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

Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos organas “Pravda” 
išleidžiamas keturiuose mies
tuose: Maskvoje, Leningrade, 
Charkove ir Rostove. Laik
raščio tiražas siekia augščiau 
miliono. “Pravda” pasiekia 
visus kampus milžiniškos ša
lies. Tai galingas Komunistų 
Partijos įrankis pravedimui 
vienos linijos, vienos taktikos, 
vičnos idėjos visam krašte. 
Per “Pravdą” kalba bolševi
kų partija, vadas darbininkų 
ir valstiečių.

No. 140 Telephone, S*^gg 2-3878

1Išėmė Britvukės Geležėlę
Iš Jaunuolio Pilvo

PITTSBURGH.— Čia ta
po padaryta stebėtina ope
racija. Daktarai sėkmin
gai išėmė “safety” britvos 
geležėlę iš Morris Dye pil- 

Geležėlė turėjo ašme- 
Dye 
Ma

vo.
nis ant abiejų pusių, 
yra 17 metų amžiaus, 
noma, jog gyvens.

Straipsnyje “Socialdemok
ratinės Pažiūros į Partiją,” 
tilpusiam “Laisvėj” birželio 12 i 
d., d. Z. Angarietis nušvie-l 
čia visą eilę klausimų, į ku-| 
iriuos reikia atkreipt atydos. Qfi/tinliof'nu s?n
Dešinieji oportunistai nori, ;0UUdllMdl VCldbl Ml 
kad Komunistų Partija būtų į 
tokia, kokia yra socialdemo- :■ 
kratų partija, kurioje galėtų ■ 
sutilpti ir laisvai veikti visoki I 
buržuazijos agentai. Komu-

Liberalais Anglijoje
( LONDON.— Socialistai

nistij Partijos disciplina, griež- darbiečiai ir liberalai laiko 
ta bolševiatinė taktika, įtemp- konferenciją, kaip išgelbėti 

;MacDonaldo valdžią. Pavo
jus valdžiai pasidarė delei 

jiems i siūlomų taksų ant žemės, 
priešingas'O buržujai liberalai nenori, 

kad socialistų valdžia butų 
nuversta, nes ji taip puikiai

tas nuolatinis revoliucinis dar
bas, kiekvieno nario tvirtas 
susirišimas su pagrindiniu 

. partijos vienetu ir t. t., .
svetimas dalykas, 
jų idėjai ir supratimui.

—o—
Jau nebetoli ir dienraščio i gina kapitalizmo interesus. 

“Laisvės” metinis piknikas, ta 
didžioji visos plačios apielin- 
kės klasiniai sąmoningų lietu
vių darbininkų sueiga. I 
“Laisvės” piknikus suvažiuo
davo dideli būriai darbininki] 
iš tolimų miestų. Ketina su
važiuoti ir šiemet. Ypatingai 
Naujosios Anglijos draugai 
šiemet žada skaitlingai pasi
rodyti. Direktoriai yra berods 
padarę sutartį, kad šiame pik-, 
nike dalyvaus net du chorai iš

Šuliny Tapo Nunuodinti
Du Darbininkai

Kauno spauda rašo:
“Prie uosto kranto stato

mi dideli mokyklos rūmai.
Nauj. Angį.,būtent Norwoodo(Ties ta mokykla šį rytą no- 
irWorcesterio. Choriečių armi-!rėta išvalyti kanalizacijos! 
ja atpyškės busais. Na o. pik-, . g R b ke.'

lyno ir apielinkės chori. Yra, tunų metrų gylio. Jo dug- 
nuomone, kad kelias dainas'ne buvo apie metrą gylio 
dainuos visi chorai sykiu, 
bus vienas choras iš kokių 
ros šimtų dainininkų!

Tai 
po-

nu-
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“MOSCOW NEWS” IŠKELIA AIKŠTĖN ®sonai Virsįa ž'mįa. į Artojais ir Darbininkais
BJAURIUS DARBUS TŪLŲ AMERIKOS 

LAIKRAŠTININKŲ
MASKVA. — Apskaito

ma, kad Sovietų Sąjungoje 
yra apie 300,000 čigonų. 
Tai žmonės, kurie papratę 

News” talpina jos pačios baladotis iš vietos į vietą, 
laiškus ir pareiškimus, ku- Sovietų valdžia deda visas 
riuose ji pati pripažįsta, 
kad vyras paleistas iš dar
bo už nekompetentiškumą, 
o ji pati šiaip apleidžia So
vietų Sąjungą.

Dar daugiau žinių duoda 
{“Moscow News” apie viso
kius karjeristus laikrašti- Į bininkais proletarinėj 
ninkus, kurie ' nuvažiuoja 
Sovietų Sąjungom Viena 
korespondentė prisipažinus, 
kad ji tyčia dėjus visas pa
stangas, kad butų suareš
tuota, idant paskui pasi
garsinus kapitalistų spau-

Anglų kalba išeinantis 
“Moscow News” paduoda 
įdomių davinių apie ponią 
Grady, pačią inžinieriaus 
Grady, kuris dirbo Sovietų 
Sąjungoje, kaipo inžinie
rius. Dabar tie ponai su
grįžo Amerikon ir šmeižia 
darbininkų šalį. Buržuazi
nė spauda garsiai paskelbė, 
būk ponia Grady buvus iš
vyta iš Sovietų Sąjungos už 
pajuokimą draugo Stalino 
žurnale “Evening Post.” 
Bet tai melas. Tų ponų 
niekas neišvarė iš Sovietų 
Sąjungos. Inžinierius Gra
dy tapo paleistas iš darbo, 
nes jis didelis tinginys ir i do j ir gavus gerą apmokė-,1
nenori ščyrai darbuotis sa- jimą už tai. Tik jos nelai- 
vo amate. Ponia Grady, mė, kad, kaipo amerikon- 
kaipo laikraštininke, nore-Į kai, Sovietų valdžia nieko 
dama pasigarsint, sugalvojo .nedarius, nors ji tyčia ėjus 
melą apie išvarymą iš So-Į ir laužius visokius patvar- 
vietų Sąjungos. “Moscow kymus.

Vilkina Svarstymą Apeliacijos Nuteistą Mirtin 
Jaimuolią; T.D.A. Ketina Eiti iki Augšč. Teismo

MAINIERIŲ STREIKAS METASI 1 WEST 
VIRGINIJA; OHIO VALSTIJOJ DAR 

500 MAINIERIŲ SUSTREIKAVO
Dvi Anglies Kompanijos Jau Siūlo Unijai Taiką; Apskaičiuo

jama, kad Streikuoja 27,000 Mainierių; Masinis Pikietas____ kad įtraukti i .
i juos į naudingą darbą dirb-1 Tęsiamas su Didžiausia Energija, 
tuvėse bei prie ūkių. Pasek
mės puikios. Jau įsteigta
10 kolektyvių ūkių, kuriuose Įgautas
gyvena 10,000 čigonų. Va
dinasi, čigonai virsta žemės 
artojais ir naudingais dar- 

tėvy-
nėję.

IŠ LIETUVOS
Kraštas Artinasi Prie 

tastrofos

Ocean kasyklos 500 mainie
rių išėjo į streiką.

Policija pašovė d. Lance 
Shaw laike pikietavimo 
Wardeno kasyklos.

Charities Gas and Coal 
komp. ir S. E. Spears kom
panija jau sutinka pradėti 

i Ohio valstijoje nauji bu-'derybas su Nacionale Mai- 
riai mainierių stoja į kovą. !nierių Unija. Tų kompani- 
Dar išėjo į streiką 400 mai- jų bosai atvirai pripažįsta, 

Ka- nierių Bradley kasyklos ir,kad jų mainieriai pritaria

PITTSBURGH, Pa.—čia 
> pranešimas, kad 

penki šimtai mainierių išė
jo į streiką West Virgini
joj. Vadinasi, šis mainie
rių streikas jau apima 
minkštosios anglies kasėjus 

I trijų valstijų.

100 Witch Hazel kasyklos, naujai-unijai.
Du tūkstančiai mainierių; Unija sako, kad dabar

Jei kas numaršavo ir išvedė į strei-i kovos lauke randasi nema*- 
susipažįsta arčiau su kaimo M 1,500 mainierių Crescent į žiau, kaip 27,000 mainierių. 
ir miesto gyvenimu i. 
sprendžia apie to gyvenimo

“Žemaitis” rašo: “

Į

įr kasyklos, Pennsylvanijoj. Atsargiai vedamas apskal 
j Keturi šimtai tos pačios ka- čiavimas, kiek kur mainie' 

pažangą "ne1 iš valdiškų" hi- syklos mainierių tebedirba, 
kraščių, tai tas labai leng
vai gal pastebėti, kad kraš
tas artinasi prie katastro
fos. Ir štai žmonės nežiū
rint karo stovio ir cenzūros 
ima kelt balsą ir jieškot 
nepasitenkinimų esama pa- 

j dėtim... 
žios viršūnėse stovį vyrai 
pastebi, kad .ne viskas 
gražiai atrodo, kaip 
vaizduojasi jų lakiai 
tazijai... Pasirodo, 
liaudis išbuvusi' kelius 
tus po diktatūros letena ima. 
nepasitenkint ne tik ta esa
ma tvarka, bet ir nedaleid- 
žia minties grįžimo į tą se
ną padėtį, iš kurios pervers 
mas per vieną naktį pastū
mė ją į diktatūrą...

čekiškis. . Biednuomenė 
kenčia didelį vargą. Duoną 
jau suvalgė, pasiliko vien 
bulvės. Žiemos metu darbo 
negalėjo gaut.

Tokių vietų Lietuvoj ne 
viena. Visoj 
ga skurdas ir 
vienas > kelias 
stot į kovą, traukti į kovą 
vis platesnes darbo mases 
ir del šios dienos reikalavi
mų, ir del fašistų valdžios 
nuvertimo.

Fašistų vyriausybė ren
giasi apkraut visus tarnau
tojus naujais . mokesčiais. 
Įvedė padidintus muitus 
cukrui ir didesnį akcyzą 
.alui. Alus del grūdų pigu- 
imo buvo atpigęs, bet fašis
tai, padidino akcyzą, kad tą 
skirtumą sau paimt.

rių streikuoja.

Alkanų Bedarbių Maršavimas Illinois Valstijoj; 
Reikalavimai Valdžiai Bus Priduoti Šiandien

savo grūmojimą. Jis buvo; 
pareiškęs, kad tame mies
te bedarbiams nebus leista 
laikyti susirinkimą laike 
maršavimo į Springfield^, 
bet paskui sutiko leisti*^ 
Tas tik parodo, kaip daug; 
reiškia darbininkų klasinis

SPRINGFIELD, Ill.-Pir-
.“Net‘i? pačys vald- padienį, birželio 15 d., pri- 

• bus alkanųjų bedarbių eise-
"taip

tai
fan- i
kad į
me-

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Pereitą šeštadienį turėjo 
įvykti svarstymas apeliaci
jos delei naujo teismo nu
teistiems mirtin ■ juodvei- 
džiams jaunuoliams. Bet 
teisėjas Hawkins patvarkė, 
kad svarstymo tą dieną ne
bus, kad abi pusės gali pri- 

vėnyti. vptavicję© npui įduoti tiktai afidavitus. Ati- 
jis krito šuliniu. Kitas dar-j dėliojimo tikslas aiškus:

dumblo. Šulinį atidarius, 
vienas darbininkas lipo jį 
valyti. Vos pradėjęs lipti

Bet štai dar kas teko 
girsti. Direktoriai kalbėjo ir 
nutarė paimti judžius ’“Nuo 
Gastonijos iki Volgos” ir ro-!pats likimas: ir jis įkrito į 
dyti piknike. Tai didelis pa- 
simojimas, bet jeigu jis išdeg- i- 

tni Vilteli d UI'/i n 1101 o

bininkas šoko savo dlaugą privesti apeliacijos reikalą 'rų. 
gelbėti. Bet ir jį ištiko tas. . ...... . ....... ;...... . ... ;

prie pat liepos 10 d., kuo
met jaunuoliai bus nužudy
ti.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas j .pareiškė, kad 
kova bus vedama iki Jung
tinių Valstijų Augščiausįo 
Teismo, jeigu bus reikalas. 
Bus dedamos visos pastan
gos, kad nekaltus jaunuo
lius išgelbėti iš mirties nas-

na. Masių spaudimas pri- 
į vertė Illinojaus valstijos le- 

Sgislatūrą leisti bedarbiams 
i pristatyti savo reikalavi
mus, kurie bus priduoti 4 
valandą po pietų.

Taip pat West Frankfor- solidarumas ir masinis ju
to majoras Martin surijo dėjimas.

dyti piknike. Tai didelis pa-

tų, tai būtų didžiausia naujie
na mūsų piknikų procesijoj. 
Judžiai būtų rodomi parke, po 
atviru dangum, vakare. Vis 
už tą pačią 50 centų įžangą!

“Laisvės” pikniką.’? neous 
vien linksmą sueiga. Tai bus 
taip pat dar vienas parody- 

• mas, kad klasiniai sąmoningi 
lietuviai darbininkai ir darbi
ninkės remia ir rems savo re
voliucinį kovos organą. Jie 
taip pat dar kartą parodys, 
kad Komunistų Partija, kurios 
vadovybėj yra “Laisvė,” yra 
viso mūsų judėjimo vadas.

Pasirodė, kad šu- 
esama nuodingų 

dujų. Kanalizacijos vedė
jas skubiai nubėgo prašyti 
ugniagesių pagalbos. Jie 
nuvažiavę su reikalingais 
įrankiais ir kaukėmis iš šu
linio dujas pašalino ir iš
traukė darbininkus, deja, 
jau be gyvybės ženklų.”

Nuteisė 58 Ilgiems
Metams Kalėti

Siunčia Ginkluotas Spė
kas prieš Mainierius

Militaristai Vienijasi 
Kovai Prieš Komunistus

Kova Prieš Reakcinį At
eiviam Varžyt Įstatymą

Kiek Lietuvoj Ūkių

BUCHAREST. — Rumu- 
nijos kruvinoji valdžia nu
teisė ilgiems metams kalė
ti 58 darbininkus ir valstie
čius. Vienas gavo 20 metų, 
penki po 15 metų, ! viena 
moteris 12 metų, kita de
šimts, o trečia šešis. Ki
tiems uždėta bausmė nuo 1 
iki 20 metų kalėjimo. ,

ST. CLAIRSVILLE, O.— 
Pereitą penktadienį valdžia 
užuodė, kad 1,000 mainie
rių rengiasi pikietuoti New 
Lafferty kasyklą. Tuoj aus 
tapo apginkluota didelis 
būrys specialių šerifų buo
žėmis, gazinėmis bombomis 
ir kulkosvaidžiais ir 
sti saugoti kasyklą,
apielinkėj1 atmosfera labai 
įtempta ir vis nauji būriai 
mairiierių stoja; į streiką*

Lietuvoj au- 
vargas. Tik 
jį pašalint:

Įvykusio šiemet žemės ūkio 
surašinėjimo daviniais dabar Parduoda Ginklus—v— surašinėjimo davimais aaoar . .. • < «... • . *

Tolimesnių miestų draugai Lietuvoje yra 30’5 tūkst. 662 lillllljOS MllltariSiamS
jau dabar pradėkite planuoti, 
kaip pasiekti “Laisvės” pikni
ką. Laukiama svečių net iš 
taip toli, kaip CIevelandas. 
Šiemet ketina pasirodyti ir 
Pittsburghas—bent mes tiki
me, kad jie pasirodys. Gi 
pittsburghiečiai ir clevelandie- 
čiai labai retai aplanko Brook- 
lyną.

Karo Stovis Paskelbta 
Peru Respublikoj

LIMA.— Visoj Peru res
publikoj tapo paskelbtas 
karo stovis. Valdžia sako 
susekus suokalbį ir suareš
tavus 83 suokalbininkus. 
Visiems ’ jiems grūmoja 
mirties bausmė, jeigu bus 
rasti kalti pasikėsinime nu
versti valdžią.

ūkiai su 4 mil. 327 tūkst. 800 
ha žemės ploto.

Atskiromis apskritimis že-
mes ūkių skaičius pasiskirsto
taip:

Alytaus 17,044
Biržų 16,114
Kauno apskr. 16,112
Kauno mieste , 398
Kėdainių 12,704
Kretingos 14,980
Mažeikių 11,180
Marijampolės 13,786
Panevėžio 21,270
Raseinių 16,525
Rokiškio 13,418
Seinų 6,274
šakių , 10,177
Šiaulių 26,793
Tauragės 17,953
Trakų . 13,338
Telšių 12,232
Ukmergės 20,038
■Utenos 17,376
Vilkaviškio 10,116
Zarasų 7,198
Klaipėdos krašte 13,636

■ WASHINGTON;■ WASHINGTON;-^- Hpo- 
verio valdžia pątvarjkė, kad 
Amerikos kapitalistui gali 
liuosai , parduoti (, ginklus 
Chinijos budelių valdžiai. O 
jai tų karo ginklų reikia 
kovoje su komunistais prieš 
darbininkus ir valstiečius.

45 Centai už Dienos Darbą
Komunistų “Daily Wor- 

keriui” korespondentas iš 
Detroito prisiuntė čekį, ver
tės 45 centų. Tai alga vie
no darbininko, kuris gavo 
už dienos darbą Briggs 
kompanijos dirbtuvėje. O 
Briggs kompanija išdirba 
automobilių dalis delei For
do dirbtuvės.

pasiu
vi so j

100,000 Suareštuota ‘ į 
Per f Vienuolikį Menesiu <
• WASHINGTON.— Bėgy- 
je paskutinių! vienuolikoš 
mėnesių tapof .suareštuota 
100,000 žmonių už sulaužy
mą prohibicijos įstątymo. 
O pernai už tą patį, prasi
žengimą tebuvo suareštuo
ta 60,000 žmonių.

Privertė Paliuosuot
50 Jaunuolių

YOUNGSTOWN, Ohio.— 
Masinis darbininkų spaudi
mas privertė valdžią paleis
ti iš kalėjimo 50 jaunų dar- 
biųinkų, kurie buvo suareš
tuoti Jaunimo Dienoje, geg. 
30. Bet kiti aštuoni jau
nuoliai teisiami.

“Adatos” Profsąjunga

Kaunas. Gyvuoja jau nuo 
1928 m. Fašistų valdžia ne
siliauja su represijomis. Na
rių yra nuo 400 iki 700. Są
junga aktyviai dirba. Ada
tos darbininkų atlyginimas 
70 litų ir daugiau savaitei. 
Baltinių ir skrybėlių siuvė
jams nuo 20 iki 40 litų sa
vaitei. Kompensacijos ir 
už atostogas samdytojai ne
moka. Darbininkų streikų Kovojame prieš akordinį 
labai dažnai buna; Opus darbą (nuo štukos) ir nere- 
klausimas—tai atleidimas ir guliarų išmokėjimą.

SHANGHAI. — Chiang 
Kai-shekas susirūpinęs su
daryti bendrą militaristų 
frontą prieš Chinijos 
Sovietų Raudonąją Ar
miją. Pasiuntė delegatus 
tartis tuo reikalu. Nu- 
pas militarises į Cantoną 
matoma, jog laikinai bus 
sutarta bendrai kariauti 
prieš Raudonąją Armiją.

Darė Ablavas ant 
Komunistą Berlyne

Berlyn.— Šėlsta socialis
to Grzesinskio vadovauja
ma Berlvno policija. Bir
želio 2 d.‘ buvo padarytos 
visuotinos ablavos' po ko
munistų stubas. Jieškojo 
ginklų.

DETROIT, Mich. — Mi
chi g ano valstijos legislatu
res priimtas įstatymas 
prieš ateivius pradeda išju4 
dinti darbininkus. Tai pir
ma valstija, kuri žiauriai 
pasimojo ant ateivių. Jeigu 
šis įstatymas nebus sudau
žytas, tai greitu laiku re
akcionieriai tą patį padarys 
ir kitose valstijose.

Detroito Ateivių Gynimo 
Taryba rengia masinę de
monstraciją prieš šitą žiau
rų įstatymą. Paimta Olym
pia svetainė, kurioj sutelpa 
18,000 žmonių. Demonstra
cija įvyks birželio 19 d.

Komunistas Atsisako 
Prašyti Susimylėjimo

Nusižudė Kunigo Sesuo
GREENWICH, Conn. — 

Birželio 12 d. čionai nusižu
dė sesuo kunigo Elwoodo, 
kuris maldų pagelba ^gy- 
do” žmones. Moteriškė iš
šoko iš viešbučio lango ir 
užsimušė.

samdymas per profsąjungą 
ir atlyginimas už šventes.

Nesenai Italijoj tapo nu
teistas 16 metų kalėti drg. 
Hofmeier, tautybės švedas. 
Pasirodo, kad Švedijos val
džia bandė perkalbėti ko
munistą, kad jis paprašyti! 
Mussolinio susimylėjimo ir 
bus paleistas. Kreiptasi 
net prie Hofmeierio šeimy
nos, kad jinai jį perkalbėtų | 
prašyti susimylėjimo. Bet 
visos pastangos veltui, nes į 
d. Hofmeier griežtai atsisa- J 
kė klauptis ant kelių prieš , į 
budelį Mussolinį.

4 ;
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APŽVALGA Konvencijos
Vietoj Kryžiaus Arklio 
Pasaga

; Klerikalų laikraščiai, ra
šydami visokias nesąmones 
.apie religinius burtus, kar
tais gardaus juoko padaro. 
Bostono škaplierninkų or
ganas “Darbininkas” birže
lio 9 d. laidoj rašo: ,

Kartą vienos katalikiškos 
šeimos namuose pamačiau 
prie durų prikaltą arklio pa
sagą, kitame vėl, name—dram
bliuko atvaizdą, ' o kitur gra
žioj ir garbingoj vietoj pasta
tytą medinę.'.. kiaulę, kitur 
ant sienos prikabinėta dar 
menkesnių niekų. Ir vis tai 
daiktai, kurie, dabartiniu su
pratimu, teikia namams ir šei
mai “laimės.” Koks tai tuš
čias ir juokingas žmonių pra
simanymas, savęs apgaudinė
jimas! Tuo tarpu užmiršta
ma tikrai brangiausią daiktą, 
kuris šeimai ir namams teikia 
neišsemiamos laimės—Kryžių. 
Kiek daug rasime namų, kur 
šio ženklo jau seniai nėra.
Įvairius “laimės” ženklus vergija, 

namuose laiko tamsūs žmo-' 
4.- u. x ... . . . nės, tikintieji į visokius
vd Komunistų Partijos nariai arba artimi jos pritarėjai, burtus. “Darbininkas” ty

čiojasi iš tų, kurie saVo na
muose laiko arklio pasagą 
ar kitokį “nieką” del “ 
mes.” Vietoj to pataria 
kyti “neišsemiamos laimės” 
ženklą—kryžių.

Kryžius yra kartuvių 
ženklas, ir kaip visi kiti žen
klai, taip ir šis negali su
teikti laimės. .

Kas liečia laimę, tai nėra 
jokio skirtumo tarp kry
žiaus, arklio pasagos ar kir 
tokio ženklo—nei vienas jų 
niekam nesuteikė ir negalį 

■ suteikti laimės. Žmogaus 
vienokis ar kitokis gyveni
mas priklauso ne nuo bur
tų, bet nuo tam tikrų ap
linkybių, nuo medžiaginių 
sąlygų ir tt. Milionai be
darbių gali apsikabinėti 
kryžiais, bet tuomi jie savo 
būvio nepagerins, neišeis iš 
skurdo, jeigu jie' nesusior
ganizuos ir nekovos prieš

Watered at second clast matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

MAINIERIA1—STOKIT Į KOMUNISTŲ PARTIJĄ!

Nacionalė Mainierių Unija, su savo karinga kova 
prieš badavimą, prieš uždarbių kapojimus, prieš kasyklų 
savinihkus, sėkmingai veda dabartinį jūsų streiką linkui 
pergales. ,

Jūs per skaudžius patyrimus įsitikinote, kad senoji 
Jungtinė Mainierių Unija su savo agentais, tarnaujan
čiais angliakasyklų savininkams (su savo Paganais, Le- 
wisais ir jų klapčiukais) pakarotinai pardavinėjo ir iš
davinėjo jūsų reikalus.

Jau senai, kol dar anglies fabrikantų .agentas Ls^vis 
dar nebuvo sudaužęs Jungtinę Mainierių Uniją, šinitūi 
mainierių reikalavo jį pavaryti. Šiems kairiojo sparno 
mainieriams vadovavo komunistai.

Po to, kai Lewis ir kasyklų savininkai sudaužė Jung
tinę Mainieriij Uniją, šimtai angliakasių darbavosi die
ną ir naktį, kad suorganizuot kairiąją Nacionalę Mainie
rių Uniją. Dauguma šių eilinių narių organizuoto jų bu
vo komunistai.
s Tamsiausiose dienose, kuomet siautė terorizmas, už
darbių kapojimas, bedarbė, alkis ir badas, šimtai darbi
ninkų jūsų eilėse darbavosi dieną ir naktį, kad išlaikyt 
Nacionalės Mainierių Unijos gyvybę, ir dar būdavot ją, 
prirengt ją prie dabartinio streiko. Tie darbininkai bu-

Y •• 1 i • • • • »

Šiandieną pačiame kovos sukinyje, pikietų eilių prie
šakyje, kaipo vadai streikierių maršavimų, kaipo strei
ko skleidėjai, unijos organizuoto j ai ir pašalpos rinkėjai, 
dąrbuojasi pažangiausi, narsiausi ir labiausia pasišven- 
čianti vyrai ir moterys. Tarp jų šiandien yra šimtai ko
munistų.

Būt komunistu reikia niekad nesiliaut kovojus už dar
bininkų reikalus.

Komunistai visuomet yra pirmosiose eilėse kiekvieno 
streiko, kiekvienos kovos delei darbininkų sąlygų page
rinimo. Komunistai visuomet kaujasi prieš darbininkų 
neprietelius, vis tiek ar tie neprieteliai būtų angliaka- 
sįklų savininkai arba pardavikiški jų agentai, kaip kad 
Fągan ir Lewis.

“Komunistų Partija šiandieną remia jūsų streiką kiek- 
vjėnsj angliakasyklų srityj ir kiekvienoj dirbtuvėj..

•{Komunistų Partija susideda iš pažangiausių ir nar
siausių darbininkų, kurių pareiga yra būti pirmosiose 
eilėse kiekviename streike ir kiekviename judėjime delei J 
pagerinimo darbininkams sąlygų.

^Komunistų Partijęs nariai darbo unijose visuomet ko
voja už tokį *veikimą ir nusistatymą, kuriuom galima 
bfitų pagerinti būklę darbininkams. Komunistų Partija 
visuomet kovoja prieš prigavingus darbininkų vadus ir 
pįęįeš bosų agentus.

•“Komunistų Partija kovoja prieš visas kapitalistų val
džios pastangas, kuriomis jinai nori prispausti darbinin
kus. Kovoje prieš ateivių darbininkų deportavimą Ko
munistų Partija stovi pačiame priekyje. Kada baltieji 
bosai lynčiuoja negrus darbininkus, Komunistų Partija [išnaudotojus už tuojautinę 
organizuoją baltuosius ir ^negrus darbininkus kriošint!.pašalpą, už apdraitdą be

darbiams. Darbininkai abel- 
nai neturės geresnio gyve
nimo patol, pakol jie ne- 
nuvers kapitalistinę siste
mą, paremtą ant išnaudoji
mo, ir neįsteigs darbinin
kišką tvarką.

Darbininkai privalo mesti 
lauk iš savo namų visokiu 
prietarų ženldus.

linčiuoto jus. Komunistų Partija visuomet pasako dar
bininkams, kada streikuoti ir kaip geriausiai kovoti.

'Komunistų Partija taip pat mokina darbininkus, kad 
panaikint badavimą, vargą ir skurdą, karus ir teroriz
mą, su kuom darbininkai dabar kasdien susiduria,—kad 
tuos visus blogumus panaikint bus galima tik tuomet, 
kai bus įsteigta Darbininkų Valdžia šioje šalyje. Tai 
tokia Darbininkų Valdžia, kaip kad Rusijos darbininkai 
įsikūrė 1917 metais.

4 •' " -T ‘

/■Tai Sovietų valdžia, kur darbininkai yra savininkais ir 
viildo kasyklas, fabrikus ir dirbtuves, ir viską veda dar
bo žmonių naudai.

•‘Komunistų Partija šaukia pažangiuosius angliakasius 
stoti į jos eiles. Dabartinis mainierių streikas praeis. 
Bįet kova prieš kapitalistus turi tęstis, kol bus nuversta 
kapitalistinė “tvarka” ir darbininkai vąldys šią šalį.
. ;Pėr šį streiką jūs galite išsikovot geresnius1 uždarbius 
ir/Paramą bedarbiams.

(Bet vien šis streikas negali panaikint bedarbę.
•Vien šis streikas nęgalį panaikint anglies ir geležies • • 4 • W • • • 1 S f * •’ vz • 4. a « a

dabartinius įvykius Ispanijo
je. .

Kadangi Jankaų’skas jau 
“pusėtinai pasitaisė” (so- 
cialfašistų pusėn), tai su. 
laiku jis pilniausia išmoks 
.socialfašistinius principus, 
ir tuomet Grigaitis su juo 
neturės daug “trobelių.”

Vergija Anglijos Imperijoj
Anglijos, kaip ir kitų ša

lių imperialistai labai daug 
rėkia apie verstiną darbą:

Prieš krizį maišų apdir- 
’bimo fabrike dirbo dviem 
i pamainomis ir daug ddu- 

, . . ! giau darbininkų, kaip da
tų galima išvystyti naujas kad-j^ Dabar dirba 1)500 dar
ias mūsų organizacijai, taipgi ibjnįn^ įr yįena pamai- 
ir darbininkų judėjimui atel-|na> Darbo diena 8 V. Dir- 
nai. IWO. vaikų mokyklos tu-iba abiejų lyčių darbininkai. 1 
ri pritraukti darbininkų vaikus j Moteru dirba 2 kartus dau- 
___ ________ ____ 2- -1____1..‘ ’ 1___ 1.1.. ~~~ t - u

Rašo R. Saltzman, Generalis Sekretorius International ■ 
Workers Order

'Sekmadienį, gegužės 31 d., 
vidurnaktį, užsibaigė Interna
tional Workers Order (savišal
pos organizacijos) pirma kon
vencija.

Nuo'to laiko, kaip konvenci
ja prasidėjo Madison Square 
Garden, penktadienį, 29 d. ge
gužės, iki pat užsidarymo, 244 
delegatai nuo kuopų su; 51 fra
ternal ių delegatu'jautė, jt)gikon- 
vencija padarys naują skyrių 
istorijoj, fraternalio judėjimo 
Jungtinėse. Valstijose. I

o 1 x o • '.z 1 . .v"! Pirma konvencijos atidarimoSovietų, Sąjungoj,, kurio is-]kuomet minia
tikrųjų i ten nėra. i «> 1 i Jį Garden^ nėkūrie tos'otganiza- 

Bet pažvelgus į' Anglijos cijos aktyviški darbininkai dar 
innriia1 mafvsime. kad ioi v*s klausė patys savęs: ar NeVz*imperiją'matysime, kad joj 

dar viešpatauja tikra vergi
ja. :

pradėjo rinktis rų darbininkų.

Yorko darbininkai masiniai at
eis pažiūrėti konvencijos atida*-•1 OOO •! . •' Ą 1 • • • vio pclAAU 1 \3tl A.UI1 V VliblJ Ub' clLAUcl*"

1833 metais Anglijoj rymo9 jie supras reikšmę
tapo išleistas-įstatymas, ku- tos atidaryme demonstracijos? 
riame pareiškiama, jog ver
gija panaikinama visoj An
glijos imperijoj. Bet vergi
ja nepanaikinta. Vakarinėj 
Afrikoj, kur viešpatauja 
Anglijos imperialistai, yra

Bechuanalahd krašte, 
taipgi Afrikoj, kuris ran
dasi po Anglijos globa, 
taipgi yra vergija.

Verstinas darbas viešpa- 
kersai ir išilgai Af-Įj'j talija si 

rika.I c*

Anglijos socialistai, kaipo 
kapitalistų tarnai, priside
da prie palaikymo vergijos 
ir verstinoj darbo į Anglijos 
imperijoj.

Taip, “Pasitaisė”
Jau gerokas laikas, kaip 

Grigaitis mokina savo fron
tą, renęgatą Jankauską, so
cializmo, J?ęt Jankauskas' 
dar vis nepataiko taip nu- 

policiją ir valstijom kazokus? Vien šis streikas savaime kaip social-
nįpąvarys angliakasyklų savininkus iš valdžios kontro-; fasistmiai prmcfpąr reika- 

I ligvimo ir iš kasyklų savininkystės. * Jauja. Del tų shc'ialfa'šistūs
į Šis išireikas, tačiaus, yra tam tikras mūšis klasių ko- ■ Grigaitis “Naujienose” rą- 

voje»prįeš visus kapitalizmo blogumus. ■ !šo”

Hfcvimo ir iš kasyklų savininkystės. •

Skirtumas taip cukftius iš 
nendrių ir ktikiiVuzų

:Amerikoje daugiausia yra 
vartojama dviejų rusių cuk
raus. Vienas pagamina
mas iš cukrinių nendrių, o 
kitas iš kukurūzu (komų). 
Nendrių cukrus yra saldes
nis už kukuruzų cukrų. Jei
gu konservuotų Vaisių stik
linė norima padaryti lygiai 
saldžia su kukuruzų cuk
rum, kaip ir su nendrių suk- 
rum, tai priseina daugiau 
sudėt kukurūzinio cukraus. 
Bet cukrus yra didelis ener
gijos šaltinis, todėl fiziškai 
sunkiai dirbančiam ' darbi
ninkui gali būt-ir naudin
gas didesnis cukraus dau
gis. . >

Pirmiau Amerikos vald- 
1 žia reikalaudavo, kad pro

duktai, kur naudojama ku
kurūzų cukrus, taip ir būtų 
pažymėti, idant pirkikai 
“neapšigąūtų.” Bet tas rei
kalavimus nebuvo . išmjntin- 
gas, nes nėra įrodymų, kad 
nendrinis cukrus būtų sa
vaime1 geresnis' už kukurū
zinį. DabhE gi, kelk mėne
siai atgal, Amerikos žerpdir- 
byątės ministerija . panaiki
no; tą reikalavima.

Tai buvo drąsus' žingsnis fra- 
ternalei organizacijai atidaryti 
savo konvenciją Madison Sq. 
Garden.

Apie 9 valandą vakare dar
bininkai pradėjo rinktis.' Su- 
virš 12,000 darbininkų susirin
ko į salę. Aišku, kaip masės 
darbininkų, taip ir delegatai 
suprato to įvykio svarbą.

Tas masinis susirinkimas pa
rodė, kad International Wor
kers Order jau įgavo pripaži
nimą revoliuciniam judėjime. 
Atstovai nuo Komunistų Parti
jos ir Darbo Unijų Vienybės 
Lygos, kurie atvyko pasveikin
ti konvenciją, suprato IWO. 
svarbą, kaipo įrankio darbinin
kų klasės rankose, pabriežiant 
tą faktą, kad laike trumpo pe- kiniais toj srityj. 
riodo savo gyvavimo 1WO. jau entuziazmu konvencija 
patapo dalis revoliucinio judė
jimo.

Visą 1 pirmąją sesiją užėmė 
tapbrtas Nhcionalio Pildančiojo 
Korriiteto. Iš raporto buvo ma
tyt,, kad IWO. neina nudėvėtu 
kelAi sėntijų ‘savišelpos organi
zacijų. Raportas pabriežČ svar
bą mūsų organizacijos, kaipo 
mokančios pašalpą, galinčios?išr 
pildyti savo priedermes Savo 
nariams, jų šeimynoms atsitiki
me ligos ;arba mirties. Įsteigi
mas 24(1 kuopų, taipgi suorga
nizavimas medikališkų depart- 
mentų svarbesniuose centruose,, 
kartu su sukuopimu pakanka
mai finansinio kapitalo, taipgi 
buvo atžymėta raporte.

Tačiaus raporte buvo nurody
ta, jog ligos pašalpos ir pomir
tinės, kaip tai nebūtų svarbu 
Jungtinėse Valstijose, kur veik 
nėra socialūs apdraudos darbi
ninkams, neturi būt vienatinis 
organizacijos tikslas. Naciona- 
lės vadovybės, taip ir kiekvie
nos kuopos vadovybės, domė 
kreipiama į tai, kad IWO. bus 
išvystyta į galingą masinę orga 
nizaciją vien tik tada, kada jos 
darbas bus artimai surištas su 
ab'elnomis darbininkų klasės ko
vomis. Tai štai kodėl raportas 
gvildeno veik visas svarbias 
darbininkų judėjimo proble-' 
nias. *

Raporte nepamiršta pažymėti 
ir padarytos klaidos. Naciona- 
liš Pildantysis Komitetas ne
bandė užglostyti savo trūku
mu^. Priešingai; jis stengeši 
atidengti juos, idant išvengti 
'jų ipasikąrtojipio., </..!!
l' Shvo rezoliucijomis ir reko
mendacijomis » koiįVeąęlją' pą-: 
reiš 
ii» )• 
■šio

arčiau 1 prie darbininkų klasės* 
kovų ir į.skiepinti juose revo
liucinio judėjimo idealus. Imant 
domėn dabartines kovas pieti
nėse valstijose, kurios parodė 
atbudimą negrų masių, konven
cija atkreipė mūšų kuopų domę 
į reikalingumą vesti intensyvio* 
.organizacinio darbo tafpe neg-’ 

‘ • Desėtkai tūks
tančių darbininkų gali būt įt
rauktą į darbą, laikantis darbi
ninku klasės linijos. Išpildant 
savo užduotis tarp negrų dar
bininkų,, IWO. gali ’ patapti 
svarbiu faktorium organizavi
me darbininkų masių pietinėse! 
valstijose.

Nacionabo Pildančio Komite
to kova prieš baltąjį šovinizmą 
tapo konvencijos užgirta. IWO. 
Nacionalis Pildantysis Komite
tas nedarys jokių kompromisų 
su nusidėjusiais diskriminaci
joj prieš negrus darbininkus. 
Naujai išrinktas Nacionalis 
Pildantysis Komitetas tapo 
konvencijos instruktuotas vesti 
ideologinę kampaniją tarpe na- 150-180, reiškia, 
rių, kad^ išnaikinti visas žymes baį (Urba pavalgyti •

giau, negu vyrų.
Darbus dirba ir moterys 

ir vyrai vienodus. Darbai 
didžiumoje nuo štukų 
(akordiniai),. bet daug dir
ba ir padieniu. Padieniam^: 
moteriai! moka į valandą 
500 reisų, vyrui 800 reisų. 
Audėjai ir audėjos dirba 
nuo ,velėnų. Už išaudimą 
200 moterių veleno pirmos 
rūšies moka 14 milreisų. 
Žemesnės rūšies velenai ap- 

I mokami tik po 7 milreisus. 
Velenų rūšis nustato sulyg 
nyčių daugumo ii? jų sudė
tingumo. Vieną veleną dar
bininkas audžia 2 dienas. 
Labai turi sektis darbas, 
kad išaudus 2 velenu per 
trjs dienas. Į mėnesį dar- 
bihinkui išeina nedaugiau 
150-180 milreisų. Valgiui 
į mėnesį reikalauja irgi 

darbiniu-
baltojo šovinizmo iš IWO. eilių.

Sujungimas IWO. sukitomis 
proletarinėmis fraternalėmis or
ganizacijomis buvo svarbiausia 
konvencijos problema.

Pirmieji IWO. gyvavimo me
tai buvo atžymėta gerais atsie- 

Su dideliu 
priėmė 

vengrų savišalpos organizaci
jos (Hungaria Sick Benefit 
Fund) del sujungimo tos orga
nizacijos su IWO. Nacionalis 
Pildantysis Komitetas tapo in
struktuotas toliaus vesti dery
bas su jSlavokų ir rusų proleta
rinėmis fraternalėmis organi
zacijomis su tuo supratimu, kad 
sujungti jąs su IWO; ir veng
rų organizacijomis. Tais nu
tarimais konvencija padėjo pa
matą delei suvienytos proleta-. 
rineš organizacijos Jungtinėse 
Valstijose.

Konvencija nušvietė mūsų li
niją, ir sudarė didesnes galimy
bes sukrutinimui mūsų organi
zacijos. Pasilieka Nacionalini 
Pildančiajam Komitetui, dist- 
rikt.ų komitetams, miestų komi
tetams ir kiekvienai kuopai 
naudoti tas galimybes, vykinant 
gyvenime rezoliucijas ir suke
liant nariuose toki entuziazmą, 
kokis buvo konvencijoje. Tu- Į 
ri būt aiškiai nurodyta darbi-į kaulo kapitalistų, 
ninkams; kokią rolę lošia so- 
cialfašistų valdomos savišalpos 
organizacijos. Svarba IWO., 
kaipo klasių kovos įrankio, turi 
būt nurodyta darbininkams, 
Tasias užduotis atlikę mes ga
lime būt tikri, kad tekančioj 
konvencijoj turėsime didelius 
rezultatus, ir . tuo* budu priduo- 
sime didesnę jėgą revoliuci
niam judėjimui.

f.

Iktai visos šalies darbininkų klasės revoliucinis judė- 
ąs,y vadovybėje Komunistų Partijos, tegali sėkmingai 
oii bosus ir jų pravedamą badu marinimo sistema.

!S
ai Komunistų Partija tegali vesti darbininkus į žy-; 
prieš visus tuos blogumus, kuriuos šiandieną ken-

? jūs įr jūsų šeimynos. Stokite į Komunistų Partiją!
Amerikos Jungtinių Valstijų 

KOMUNISTŲ PARTIJA

f Darbininką! !®ė bosų užpuolimą ąnt algų.
(Sinti Kovos Laimėjimu i - —i , y . •rasjan aovgs taimejinw ■ x \ TT / ’po vadovyste Darbo Unijų 

Vienybės Lygos. Todėl da-
ANSFIELD, Ohio.-Ne-1 bar revoliucines unijos var-

| setai buvęs čionai plieno j das labai pakilo plieno dar- 
IfdOTnnikų streikas ritmu- bininkų akyse.

Nors Jankauskas per pas
kutinius metus ar kiek laiko 
pusėtinai pasitaisė, . bet’ nuo 
tos ligos jisai dar nėra pagi
jęs. ’

Skaitymo spartumas

Kolumbijos

!—už valgį.
. Pinigus moka laiku ir kas 
2 savaites kartą.

Vcrpyklose oras netikęs, 
daug dulkių ir visokių ga- 
zų Audimo skyriuose oras 
labiau pakenčiamas.

Už tankų lankymą išei
namų vietų persekioja ir 
rašo pabaudas.

Tuoj po revoliucijos fab
riko darbininkai paskelbė 
streiką, reikalavo 20 nuoš. 
pakėlimo algos ir žmoniš
kesnio administracijos ap
siėjimo. Kadangi darbinin
kai į streiką išėjo niekeno , 
nevadovaujami ir neorgani
zuotai, tai pastreikavę vie
ną dieną atgal grįžo į dar
bą, nors fabrikantas reika- 
lavimų neišpildė,

Darbininkai nei jokioms 
organizacijoms nepriklau
so. — ««•

Lietuvių darbininkių dir
ba 15: vedę moters, ir jau
nos nevedę cįarbininkės.

Darbininkai skundžiasi, 
kad yra išnaudojami iki

Bet, 
draugai, skundais ir deja
vimais mes savo būvio ne
pagerinsimo, nei savo eko
nominio skurdo nepaleng
vinsime.

Pirma, kad pagerinti bū
vis, reikalinga organizuo
tis, kadangi viešai nelei- 

jdžia, draudžia, tai slaptai, 
i Organizuoti turime stoti į 
streikus ir laimėsime..,. 
^Darbininkai savo, būvį pa
gerins, ne palaidi, kaip da
bar esame, bet tvirtai orga-

WILKES-BARRE, PA.
1 ‘ A/L.D.L.D. fcll Apskritys tu- 
ręjo surengęs paskaitas 43 
kdopai. Patek kftoš'įvyko gegu
žės. 24 dieną. Prelegentu buvo 
draugas, J. V. Stankevičius.

Pundas.
įškė, kad į
kultūrines 1: , _ «...

prasmei ąMydlo! • kr.eipti | f)raūt^b^Stankevičiaus aiškini*- 
dėmę centralinis aparatas, dis- maį buvo geri ir publikai pa- 

’ triktų komitetai, miestų komi- tiko.
.tetai, taipgi* ir ktidpdš1. Kul- Buvo ir muzikos. Aldona 
turinis veikimas, būtinai reikar, pfetariutė padainavo porą dai- 
linrt’nc Tie fnvi KiTT .i _ L. 1 U —_ i..

kultūrinį veikimą 
problemas plačiau- A * l 4 • 11 | * pi * 20. V. 31 m.

Tehenešioia Caristinę 
Vėliavą

Universiteto dingas.
Ve.deiko jisai savo straip- profesorius R. S.

snyje vis stengiasi parodyti, worth atrado, kad viduti- mąį nariu’svarbiomis darbinių- skundimą. Jos dainavimas* pu-

Jis turi būt taip veda-’nelių, būtent, kalinio dainą ir, **A*^~*^» VW..-- A V I UUl/ClJl/j JYCVllIllV UCvAlICJ 11

Wood- maš, .kad .užinteresuoti didžiu- darbininko aimanavimą; pasi

kad Ispanijoje įvyko ne dar
bininkiška revoliucija. Jeigu 
ne darbininkiška revoliucija, 
tai tuomet Jankauskui jau 
viskas “aišku,” nereikia nė 
žiūrėti, kas ten toje Ispanijo
je darosi: užtenka pažvelgti į 
kokią nors bolševikišką kny
gelę, ir tenai rasi visa; kaip 
ant delno išdėstyta. Vadina
si: “buržuazija,”- “kapitalis
tai,” “darbininkų slopinimas” 
ir tt. Taip jisai ir “aiškina”

niai greitas skaitytojas per-problemomis, 
skaito'po šešis žodžius į se-|ri. 
kundą tokios knygos, 'kuri| = 
yra nei perldngva nei per
sunki. Akys gali sparčiau 
sekti žodžius i ir sakinius, 
nekaip smegenys gali juos 
suprasti. 95 nuošimčiai lai-- 
ko būna §ueįkvojama suži- 
niems bei nesužiniems stap* 
čiojimams, kad “pagaut”

Veikimas tu- blikai labai patiko. Seserys 
j ri būt, tokio .pobūdžio, kad bū- Keminiutės gražiai pašoko kla

siškus šokius. Jų šokis taip 
pat publikai labai patiko. ^Be

gus ž ai doką ir Reikąuską, ku
rie buvo atsilankę.

Viskas gerai pavyko., Rei
kalinga ir daugiau tokių pamo
kinančių parengimų. Reikia 
kovoti ir .kartu lavintis, .švies- 

’tis. * ■■ ■ 1 '■

mintį. T 
skaitytojui įdomesnė, tai, ir 
greičiau skaitosi, nes ’žmo- 
gįi$ skubinasi prieiti prie 
a tfe akymų į paliečiamus 
klausimus bei sužinot, kaip 
kąCĘąigįis.A . n uiiyt •. ■ i

Jeigu knyga yra; to, turėjome ir svečių., tai drau-

Dalyvis

NEW BRITAIN, Conn.— 
Rusai popai tebelaukia su
grįžtant carų gadynės. Čio
nai įvyko demonstracija 
“Rusų Brolijos,” kuriai va
dovavo popai. Apart ame
rikoniškos vėliavos, žmone- . 
■lės tempė seną caristipęs 
Rusijos vėliavą.



irmadienįs.

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Partija, Kaipo Priešakinis nariai priimami, šisai faktas 
Darbininkų Klasės Būrys sako> kad plačiosios nepartiji- 

_____  i nių darbininkų masės skaito 
[mūsų partiją savo partija, par- 

Partija privalo“ būti/ ‘V8 artima. ir priF.imta!. kuria 
1 plėsti ir stiprinti jie giliai su- 
| interesuoti ir kurios vadovavi- 
i mui jie laisvanoriai paveda sa
vo likimą. Kažin ar bereikia 
įrodinėti, kad nesant šiems ne- 

! jaučiamiems moraliniams siu- 
• lams, rišantiems partiją su ne- 

, partija 
sprendžiamąja 

Partija yra 
darbininkų

• • n . iDrg. Stalinas šiaip dėsto šį 
klausimą. “1 , .
pirm viso ko, priešakinis dar
bininkų 
privalo 
riausius 
mentus, 
liucingumą, jų atsidavimą pro
letariato reikalams. Bet kad .
būti ištikrųjų priešakiniu bū- i PaiDjmemis masėmis, 
riu, partija privalo būti gink- 
luotą revoliucine teorija, žino
jimu judėjimo įstatymų, žino
jimu revoliucijos įstatymų. Be 
šito ji bejėgė vadovauti prole-; •< ‘Mes _  sako
tariate kovai, vesti proletariatą 1 uaSeS partija, 
paskui save. Partija negali bū- sa (0 kai’o metais, pilie

čių karo laikais, ir išimtinai 
visa klasė) privalo veikti mūsų 

l. privalo

ki asės būrys. Partija 
imtis savin visus ge- * 
darbininkų klasės de
jų patyrimą, jų revo-j Į

i likti 
savo klasės jėga, 
nenutraukiamoji 
klasės dalis.

Leninas, — 
, ir todėl veik vi

paskui save. 1
ti tikra partija, jei ji tenkin
tus! tik registruoti tai, ką 
pergyvena ir mano darbininkų parĮįj0S vadovaujama, privalo 
klasė, jei ji vjktųsi užpakalyje (kuoartimiausiai prie mūsų par- 
gaivalinio judėjimo, jei ji ne- ^jos prisijungti, bet būtu apsi
mokėtų nugalėti gaivalinio ju- gavinėjimas ir uodegavimas 
dėjimo abejojingumą ir indefe- manyti, kaci bent kada veik vi- 
rentingumą, jei ji nemokėtų sa arba visa klasė galinti, kapi- 
pakilt virš šios valandos prole- t-jizrnui viešpataujant, pakilt 

.ligi savo priešakinio būrio, 
vo komunistinės partijos, 
moningumo ir aktingumo.

• protingas sacialistas 
(komunistas, kaip dabar vadi- 
name-Red.) nedvejojo, kad ka-

tariato reikalų. Jei ji nemokė
tų kelti mases iki klasinių pro- 
tariato interesu laipsnio. Par-i

* • * I IV U JL k 1 M

tija privalo stovėti priešakyje į kjs ^ar 
darbininku klasės, ji privalo 
vesti paskui save proletariatą, 
o ne \iiktis gaivalinio judėji- p-talizmui esant net profesinė 
mo užpakalyje. II Internacio- 
nalo partijos, skelbiančios 
degavimą” ;
žuazii.ės politikos, lemiančios gajj apimti veik visą arba visą

ništų Partijos ir t visos : darbi
ninkų minios.

Kova Už Juodveidžių Teis

Kiekvienas : draugas : ir draugė- 
privalo lankyti susirinkimus ir 
energingai dalyvauti Partijos 
veikime. Komunistų Partija 
yra veikimo partija, o tokia ji 
gali būti tiktai tada, kada jos 
naridi yra veiklūs ir kovingi 
revoliucionieriai.

Antras dalykas, reikia taip 
vesti susirinkimus, kad jie ne
būtų nuobodūs ir perilgi. Kiek
vienas narys privalo prisidėti

Darbininkių Ketvirto Apskričio Suvažiavimas
»

organizacija (primityvingesnė, 
uo"; labiau prieinama atsilikusiems 

V™ skiepytoj os bur-• sluogsniams jr įa sąmonei) ne-l 
' lemiančios' apimti veik visą arba visą 

pro etariatui vaidmenį . įrankio darbininkų klasę. Tik apsigau- 
burzuazijos rankose. Tik parti- Minėti, užsimerkti prieš didumą 
ja žiūrinti priešakinio .proleta-• mt1Sų uždavinių, siaurini šiuos 
ciato būrio .žvilgsniu ir suge- uždavinius-reikštų tai, 
benti kelti mases iki klasinių m j r§įume priešakinio

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 13,000,000 juodveidžių. 
Negrai darbininkai dirba sun
kiausius darbus ir yra bjauriau
siai išnaudojamoji darbininkų 
klasės dalis. Jų teisės visaip 
varžomos, daugelyje vietų teat-'prie tvarkaus susirinkimų 
rai, valgyklos ir kitos viešos už- dimo. 
eigos jiems yra uždarytos. Al
gos mokamos mažesnės už to-1 
kius pat darbus, negu baltiems 
darbininkams, persekiojami ir 
linčiuojami. Vis tai žygiai 
viešpataujančios klasės, kad pa
dalinti darbininkų klasės jėgas 
į juodveidžius ir baltus, čiagi- 
mius ir svėturgimius ir tada 1 1 i sumušti darbininkų klasės tas, 
atskiras, dalis. ; Į

Komunistų Partija veda ko
vą už ateivių reikalus, 
begailestingą kovą : skelbia: 
baltajam šovinizmui. L

i šovinizmas pasireiškė ir lietu- •. pareigas. 
’ vių tarpe, ypatingai Chicagoje,: 
Detroite, Baltimorėje 
the, Clevelande ir kitur. i 

Lietuvių Komunistų Konfe
rencijų rezoliucija sako: “Ko
munistų Partija yra paskelbus 
begailestingą karą kiekvienai

1 baltojo šovinizmo manifestaci- 
ijai darbininku eilėse. Ne tik 
i principe, bet praktikoj komunis- 
tai turi įrodyti juodveidžiams 
darbininkams ir valstiečiams, 
kad mes 1 
tiška politinę, ekonominę ir so- 
cialę juodveidžių lygybę.” Rei
kia dirbti, kad rezoliucija būtų 
pravesta gyvenimai!, 
no 
čio 
tis

Susirinkimuose, , apart pap
rastų reikalų, reikia būtinai 
turėti diskusijas bėgančiais 
ir pamatiniais klausimais. To
dėl reikia taip vesti susirinki
mai, kad liktų laiko savitarpi
niam lavinimosi reikalui.

žinios Centro Biurdi

Jau kelis bartus buvo ragi
nami draugai teikti žinias’ Cent- 

taipgi ro Biurui apie ^svarbesnius į vy
rį kius kolonijose, tačiaus dar vis 

Baltasis nedaugei is draugų pildo savo

Darbininkių Moterų Susivie- domi. Provokatoriai provo- 
nijimo 4-tas Apskritys laikė kuoja darbininkus,

tuoja prieš -begėdišką įkrimi-f 
navimą ir baudimą mirčia 9 
negrų jaunuolių. Protestuoja
me prieš rasinę neapykantą 
tarpe darbo klasės žmonių,* 
kurią kelia kapitalizmas. Kiek

. - . |—darbininkus, reakcija; rasgs skirstosi, tiek šių dienų
konferenciją birželio 7-tą die- smaugia jaunuolius negrus (9 kapitalizmas turi progų susti-' 

v;...................v - - printi savo žiaurias spėkas.
as didžiausias išnaudojimas ir ai-.Darbininkai visų rasių, vieny- 
“ 1 •• _ giuo momentu kites!

i Mes reikalaujame, kad šitų 
Bet atsiranda ■ 9 negrų byla būtų nagrinėja-,. 

sKioKimnkų, -atsiranaa renega-1 ma įšnaujo. Mes tuom pačiu 
Į tų, kurie kenkia musų kovai.■ kartu siunčiam telegramą Ala*.« 

aukojate Dai-į bamos gubernatoriui, protes-’ 
ir imate Lai s- , tuodami prieš valdančios kla- 

’ Šerus, tai pa- s^s žiaurumą.

ną, žadeikio svetainėj, Nanti-^ nekaltai nuteisė mirti), kada! 
coke, Pa. Nuvažiavau ir ; “ 
pasiklausyti, kaip jos atsinešIgų kapojimas. Šiuo momentu' 
apie sklokininkus: nuvažiavau jūs, drauges, suprantate savo; 
11-tą valandą ryte. Konferen- klasės reikalus.. Z_1_.1V__ 11_.'
cija dar buvo nepradėta, bet sklokininkų, -atsiranda renega-Į 
tuojau atidarė. I 

Kuopų raportuose girdėjosi, J 
kad daug išaukoU darbininkų j 
spaudai, Nacionalei unijai, Ko-' 
munistų Partijai, “Daily Wor
keriui”. Toliaus ėjo svarsty
mas 
mes petį «.iuiv». Ayiciuįįco v i- 1’ j j i
sos prižadėjo remti “Vilnį,” ir! darbininkų klasei A.L.D.L.D. Į 
“Daily Workerį”, aukoti ir im-; 12-t-o apskričio konferencijo- 
ti “Vilnies” Šerus. !.ie, 26 d. liepos, 1931, Pittston,

‘ ' Pa. ?Paskiaus ėjo diskusijos, ar. 
sklokai gali būti vieta , tarpe | 
darbininkių. Nekurios drau
gės išsireiškė, kad reikia taiky- 
■ . • . t-x — r r i • — 1

[Jūs, draugės, aukojate Dai-i |)amos gubernatoriui, protes- 
j ly Workeriui” f ’ 1 “T ’
Į vės” ir “Vilnies 
j vyzdinga konferencija.

Na, draugai, vyrai, jūs
Daily Workerio” ir “Vii-; matote moterų konferencijos 
paramos. Draugės vi-! pavyzdžius. Ką jūs duosite

Komitetas.
čia <

S. Pietaris.

WATERBURY, CONN.
Birželio 3-čią dieną L.D.S.A. 

i kuopa laikė savo susirinkimą1 
ir nutarė laikyti sveikatos pa
skaitas po kiekvienam susirin
kimui. Komisija kreipėsi pas. 
Dr. Kaškeyičių, kad jisai pa

gamintų kokią paskaitą. Dak
taras maloniai sutiko ir jau 
paskaitų prisiuntė.

Pirma paskaita bus sekan-" 
čiame susirinkime, liepos 1-mą 
dieną, seredos vakare. Paskai
ta bus skaitoma, kaip naudo- • 
tis saulės spinduliais. Paskai
toj bus išdėstvta, kokią naudą 
saulės spinduliai reiškia darbi
ninko sveikatai. Susirinkimas 
įvyks po num. 774 Bank St. 
’ Visi, draugai ir draugės, at
silankykite. Kviečiame ir pa
šai in’us, “Laisvės” skaitytojus 
ir s'mpatikus.

A.LD1D. Reikalai!; tis sir jais. Draugė Zdaniene 
pasiima balsą. Ji muša sklo-j 
ką, kad jiem nėra vietos tarpe; 
mūsų. Vilkelis turi būti iš-i * Į
mestas iš mūs tarpo, kad nega- i 
lėtų ardyti mūsų organizacijas, i 
Drauge Frankienė: Vilkas turi; 
būti išmestas iš mūs organiza-. 
cijų—jisai daugiau negali ar-į 
dyt mūs organizacijas. Aš pa
siprašiau balso. Gavęs, kai-! 
bėjau: brangios draugės, svei-1 
kinu jumis taip energingai 
svarstančias ir ginačias darbi
ninkų reikalus. Taip daug jūs 

:s, esate išaukoję darbi
ninkiškiems reikalams. Aš, 
apie jumi iki šiolei visai kitaip1 
maniau. Dabar tą viską gir-!
džiu, kokį naudingą darbą jūs Rezoliucija Už 
dirbate darbininkų klasei. Aš 

Įima atlikti nepriklausant Par-' P’^u sykiu jūs, draugės, kon- 
tijoje. i ferencijoje. Draugės, kas link

sklokos, mūs užbaigta. Visi!
j už Komunistų Partiją turime ! 
| pasisakyti. Pruseika išmestas j 
iš Partijos. Sklokai nėra vie-1 
tos tarpe mūs. Labai gerai! 
pasakė drauge Zdanienė ir ei
kime tuo keliu. Visos sutiko, 
plojo, kad nėra vietos mūsų 
tarpe.

Jos svarstė ir savo vaikų 
auklėjimą, kad būtų jie nau
dingi' darbininkų klasei ir ge
ri komunistai. Jos pastebėjo 
Komunistų Partijai, Scranton e, 
Pa., kad yra vaikų draugijėlė. 
Jos šaukė draugus komunistus 
mokyti jų vaikus, padaryti 

r'dau- JU0S kreiviais darbininkų kla- 
Sakė, kad draugai neat-

Centro Biuras privalo žinoti, 
Elizabe-^kas dedasi kiekvienoje kolonijo-į 

ije, ką veikia mūsų draugai ir ' 
ir kaip kovoja prieš mus mū--i 
,sų vieši ir apsimaškavę priešai. •

“Negaliu Priklausyti

Rezoliucija Užuojautai Lietu
vos Politinių Kalinių

Mos'A.L.D.L.D. 13 apskričio 
112 konferenijos delegatai, nu
tarėm siųsti jums rezoliuciją 
užuojautos, kad jūs, draugai, 
narsiai kovojate su Lietuvos 

' fašizmu. Mes jums tą kovą ves
ti padėsime moraliai ir finan- ' 
siniai. Linkime jums galutino 
laimėjimo, nugalėjimo fašizmo 
ir įsteigimo darbininkų ir vals
tiečių valdžios.

Komitetas.

Yra- susipratusių darbininkų 
ir darbininkių, kurie savo ne- 
prigulėjimą prie Komunistų 
Partijos pateisina: “Mano są- 

. _ ar
ba “Turiu namelį, žmoną ir 
vaikučius, kaip aš priklausy-, drauge 
siu?” šitokį, pasiteisinimai ne
išlaiko kritikos. Kiekvienas

• draugas juk turi asmeninių rei
kalų, bet klasės reikalai yra 
pirmesnėje vietoje, o juos nega-

kovojame už. absoliu- lygos neleidžia priklausyti,

Kiekvie 
komunisto ir simpatizuojan 
darbinihko pareiga rūpiu 

ja įvykinti gyvenimai!.

jei už- Lankymas Partijos Susirin-
.... ... . . . j----- ------- i------------ būrioproletariato reikalų l^psnio— , skirturna nuo visų masių, svy-; 

tik tokia parv’ja gali išvesti rančiu ju linkui, jei užmirštu- • 
darbininkų klasę iš tred-unijiz- 
mo kelio ir padaryti ją savys- 
tove politine jėga. Partija yra 
pelitinis darbininkų vadas.

“Aš anksčiau kalbėjau apie 
darbininkų klasės kovos sunku-! 
mus, apie kovos apystovų sudė
tingumą, apie strategiją ir tak
tiką, apie atsargas ir manevra
vimą, apie žygiavimą pirmyn 
ir traukimąsi, šios sąlygos ne
mažiau, jei tik nedaugiau su
dėtingos, kai karo sąlygos. Kas 
gali susigraibyti šiose sąlygo-l 
se, kas gali duoti teisingos: 
orientacijos milioninėms prole
tariato masėms? Jokia armija 
karo metu negali apseiti be pri
tyrusio štabo, jei ji nenori pas
kirt sau pralaimėjimo. Argi ne
aišku, kad proletariatas tuo la
biau negali apseiti be tokio šta
bo, jeigu jis nenori atsiduoti 
suėsti .save aršiausiems prie
šams? Bet kame tas štabas? 
Toksai štabas gali būti tik re
voliucinė proletariato partija. 
Darbininkų klasė be revoliuci
nės partijos—tai 
be štabo. Partija yra 
riato kovos štabas.

“Bet partija negali 
priešakinis būrys. Ji 
kartu būti klasės būrys, klasės 
dalis, tvirtai surišta su ja viso
mis savo gyvenimo šaknimis. • 
Skirtumas priešakinio būrio; 
nuo visos kitos darbininkų ma-j 
sės, partijinių nuo nepartijinių ■ 
negali išnykti kol neišnyks kla- i 
sės, kol pfoletariatą papildinės j 
išeiviai iš kitų klasių, kai visa' 
darbininkų klasė neturės gali-: 
mybės pakilt ligi priešakinio 
būrio laipsnio. Bet partija 
liautųsi buvusi partija, jeigu 
šisai skirtumas virstų atitrū
kimu, jeigu ji užsidarytų savi- 
je ir atitruktų nuo nepartijinių, 
masių. Partija negali vadovau
ti klasei, jei ji nesusirišusi su 
nepartijinėmis masėmis, jei nė
ra sunėrimo partijos su nepar-] 
tijinėmis masėmis, jei tos ma-j 

• sės nepriima jos vadovavimo,1 
jei partija neturi masėse mora-' 
lio ir politinio kredito. Nese
nai mūsų partijon (VSKP- 
Red.) likosi priimta du šimtai 
tūkstančių naujų narių darbi
ninkų. Įžymu čia tai, kad šie 
žmonės ne tik patys atėjo par
tijon, kiek buvo nusiųsti jon 
visos kitos nepartijinės masės, 
kuri aktingai dalyvavo naujų 
narių priėmime ir be kurios už- 
gyrimo aplamai nebuvo nauji

kariuomenė
proleta-

būti tik
privalo

Bedarbis.

kimų CHESTER, PA

i ANT 
1 

Paliuosavimą .
9 Negrų 

A.L.D.L.D. 13 apskričio 12 
suvažiavimo delegatai protes-1

STOČIŲ G A LIT B GAUTI 
“LAISVE” F.LTZARETH. N. J

S. Mickus, 278 Second St.
V. Don a ven. 182 First St.

B. Figens. 221 Second St.
V pas SfngeH.

Ugnium j 
me priešakinio būrio nuolatinę į 

■ pareigą kelti vis didesnius sluo- 
' ganius ligi šio priešakinio laips
nio’.”

šitaip dėsto Stalinas ir Leni
nas reikalingumą ir skirtumą 
tarpe priešakinio būrio—Komu-

Partija, kad galėtų sėkmin
gai kovoti, laiko .kas savaitėj 
savo vienetų susirinkimus. Pas! 
mus randasi tokių draugų, ku- i

lie
pas
y.,

Čia.kai kurie susipratę 
į tuviai darbininkai gyvena 
I katalikas “ant burdo,” t.
turi pasisamdę. kambarius. Gy-

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

rie kartais be rimtu priežasčių . . \ . n 4-i1 !! .■ .- vendami pas tokius fanatikus apleidžia vienetu susirinkimus, . . . \ ... , . . . . k ,v .
• • “• • i • ' m susipratę darbininkai, jei lizsi-neateina ; Jų susll,^lmus. i0 tai kuomet tik

k.s elgesį, yra .labai blogas. patalo,, tai
----- ;-----------—-------------- -— I dievobaiminga' moterėle paima

20 METŲ JUBILEJAUS 20
PIKNIKAS!
Jau sukako dvidešimts metų, kaip “Laisvė” leidžiama 

Jubilėjinio apvaikščiojimo iškilmė įvyks

liepos-July 4 Dieną. 1931
Ruošiama įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 

tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

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

Naujus šokių Kavaikus Grieš Dvi Orkestros 1 .
Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalky Orkestrą

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

Dabar laikas atsiliept.

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

ĮŽANGA TIĖ 50 CENTŲ YPATAI

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

tą laikraštį tarpe dviejų šipu-
lių, nuneša į pečįų ir sudegi
na.

Tai vis darbai kunigėlių su- 
mulkintų nesusipratusių darbi
ninkų. Parapijonai turi 
giau skaityti darbininkų laik-;®^8, , . _ ...

‘raščius, o ypatingai komunis-! _n® avino,rn^rs vaiC n me
tinius laikraščius ir nusikraty-; tvėrė Jaunuolių Lygos. Drau- 
ti tą kunigų jungą. ; ges nutarė organizuoti vaikus,

Tie draugai, kurie i_____
darbininkišką spaudą, niekad , 
nenumeskite perskaitę

■ perduokite tiems C_____  . ............. -
kams, kurie nori skaityti. Rei-I dabartine spauda, su Komunis- 
kalinga gelbėti visais būdais tų Partijos dabartine taktika, 
darbininkams susiprasti, nes 
gyvenimo padėtis darosi kas 
kart sunkesnė.

skaitot ”au^^ komunistus mokyti vai
kus.

alej Kaip jos taisė skloką? Re- 
darbinin-1 zoliucija, ar mes sutinkame su

ar mes sutinkame su “Darbi
ninkių Balso” redaktores da
bartine taktika? Ar mes su- 

Taip pat reikia, draugai, tinkame su Lietuvių Darbininkių
Susivienijimo Centro Komiteto > 

i dabartine taktika? Kaip jos' 
! balsavo šitą rezoliuciją, rodos, i 
j draugė Zdanienė davė įnešimą i 
; klausti kiekvieną draugę atski-! 
rai.

Darugė Rusekienė iš Scran-' 
ton,. Pa. buvo pirmininkė. Ji i 
atsistojo ir iš mandatų šaukia j 
kuopos No. delegatės vardą, j 
“Drauge, ar sutinki su dabar-1 
tine “Laisvės” “Vilnies” ir 
“Darbininkių Balso” užimta 
pozicija; ar sutinki su dabar
tine Komunistų Partijos pozi

cija ir t.t. Ar sutinki, kad ši- 
tokia rezoliucija būtų pasiųsta

I, drbininkiškai spaudai? šitaip I 
1 kiekvieną delegatę klausinėjo, 
i Visos pasireiškė už dabartinius 
.centrus organizacijų ir Centro 
Biuro poziciją. Taip jos svar- 

i stė darbininkų reikalus. Tai 
į pavyzdinga konferencija, tai 
(Raudonarmiečių konferencija, 
tai moterų darbininkių konfe
rencija. Jos organizuoja dar
bininkų vienybę; pas jas sklo- 
kai nėra vietos; jos šaukia 
darbininkų vaikus į komunis
tinę mokyklą; jos organizuoja 
“Raudoną Armiją.” Tame lai
ke, kada krizis, reakcija, be
darbių 10,000,000 Jungt; Val
stijose ne turi darbo, 1,000 
darbininkų kasdieną miršta ba I 
du. Tada darbininkai strei
kuose šaudomi, areštuojami, 
kalėjimuose gyvi pūdomi ir žu-1|

greitai atsinaujinti mūsų laik
raščius, kaip tai “Laisvę” 
“Vilnį” ir “Darbininkių Bal
są,” kuomet jų prenum,erata 
pasibaigia. Jūs žinote, drau
gai, kad darbininkų spaudai 
yra ganą sunku verstis šiame 
krizio laike. Taip pat nerei
kia pamiršti užprenumeruoti 
sąvo vaikučiams, kurie skaito 
anglų kalba, laikraščius, kaip 
“Young Worker,” “Labor Uni
ty,” “The Liberator” ir 
“Working Woman.” Ypatin
gai jauniems tinka jaunųjų 
laikraštis—“Young Worker.” !|l!

Pratinkime savo jaunuolius' C1 
dar jaūnus prie skaitymo sa— 

j vo klasės laikraščių, kad jiej 
būtų darbininkų darbuotojai ir; 
kovotojai. Lai jie supranta' 
darbininkų reikalus ir kovoja' 
už geresnę darbininkų ateitį.. 
Nereikia vaikučius vesti į baž-, 
nyčią. Jiems reikalinga kla-Į 
sinis susipratimas. Bažnyčia 
tik nuodina jų protą.

Korespondentų Biuras.

London.— Amerikos' mi- 
lionieriai Harknessai, ku
rie paaukojo Pilgrimų Fon
dui $10,000,000, buvo priim
ti pas karalių Jurgį. Jie 
gavo progą karaliui ir ka
ralienei 
ir tatai 
garbe!

rankon pabučiuoti
skaito didžiausia

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry. LUTVINAS

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

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

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris ima
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

DBS. SCHONGER & STENGER
Brooklyn, N. Y.1 396 Broadway,

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE

<
MiimiiniuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiM
Ę VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ
i AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
I 325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

__ ___ , _________ _ _________ ____ ____  elektriku ir magnetizmą, ir vaitavimą, 
I ir pianą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbom

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAAUCIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiražymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo 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

Išardymas, rataisymas, sustatymas, suprast
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Puslapis Ketvirti Pirmadienis, Birž. 15, 193
I r . r

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Praplėstas Suvažiavimas

; * *
zis-bedąybė, negu pereitais jau senai panaikino visiškai,' 
metais buvo, bet Philadelphi- nejaučia nei bado, nei skur-

4 ■ Darbininkai’ turi patys pir
miausia susiprasti, atsisakyti 
nuo religinių prietarų ir stoti 
į klasinius darbininkų būrius. 
Reikia kovoti prieš nedarbą 
ir visą šią sistemą. Tik tokiu 
būdu bus galima pagerinti 
darbininkų būvis.

“Laisves” Skaitytojas.

' Kiek’teko patirti iŠ draugų 
Montreale, kad minimam nu
meriui būtų pavesta ne penk
tadienio, bet trečiadienio lai
da, o vėliausiai ketvirtadienio. 
Kai kurios kolonijos negauna 
laiku, kad galėtų tinkamai 
platinti. Taip pat Montrealo 
draugai mano, kad būtų išlei
džiamas ne birželio, bet lie
pos men. gale.

“Vilnis” turėtų pravesti at- Js knyg{* “Abejus, 
atinkamą kampaniją už išlei-j 
dimą ir parėmimą iš kolonijų.

Tolimosios vakarų kolonijos' 
turėtų irgi imtis lygiai akty-į 
vumo.

River ir McGraw gatvių. Graną 
River ir1 Grand Belt karai priveža 
prie pat svetainės. Kalbės dd. W._ 
Foster, R. Minor ir kiti garsūs kal
bėtojai. Kviečia visus atsilankyti 
Ateiviu Teisiu Gynimo Komitetas.1 

(139-141)

jos lietuviai darbininkai bei 
“Laisvės” visi rėmėjai ir sim- 
patikai suburs visas savo spė
kas ir surengs “Laivės” nau
dai pikniką da didesnį, negu 
buvo pereitais metais. “Lais
ves” piknikas šiemet įvyks 6 
d. rugsėjo (September), sek
madienį prieš pat Labor Day, 
toj pačioj vietoj, kur pernai 
įvyko—Laurel Springs. Šiemet 
“Laisvės” pikniko programa 
bus dar žymesnė, įvairesnė, 
negu pirmiau buvo. Piknike 
bus svečių iš apielinkės mies
tų. Bus chorai ir atletai iš 
Brooklyno ir Philadelphijos. 
Brooklyn iečiai vėl atpyškės su 
busais į pikniką. Tikimės, 

Kad ar- kaci šiemet tarp kitų, kalbės 
supažindinus savo narius jr d, w. Z. Fosteris piknike.

l dyti žurnalo leidimą, bet jo vie- 
i ton duoti jiems du puslapius ar 
daugiau jaunuolių reikalams 
“Labor Defender.”

(Pabaiga)
25,000 Naujų prenumera
tų “Labor Defender.”

Priimant 4 mėnesių planą, 
sulyg kurio yra nustatoma kvo
ta gavimui naujų prenumera-l 
torių “Labor Defender” 25.000. | 
New Yorko distriktas yra pasi-j 
ryžęs gauti naujų skaitytojų! 
ne mažiau 10,000. Per pasta
ruosius du mėnesius be jokios 
didelės kampanijos tiktai vie
name New Yorke skaitytojui 
skaičius pasidaugino nuo 2,500 
iki 5,000. Tas aiškiausiai rodo, Į 
kad T.D.A. smarkiai žygiuoja: 
pirmyn. Maskvos konferenci
ja, kuri nesenai atsibuvo, taip
gi pripažino, kad panašaus žur- į 
nalo, kaip “Labor Defender,”1 
kuris atstovauja klasių kovosi 
kalinius, nėra i . 
šalyj kuris turėtų tokį populia-. - -
rų pobūdį, kaip kad “Labor; ls JvU°PU reikalauja, kad mo- 
Defender.” Daugelis darbiniu-1klnl1-' skaičius būtu padidintas 
kų, kad ir nemokėdami anglu i l>° 4,nu0 ku0^’3' d']',e tai tu’ 
kalbos, jame gali aiški, supra-irgs IS8P>^t> Nac. Pild. Komi- 
timiĮ gauti .vien iš karikatūrų, | lelaS- 
kurios yra perdėm aiškioje for- , _
moję nupieštos. įietuviai dar- j Pasauline Protesto Diena 
bininkai neturėtų atsilikti nuo | Rugpjūčio 22; 4 Metai Nuo 
kitų tautų ir turėtų užsiprenu- Nužudymo Sacco ir 
meruoti “Labor Defender.”, Vnnypifi
Adresas sekamas: "Labor De-i Vd lu
fender”, 799 Broadway, Rm J Rugp. 22 d. sukanka lygiai į
41Q, New York, N. Y. f 14 metai, kaip Amerikos fabri- 

| kantų valdžia nužudė du dar- 
, . bininkus, Sacco ir Vanzetti. Ta

Tom Mooney ir Imperial diena po visą pasaulį bus žino- 
Valley Kalinių Savaite nuo ma kaipo protesto diena prieš 

15 iki 22 Birželio kapitalistus ir buržuaziją. To- 
i je dienoje bus reikalaujama vi
suose kraštuose paliuosuot kla
sių kovos kalinius. New Yorke 
bus milžininška demonstracija 

į ant Union Square aikštes.
Konvencija buvo gyva ir in- 

iteresinga. Savikritikos buvo 
Igana daug, bet ja niekas nepy
ko. Visi tarimai po diskusijų 
bu(ro priimti vienbalsiai. Jei 
laikas pavelys, kitu sykiu para
šysiu daugiau apie T.D.A. New 
Yorko distriktą.

Uždarant konvenciją visi de
legatai kaip vienas kūnas su-1 
dainavo Internacionalą, darbi
ninkų himną.

. Tarp. Darb. Apsig. žengia 
Į kairę; Propagandistų 

Mokykla
Siaučiant ekonominių! krizini 

' po visas Jungtines Valstijas, 
' reakcijai keliant galvą vis dau
giau ir daugiau, Tarp. Darb.

. Apsigynimas savo vairą pasu
ke daugiau į kairę.

! čiaus
I su nauja kryptim, nutarta įs
teigti tam tikrą mokyklą. Kož-

I na kuopa turės teisę mokykloje 
; turėti po du mokinius. Mokyk- 
' la tęsis per 10 savaičių. Kle- 
I sos atsibus vieną arba du sy- 

’nei "jokioj kitoj |kius i savaitę. Mokykla atsi-
' ; darys greitoj ateityje. Dauge-j į pikniką.

Kadangi Bendras Komitetas 
likosi panaikintas ir jo parei
gas eis organizacijų sąryšis, 
tai pikniką rengia A. K. Lie
tuvių Frakcija su pagelba visų 
Philadelphijos organizacijų.

Renginio Komisija.

sukanka 15 
Mooney Cali- 
kankinasi už 
reikalus. T.

Liepos mėnesį 
metų, kaip Tom 
fornijos bastilijoj 
darbininku klasės 
D.A. su įtempta energija rcn- j 
gia masinius protesto susirin-i 
kimus ir demonstracijas už pa-Į 
liuosavimą Tom Mooney ir Im
perial Valley kalinių. Tom 
Mooney yra parašęs brošiūrą 
tuomi reikalu. Joj be pasigai
lėjimo demaskuojami Amerikos 
Darbo Fed. fašistiniai vadai, 
kurie yra prisidėję prie įkalini
mo Mooney ir kitų. Tą brošiū
rą reikia visur platinti. T. D. 
A. taipgi išleis tam tikrą bule- 
tiną ir tūkstančius atviručių, 
kurios bus siunčiamos Califor-' 
nijos gubernatoriui, reikalau-! 
jant paliuosuot Tom Mooney ir 
kitus.

Scottsboro Jaunuolių ir Pa- 
tersono Kalinių Gynimas 
Eina Per Galvas Fašistinių 

Unijų Vadų
Iš daugelio kampų ateina ži

nios, kad gynimas paminėtų ka
linių eina neblogai. Buffallo, 
N. Y., Sheet Metal Workers lo- 
kalas yra fašistų rankose, bet 
nuėjus T.D.A. delegatams visgi 
delei svieto akių vadai sutiko 
duoti balsą 5 minutėms su ta 
išlyga, kad nieko nereikalaus, 
bet po penkių minutių kalbos 
eiliniai nariai nutarė išrinkti 
2 delegatų į T.D.A. Tas paro
do, kad* fašistiniai vadai jau 
nebegali eilinių narių sulaiky
ti. čionai paduodu, kaipo pa
vyzdį, kad .sukoncentravus vi
sas spėkas, kokias turi T.D.A., 
galima nuveikti milžiniškus 
darbus.

do, nei jokio išnaudojimo, 
kuo mes galim pasigerėti, 

Į ir turime dėti pastangas, 
kad tą įgyvendinus ir Ar
gentinoje, nes tik tada bū
sime liuosi nuo bedarbės, 
bado ir išnaudojimo.

SPRINGFIELD, ILL
MONTREAL, CANADA

Kanadiečių Domei
“Vilnies” palaikymas yra la 

- bai svarbiu klausimu ne vien 
i Amerikoje gyvenančių, lietu
vių darbininkų tarpe, bet ir ar
timiausiose kolonijose. Toron- 

I to draugų atsišaukimas del iš- 
Į leidimo specialio “Vilnies"

Apie pikniko programą bei jo riau, __ ,
visą prisirengimą bus pra- į blogiau darosi, 
nešta vėliau. Šiuo sykiu pra
nešam; kad piknikas yra .ren
giamas ir jis įvyks. Aplinkinių 
miestų lietuvių organizacijų 
prašome organizuotis ir vykti

Pas mus dabar viskas rodos 
apmirę, judėjimas labai men-i 
kas. Gal būt todėl, kad dar-' 
bai labai menkai eina. Dabar j 
dirbama tik po dieną kitą į 
savaitę.

Darbininkai dar vis save ra-1 JeK,im(1) sPec;.alj.° "Vilnies” nu
mina, kad kada nors bus ge-: V10.1.10. kai}a(hečiams, turėtų is- 
riau, bet vieton gorėti, dar Jndmti visų Kanados kampų

i lietuvius darbininkus į taip kil- 
tik kuni-!lia naudingą darbą. Su spe- 

randa g-a-'c^a^u “Vilnies” numerio išlei- 
Dar

Paulius St.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Bedarbė Didėja 
Argentinoj

laikraštyj “Tie-

ir badas 
didėja.

visu 
Kas 
eina

Apie “Laisvės” Naudai 
Pikniką Philadelphioi

Tūlas Bedarbis sekamai 
rašo Argentinos Komparti
jos Lietuvių Frakcijos dvi
savaitiniam 
sos Žodis:” 

Bedarbė 
smarkumu
šiandien bedarbis ir 
prie dirbtuvių vartų j ieško
ti darbo, tas tikrai patvir
tins, kad tai yra tikra tie
sa, ką rašau.

Anksti rytais, dar su nak
ties neužsibaigusia tamsa, 
patinki bedarbių būrius 
skubinančius prie fabrikų 
vartų arba šiaip prie viso
kių agencijų durų, kurios 
atsidaro 7 vai. arba vėliau, 
o bedarbių būriai stovi nuo 
ryto 4 vai. Auštant rytui 
dar pulkai bedarbių pasi
daugina. Gal kiti mažiau 
alkio kankinami, ateina vė
liau į samdymo vietas, arba

Vienas, tai kitas teiraujasi, moterys su mažais vaiku-i 
kas Bus su “Laisvės” pikniku1 čiais, nenorėdamos vidur-! 
šiemet.-arrs įvyfe prieš La-; ] ktvj ju budinti, atsineša 
skleidžia paskalus, būk šiemet kiančius ant lankų. Ry

tais ypač dabar žiemos šal
čiams atėjus, skurdo nuvar
ginti bedarbiai, neturi nei 
žmoniškų drabužių, kas juos 
apgintų nuo šalčio, kuris 
rytais labiausia jaučiamas. 
Nudriskusių ir alkanų be
darbių minios sudaro liūd
ną vaizdą, o ypač tie "maži 
vaikai, kurie verkia nuo šal
čio ir alkio ant motinų ran* 
ku. *1*1 Draugai bedarbiai, ar 

, ' mums taip tyliai
1 ' skursti? Ar negalime orga-

. nizuotis ir bendroms jėgoms 
' • j

kovoti už savo reikalavi-, 
todėl, darbininkų Imtis? Koliai mes tylėsime, į 

*s nieko neduos 
ir skurdas ;dides vis smar- 

ikiau kiekvieną dieną, o ka
pitalistai tik to ir laukia, 

tampriau surištas su savo kla-įkad darbininkai pusiau al- 
sės vadu. Viso pasaulio dar-.|kani jiems dirbtų, ir kad be- 

. . . i -....... “J minios lauktų už
tinį kapitalistinį krizį bei ja-,fabriku ir dirbtuvių vartų, 
me savo gyvenimo sąlygas, jie., nnkanoti
gerai supranta, kas rūpinasi |.as Pa/Ieaa j ems nu apo 

, r jų klasės reikalais. Mūsųiab?as labiau išnaudoti 
Isleiuo ketu- i dienraščiai: “Laisvė” ir “Vii-: d i r b a n č ills darbininkus.

> Young nis>» yra va(jai Amerikos lie-į Draugai bedarbiai, nesulau- 
anino-nni 'tuvių Pr°lotariato judėjimo.! ksime geresnes ateities iš 

_ Jaun.uo-1? delegaci- Kad mes turim didelę susipra- -ip fnqiqfn vnHžios nors 
ja šioj konvencijoj buvo smar- tusių iietUvių darbininkų armi- P1111^1 -±a«Stų valdžiom, no 

Jie buvo pasiryžę gauti už-jją> tai dėka mQsų spaudai ir lr lauktume kelis metus.
’ 1 ’ j visoms mūsų subudavotoms or- < Turime organizuotis ir at- 

ganizacijoms, kurios sukoši ir kakliai kovoti po Komparti- 
sukasi lyg tos planetos apie jos vadovybe, už paramą 
mūsų spaudą, j--*—• ------ .... i - --
darbininkus į savo klasės ar 
miją po vadovybe Komparti . ,v _ 
jos. I]S Rusuos

Šiuo metu yra didesnis kri- valstiečių,

piknikas neįvyksiąs delei pasi- 
reiškusios tarpsavinės kovos 
mūsų fronte. Nieko panašaus! 
Sąmoningi lietuviai darbinin
kai, kurie glaudžiasi prie 
Kompartijos, gerai apčiuopia 
ir supranta savo vado pozici
ją, ir kaipo toki, nebėgs iš 
savo klases armijos, nepaisant 
tos iškilusios savitarpinės ko
vos tarp klasiniai susipratusių 
darbininkų.

Philadelphijos susipratę lie
tuviai darbininkai pripažįsta 
savikritiką, bet jie nepripažįs
ta savo eilių skaldymų taktiką, ' verta

prieš Kompartiją; Nepaisant 
tos kovos, mūsų dienraščiai pa
siliko po gryna Kompartijos' 
kontrole ir, i
klasė, kaipo tokia, nieko ne-^nums niekAs 

j prarado. Darbininkams rei- 
Pastaruoju laiku New Yorke lki® džiaugtis, kad jų subuda- 

ėjo tverties jaunuolių vota spauda • ir visas orgam- 
kuopos prie T.D.A. šiuo tarpu zac,n,s darbas paslhko dar 
gyvuoja jau keturios ir jųjų sgs yadu _ _____
aansta as, sus.deda! «s ciagmnų bj . k . . žj t dabar-! darbiu
darbininkų jaunuolių, kurie sa- ‘ 1

> darbštumu jau gerai pasi- 
Surinko keletą šimtų do- 

ųdd. Li. Wing ir Scottsbo- * 
•o jaunuoliams. 7............

numerius žurnalo “Young 
ender”, kuris tapo visas iš-

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirinki

mas bus antradienį, 3 6 birželio, pap
rastoj vietoj, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Kurie užsimokėję, gausit nau-

Sekr. J. E.
(139-140)

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ISbalnamuojn ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už, žemą kainą nuliūdimo 
valandoje kaukite* pas mane. Pne mane 
galite gauti Intui ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už ženrį kainą

Gerai dabar, tai 
gams, kurie dar vis 
na sau pasekėjų. . . . . .
randasi darbininkų, kurie tiki ^ai P. a^us ^ai^zas vien^ia- 
į kunigų’ ir kapitalistų išrastą. 
dangų ir peklą. Jie i.... .......
tuos darbininkus taip, kaip jie 
gali. Neša darbininkai savo 
paskutinius centus tiems iš-į 
naudotojams.

Darbininkai sudeda savo vi-; 
sus centus, kad tik išlaikius• 
“dievo tarnus,” kurie jiems ža-! 
da tik po mirčiai dangų, o pa-j 
lys sau krauja turtus ir uliavo-! 
ja. i

"Jcialiu “Vilnies” numerio išlei- 
vis ' dimu1, turėtų būti surištas la-

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25-tos kuopos nepapras

tas susirinkimas bus ketvirtadienį, 
18 birželio, Lietuvių svetainėj, 851- 
53 Hollins St., 8-tą vai. vakare. Yra 

i svarbus reikalas 
nariai dalyvauki!.

Sek r. P.

šymui žinių iš Kanados, bet tp 
mulkina numerio platinimui, prenume

ratų bei serų gavimui.
Kanados Komunistų Parti

jos taipgi yra priedermė padė
ti platinti mūsų komunistinę : 
spaudą tarpe lietuviškai kai-į 
bančių darbininkų. Tam dar-' 
bui vadovauti turėtų imtis ini- j penktadienį,^ 19* birželio, Grand'Čir-j 
ciatyvos artimiausia Centro cus Parke, 5-tą vai. po pietų. lu pa-i 
Komitetui lietuvių frakcija To-i 
route.

Idb'ai 
visi

aptarti, tat

Glaveckas.
(140-141)

DETROIT, MICH.
I

Milžiniška Protesto Demonstracija I 
Užprotestavimui prieš ateivių re- | 

i gistravimo Joilių demonstracija įvyks ;

Centro cus Parke, 5-tą vai. po pietų.
! tį vakarą, 8-tą valandą, bus prakal- j
; bos didžiausioj Detroito svetainėj i
i Olympia, kuri randasi ant Grand
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1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

RENGIA L.L.R. CHORAS Iš NORWOOD IR LAISVĖS CHORAS Iš SO. BOSTON

atletikų parke £

WALPOLE, MASS. HPALEI FISHER STREET,

Pikniko pradžia 10-tą vai. ryte, programa prasidės 3-čią vai. po pietų

Sporto programą pildys žymiausias Naujosios, Anglijos 
Labor Sports Union “Tymas” (Joktas) “Yritys.” Šis 
Joktas jau yra laimėjęs net septynias sidabrines taures už 
geriausius lošimus įvairiuose sporto lošiuose.. Todėl bus 
svarbu kiekvienam pamatyti sporto lošius.

Dainuos astuoni Massachusetts chorai iš šių miestų: 
Aidas, po vadovyste M. Meškienes, iš Worcester; Laisves, 
po vadovyste M. Pau'iiukaičio, iš Haverhill; Liaudies, po 
vadovyste M. Paulhihaičio, iš Lawrence; Lyros, po vado
vyste M. K. Bolio, iš Stoughton; ’ Aidas, iš Hudson; Liuo- 
sybes D. Ra tolio, po vadovyste E. J. Sugar iš Montello; 
Laisves, po vadovyste Ii. Niukaites, iš S. B'oston; L. L. 
IL, po vadovyste E. J. Sugar, iš Norwood.

, programa bus įvairi ir didelė. Tai bus 
įknikas. Todėl nuoširdžiai kviečiame pla- 
skaitlingai suvažiuoti ir linksmai laiką pra- 
ičlu sykiu parernslt darbininkiškus chorus.

Kviečia visus Bendra Abiejų Chorų Komisija.

čia visuomenę

E

S
H

bedarbę WWlrtWVMinil'

Keturios Naujos Jaunuolių 
Kuopos

•k?.

rimą iš konvencijos, kad leis- | 
savo žurnalą ir ateityje, 

konvencija savo draugiška 
itika įrodė jaunuoliams, kad 

du panašius žurnalus nėra 
o išrokavimo. Jaunuoliai

nai Ijkosi įtikinti ir pa- 
alsavo vienbalsiai sustab*

* J O V CV V.* V V j U Li J z Cv X CV * 1 ‘ »

spaudą, bešyiesdanios bedarbiams 3 pens į dieną trr\ Izluana nr. 1 9 # -i •
ir tt. Turime imti pavyzdi 

darbininkų ir 
kurie

Labor Sports Union “Yritys” Jokias

Laisves Choras, Montello, Mass.
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' Puslapis Penkias

WILKES-BARRE, PA,

LIETUVIŠKAI-AMER’KONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

F. URBONAS, Aptiekoriuskad jis. nepaiso kas ir

$

Įsteigta jau 25 Metai
Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c. už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

baigta. Ne! Aido Chore su 
skloka negali būt pabaigta! 
Choras turi geriau apsižiūrėti.

D. Zdaniute.

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

J; , * ' • f i j ' '
nadienis, Birž. 15, 1931

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Protokolas

Bedarbe Dar Didinasi

Kuo

RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVįJ LAUKO
Vieni atša-

THE COLLECTED WORKS OF

t!

5

<

3

?

1

AT

Usually S 18.50

NOW $9.25198,O.

bet jau su ateinančiais nebu- ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

o2220 Avenue J,
46 Ten Eyck Street

Pirm. Jurgis Bulotas. 
Sekr. M. Eschukiene.

į

as 
Karta

skričio \. „ 
kuopas dirbti.

Scovele ir American Brass 
i Ko. paleido virš 600 darbinin- 

Waterbury Clock Ko. vi-

—Street or Avenue
State_

komisija rūpinasi;
streikuojančioms j 

duoną. Moterys,j

z e m ą 
nuliūdimo 
landoje šauki
tės pas:

Norintieji 
riausio 
navimo

ge- 
patar- 
ir už 
kainą, 

va-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rcsidencija: 13 M est 3rd Street 

Tek: So. Boston 0304-W

Bosai, policija ir Amerikos! 
vieni išsinešdinėjo tam tikras Darbo Federacija—visi eina iš 
korteles, kiti be nieko. ‘vieno, kad sulaužius tą darbi- 

Aš pradėjau juos klausinėti, ninku šeimynų streiką. Perei-

Siuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesija.;

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry Si.
Dabar mano antrašas:

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina. t

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe

K. KASPER BARČIENĖ, 
Savininkė

Kampas L ir Sixth Streets
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R

tės visais reikalais augščiau ; 
nurodytu antrašu.

Įnešta, kad sekantis suvažia-

tai lapelius panešiojau, taijve k^ a§ išgirdau iš tų bedar-Į 
; šian ir ten laiką praleidau. bįų jr kokis jų manymas. Jie'

[tą trečiadienį ir ketvirtadienį1 kalinga tik kovoti ir kovoti Į 
01 'prieš tokias nedarbo ir bado,

sąlygas. į
Tačiaųs tuo pačiu laiku yra i 

ir tokių darbininkų, kurie sa-Į 
vo sutaupintus centus leidžia' 
kunigų užlaikymui, čia įvyko 
lietuvių vestuvės. Tos vestu
vės atrodė daugiau į cirką, vi
sokie papuošalai ir nereikalin- 

' gi pamarginimai daug lėšavo.
Bet tuo pačiu laiku bedarbiai 
neturi nei ką pavalgyt, o tur
tuoliai kelia visokias puotas.

Bedarbis.

brolis gyvena. Bet kam čia1 
žinoti? Mat, svarbiau yra da-! policija areštavo 21 pikietuo-: 

, Kiti jau paleisti po kau- 
Dar kiti sėdi kalėjime." 

Streiko komisija ir visi kiti 
j streiko paliesti darbininkai ir 
i darbininkės deda visas pastan- 
j gas, kad streiką dar praple- 
i tus, kuomet A. D. F. bando 
' prisitaikyti ir išduoti darbinin
kų reikalus. '

Streikieriai reikalauja, kad 
duonos kainos būtų sekamai 
nustatomos: Ruginė duona 5c 

'svaras, balta duona—6c, cha-

pildyti kuopos darbuotė, šmei-;toją. 
žiant pažangiąją dalį Akrono Į cija. 
lietuvių darbininkų.

Tas Kuopos Korespondentas 
! vadina mane “melagium.” Iš 
kur tamsta žinai, kad aš melą-! 
gius? Apgailestauji, kad aš i 

( Žiūrio prakalbą nieku neįverti- i 
$66.11 1 nau. Ar tamsta gali įrodyti, 
46.53 kad jo prakalba bent ko ver- 

______ ta? Aš ją girdėjau, o tamsta 
ne. Aš ne tik girdėjau, kad;

apskričio,
12 suvažiavimo, kuris įvykoĮvimas atsibūtų Bcnldo, III. 
balandžio 26 d., 1931 m., Pro-Į Finansų apyskaita: 
sperity Kliubo svetainėj, Benld Įplaukų buvo 
III. Suvažiavimą atidarė 13-to i Išmokėta 
apskričio pirmininkas J. Bu-Į 
lota, 10:35 vai. ryte. Man- Palieka bėgantiems rei- 
datų peržiūrėjimo komisijon kalams 
pirmininkas paskyrė 
Baltrušaitį ir M. Mičiulį. Man- v. po pietų, 
datų komisija pranešė, kad de
legatai randasi nuo sekančių 
kuopų: 58 kp. St Louis, Mo.— —
P. K. Baltrušaitis ir Juozas! • VOIIMPCTAIirM AIIIA I xviysu, uxun, taip Šeinyuėinias
Baltrušaitis; 160 kp., Benld,1 ArKuPJ"! uUiwM vVm,Univ ir drėbdamas tokius purvus į 
III. Nikodemas Bartkus, Wm. Į 
Mišulis ir K. Banulienė (K.

< Banulienė nepribuvo); 7 kp.! 
Springfield. Ill.—Jurgis Star
kevičius, Silvestras Senkus ir 
Stasys Rusaitis. Dalyvauja 6 
delegatai, nuo 3 kuopų, atsto
vaudami 49 narius. Rinkta su
važiavimo prezidijurnas. Pirm. 
J. Bulotas, pagelbininkas—
Jurgis Starkevičius sekreto
rium išrinkta M. Eschukiene.

P. J. Bulotas paskaitė die- 
notvarkį, kuris tapo priimtas 
su mažu pataisymu. Įnešta ir 
paremta, kad būtų suteikta 
sprendžiamas balsas 13-to ap-.cijo 
skričio valdybai, ir patariamas sumaišė 
svečiams.

Priėmimas naujų kuopų į'galėi° suprasti, kad korespon- 
13 apskr. Pranešta, kad E. dencija is_ Youngstown, Ohio.

r 'St. Louis, Ill., yra suorganizuo-i ^ie n’ suprasti, nes bu
tą’49-ta kuopa d. L. Pruseikos į y° mlnima pavardė K. Stupin- 
prakalbose, pasidarbavus vie-1 kcviciaus, o jie gerai žino, kad

e tiniam draugam ir atsiuntė 1 ijls yra ^olJing1s^VJ1Gi 
atstovą 
pa turi 11-ką narių. Įnešta ir j 
paremta, kad 49-ta kuopa bū-i 
tų priimta į 13-tą apskritį, oi 
delegatas turėtų balsą konfe- į 
rencijoj. Rinkta komisijos, i 
Rezoliucijų bei įnešimų komi-Į v. . , . .
sijon — P. R. Baltrušaitis, J. J.: Ltrėjo žinoti, kad ta korespon- 
Daujotas ir Jurgis Starkevi- ■ dencija iš ten, kur jų ponas1

19 58 žiurys fašistą Biržiška atvežei, „ , i i- r n \ 14o ... . - G??;. v u x • le—7c’ bandeles (rolls)—14cSuvažiavimas užsidarė 4 :45 j į Youngstowną, bet ir mačiau 
! abudu. Ponas Kuopos Kores- 

> pondente, džiaugiesi, kad Ak-Į 
none komunistai visiškai išny
ko, vadini juos akiplėšom,

■ Klysti, broli, taip sakydamas

|tuz. Informacijų galima gau- 
I ti duonos gavimo reikalu po 
■ numeriu 2456 N. 30th St.

Streiko Komisija.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborias

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA,

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

“Laisvės” No. 125 Aido 
Choro korespondentas parašė 
koresponciją, kuri nėra teisin
ga. Niekuomet nebuvo tarta 
Aido Choro susirinkime tokie 
dalykai.

Štai ką korespondentas sa
ko: “Buvo pakelta klausimas 
kaslink Vilkelio ir Shenando- 
rio Lyriečio korespondencijos. 
Visi sutinka, kad Lyrietis ne
teisingai rašė.”

___ ______ v _____ , Tas ne tiesa. Buvo pakel- 
Juk darbininkų; Waterbury Roll- tas klausimas, kas link Vilke- 

ing Mill—arti visus darbiniu-j lio ir Shehandoahrio korespon- 
rašo žinias iš Lietuvos ir taip kus. Šioj dirbtuvėj dirbo apie; dencijos, bet pirmininkas (ku- 
pat iš Rusijos, o pats gyvena 200 darbininkų._____________iris yra tas pats koresponden-
New Yorke. | Darbininkai klausė bosų, ka- tas), atsistojęs paaiškino, kadi

Gerai, broli, kad rašai žinias da reikės ateiti atgal į darbą,' išteisint Vilkelį negalima tol, 
į laikraščius, bet.rašyk ką nors 1 tai jie atsakė, kad gal visai i kol 
teisingo. Parašyk, kaip Akro-; nereikės grįžti, nes jokių už-l 
ne šimtai ar tūkstančiai šieimy- ■ sakymų negauna, 
nų del bedarbės kankinasi, Į F 
kaip jų šeimynos alksta, nyk 
ta tie žmoneliai kūniškai ir kų. 
morališkai. Parašyk, kaip Įsai uždarė savo dirbtuvę. Jo- 
Akrone, tarpe daugybės baž-lje dirbo virš 3,000 darbinin- 
nyčių, žydi mirties nelaim.ė.' kų. . . ■ .
O dabar, tamsta rašinėji to-i 
kius dalykus, kad tik dauginus 
apšmeižus komunistus susipra
tusius darbininkus.

Ar tavo gyvenimo kelias toli į 
skirias nuo tų vargdienių, ku-' 
riuos taip myli paniekinti. Aš i 
manau, kad ne. 
Youngstowmetis, Saulėtekis. I

veidą savo klases draugams. 
Paskutinis jūsų korespondenci
jos punktas aiškiai parodo, 
kaip jūs žemai stovite kultūri
nėj apšvietoj. Pavyzdin, sakote, 
komunistai, gyvendami Chica- 
goje ar New Yorke, rašo apie 
komunistų veikimų 
Ar tai dar sveikas

WATERBURY, Conn.—Be
darbė šiame mieste vis dar di
dinusi. Gegužės 25-tą dieną 
paleido virš tūkstantį darbi- 

Rusijoje.1 ninku. Paleido iš įvairių dirb- 
nežino-1 tuvių, kaip tai Waterbury For-

Miegančio Sapaliojimas

“Tėvynės” No. 23, birželio
5 d., tilpo iš Akrono korespon
dencija apie S.L.A. 198-tos 
kuopos darbuotę. Pasirašo 
Kuopos Korespondentas. Jie 
toje S.L.A. kuopoje svarstė ar 
diskusąvo k o r e s p ondenciją,' jni, kad laikraščiai rašo žinias ley Foundry paleido apie 400 ;

No. 102, iš viso pasaulio kraštų?
ir Vitaitis savo “paklodėje

kuri tilpo “Laisvės 
balandžio 30 d., 1931, po ant- 
galviu: “Fašistų Prakalbos.” 
Ta korespondencija buvo iš 
Youngstown, Ohio, kur pasi
rašė Saulėtekis. Koresponden- 

miesto vardą per klaidą 
Laisvės” redakcija.

Bet tie Akrono “galvočiai” ne-

prakalbose, pasidarbavus vie- .. - - -
• ka metų atgal Akrono, Cleve- 
; lando ir Youngstowno patrio- 
;tai-sukčiai tvėrė bendroves, 
i tai Stupinkevičia tiem kuopos 
j korespondentam sakė pamoks- 
; lą apie bendrovių gerovę.

Taigi, iš šio fakto akroniečiai

kiti nereikalaus Vilkelį 
prašalinti iš choro. Bet turi 
visi suprasti, kad Aido Choras 
yra darbininkiškas choras ir 
priklauso prie Meno Sąjungos. 
O Meno Sąjunga prisilaiko 
Partijos linijos, tai kas nesu
tiks su ta linija, tas turės pa
sitraukti iš choro. Ir didžiu
ma choro narių sutiko.

Bet korespondentas nerašė, 
kaip buvo kalbėta, bet rašė 
neteisingai. O dar ne labai 
senai aš pati savo ausimis gir-

Išsimokinkite naujausios rūšies mo
derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, prąktiš- ' < 
kas šapoj lavinimas; abelni pertai-, 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, batarijos, mag
netai, pradetojai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klases dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

mušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

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

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

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

Asižvelgiant j bedarbę, mes nu

čius. Knygų peržiūrėjimo ko-; 
misijon išrinkta Stasys Husai-j 
tis ir Juozas Baltrušaitis. Pro- j 
tokolas pereitos konferencijos Į 
skaitytas ir priimtas. Virsi-i 
ninku raportai priimta vien-Į 
balsiai. Iždininko raportas | 
paliktas ant pabaigos.

Kuopų ir delegatų raportai. 
Iš-raportų paaiškėjo, kad kuo-j 
pos neprastai gyvuoja apart j 
Benldos, kuri turėjo tik 4 su-1 
susirinkimus. E. St. Louis nau
ja kuopelė raportavo, kad

iŠ Miesto Darbo Biurų d"korteles, kad!tek<> Pirkti krautuvėj duonos, 
juos siunčia į Raudonąjį Kr y-j 11 atėjo mažas vaikutis, at- 
žių, kitiem liepė po dviejų beiisjs^°-i° pt’ie durų ir nedrįsta ei- 
trijų dienų ateiti. Tik kelijti_h’ Prąšyti ko nors. Krautu- 
pasisakė, kad liepė jiem eiti i v^s savininkas jį pradėjo va- 

i ryti lauk. Tada vaikutis pra- 
. Klausiau, kode!!

! jisai verkia, krautuvninkas aiš- 
i kino, kad jo

Viena milžiniška dirbtuvė, 
kuri stovėjo visą žiemą, buvo 
pradėjusi dirbti. Bet padirbo 
tik apie 3 savaites po 3 dienaš 
į savaitę ir dabar jau užsidarė 
visai vasarai. U. S. Rubber dėjau patį korespondentą sa- 
Ko., kurioje dirba virš 5,000 kant, 
darbininkų, visi darbininkai I kaip, bet jis nekenčia mela- 
neteks darbo. gių ir neteisybės.” O čia kaip

Tai tokios naujienos mūsų I tik pasirodo atbulai. Ir dar 
mieste. Darbininkų skurdas Į rašo,kad viskas turi būti pa
yra baisiausias. Darbininkai 
neturi ką valgyti, nei iš k b už
simokėti už butą.

Jieškodamas darbo ir 
matau visokių vaizdų.

WATERBURY, CONN. — 
Kadangi dirbtuvė Waterbu- ........

ry Tool Ko., kurioj ir aš dirbu, į įam tikras vietas. Rau-i 
ta, i<*jzviv«vw «.«« jau keli mėnesiai kaip dirba donnsis Kryžius darbų neduo-> vcrKti.
stengsis ateityje daugiau dė- Pagai Į‘sta?e” S1S|?^’i tai. da, bet siunčia į kitą biurą,!-7‘ ‘ "
ti pastangų palaikymui 49-tosl darbininkai padalinti į dvi gru- 0 ką kitas biuras su jais daro> kino kad jo tėvas tingi

- . - -- - - peš: viena grupe dirba vieną|nfeteko sužinoti; su jais neteko dirbt> . tai y vaikas neturi ką
savaitę, kita—-antrą. Darbas, kaibgtis, nes jie skubėjo nuo i valgyti. As aiškinau jam, kad

i prasideda su ketvergo diena ir: Ainošiaus pas Kaipošių. Bet su ‘ darbo negalima gauti nei už 
• baigiasi su kitos savaitės sere- ,£ajs kurie-ms darbo visiškai i Pinigus. Tuomet krautuvnin- 
i dos diena. Tai ir aš, pabai- | nežadėjo duoti ir su tais, ku-' davė mažam vaikui kavai-, 
i gus savaitę, birželio 3 d., ke- riem liepė ateiti kitą syk, tai'^11 duonos, f ai tas vaikutis 
! lias dienas būdamas be darbo, i teko §įek tiek pasikalbėti.’ net Pašoko iš džiaugsmo vai- 
................... v . - gydamas duoną.

Tai tokių vaizdų galima 
matyti gana daug. Darbinin
kai neturi jau ko valgyti ir del 
savo vaikų.

Darbininkai turi organizuo-1 
iš miesto !

A.L.D.L.D. kuopos
i laikytame susirinkime išrinkta 
komisija organizavimui Bedar
bių Tarybų., Komisija eis per 
stubas ir ragins bedarbius dar
bininkus stoti į Bedarbių Ta
rybas ir reikalauti iš miesto Į 
valdžios pašeipos.

Taigi; visi “Laisvės” skaity- 
į tojai ir bedarbiai ir mažai dir-[ 
bantieji, rašykitės į Bedarbių j 
Tarybas. Mes tik organizuoti 
galėsime ką nors laimėti iš ka
pitalistų klasės.

Iš bedarbiu darbininku da- 
*1 c *

bar tik graboriai naudojasi, 
nes daug darbininkų miršta 
badu, kiti ne žudosi. Tai roi-

kuopos St. Louis, Mo. Delega
tas prisiminė dar ir apie velio
nį K. Dečkų, kad jis miręs ir 
paliko mum tik atmintį nu
veiktų darbų. 

Įnešimai: Įnešta, ir parem
ta, kad A.L.D.L.D. 13-to aps
kričio kuopos prisidėtų prie 
Bedarbių Apdraudos Tarybų.,: e _ ----- , -----v----- _
remdamos bedarbių fondus. ■ panedeho^ rytą, atsikėlęs, įįkį, kad bedarbe tuojaus pa

rnešta, kad būtų išnešta užuo- puodą kavos išsigėręs,^mąstau, sjbaigs ir kad vėl užstos geri’ 
pjautos rezoliucija Lietuvos po-!

litiniam kaliniam. Į
Rezoliucija prieš nuteisimą

Alabamos 9
liucija spaudos klausimu. Įneš
ta, kad būsiantis 13 Apskri-Į 
čio sekretorius pagamintų ra
portą kas 3 mėnesiai ir pri
siųstų kuopoms.

v ui! f n c c vi 
puodą kavos išsigėręs, mąstau,; sibaigs ir 
ką reikės veikti: eiti kur, bet iaikai.

1 lietus gana tankus krinta. Bet Į j^as juos įajp įtikino? Man . .
galų gale sumaniau nueitu prie pakiausus> kas jiem sakė, kad. ls,v <ac reikalauti 1 

negrų. j>ez0_ miesto darbo biuro ^pasižiūrėti,' bedarbg tuojaus praeis ir at-i?a^e Pos’ ....
-1—i-- klįkak sako, taip lai-'

kraščiai rašo ir biure taip sa-' 
ko. Mat, kapitalistinė spauda

! ar daug bedarbių ateina darbo 
! prašyti. Pažiūriu į laikrodį— 
jau pusė po aštuonių, o ofisą

______ „ _______ .. atidaro ant devynių, daugiau kapitalistinės įstaigos maiti- 
oh/ov'i k«uFvi.id. Įnešta, kad dvi mylios reikia eiti. Tad ke- na tamsiu 
rengiant maršrutus, būtų leis- PU*V ant galvos, žiponėlį ant mjs 
ta kuopoms prisirengti bent Pe^ių ir išdūlinau.

darbininkus vilti- 
Bet kaip ilgai seksis 

ta kuopoms prisirengti bent pečių ir išdūlinau. Į maitinti darbininkai viltimis, Į
30 dienų. Įnešta, kad būtų ' Pribuvau prie Field St. Biu- tai parodys ateitis.
paaukota $5 Lietuvos- politi- ro kelias minutas prieš devy-; Dzūko Vaikas,
niam kaliniam. Nutarta pa- nias, ir nors lietus gana tan-Į ______________
remti “Daily Workerį”, su $5 kus krinta, bet keliolika be-: .... .
auka. : darbių darbininkų jau laukią. >'tmrbillinky SgllRyjlOS

Nutarta $5 paaukoti į Tarp-'Čia turiu pažymėti, kad šis ę, D ’ V D
tautinį Apsigynimo Fondą, biuras, tai yra augščiausias. muCIKUOJu 1HCS DUOBOS 
Kad būsiančioji valdyba rūpin-J Kiti tai jau tik kaipo šakos. ĮJfaHgyipft 
tūsi prirašyti kaimynes kuo-Į Čia man tik pradėjus kalbėtis ® '*•
pas prie 13-to apskričio. Pa- su bedarbiais, tuojau atidarė 
darytas išlaidas padengti iš ofisą ir tie bedarbiai metėsi į 
iždo. Parengti pelningą pik- vidų. Ir nei dyvo* nėra, kad 
niką 13 apskr. ribose. Suren- jie taip skubinosi, nes nevien 
gti maršrutą K.Mockui 13 aps. į kad kiekvienas tikisi darbo 
rybose. Vajaus mėnesį 13 ap-: gauti, bet ir pusėtinai jau su- 

valdyba turi raginti šlapinti lietaus; kiti net ir be 
. Leono Prūsei- lietsargių.

kos maršruto raportas priim-Į Tuom kartu pasilikau vie
ta. Leidinys, kuriuo buvo lei- nas ant šaligatvio ir manau, 
ęįžiama $10.00 auksu laimėtas kad pakalbėsiu su jais, kada 

Juozas JurkonisJ išeis iš ofiso. Tuom kartu

PHILADELPHIA, Pa. — 
Apie 500 darbininkų sustrei
kavo prieš duonos, pabrangi
mą. Streikieriai — moterys, 
vaikai ir visos šeimynos-—lai
kosi labai gerai. Pasekmė 
buvo ta, kad jau 15 grosernių 
krautuvių turėjo atsakyti ke
pėjams, jog jie negalį parduo
ti duonos. 
? Streiko 

1031 N.4th St. Springfield, Ill. I pradėjo daugiau bedarbių eiti, pristatymu 
šeimynoms 
kurios daugiausia šiame strei-Į 

Pastove- ke paliestos, laikosi gerai. Tad , 
jus dar apie 10 minučių, jau;jų kova bus laimėta, 
pradėjo pirmutiniai išeidinėti;

Rinkimas valdyboj, 1931 m
Pirm. J. J. Daujotas, 1377 N.jvo laiko kalbėtis, nes kiekvie-
25 St., E. St. Louis, 111., sekr.' nas skubinosi į vidų.
P. R. Baltrušaitis, 2571 N. He
bert St., St. Louis, Mo.; Ižd.
R. Jurkonis, 900 N. 5th St.,
Springfield, Ill.

A.L.D.L.D. kuopos kreipki-

! LIETUVIS GRABORIUS

l)R. 11. MENDLOW1TZ
Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-M61

m is

■ H

'0

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas-----
No
Miestas

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything
' Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

contained in the original edition 
by International Publishers

Brooklyn, N. Y.



r*'

> ' Puslapis Šeštas ’ Pirmadienis, Birž. 15, 1

MM
MM

|

I

VIETINES ŽINIOS
10,000 Ožkų Įšmugeliuoja $13,500,000 už Vietą 
į Didįjį New Yorką

čiams pagerinti bei padidinti.
Per bedarbę pavargėlių ligo- MIRTYS 
nių skaičius beveik antrą tiek _______
padidėjo, bet “nemokamose” 
miestinėse ligoninėse jie nelai
komi nei šuns vietoj.

zfrfl 
k

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

Empire Buildingui
Pasirodo, kad Empire 

dingo Kompanija užmokėjo 
$13,500,000 už vietą, ant ku
rios dabar stovi tas didžiau
sias pasaulyj namas. Pir- 
miaus ten buvo šaunus Wal- 

viešbutis, kuris 
kaštavęs nugriauti, 

ir

Bu ii- Nusižudė Kunigo Sesuo

Auna Jatkinienč, 42 metų, 
348 Thatford Avė., mirė bir
želio 9 d., palaidota birželio 
13 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

II o-
Į Didįjį New Yorką per me

tus yra slapta įsigabenama de
šimta iki dvylikos tūkstančių 
ožkų, sako miesto sveikatos 
skyrius. Tatai yra daroma
prieš miestinius įstatymus, ku- dorf-Astoria 
riais yra uždrausta tų gyvulių daugiau 
laikymas, nes jie daro nešva-i negu gauta iš jo medžiagų 
.rūmą ir taip gali pakenkti gy-i įvairių daiktų pardavimo, 
ventojų sveikatai. Daugiausia) —■ —-—;— ,
ožkų ' prisišmugeliuoja italai, i Tarp. Darb. ApSIgyiUUlO 
kuriems labai patinkąs jų 
nas.

; Negrų Streikas Prieš 
I Kambarių Brangumą

Iššokdama iš Roosevelt 
telio ant šaligatvio New.Yoi- 
ke, nusižudė Elizabeth Wor
cester, kunigo Elwoodo Wor
cester! o sesuo. Jis gi yra 
apaštalas vadinamos Emmanu-[ re. 
eliaus bažnyčios, kurios speci-1 
alumas tai blofas, kad “išgy-, 
do maldomis.” Bet tas kuni
gas negalėjo pagydyti savo se
sers suirusių nervų, kurie ii 
privedė ją prie nusižudymo

IŠRANDAVOJIMAI
I’ASIRANDAVOJA didelis ir šviesus! 

kambarys kampiniam name. Yra | 
visi parankamai, atskiras Įėjimas, i

į Matyt galima nuo
. Mrs. Braniškic 

I kampas I.orini<>r t 
Brooklyn. N. Y.

Rezidcncijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

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

Telephone, Btagg 1-9910LORIMER RESTAURANT lietavitĮ Valgykla
VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI marčiukai
417 į/Orimcr Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

pie';17 Kp. Susirinkimo
! Tarptautinio Darbininkų Ap- 
' sigynimo 17-tos kuopos pusme- 
itinis susirinkimas įvyko 10 d. 
! birželio, “Laisvės” salėj. Su- 

• ! sirinkimas buvo neskaitlingas, 
i bet gyvas ir be nereikalingų

Astuonios negrų šeimynos ginčų. Tapo išrinktas kuopos 
išėjo į streiką prieš peraugs-; komitetas iš sekančių diaugų . 
tas rendas (nuomas) po num. !orK- J- Saulėnas, protokolų 
3874 Third Ave., New Yorke, rast. P. Višniauskas. Fin. raš- 
O namų savininkai, kaip žino- tininkas ir iždininkas pasiliko 
ma, paprastai daugiau plėšia rie patys. Komisija pranešė, 
iš negrų už tokius pat kamba- kad kuopos išvažiavimas įvyks 
rius, nekaip iš baltųjų. Ant liepos 19-tą dieną Toiest Jal
tos pat Third Avenue, kur bal- ke;r. i i
tieji temoka už butus po $25 
į mėnesį, negrai turi mokėti po 
$30 ir $32 dar už prastesnius 
kambarius.

Minimos astuonios negrų 
šeimynos dabar visai atsisako 
mokėti už kambarius, kol jų 
kaina bus nupiginta. Savinin
kė gi kreipėsi į teismą, kad 
jąsias išmest į gatvę.

šį rendų streiką veda Įna
mių Lyga ir Darbininkių Mo
terų Taryba. Tarpt. Darb. 
Apsigynimas teisme gins strei- 
kierių reikalus.

Vienas iš apgailėtinų daly
kų yra, kad labai daugelis na
rių užsivilkę su duoklėmis, 
ypač šiuo laiku, kada reakci
ja siaučia visu įdūkimu prieš 
darbininkų klasę. Draugai, 
stengkitės užsimokėti, nes pini
gai yra labai reikalingi apgy
nimui mūsų klasės kovos kan
kinių.

Korespondentas.

Areštavo 15 Streikieriy 
Prieš Duonos Brangumą

Kas Nužudė Ištvirkusią 
Milioniėraitę Gražuolę?

Detektyvai vis dar tebejieš- 
ko, kas galėjo sužaloti, nužu
dyti ir į jūrą, ties Mineola, L. 
L, įmesti kūną išdykusios mi- 
lionieraitės Starr Faithfull, 25 
metų mergaitės, nepaprastai 
patraukiančios gražuolės. Ji
nai pasižymėjo dideliais lytiš
kais ir girtais skandalais ne 
tik Amerikoj, bet ir po kelis! 
kartus per metus važinėdama | 
į Europą; tais skandalais ji! 
ypač pasižymėjo laike savoj 
lankymosi Londone. Detekty- j 
vai pradeda gaudyti josios pa-' 
tėvio žodžius. Jis buvo užslė-Į 
pęs josios dienyną, tai yra da-’

į 38—40 STAGG STREET,I 7

A. M. Balchunas, Savininkas

Darbininkių moterų streikas 
prieš /duonos brangumą Bron- 
xe tęsiasi ir eina platyn. Per
eitą penktadienį policija žiau
riai užpuolė kepyklų pjkietųo- 
tojas, apdaužė jąsias ir pen- 
kioliką areštavo. Streikui va
dovauja Darbininkių Taryba, 
kuri laiko ir masinius mitin
gus gatvėse. Reikalaujama 
nupigint j duonos svaras iki romus diena iš dienos asme-1 
penktuko, taip pat numušt ainius užrašus apie savo prie-1 
kainas įvairių kitų kepyklų tikius, įspūdžius bei mintis, i 

j Paskui detektyvai tą dienyną j 
! pas jį surado. Jis buvo sugau
tas bemeluojant ir kitais at
vejais.

produktų.

Darbininką Sportininku 
Išleidimas j Spartakiadą $3,000,000 Ligoninėms 

Pagerint bei Padidint
New Yorko miesto valdyba 

Yorke, kaip palydėjimas Dar- paskyrė $3,000,000 ligonbu- 
bininkiško Sporto Sąjungos -----------------------—---------

delegatų, kurie yra siunčiami | BROOKLYN LABOR LYCEUM

šeštadienį buvo surengta 
graži sportinė pramoga New

į Berlyną. Ten jie dalyvaus 
Spartakiadoj, tai yra tarptau
tinėse darbininkų sportininkų 
varžytinėse.

Ta pramoga įvyko Finų 
Darbininkų Svetainėje, 15 i 
West 126th St. Buvo revoliu
cinių šokių; suvaidinta tinka
mas scenos vaizdelis; taip pat 
buvo kumštynės. Daily Worke- 
rio nuolatinis piešėjas Ryan 
Walkeris čia pat piešė klasi
nės kovos paveikslus. Drg. 
Fosteris pasakė prakalbą.

Greit Galima Būsią 
Mdtyti per Radio Namie

National Broadcasting Kom
panijos prezidentas Ayles- 
worth pranašauja, kad greitu 
laiku su vidutiniu radio namie 
galima būsią ne tik girdėt ra
dio programas, bet ir matyt 
jų artistus, kalbėtojus ir kt. 
Reikėsią tik tam tikrą prietai
są pridėt; o ji būsiąnti nebran-

DARBININKŲ JSTA IGA
SalSs del Balių, Koncertų, Ban- 
Idetų, Vestuvių, Susirinldmų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

& 
& 
& 
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount I
Green
Parrish *
Poplar

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th
7th & 
7th & 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

fa fa &< į

TREČIA DIDELĖ SAVAITĖ
Matykite šią stebinančią pergalę Sovietų Rusijos!

Amkino Perstato 5 YEAR PLAN 
(Penkių 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

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barbarystes amato. Galit 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą, 
mokiname harberiauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER 

612—10th Ave.,

l’orni.šiuoti

b

Telephone, Stagg 2-4409Telephone, Greenpoint 9-2320

A

416

j?) /n.

R

Hl

<♦>

<i>

<♦>

<♦>

< >

MRS. F. GOODMAN-MARIJONA KRAIJUIHS<

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIRKKTORHM

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

n taidoja numlrasii,. 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
t.omobHiu*’ ir karietas veselijomf* 

j krikštynom,! ir vaši važine jin’arnt

154 Dev/ey Ave., Great Kills, Staten Island, New York

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St.. 

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

mis..
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

ROMŲ KAINOS: vienam $1.00 į .naktį;
Dviem vienam rūntc$1.50 j naktį.

. Roc 
i N.

Pakeleiviams pagaminame valgi ant pareikalavimo.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
o

Alesbe

KUNDROTO Ari'IEKA

229

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu,

•WJ. «

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
Arba Tclefonuokite:

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta 
Grynu žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

TEL., STAGG 2-0783

fezjnssKj.-yr'is’KrrrA v. J/ Jtinrzr.

M.,

(CARPENTERS)
Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai
lides (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Applegate 6648 
Foxcroft 9-6091

JONAS STOKES'
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street,’ 
naujon vieton, 
rion 
cey

K

LIETUVIŠKA BARBER SHOP: 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Ši metą turime geriausias Perma- 
įment Waves, sulig vėliausios meto-, 
Idos. Kurie atsilankysite, gausite gc- Į 
■ra, teisingą patarnavimą už prieina-; 
: mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz-

• gojame ir sugarbiniuojame už vieną
I dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa- .
Į ve. j
i 578 GRAND STREET j 
[Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalo aptiekos 
BROOKLYN, N. Y

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

4...y,/. A .G '

Modernia kiausi Į t a j s y m 
BROOKLYN

Tel., Stagg 2-5938

9
i Paminėjimui Internacionales SoHdarišknma Dieno? 

ir Pirmas Rodymas Darbininkų Kariavimo Jodžio 
“FROM THE VOLGA TO GASTONIA” 

(Padaryta Sovietų Sąjungoj) 
Nedėliojo, 21 dieną Birželio (J 

PLEASANT BAY PARI 
. RENGIA W. I. R. 

Pelnas skiriamas Vaikų Kempei ir M 
Tėmykite sekančius skeli

LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA
Penkias minutas paėjus nuo Great Kill Beach 

randavoja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valais.

V'****^.. .....H. >M» W** •
"l»*:tRsna

Gerbiami Gerų Cigcitų 
Mylėtojai!

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

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

jei

Naujokas 
Savininkas

Tai 
lietuvių 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn,

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y. . ’ 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl /^veikslai 
pa darot.-r. kuo-' 
puikiausia.

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

Atnaujina senus ir krajavus

St., kamp. 
St. ‘stotis,

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

LAU/SUS,, Fotografas

^KįGf^ppoirit 9-7831 
^erįavva'Slųdiįa'lTfyoo1į.tyne. . . .Aletkif Pfrsilikrinli

(Levandaurfk&s)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural) vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyti su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .................................................... 60c., per paštą *65c.

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




