susirinkimas 
pirmadienį, 15 birželio, po No. 
E. Main St., 7-tą vai. vakare, 
nariai ateikit, yra svarbių re 
aptarti.

Sekr.

ROCHESTER N. Y.
Ą.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirinki- j 

mas bus antradienį, 16 birželio, pap- j 
rastoj vietoj, 7:30 vai. vakare. 'z‘ ' 
J 
tarti. Kurie užsimokėję, gausit nau- ' 

knygą “Aliejus.”
Sekr. J. E.

(139-140)

WILKES-BARRE,PA.
Ą.L.D.L.D. 43-čios kuopos susirin-1 

kimas bus sekmadieni, 14 birželiu, ! 
po No. <53 Bank St., 9:30 vai. ryte. I 
Visi nariai būtinai ateikit, yra labai ! 
svarbių reikalii aptarti. Pasisteng-; 
kit ir mokesčius užsimokėti, gausit, 
naują knygą “Aliejus.” Tat nepa- : 
mirškit ateiti. Taipgi bus ir T.D.A. i 
kuopos susirinkimas.

Sekr. J. Stankevičius.
(138-139) j

WILKES-BARRE, PA. I
Lietuvių Moterų Progresyvių Drau- j 

gijų yra rengiamas piknikas 19 d, I 
liepos (July), Valley View i Parke. ; 
Todėl prašome vietos ii’ apielinkes; 
lietuvių organizacijas nieko nerengti I 
tą dieną, bet dalyvauti mūsų parcn- į 
gitne. Bus puiki programa, dainuos 
Aido Choras ir kiti.

Komisija.
(138-139)

bus 
211 
Visi į

Pinigai mokykloms buvo
^iątleisfi ir buvo^.galima daug ras del badavimo Ukmergėj 

i pareiš- 
i “Užsiimt savižudyste 

Į politiniams kaliniams mes 
| nedraudžiam. Tegu nors 
Ipilvus persipjauna. Ir ben- 
idrai mane tas dalykas iki 
Į10 dienos neinteresuoja, o

13 Į daigiau padaryti, negu padą- sėdinčiu giminėms 
d Iryta. Mokyklų statymui ir jų 

j aprūpinimui reikia dėt visas | 
'pastangas. |P°

Įvairūs Trukumai 
Mokyklose

Paskutiniai mokyklų tyrinė
jimai parodo, kad ne visos mo-, vj - • v vi»vi jiinm pmuuu, nciu iiv vioud niv- -ia v i • • iSu beraštes ir mazaraštisku-, kyklos pergjo ant politechniza_ po 10 dienų duosim jsaky-

mo likvidacija dalykai kiekici-os neprijungtos prie sov- 
blogiau stovi 1930-31 m. ne-;ch kolchozŲ, fabrikų ir 
pavyko apimt 100 nuošimčių. į dil.btuvilJ. Ne visi mokytojai 
MB V V V V • • Q spėja su socialistinės statybos71 nuo*., o mažaraščių apie 85i a tem ais 
nuos. Rajonines orgamzacuos Antireliginis darbas moky- 
šį darbą tinkama! neįvertina, j k|Qse a |eistas. j antireiiginį 
planas neišpildytas. Čia truk-, mokyklose reikia kreipt 
sta bolševikiškų tempų. NorsL_, 
planas galutinai turi būt išpil
dytas 1932 m., bet prie gerų 
norų buvo galima tai atlikt ir 
1980-31 mokslo metais.

Surinktos žinios rodo, jog! 
visoj Sovietų Baltarusijoj esa-t 
ma 4212 likpunktų, su 122,— 
240 mokinių. Tame skaičiuje! 
nacionalių 

lenkų 
žydų 
rusų 
latvių 
ukrainų

Likpunktus 
iki 45 metų amžiaus. 

Kolektyvuose yra 
punktai, kuriuose mokinasi 19 
tūkst., 556 bemoksliai. Sov- 
chozuose 70 likpunktų, moki
nasi juose 1.751. Prie dirb
tuvių ir fabrikų yra 88 lik
punktai su 1.903 mokiniais.

Del mažai mokančių rašyti 
yra 435 mokyklos, jose moki
nasi 14.493 žmonės.

mą imtis priverstino dirbti 
no maitinimo”.

Bandęs pabėgti kalinys 
Komunistas

likpunktų yra:
likpunktai *56

44
29

2
2 

lanko

n
99

99

nuo

825

16

lik-

.. [I Parankus važiavimas ir pi-1 B 1 K
j Igios kainos Į visas Jungtinių! 

Visi • I Valstijų dalis. j
nariai ateikit, yra svarbių reikalų ap- j j1 --------------- ----------

I H
I v

jš
NEVINS BUS LINES 
111 W. 31st Street, 

New York, N. Y.
Į Tel. Checkering 1600

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

daugiau domės, negu kad bu
vo kreipta iki šiolei.

Ne visose mokyklose organi
zuoti šilti pusryčiai. J tai šal
tai atsineša mokytojai ir rajo
ninės organizacijos.

Darbininkai, biednuonienė, 
kolchozininkai nepakankamai 

■aprūpinami avaline ir drapa
nomis. Tankiai pinigai palie- 
: ka nesunaudoti. Į tai turėtų 
• daugiau domės kreipt rajonų 
apšvietos inspektoriai, koope
racija ir kitos organizacijos.

Mainieriai Kovoja

Kauno laikraščiai rašo: 
“Gegužės 27 d. 8:30 v. gar
sus komunistų veikėjas, Ta
mašauskas, antrą syk ka
riuomenės teismo nubaus
tas 8 metus sunk, darbų 
kalėjimo, buvo iš kalėjimo 
varomas į kariuomenės tei
smą, kur jam' turėjo būti 
paskelbtas galutinėje for
moje teismo sprendimas.

“Tamašauskas vos tik 
buvo išvarytas p*ro kalėji
mo vartus, jis akimirka 
puolė per gatvę ir ūmai 
persirito per esančią prieš 
kalėjimą antroje pusėje 
Mickevičiaus gatvės tvorą I 
ir pasislėpė kieme. Prižiū
rėtojų tarpe kilo panika: 
jie sukėlė triukšmą, šaukė 
“stok!” “pasiduodi” ir t.t.

“Tamašauskas iš to kie-

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgicią Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
‘ MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingnausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

WASHINGTON, Pa.—Mai
nieriai šios apielinkės smar
kiai kovoja. Birželio 6-tą die
ną mainierių apie 2,000 de
monstratyviai numaršavo visai 

‘prie darbaviečių, bet čia juos į
Mažaraščių*mokyklos ir lik- Patik« policija ir visa kazoki- m0 pateko žemės ūkio min

i

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORI US-UNDERTAKER 

(fibnltumuojn ir laidoja numirur.iuk ant 
vlaokiu kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliiidiūco 
valandoje šaukitės pa» mariu. Pas mnne 
galite gauti lotus ant visokiu kapinių kuo 
geriausioHe vietoto ir už t(,rn<| kainą._

UŽSUKIMBUČERNE
Po sekančiu antrašu:

92 RIVER STREET

Kampas Washington St.

H

Naudokite Savo Pinigus, Kad Neštu Jums 
Pelno po 20% ar Dangi.au

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

DĖKITE SAVO PINIGUS Į NEJUDINAMĄ
, , TURTĄ (REAL ESTATE).

Pirkite 6 šeimyną namą Ridgewoode, esanti po ant
rašu 1863-65 Troutman Street. Ten yra du apartmen- 
tai po 4 kambarius ir keturi apartmcntai po 3 kamba
rius. Įtaisyta brass plumbing, colored tiled maudynes, 
tiled virtuvė, ii’ 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 lengvą iš
mokėjimu. 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.

ja. Pastojo jiems kelią. Mai
nieriai buvo su vaikais ir mo
terimis. Kuomet neleido jiems 
eiti toliau, tai jie nuėjo nuo 
kalno ir pradėjo laikyti mitin- vę, o paskui pasuko L. alė- į

i •[jon.
“Subėgo daugiau prižiū- i __ 

’ rėtojų, atsirado policija ir .
būrys įkąri dine vijos pabė-'

1 1 • • T • . -i *

kieman, o iš čia į Keistučio 
gatvę. Keistučio gatve jis! 
nubėgo į Mickevičiaus gat-1

3et ir čia jierrfL vietos neda- 
Šerifas įsakė savo armi-!

, kad pultų mainierius ir 
vaikus. Taip ir prasidėjo

punktai apima: darbininkus, 
kolektyvistus, bernus, biednio- 
kus ir vidutinius. Sulyg nepil
nų davinių be mokyklų ir lik
punktų esama 660 pirkiu-skai-1 
tykiu, 151 kliubas, 96 bibliote-
kos. ! 1, j ve.

Rankvedžiai Mokykloms ir jai, 
Likpunktams

Smarkūs socialistinės staty-; P.uolil"ai beginklių mainie-IMsi kalinį.
bos tempai išstumia naujus|rllh Ela(Jejo niLu.ti, mesti asu- _amasauskas 
mokykloms reikalavimus. , . ...
tok priežasties ir rankvedžiai!^ ir ^Po sumindžioto 
negali tarnauti ilgą laiką. Kas i11 numušta.
metai, kas du metai reikia-„ nesnaudė...
^ejsį ; Pradėjo akmenų

ant šerifo ir jo kazokų. Mai-
• Šiais metais išleidžiama 70inieriai per jų galvas perėjo 
pertaisytų ir naujų mokykloms jr nuėjo ten, kur jiems reikė- 

. rankvedžių. šią žiemą Nar- jo. Jie perėjo per visą “plei- 
komprosas pasirūpino pri- są” ir išvedė visus mainierius

traukt naujus autorius iš že- į streiką. Panedėlyj vėl apie 
mesnių mokytojų, agronomų, 300 mainierių perėjo visas vie- 
technikų ir kt. sluogsnių. |tas ir jau visai be kovos.

Tokių autorių įvairiuose ra-| Bet ties Pittsburgho anglies 
jonuose organizuota 60, kurie i kompanijos kasyklom mainie- 
kolektyviai grupėmis parašė Irius patiko apie 150 raitos po- 

mI'Z naujų rankvedžių. licijos i / "
Baltarusių mokyklos bus ap- pėsčios policijos.

rūpintos rankvedžiais. Kiek iė darbininkus mainierius be 
blogiau klausimas stovi su na-! pasigalėjimo.
cionalių mažumų rankvedžiais. (mis ir kitais įrankiais. 
Jei nebus užtektinai atkreip-;rys gavo irgi nemažai.
ta domės į koncentruotas jė-|vieta buvo paplukusi kraujuo-

i, planas nutruks, šių rcmkve !se. Kiek likosi sužeistų, o gal

buvo sųlaiky 
jg[rų bombas. TįTet keletas mote- f,as nuvarytas karinome 

nes teisman galutinėje1 for 
j mojo • teismo sprendimo 

lietus lyti” I klausyti.”
n n r‘~

DANBURY, CONN.

PATERSON, ri. J.

ir apie 2 ar 3 šimtai 
. čia jie puo-

1023 M t. Vernon Sh eet 
p\ ihdelphia. Pa

Parduoda geriausios rū-
T>

šios šviežią mėsą už že
miausias kainas.

v

A. LUTVINAS
Užiaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EIJZABETHE 1

Daužė buožė-
Mofee- 

Ta

Pranešimas Visai Apielinkei 
Conn. Valstijoj

Draugai, piknikas, kuris tu
rėjo įvykti 7 dieną birželio, ir 
kuriame turėjo dainuoti Lyros 
Choras iš Maspetho, nukeltas. 
Jis atsibus 12 dieną liepos.

Taigi draugai, prašome, kad 
kiti nėrengtumėt tą dieną pik
nikų ir visi galėtumėt dalyvau
ti mūsų piknike. Piknike da
lyvaus Lyros Choras taip pat. 
Bus ir geri kalbėtojai.

Rengėjai.

Įvąirių karštų geri-' 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos į v a I i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didele svetai
nę, tinkamą, ba- 
įiams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fcr-

• i’.v.

Lutvin’s Hali 
plačiai žinoma 
tik Elizabetho, 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki- 

pardavimui 
ir žemi ų, 
įvairių biz-

y.ra 
ne 

bet

A. LUTV1NAS

m n i ir 
n a m ų 
taipgi 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKUS
Čią randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHO'N, Aptiekorius Savininkas
ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH

I a
I 8701 JOS.’ CAMPA U AVĖ.

,1—m —n—— m—in —BH—— WI-—hfl—*•!

38—40 STAGG STREET, 
A. M. Balchunas, Savininkas

Moderniškiausi Įtaisymai
----- BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 2-5938

Dangi.au
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WIETINES ŽINIOS WATERBURY, CONN

New Yorko Žinios
A. P.

VALDYBA 1931 METAM:

T.

O.

A.

Brad- 1 St.

Kuopa pasiėmė iniciatyvą įvyksta iš priežasties skubaus klausimu jie eina išvien. Taip !

VATOM OSAvc., Į

valstijoj.
Į

VineN.

8

patirtu

Dz. Rep.

LIETUVIS GRABUČIUS
Vardas.

A. P. L A. Reikalai potar-

ir užnavimo

iem 13 kainą,

landoj. Sauki-
apielinkės! tin pasu

414

El-
st.,

Geriausios rūšies darbą

PERMANENT WAVE

Pilnai gvarantuotas darbas

Street Beauty ShoppeL

MASS.

Telefonas

praktikuoju smo profesija.

Box

Box

4th

Extension, !

, Minden, ,

Avc., 
Bale-

St.,

209.

668,

Ave.

St.

117

Ave., 
Buf- !

Pirm.
Pirm.

Kampas
SOUTH

4 :

69

4016

437

222

St.

Zegunis,

ft
M

514 Autumn

1388 Andrus

Rezoliucija Bedarbiai
Klausimu

FLATINKIT
“T A f GIT" 17”’

Maspcth,

Powersdalc

—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias į 
Bet tie, kurie vartoja po plačią -

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

PU’miaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

ŠV. ROKO DRAUGIJA.
MONTELLO, 

Valdyba:
i Pirm. V. GeluseviSius,
1 St.
j Vice-Pirm. M. Miškinis,

Norintieji ge
riausio

Žiūrįs.
Eleventh

Garbanauskas, i

AL žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERL už kurj maionCkft 
man prisiųsti uRBAN’H GOLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

, ( ____  _ ,9 Burton St
j Užrašų Rast. J. Stoškus, 20 Faxon 

St.

439 Maplewood

P. O. Box 151, Vesta-j

434 Library

51 Glendale

Box 236,

Duquoin St., Ben-

Hewitt St., Ham-

Oak St., Easton,

Scribner Ave.,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.

Box 118, Blanford, 

Scotlen Ave.', De* 

O. Box 246, Min- 

St.,

S. 

St-

242 Penn Ave. I 
, Pa.
P. O. Box 201,

Box 126, Slovan,
70-42 Link Ct.,

1324
Ohio.

nuliūdimo va-

K. KASPER BARČIENĖ, 
Savininkė
L ir Sixth Streets
BOSTON, MASS.

Soutfy Boston 4645-R

P.

102

priešingi tarptauti-' APLA CEN1RO KuMITETO
ANTRAŠAI

PITTSBURG HO IR 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pageliu W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121 
roy Ave., Pittsburgh. Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa,

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičin. 51 Glendale Si. 
paoglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimu ra.št.

49 Sawlelle 
Turto rast. K.

12 Andover
Ligonių rast. M. 

153 A mes 
Iždininkas M.

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtclle 

B. Zdanavičin, 11 Glendale SI., J. 
vieni, 8.7 ".‘.T 
Maršalka A.
102 Hąnt.ingti 
Visi Montell.

Kas yra didžiausias žmogaus priežas?—šaltis, 
ligas įvaro, bet ir | grahį paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lai Tabs
yra tai kanuolė priefi kitą amži
ną žmogaus priešą—-vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

I A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M. 
CENTRO PILD. KOMITETAS: 

312 Oregon St.,

P, O.

__  Wood-

37 Norwich Ave.

D P

4G Ten Eyck

Lager St., N.

i S. Empire

S. Francisco Avc.,

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

3121 Elroy Ave.,

2310 Sarah St.,

538—3rd Ave.,

1100 Union Ave., Chicago!
1039—4lli St., Monon- [

i Trustisai :
Ave., , T. P

Sbamo-

Harris-

Castle

, West l

Ave., Col-

St., Akron,

400, Benld,

86 Webster St.
Barkauskas, 

lington St.
, Mass.

ROGERS, 
Pittsburgh, Ta.

STAŠINSKAS,

MILIAU’SKAS," 626

Urmonas, 
Pa.

434 Library St.,
3012 Bremen

1925 Harcums 
I’a.

O.

O.

E.

THE COLLECTED WORKS OF

©

C

■ “ >.••■• Puslapis Penklaš 1

Nusišovė Gužas, Kriaučių 
Kontrak torius

Penktadienio rytą nusižudė i 
kriaučių darbų lietuvis kont- 

.faktorius Gužas, paleisdamas 
sau tris revolverio kulkas 
galvą.

įvairūs Dalykai
Įvykusiam A.L.D.L.D.

liepia. Nekurie nariai del tam*f 
tikrų priežasčių ir bedarbės' niam 
nusiskundžia, kad yra sunku!Jiems atrodo, 
užsimokėti.

Dar ir pas lietuvius darbi-! 
įlinkus yra reakcinio elemen-! 
to, kurie į 
___ darbininkų veikimui.' 

, kad lietuviai j 
darbininkai, tai vis geresni už ’ a.p.l.a. 
kitus darbininkus. Girdi, jie 
geriau moka parengimus su-j 

įruošti ir daugiau pinigų pada-j 
Iro. Ne naujiena, kad taip! 
(kalba kokie biznieriai, kuriei Globėjai.:—• 

i daro biznį iš tautiškumo, bet| 
tokių yra dar ir mūsų organi- Į 
zacijose.

Toks darbininkų nusistaty- 
; kenkia veikimui. Tie ■ Kp. i 

| J.—Saulis,

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

Šiame susirinkime nutarta 
reikalauti A.P.L.A. Centro Ko
miteto, kad paskelbtų tą stor- 

1 žievišką rašytą A. Matuievi-! 
čiaus laišką A.P.L.A. Centro- 
sekr., kuris nepatiko balsų 
skaitymo komisijai per J. 
Monskį. Laiškas turi būt pa
skelbtas per dienraščius “Lais-I 
vę” ir “Vilnį.” A. Matulevi-! mas kenkia veikimui. 
čius iš savo pusės sutiko pa-1 darbininkai jau paskiaus pa
skelbti J. Miliausko rašytą lai-' daro išvadą, kad nereikia 
šką A. Matulevičiui. Kuopa Į veikti bendrai. Tas kenkia 
motyvuoja šį dalyką tuomi,1 darbininkų veikimui. Ką mes 
kad tą laišką matytų ne tik įgalime nuveikti, jei mes veik- 
A.P.L.A. 49-tos kuopos nariai, • sime kiekviena tauta atski- 
bet visi organizacijos nariai, irai. Jokia kova negalima lai- 

jmėti, kuomet darbininkai 
................. i kiekvienos tautybės veiks at- y 

mm darbe ,skirai- Draugai turi tą kenks-i „Ji 
A p l ! minga liniją mesti.

Pažiūrėkime kad ir į kuni-! 
sužeisti bedirbant prie-’gus, jie savo parapijonų aky-' 

Sužeidimai pasikar- se kalba, kad jie nekenčia ki-:)r>_r 
I ’ r. 
1 17—K.

T„ 
I 19—J.

W 
20—A. 
22—1’.

N.
24— P.

U.
25— A.

f..!
26— A.c:.„.......  ....
27— Motiejus Bnlūtis, Box 24, Wilsonville, Til. I

Coal Cen-

I Pirmininkas—F.
Corliss Stu., 

i Vice-Pirmininkas—K.
Box 655, New Kensington, Pa.

J Sekretorius—J.
ward Ave., McKees Kocks, Pa.

I Iždininkas—K.
West View,

G. Urbonas,
A. Žvirblis,

wood. Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

| Fin.. RaŠt. J. Stripinis, 49 Sawtell
i Ave.

Iždininką.* T. Petrauskas, 29 Merton 
Iždo Globėjai: S. l’etravičia, 162 

Melrose St.
I). Vetkauskas, 33 Andover St. • 

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames | 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą ■ ■'rėdą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

i Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.

j Susirinkimai atsibūn? paskutini 
panedėli kiekvieno menesio.

Braddock, Pa. j 
Ave., Brent-

Way, S. S. |

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabelius ♦

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

23- 
čios kuopos susirinkime paau
kota $5 “Vilniai.” Tame su
sirinkime drg. K. Klastauskas 
pridavė surinkęs ant blankos 
porą dolerių “Daily Worke-| 
riui.” Drg. Aleknavičius pasi-i 
ėmė kitą blanką, tam pačiam' 
tikslui parinkti aukų.

Nariai, kurie dalyvavo su-! 
sirinkime, aplaikė knygą 
“Aliejus.” 7“ ‘ ‘ ______  ________ __ ____
tai nariai pasitenkinę tokia d i- trys nariai randasi ligonbuty-' 
dele knyga. Kuopa nors lė-' je, sužeisti bedirbant j ' ! 
tai, bet žengia pirmyn, ir kiek- plaukoje.
viename susirinkime užsimoka toja, krintant nuo viršaus ko-Jtų kunigų ir religijų, bet tikre-j 
tam tikras narių skaičius. ; kiam balkiui ar lentai, ir tailnybėj, tai bile svarbesniu i TT n zvr\n vinoin A n! inrn I 1 1, ~ * X  • _ X ..  i i •

--------- | mėti,
Prieplaukų darbininkai dir- ! 

aplaikė knygą ba silpnai. Sužeidimai darbe 
Kiek teko tėmyti, I nuolatos pasikartoja. __ ____ ,

susimokinti kokį teatrinį veika-. darbo, 
lą rudeniniam sezonui. Jeigu! 
dalykai nusiseks, tai bus gali-;
ma patarnauti ir kitoms orga-' .. 2 ,
nizacijoms II Apskričio ribo- ^’acijos^ agentai „gaudo^ nele 
se. 1 .

Yra daug gerų draugų, ku-' ®*vn[s’ 
rie nėra pasimokėję už šiuos 
metus. Draugai, jeigu nedir
bate ar dei kitų kokių prie
žasčių negalite užsimokėti, 
praneškite kuopos susirinki
mui. Susirinkime tas klausi- OIVV4I1v<«o
mas bus tinkamai apsvarsty-: agentai turi nužiūrimų asme- 
tas. Kuopa suras būdus, kad 
už jus A.L.D.L.D. Centrui jū
sų metinę mokestį pasiuntus. 
Tačiaus būtų prasižengimas, 
kad del nedarbo ar kito kokio 
dalyk'o jūs prasišalintumėt iš 
organizacijos.

A.P.L.A. 49-tos kuopos su-| 
sirinkime praeitą sekmadienį 
prisirašė vienas naujas narys. 
Tačiaus negalima praleisti ne
pastebėjus, kad bedarbė atsi-

daro visa išnaudotojų klasė. 
Tad ir darbininkai turi vieny-

New Yorke dirbtuvėse imi- «s ir veikti bendrai su kitų 
- - - b_ i tautų darbininkais.

1 galiai atvykusius” j šią šalį at-: Pavyzdžiui, galimą imti ir 
Vienas žmogus prane- nuteisimą 9-nių negrų mirtin 

šė, kad jų dirbtuvėje paėmė Alabamos valstijoj. Visos 
kelis, kiti pabėgo. į darbininkų organizacijos išne-

Dirbtuvėse atsilankymas56 Protestus prieš jų nuteisi-1«4 
i imigracijos agentu tankiausiai ,.V‘®"?k Dl^ių Kliubas 
įvyksta, karti nors įskundus. atmete, tokią rezol.učijų. Ja- 

! Sakau, įskundus todėl, kad'. me vadovauja neva progresy-- 
4 ’Viai, bet pirmininkas net kal-

; bėti neleido draugams už pro
testo rezoliuciją. Tai gėda 

Yra net visai 
nedarbininkiškų organizacijų, 

’kurios neša rezoliucijas ir 
smerkia tą neteisingą nuteisi
mą tų jaunuolių.

Prieš tokius pasireiškimus 
I reikalinga kovoti. Draugai 
(turi dalyvauti susirinkimuose 
, ir balsuoti be jokio dvejojimo 
į už panašias protesto rezoliuci
jas, 
mūs

nų vardus pavardes ir tan
kiausiai gyvenimo adresus. , . . .
Mano supratimu,’ kiekvienos V
tautos tarpe yra šnipų, kurie, ■ 
sukinėdamiesi su tos tautos i 
darbininkais, praneša imigra
cijos valdininkams 
žmones.

Juk tai čia yra gynimas 
pačių reikalų.

Dilgė.

A.P.L.A. II Apskričio suva
žiavime, laikytame 31-mą die
ną gegužės, 1931 metais, L. N. 
Bendrovės svetainėj, West 
Frankford, 111., kuriame dele
gatai atstovavo 147 narius, 
priimta rezoliucija, kuria su
važiavimas protestuoja prieš 
valdančiąją Klasę, kuri pasi
kėsinusi nekaltai elektra sude
ginti devynis negrus jaunuo
lius. Mes reikalaujame, kad 
jie būtų paliuosuoti.

Rezoliucijų Komisija:
M. Tamulienū, 
J. Leonaitis, 
J. Bertulis.

L. A. FINANSŲ, SEKRETORIŲ 
, .... 

Sekretorius i 
, 3225 

Pittsburgh, Pa.
P. Sadulienė, 
Pa.

4— P. Grabauskas, 
nandoah. Pa.

5— M. Paulavičienė, 
McAdoo, Pa.

6— M. E. Custorienč, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
wood, l’a.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— J. Yar.adaviče,
Kensington, l'a.

. Albauskis, 
Heights, Til.

■ 11—Anna Adomaitis, 
gahela, Pa.

i 12—John Kimleris, 
Ambridge, Pa.

! 13—Antanas Miliušis, 
burg, Pa.

14—Geo. Urbonas, 434 Library St., 
dock, Pa.

■' T. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa 
’a.

Levine, 
Turtle Creek, 

Preikšą, 
Va. 
Botyrius, 
Cibulskis, 
Y.

Sodeikis, 
Youngstown, 

Delininkaičiūtė, 41 Eckert St., 
falo, N. Y.

Dambauskas, 224 E. Mahanoy 
Girardville, Pa.

t. _
29— Antanas Kubilskis, 

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. 

ton, III.
31— N. Zubrickas, 2304 

tramck, Mich.
1. Bakanauskas, 69 

Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Midi.
34— Andrius Minkclis, P. O. Box 147, Royal

ton, . III.
35— K. Bagdonas, 114 

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, P. 

burg, III.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tamuliene, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville. 111.
■10—Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičicnė, P. O. Box 

III.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 

III.
43— J. Kuras, 930 Williamson St., Saginaw, 

Mich.
<14—M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienč, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. 

ei’Bvillc, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn. N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Kaz. Januška, 

Chicago, III.
53— J. Gudišauskas, 

Pa.
54— Geo. Braknis, 

Pontiac. Mich.
55— Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash

ington, Pa.
56— V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End, 

Wilkes-Barre, Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass.

Kadangi klasių kova aštrėja 
ir aštrėja; kadangi milionai 
darbininkų ir darbininkių die
na iš dienos atsiduria į alka
nųjų eiles; kadangi valdančio
sios klasės mušeikos daužo 
galvas darbininkams, kuomet) 
jie reikalauja geresnių darbo! 
sąlygų—darbo ar duonos.
‘Todėl A.P.L.A. 11 Apskri-| 

čio suvažiavime, laikytame 311 
dieną gegužės, L.N. Bendrovės 
svetainėj, West Frankford, 
Ill., nutarta užgirti Bedarbių 
Tarybas, kurios vadovauja be
darbių darbininkų kovose už 
duoną ir druską.

Mes šaukime visus darbiniu-' 
■ kus ir darbininkes dalyvauti 
! Bedarbių Tarybų kovose ir 
maršavimuose į valstijų sosti
nes reikalauti darbo ar užlai
kymo bedarbių ir jų šeimynų. ,

Rezoliucijų Komisija:
i

M. Tamulisnė,' 1
J. Bertulis, 
J. Leonaitis.

Apskričio Sekretorė
M. Ažukienė.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417
ANTRAŠAI

antrašas.
Stafford St., Corliss Sta.,

108 Cress St., Carnegie,

66 Swatara Rd., Shc-

123 E. Monroe St., 

19841 Benwood Ave., I
Brent- I

S. S. j

New j

! Pirmininkas —K. Margis, 
1323 Muskegon 

V ice-Pi rm i įlinkas—A. Ka rėčkas.
730 Nason

I Nutarimų Raštihinkas—K. Rasikas,
R. R. 9, Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas—A. Daukšas, 
1131 Walker Avc.

Iždo Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth Avc. ir 
GruSiūtil, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avc. ir 
Vilkuvicnė, 718 Richmond

T. Rasikas, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentą, M. 

Salės valytojas—F. Zegunis, 515 
Sales parandavotojas — A.

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrų utarninkų savam name, 
1057-63 Hamilton Avc.

Kaina $13.00 į Savaitę 
Hudsono upe laivu ke
sone j 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
lipk it 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 miliutų eit, į 
pietų pusę.

AVANTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 18 West 3rd Street 

Te!.: So. Boston 0304-W

J. Stripinis.
Avc.

Venslauskis, 
St.

Jaz.ukevičia, 
St.

Miškinis,

Krušas, 141

Atlieka visokius pagrąžinimo 
darbus nebrangia kaina.

Giliumi primenu savo draugams, jog aš vis dar

DR. 11. MENDLOW1TZ
2220 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

TEL.. MIDWOOD B-SI61

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
v _ . Įsteigta jau 25 Metai
i ra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių

Išsimokinkite naujausios rūšies mo
derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bend rasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak- 
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižvelgiant į bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

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

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

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

'r'XOirWI

Urban’s Cold Powders 4
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokią šalčių nebijo. Už 76c už į 
baksą apsijrinkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
Raupai Clermont A venae) 

MA SPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 5-97*6

Kirsdami phūg»8 su savo adresu, užrašykite:^

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

No_____
MleausB.

_ °‘reet or Avenue
_ , fltat#__

AT

LENIN
A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued
contained in the original edition 
by International Publishers .

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50

NOW $9.25 p
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from
o

4G Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

O3OE=3OE=QIO



Puslapis šeštas LAISVE

VIETINES ŽINIOS
; A.L.D.L.D. II Apskričio
i Parengimas

Paskutinis Paraginimas 
Pasiust Delegatus į Kultūrinių J Darbininkų Išgelbėt nuo 
Organizacijų Konferenciją— į Mirties Bausmės

diena
Mit- 

įvyks 
kurį ruo-

Sekmadienį, 21-mą 
, r*i n, n* i r m • į birželio, Progress HaliI lag Day Rinkliavos 14-kai icheii Ave., Linden, n.j, 

smagus parengim 
šia A.L.D.L.D. 165-ta kuopa su 
Ii Apskričio pagelba Apskri
čio naudai. Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiais parengi
mas bus įvairus. Apart sve
čių is visos apielinkės, bus pro
grama. Programos gerumas 
užtikrintas. Apart S i e t y no 
Choro iš Newarko, bus geras 
kalbėtojas; pypkių rūkymas, 
riebių moterų lenktynės, pajų 
valgymas ir jaunų pionierių 
prakalbėlės. U*ž įvairius žais
lus bus suteikiama atsižymė
jusiems dovanos. Parengimo 

Patersono, N. J., streikierių, | Pi'^džja 1-mą vai. 
kuriems yra grasinama mirties j Atvažiavę į Lįndeną, va- 
nuosprendžiu. ' Dėžutės yra'žinokite Wood Ave., ir priėję 
gaunamos sekančiose vietose: i seną City Hali, vienas blokas 

257 E. 10th St.; 353 Lenox į pirmiau rotušės, sukite po de- 
Ave.; 347 E. 72nd St.; 2700'šinei, ir ten Mitchell Avė. sve- 
Bronx Park East; 1400 Bos-j iainė.

Šiandien ir rytoj Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
daro Tag Days rinkliavas 
New Yorke ir Brooklyne. Vi
si darbininkai ir darbininkes

gaičių brangumą, ant Clinton 
Ave., Bronxe, demokratų po
licija areštavo septynias dar
bininkes moteris, dalyvavusias 
pikiete prieš Kepyklas. Strei- 
kierės reikalauja nupiginti 
duoną iki 5 centų už svarą. 
Amerikos Darbo Federacijos 
agentai padeda policijai kovo
ti prieš streikuojančias darbi
ninkų moteris, reiklaujaučias 
nupigini kepyklų produktus.

Skaitykit i r Pla tinki t 
“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

šeštadienis, Birž. 13,

Tai jau paskutinis paragini
mas A.L.D.L.D. ir Darbininkių 
Susivienijimo kuopoms, cho
rams, < 
bams ir 1 
darbininkų organizacijoms šio
je New Yorko-New Jersey j m-g (įgžlitėmis parinkti aukų 
apielinkėje pasiųst.delegatus į kovai už palįUOsavimą devy- 
kultūrinių proletarinių organi- Scottsbore mirtin pasmerk

tų negrų jaunuolių ir penkių

darbininkiškiems kliu i yra saukiami ir raginami imti 
!_• kitoms kultūrinėms ^žutes ir eiti į gatves, taip 

’ pat lankantis po namus, su to-

zacijų konferenciją. Ši konfe
rencija įvyksta rytoj, birželio 
14 d., Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New 
Yorke; prasideda lygiai 10:30 
vai. prieš pietus.

* Kurios iš minimų organiza
cijų nėra per savo susirinki
mus išrinkosios delegatų, tai pv‘d/i ^31 W.’ 28th St.; 343 | 
patys jų komitetai būtinai turi g 84th St. • 
paskirt atstovus. room 410*

Konferencija yra šaukiama - Ave . 350 į 81st St.; 64 W. 
John Reedo Kliubo, proletari-Į 22nd’St.; 569 Prospect Ave.;

rožvlAb, Iv avflcin Queens . 61

Graham Ave., Brooklyn; 135 
15th St., Brooklyn; 118 Bris
tol St., Brooklyn; 524 Ver
mont St., Brooklyn; 1373— 
43rd St., Brooklyn; 140 Nep
tune Ave., Coney Island; 252 
Warburton Ave., Yonkers.

799 Broadway, 
room 410; 1666 Madison

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

nių rašytojų ir artistų organi-j 
zacijos. Konferencijoj pasiža
dėjo dalyvauti šimtai darbinin
kiškos apšvietos, meno, sporto 
ir kt. draugijų, tame skaičiu
je—Darbininkų Laboratorinis 
Teatras, Proletarinių Chorų 
Federacija, žydų Darb. Rašy
tojų Grupė, Vokiečių Proleta
rinė Dramos Grupė, Finų Fe
deracija, Tarptautinio Darbi
ninkų Ordeno Švietimo Komi
sija, Darbininkų Mokykla, 
Darbininkų Sporto Sąjunga, 
Darbo Unijų Vienybės Lyga ir 
kt.

Pirmas Didelis Išvažiavimas 
Forest Parke

{Lyros Choro Šaunią 
Pramogą Šiandien

vietiniai, bet ir iš to- 
apart lietuvių chorų, 

skambus Ukrainų Cho-

grieš 
ame-

Lyros Choras turi šiandien 
didelį ir smagų pikniką su 
daugybe dainininkų. Dainuos 
net šeši darbininkiški chorai, 
ne tik 
liaus; 
bus ir 
ras.

Retikevičiaus orkestrą 
mitriausius lietuviškus ir 
rikoniškus šokius.

Piknikas įvyks Feldman’s 
Parke, Maspethe; prasidės 4- 
tą vai. po pietų.

Darbininkai privalo skait
lingiausiai atsilankyt į šią ly- 
riečių pramogą ir bent tuom 
atsilygint už Lyros Choro pa
tarnavimus įvairiuose darbi
ninkiškuose p a r e n g imuose, 
prakalbose ir t. t.

Apart dainų, įvairių žaislų 
ir šokių, bus dar laimėjimai.

Kelrodis: Važiuokite Grand 
Street gatvekariu iki Garrison 
Avenue. Išlipę eikite po deši
nei pusę bloko, ir ten rasite 
pikniko vietą.

Pikniko Komisija.

Sekmadienį, birželio (June) 
14-tą dieną yra rengiamas 
smagus išvažiavimas visų trijų 
East New Yorko kuopų; jis 
rengiamas Forest Parke bend
romis pastangomis A.L.D.L.D. 
185-tos kp., L.D.S.A. 111 kp. 
r L.D.S. 13 kp. Programos 

išpildyme dalyvaus Maspetho 
Lyros Mišrus Choras ir Vyrų 
Choras, kurie* beveik kiekvie
nam didesniame parengime 
Hnksmina mūsų publiką savo 
žavėjančiais balsais. , Išvažia
vime taipgi bus vienas mūsų 
geriausių kalbėtoju; kalbės 
bedarbės ir kitais bėgančiais 
dienos klausimais.

Todėl visi ir visos būkite ne- 
■Jėlioj Forest Parke; pasiklau
sysime dainų, išgirsim gerą 
prakalbą ir pakvėpuosim tyru 
pavasario oru.

Širdingai kviečia visus 
Rengimo Komisija.

Valdžia Eikvoia Pinigus 
Parodoms. Ankisdama 
Miliona Bedarbiu

Tyrinės 250 Policmanų 
Pinigus Bankuose

Seabury tyrinėjimo komisi
ja ketina pasižiūrėti, kiek turi 
bankuose pasidėję pinigų įvai
rūs įtariami policmanai ir de
tektyvai. Yra kol kas nužiū
rima, kad bent 250 “tvarkda
rių” pasideda į bankus daug 
kartųf. daugiau pinigų, negu 
gauųa algos. . Tūlas Harry 
Levey,* kuris pirmiaus tarnavo 
graftėiriams policmanams, da
bar Įrūdija, kad tūli jų gauda
vo net .po $7,000 kyšių iš slap
tų smuklių. Abelnai gi be
veik negalima esą šiais laikais 
surasti policijos detektyvą bei 
policmaną^ kuris neplėštų sau 
kyšių. > Augštesnieji gi valdi
ninkai nepalyginamai daugiau 
prisilupa grafto.

New Yorko miesto valdyba 
naskyrė $25.000 liepos 4-tos 
'Fourt Džulaiaus) ceremoni
joms: orkestroms. parodoms 
r kitiems tokiems prafteriš- 
Mems monams; o bedarbiams 
nustabdė v’sokią valgio pašal
pa nėr pietus iš miestinės 
nrieHaudos namo. Šimtai tuk
inančiu bedarbiu neturi pasto
gės. ir nenersenai keli bena
miai sudegė, sulindę i apleis
tą daržinę nalei prieplauką 
num. 9. South Ferry. O mies
to valdžia eikvoja patriotiš
koms parodoms iš žmonių iš
gintus nini"u« apkMm mi
liona bedarbių Didžiajame 
New Yorke.

EXTRA MITINGAS
LIET. DARBININKŲ 40 KP.

Visi nariai Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 40-tos 
kuopos (Ridgewood) būtinai 
ateikit į nepaprastą šios kuo
pos susirinkimą sekmadienį, 
birželio (June) 14 d., lygiai 
10-tą? vai. ryte, Degulio salėj, 
147 Thames St. Draugai, ne- 
sivSluokit, yra labdi svarbių 
reikalų. ?

Valdyba.

Brooklvno Komunistu Bu
kietas D. Workerio Naudai 

t -------
Komunistų šeštos Sekcijos 

ketvirta kuopelė rytoj, birželio 
14 d., turi bankietą Daily 
Workerio naudai. Bankietas 
įvyksta Darbininkų Centre, po 
num. 61 Graham Ave., Brook
lyne; pradžia 2-rą vai. dieną. 
Bus gerų valgių ir tinkama 
programa. - Lietuviai darbinin
kai yra kviečiami skaitlingai 
atsilankyt, sueit į artimesnę 
pažintį su kitų tautų kovojan
čiais darbininkais, drauge pa
silinksmint ir tuo pačiu žygiu 
prisidėti prie tų, kurie remia 
vyriausią Amerikos komunistų 
dienraštį, “Daily Workerį.”

PENKIŲ METŲ PLANAS
Dar teberodoma po du.sy

kiu į dieną tas sovietinis ju
damasis paveikslas Central 
Theatre, Broadway ir 47th St., 
New Yorke. Apart to, ką So
vietai pagal Pęnkmętės . Planą 
nuveikė pramonėj ir lauko 
ūkyj, judyje matai, kokių ‘di
delių darbų jie atliko liaudies 
švietime. Carinėje Rusijoje tik 
.25 žmones iš šimto temokėjo 
rašyt bei skaityt. Iki 1930 
motų Sovietai buvo damokinę 
jau 60 žmonių iš šimto skai
tyt ir rašyt. Vien per pasku- 
jtinius dvyliką menesių Sovie
tuose buvo išmokinta rašyt 10 
milionų. Pristatyta knygynų, 

; mokyklų, darbininkų apšvietos 
kliubu ir t. t.; pražydo visos 

. . 7 ] ( meno (dailės) sritys ir žymiai
<aip 7.» va. pa]<j]0 abelnoji kultūra.

Kitas traukinys išeis po 10; 
vai. ir jau bus vėlu. Atminki
te, draugai, kad konferencija 
turi būt pradėta laiku.

A. Matulevičius.

A.L.D.L.D. II Apskričio Kon-! 
ferencijos Delegatų Atydai! j

Draugai ir draugės! Tie,; 
kurie esate išrinkti vykti į 
konferenciją, kuri bus 21-mą; 
d. birželio Linden, N. J., susi-; 
rinkite į Pennsylvanijos __
t į ne vėliau, 
ryte. Traukinys išeis 7:45. Tas judamasis paveikslas 

susideda iš sujungtų fotografi
jų iš paties gyvenimo. Sykiu 
su paveikslais eina aiškinimai 
anglų kalba.

HOLLYN’S
LIETUVIŠKA BARBER SHOP 

IR BEAUTY PARLOR

Pranešimas Moterims
metą turime geriausias Perma-

Kųrie atsilankysite, gausite ge-

Piliečiai Traukiami j 
Karo Muštrą

Daugiau Vietos Žinių
Penktame Puslapyje

ši
merit Waves, sulig vėliausios meto- 
dos.
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą* kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz-i 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną. 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptickos 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-9810

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM! 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis bar.berystes amato. Galit 
išsimokinti į trumpą laika ir vėliau 

. Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

NEW YORK, N. Y.
(124-151)

padaryti gerą pragyvenimą, 
mok i name ba rberiauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis i n st r ūkto ri u s.
IMPERIAL BARBER 

612—10th Ave.,

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDUL1U DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

VALANDOS:
Nuo 9 vai., ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

JONAS STOKES -:
Lietuvis Fotografistas

Siuomi pranešu savo koštame- 
riams, kad perkėliau savo studi-* 
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton 
rion S 
cey St. stotis,

>n vieton, no num. 512 Ma- 
St., kamp. Broadway, Chaun- 

Brooklyn, N. Y. , 
Naujoj vietoj- 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darba*s atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

Generolas Hanson E. Ely su 
džiaugsmu praneša, kad 2,800 
jaunų vyrų susirašė į vasarini 
karišką piliečių muštravimo 
kursą; ir tie vyrai išvyksią lie
pos 2 d. i Fort Niagara, N.Y., 
stovyklą.

Suprantama, kad tarp tų pi
liečių yra didelis nuošimtis iš
alkusių bedarbių, jieškančių 
maisto kad ir po šautuvu.

Kapitalistai ruošia visas ga
limas spėkas karui? visų pir
ma taikomam prieš Sovietų Są
jungą. Darbininkai iš savo 
nusės taipgi privalo rengtis.

Birželio 25 d. bus laikoma 
konferencija p r i sire ngimtii 
prie Pirmosios Rugpjūčio, kai
no tarptautinės demonstracijų 
dienos prieš imperialistinius 
karus. Konferencija įvyks 
Manhattan Lvceum svetainėj, 
66 East 4th St.. New Yorke. 
Lietuviu darbininkų organiza
cijos turi visos išrinkti ir pa
siusti savo delegatus i tą svar
bią prisiruošimo konferenciją.

Areštavo 7 Streikieres 
nri°š Dnww

Ketvirtadieni, pirma • diena 
streiko prieš duonos ir pyra-

SUSIRINKIMAI
Extra Mitingas
Liet. Darbininkų 40 Kuopos

Visi nariai Lietuvių Darbininkų 1 
Susivienijimo 40-tos kuopos (Ridge
wood) būtinai ateikit į nepaprastą 
šios kuopos susirinkimą sekmadieni, 

' , lygiai 10 vai. 
147' Thames St. 
yra labai svar-j 

l 
Valdyba, i 

(138-139)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia dideli pikniką sekmadienį, 
12 liepos (July). Klashus Clinton. | 
Parke, Maspeth, N. Y. Prasidės 2 
vai. po pietų. Grieš gera Retikevi
čiaus orkestrą. Įžanga 50c Kviečia
me visus rengtis dalyvauti mūsų pik
nike. Komitetas.

(138-139)

birželio (June) 14 d. 
ryte, Degulio salėj, 
Draugai, neveluokit 
bių reikalų.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigary

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliu 3 ir karietas veselijoins 
krikžtynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

7ar.7rr.~~7u'," .r m

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA didelis ir šviesus 

kambarys kampiniam name. Yra 
visi parankamai, atskiras jojimas. 
Matvt galima nuo 2 iki 8 vai. vaka
re. Mrs. Braniškienč, 47 Scholes St., 
kampas Lorimer St., vienais tropais. 
Brooklyn, N. Y. (138-140)

Kambarys už Žemą Kainą 
Pasirandavoja fornišmofas kambarys 
už $8 i mėnesį. Elektros šviesa, 
maudynes ir atskiras jojimas.

J. SVELAINIS
2810 E. 23rd St;,

Sheepshead Bav. N. Y.
(134-139)

Petras Naujokas
Savininkas

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTeS 
CIGARAI

LA ŪKŲ S, Fotografas 
Bedford Ąve., Brooklyn

‘ 'Tėl. Greenpoint 9-7831
\ " Gėąausia Studija, btdbklųne. Ateikit Persitikrinti

I .• » I v •

TEL., STAGG 2-0783

TREČIA DIDELĖ SAVAITĖ
Matykite šią stebinančią pergalę Sovietų Rusijos!

Amkino Perstato 5 YEAR PLAN 
(Penkiij Metų Planas)

Matykite, tą pirmą autentišką peržvalgą naujausio 
pasaulio civilizacijos

CENTRAL THEATRE, 47th Street & Broadway
Du rodymai Į dieną: 2:45—8:45 Prieinamos Kainos

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

(LevandauskaB)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

3 . .

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

e * j. 'sbu i, 't a a. jl a. r « a

Paminėjimui Internacionalės Solidarįškumo Dienos (
ir Pirmas Rodymas Darbininkų Kariavimo Jiidžio S
“FROM THE VOLGA TO GASTONIA” 3

(Padaryta Sovietų Sąjungoj) ;
Nedėlioję, 21 diena Birželio (June), 1931 <

PLEASANT BAY PARKE |
RENGIA W. I. R.

Pelnas skiriamas Vaikų Kempei ir Mainierių Pagelbai. \
Tėmykite sekančius skelbimus. t

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Namų Maliavotojai ir Dailydės
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. 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.
Arba Telefonuokite: Applegate 6648

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.

be
(NOTART PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-504J

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




