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Pittsburghe.
šoferių Streikas.
Angliakasių.
Nemoka Pasinaudot.

Rašo R. M.

šie žodžiai rašomi Pittsbur- 
ghe. Naujienų šiuo tarpu čia 
nestokuoja. Klasių kova šiuo

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII
tarpu čia griežtesne, negu ki

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

tur.
Pereitą penktadienį Pitts- 

burghe sustreikavo šoferiai 
samdomų automobilių (taxi). 
Nei vieno kol kas skebinio au- 
tomobiliaus nesimato gatvėj. 
Streikas apėmė 100 nuošimčių. 
Gatvės apytuštės, šoferiai rei
kalauja visos eilės pagerinimų 
darbo sąlygose ir didesnių al
gų. Tokis ryškus streikas re
tai Amerikoj pasitaiko. Lin
kėtina šoferiams laikytis kovos 
fronte solidaringai ir streiką 
laimėti!

Bet šoferių streikas išnaudo
tojų taip negąsdina, kai mai- 
nierių. Pastarieji stovi kovos 
eilėse jau kelinta savaitė ir 
drūčiai laikosi. Kasdien eina 
pikietųoti ir beveik kasdien 
tenka jiems susitikti su žiau
ria policija. Mamieriai ko
vingi. šalę jų stovi jų žmo
nos ir dukterys, kurių jau ne
mažai yra suareštuota. Dau
gelis streikierių apmušta. Bet 
tas jų pasiryžimo nesulaužo. 
O streikas vis plečiasi!

{kimšo j Kalėjimą 
2,700 Tėvų

BERLYN.—Braunschwei- 
go vidaus reikalų, ministe- 
ris pasiryžęs visus darbiniu 
kus gyventojus suvaryti į 
kalėjimą. Jis nuteisė trims 
dienoms kalėti 2,700 tėvų, 
kurie palaikė vaikus laike 
mokyklos streiko, ir 1,400 
darbininkų, kurie surengė 

I priešfašistinę demonstraci- 
|ja!

Nankingo Valdžios 20 
Tūkst. Kareiviy arba 

Žuvo, arba Tapo 
Sumušti

SHANGHAI.—Pati Nan-
Lewiso šaika vėl vaidina 

(atvirai) streiklaužių roles. 
Bet tie tūkstančiai kovojančių 
mainierių gerai pažįsta Lewi- 
są ir jo bernus: jie todėl stovi 
su revoliucine Nacionale Mai
nierių Unija* kuri yra ištikima 
jų reikalų gynėja.

Mūs draugai, lietuviai mai- 
nieriai, čia parodė apsileidimo. 
Jiems reikėjo tuojau užsisaky
ti “Laisvės” kopijų ir jas pla
tinti tarpe streikuojančių ir 
dar tebedirbančių mainierių. 
“iaisvė” plačiai rašo apie 
streiką, todėl reikia kuodau- 
giausia ją platinti. Tuo būdu 
stiprinsis pats streikas.

‘ Vietinė buržuazinė spauda 
bjauriai meluoja apie šį an
gliakasių ' streiką. Naciona- 
lę Mainierių Uniją stengiasi vi
saip ignoruoti. Bet už tai pa
staruoju laiku čia smarkiau 
prasiplatino “Daily Worke- 
ris,” katras ryškiai nušviečia 
kelią mainieriam į laimėjimą

kingo valdžia pagaliau pri
pažįsta, kad jos armija ga
vo baisiai didelį smūgį nuo 
Raudonosios Armijos 
Kiangsi, Fukien ir Hunan 
provincijose. Ji pripažįsta, 
kad 20,000 jos kareivių ar
ba žuvo mūšiuose, arba su
mušti ir išblaškyti—dau
giausia žuvę. Kruvinojo 

i Kuomintango vadai sako, 
jkad jų viešpatavimui da
bar . didžiausias pavojus 
gręsia iš komunistų pusės.

Chiang Kai-shekas skel- 
bia, kad šiomis dienomis į 
minėtas provincijas tapo 
pasiųsta 200,000 kareivių 
karui su Raudonąja Armi
ja. Jis sako, kad dabar 
jau tikrai jis iššluosiąs ko
munistus bėgyje trijų mė
nesių !

kovos.
Ohio ir West Virginijos
Mainierių Konferencija

REAKCINE UNITED MINE WORKERS 
UNIJA SKEBAUJA; CREIGHTON FUEL 

KO. MAINIERIAI STREIKĄ TĘSIA
CREIGHTON, Pa.—Bur

žuazinė spauda plačiai rašo 
apie pasirašymą sutarties 
tarpe Creighton Fuel kom
panijos ir United Mine 
Workers vadų. O tai sutar
tis, kad sulaužyti dabar ei
nantį Pittsburgho apielin- 
kėj streiką vadovybėje Na- 
cionalės Mainierių Unijos. 
Sutartyje pažymėta, kad 
mainieriai gaus už toną 58 
centus. Gi tuo tarpu strei- 
kieriai kitose vietose terei
kalauja 53 centų

Delei to reakcinės unijos 
vadai sako, kad jie “laimė
jo.”

Bet tai bjauri apgavystė. 
Fuel kompanijos kasyklos 
randasi tokioj vietoj, kur 
anglis tėra trijų ir pusės 
pėdų. Mainieriai nieko ne
gali uždirbti. ‘ Kurie dirba, 
tie 'badauja.

Reakcinių vadų blofas ne
apgaus mainierių. Jie tę
sia streiką ir Fuel kompa- 

už toną.1 nijos kasyklose.

Baigia Statyti Milžinišką 
Traktorių Fabriką

MASKVA.— Jau baigia- 
mas statyti traktorių fab
rikas Čeliabinske. Didysis 
namas jau pabaigtas ir in
žinieriai pradėjo dėti ma
šinas. Neužilgo visas bu- 
davojimo darbas bus už
baigtas. Tai bus didžiau
sias traktorių fabrikas vi
sam pasaulyje.

Komunistą Partija
Šaukia į Gatves

Rugpjūčio 1 Dieną

MAINIERIAI IR PLIENO DARBININKAI 
MARŠUOJA Į PAVIETO SOSTINĘ REI

KALAUTI GREITOS PAŠALPOS
PITTSBURGH, Pa. — 

Birželio 16-tą d., daugiau 
kaip tūkstantis mainierių 
ir plieno darbininkų mar- 
šuoja į Washington, Pa., pa
vieto valdžios buveinę. Tai 
eisena bedarbių ir streikie- 
riu. 
mus reikalavimus:

$10 kiekvienam bedar- ir laikyti masinius susirin- 
biui ir streikieriui. kimus. ' .L

Neturi būti jokių išmeti]- 
mų iš stubų už randos nėr 
mokėjimą. f.

Maistas vaikams.
Ištraukimas ginkluotų 

spėkų iš streiko vietų.
xx Mvxx.xxxxx.-j Paliuosavimas visų suą- 

Valdžiai statys seka-1 reštuotų streikierių.
Laisvė pikietųoti kasyklas

■8

DIDELĖ IR SĖKMINGA KULTŪRINIU ORAGANI- 
ZACIJŲ KONFERENCIJA

Pittsburgiečiai apsileidę. Įsi
vaizduokit, šiuo tarpu, kuo
met tiek daug draugų priva
žiavo iš kitų miestų, čia taip 
ramu, kad rodosi jokio seimo, 
jokio suvažiavimo čia niekas 
neturės. Kodėl nebuvo gali
ma suruošti šian ir ten prakal
bas? Kodėl tie svečiai neiš
naudoti mūs judėjimo stiprini
mui? Šiuo tarpu žinių iš kla
sių kovos tiek daug. Darbi
ninkai reikia supažindinti su 
jomis, su bėgančiais reikalais. 
Tuomet jie geriau darbuosis. 
Ir tos prakalbos buvo galima

DILLONVALE, Ohio. — 
Sekmadienį, birželio 14, 
įvyko didelė Nacional. Mai
nierių Unijos Ohio ir W. 
Virginijos distrikto konfe
rencija. Dalyvavo viso 109 
delegatą i^ Raportavo 
draugai Foster ir Dunne. 
Konferencija nutarė tuojau 
streiką plėsti j visas rytines 
Ohio ir West Virginijos ka
syklas. Mainierių delegatai

suruošti; su mažiausiom išląi- į pareiškė, kad kova prieš al- 
dom. , ' kį labai pribreriduš.

NUSKENDO FRANCŪZŲ LAIVAS IR ŽUVO
500 EKSKURSANTU AUDRINGOJ JŪROJ

' kį labai pribreiiduš.

ST. NAZAIRE, Francija. 
—Sekmadienį, birželio 14 
d., audringos juros prarijo 
500 gyvybių. Užėjus aud
rai apsivertė ekskursinis 
laivas “St. Philibėrt.” Pri
gėrė visi, apart septynių.

, Pradėjus Įąivą blaškyti, 
ekskursantuose kilo panika. 
Visi žmonės susimetė į vie
ną pusę ir tuomet laivas ap
sivertė, sublokšdamas visus 
į staugiančias juras.
5 Sėhai jau tokia baisi'ne* 
laimė buvo ištikus apt r jū-t 
rų. Daug žmonių pradėjo

manyti, jog prie dabartinės 
technikos laivai taip tvirtai 
įtaisyti, jog jokios audros 
negali jų nei sudaužyti, nei 
apversti. Bet kartas nuo 
karto juros parodo, kad jos 
tebėra nenugalimos.

Antra, privatiškos kom
panijos, kurios ’ randavo ja 
laivus ekskursijoms, tan
kiai užlaiko senus, apgedu- 
sius laivus, stokuojančius 
vėliausių gyvybei apsaugos 
būdų. Kapitalistų ;• troški
mas pelno tankiai pasiunčia 
daug gyvybių j jurų dugną.

Pereitą sekmadienį New 
Yorke padaryta pradžia 
vienam iš pačių naudin
giausių darbų—įsteigta są
junga, arba Federacija 
Darbininkų Kultūrinių ir 
Apšvietos Organizacijų. Jo
kiame pirmesniame atsiti
kime dar nebuvo taip pa
aiškėjus svarba revoliuci
niai kultūrinio, ir apšvięti- 
nio darbo miniose, kaip šioj 
konferencijoj, susidėjusioj 
iš 265 delegatų, kurie at
stovavo 130 organizaciją. 
O tai organizacijos darbi
ninkų literatūros leidimo, 
proletariniai chorai, darbi
ninkiški sportininkai, rašy
tojai, piešėjai, teatriniai ra
teliai ir kt.

Tai dar pirmą kartą A- 
merikos istorijoj suėjo krū
von proletarinių kultūros ir 
apšvietos draugijų įgalioti
niai, atstovaujanti 20,000 
narių iš šios plačios New 
Yorko ir New Jersey apie- 
linkės. Susirinkę Irving 
Plaza svetainėj, jie dar pir
mu kartu susipažino su 
įvairių tautų darbininkų 
veikimu ir jų- spėkomis to
je srityje. Tenka atžymė
ti, kad ir lietuviai turėjo 
apie 20 atstovų nuo savo 
Darbininkų Literat; Drau
gijos kuopų,.chorų, Darbi
ninkių Susivienijimo ir kt.

Tai buvo sueiga dąrbuo- 
tojų, kurie per, proletarinęs 
švietimo ir; kultūros orga
nizacijas pasiekia didžiąų- 
sias žmonių mases. , Pati 
svetaine buvo tinkamai pa
puošta tokiam > ■ įvykiui—vi
sų pirma metėsi ąkin milži
niška raudona pala per vi
są svetainės priekį su už
rašu “Pasaulio Darbinin
kai, Vienykitės!” Svetainės 
sienos žėrėjo revoliucinių 
artistų piešiniais iš Sovietų 
Sąjungos ir vietiniais, ame
rikiniais.

Labai vieningoje atmosfe
roje ir su aiškiu suprati
mu savo klasinių pareigu 
delegatai dalyvavo diskusi
jose; desėtkai jų sąmonin
gai ir drąsiai dėstė savo 
įhintis ir patyrimus.

Visam kam buvo padary
ta graži pradžia, suvaidi

nant trumpą įspūdingą 
vaizdelį, kuris išreiškė ko
vą tarp buržuazinės kultū
ros ir darbininkiškos, revo
liucinės, ir kaip revoliucinė 
kultūra nuveikia kapitalis
tinę.

Visuose pranešimuose ir 
diskusijose švytravo ta tei
singa pamatinė mintis, kad 
darbininkiška1 kultūra, yra 
svarbus įrankis ■ prieš bur
žuazinius: monus dr galinga 

! priemonė• mums' klasių ko
voje.

Į konferencijos garbės 
prezidiumą buvo išrinkta: 
Maksimas Gorkis ir Krups
kaja (Sovietų Sąjunga); 
Ludwig Renn (Vokietija); 
Henri Barbusse (Franci
ja) ; Tomas (kuris dabar 
Vengrijos kalėjime); Ho 
Lo Sun (Chinija), ir Theo
dore Dreiser, Upton Sinc
lair, John Dos Passes ir 
Wm. Z. Foster (Amerika).

(Pabaiga Vietinėse žiniose)

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Centralinis 
Komitetas išleido manifestą 
reikale prieškarinių demon
stracijų rugpjūčio 1 d. Tai 
bus tarptautinė diena kovos 
prieš naują imperialistinį 
karą. Kur tik yra revoliu
cinių darbininkų, kur tik 
yra Komunistų Partijos or
ganizacija, bus ruošiamos 
demonstracijos. Prie jų jau 
dabar reikia rengtis. Ko
munistų Partijos komitetas 
šaukia visas darbininkų or
ganizacijai dėtis prie prisi
rengimo rugpjūčio 1 d. 
prieškarinėm demonstraci
jom. ' 1 ' ' ■ ■ ’ •

New Yorke prieškarinė 
bendro fronto konferencija 
įvyks birželio 25 d.

Pilnėtas 32 Mylių Ilgio
PITTSBURGH, Pa.—Šio 

distrikto mainierių kova 
nusitęsia kelias dešimtis 
mylių. Kartais pikieto li
nija užima 32 mylias. Dar 
niekados mainieriai nebuvo 
parodę tokio didelio karin
gumo ir pasiryžimo.

IŠ A. P. L A. SEIMO ALKANI BEDARBIAI 
‘PASVEIKINS’ HOOVERĮ

BALSAS BADAUJANČIU TĖVU IR VAIKŲ; .
BEDARBE SKINA NEKALTUS KŪDIKIUS

atneša tėvai. Tėvams įsa
koma kūdikius maitinti 
kiaušiniais ir pienu. Bet jie 
su ašaromis akyse sako 
mums, kad jie vaikštinėja 
be darbo jau šeši mėnesiai 
ir todėl negali kūdikiams 
suteikti to maisto, neturi iš

NEW BRUNSWICK, N. 
J.— Štai kokį baisų dalyką 

i iškėlė aikštėn Dr. Frank 
I Johnson bedarbės reikalu 
i konferencijoj, įvykusioj 
Rutgers universitete :•

“Nedamaitinimas kūdikio 
nuo trijų iki šešių mėnesių
amžinai atsiliepia ant jo ko. Tuo gi tarpu jųjų ku* 
sveikatos. Būdavo į klini- dikių pusta dantys ir truni- 
ką kūdikius atneša jų moti- ja kaulai. Gydytojai nieko 
nos bei seserys. Dabar gi tame negali pagelbėti. Mu- 
daugyfoėj atsitikimų juos sų rankos surištos.n

Gavome telegramą nuoi d. 
Mizaros apie Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje seimą. Pranešimas 
sako, kad dalyvauja 43 de
legatai nuo 25 kuopų. Sei
mas eina harmoningai, ? su
tartinai, i i ’ Daugiau ; žinių 
siunčia laišku.. ; L; -t <-

' Draugai Mizana ir Buk- 
nyš ’ ■ aplankysią ■ ; mainierių 
koVos lauką pirma, • negu 
grįžš į Brooklyn^. į Be to, 
mes norime atkreipti ;aty- 
dą Pittsburgho ir visos .tos 
apielinkės draugų, kad jie 
patys daugiau .rašytų apie 
mainierių streiką. Ši, isto
rinė mainierių kova turi 
pilniausia atspindėti musų 
dienrašty j. ;

Nepasiekė Šiaurinio Poliaus
Kapitonas Wilkins grįžta 

atgal. Jis bandė submari- 
nu (povandenine t valtimi) 
palysti po šiauriniu polium, 
be't • submarinas “Nautilus” 
Sugedo sir Wilkins neatsiekė 
savo tikslo. > > ; .

SPRINGFIELD, Ill.—Bir- 
želio 17 d. čionai bus pre
zidentas Hooveris atidengi
mui Abrahomoi Lincolno 
pertaisyto paminklo. Bet 
kaijJ tik tą dieną iš visų II- 
linojąus valstijos kampų 
pribus ‘ alkanųjų bedarbių 
eišena. Bedarbiai laikys de
monstraciją1 ir statys val
džiai savo- reikalavimus. 
Buržūažija tuom labai susi
rūpinus.. Ji nenori, kad ai-; 
kani bedarbiai “sveikintų” 
Hooverį savais reikalavi
mais/

Siūlo Dešimties Mėty 
Planą prieš Komunistus

' .i - -

Buržujų ir reakcinių uni
jų vadų Nacionale Civile 
Federacija išleido^ir išsiun
tinėjo visiems kapitalis
tams planą, kaip atsilaiky
ti prieš komunizmą. Šis po
nų manifestas siūlo tuo
jaus padaryti “Dešimties 
Metų Planą,” pagal kurį 
būtų prašalinta bedarbė, 
sutaikytas darbas su kapi
talu ir tt. Bet kaip kiti, 
taip šis burbulas truks, o 
klasių kova Amerikoj eis 
pirmyn ir komunizmas plė
tosis po visus Amerikos 
kampus.

Sumažėjo Turistą Skaičius; 
Rėkia Laivų Kompanijos

Smarkiai pravirko Angli
jos, Amerikos ir Franci jos 
laivų kompanijos. Pasiro
do, kad ekonominis krizis 
labai skaudžiai atsiliepia 
ant turistų biznio. Ypatin
gai iš . Amerikos šiemet 
daug mažiau žmonių va-; 
žiuoja Europon. Krizis pa
lietė kišenius ir tam tikros 
buržuazijos daliai, kuri 
mėgsta po svietą baladotis.

Reakcionieriams
Nepavyko ' YV

• t'-* >*44

PINEY FORK, Ohio 
Birželio 14 d. čionai seno-į 
sios reakcinės mainierįųj 
unijos vadai buvo sušaukę 
susirinkimą streiko laužy-J 
mo tikslui. Išgirdę apie taU 
mainieriai iš visos apielin-’. 
kės suvažiavo į susirinkimą^ 
ir po vadovybe Nacionalės 
Mainierių Unijos paėmė į 
savo rankas. Streiko lau
žymo tikslams sušauktas 
susirinkimas tapo paverstas 
į mainierių mobilizaciją de
lei streiko. Reakciniai va
dai paspruko.

Peticija už Gelbėjimą 
Nelaimingo Dievo

LONDON.— Čionai pra- 
sidė j o Anglijos bažnyčios 
arkivyskupų, vyskupų ’ ir 
kunigų suvažiavimas. ' Su
važiavimui paduotas pasiū
lymas ir veikiausiabus/ 
priimtas, kad kreiptis i prie 
Tautų Lygos su prašymu,, 
idant ji tuojaus ištirtų ti
kinčiųjų į dievą įperSękipii- 
mą Sovietų SąjūAgbje;’’ Sa
koma, l$ad'dagininkų tėvy
nėje nebeliko vietos jokiam 
dievui!

Sovietų Sąjungoje Orlaiviais 
Sėja Ryžius j

Stebėtiną progresą daro 
technika Sovietų Sąjungo
je. .Šiaurinėj dąly Kauka
zo ir Kubanio distrikte or
laivių pagelba sėjami ry
žiai. Pasekmės puikios. 
Vienu, orlaiviu į vieną mi
nutę apsėjamas čielas hek
taras !

Dienraščio “Laisvės” Metinis Piknikas įvyks liepos 4 d. 
Tai bus milžiniška klasiniai sąmoningų darbininkų iškilmė. 
Jau dabar reikia rengtis prie pikniko. Ypatingai tolimesnių 
kolonijų draugai ir draugės turi tuojaus sudaryti planus at
vykimui j “Laisvės” iškilmę. Svečių ketina būti iš tolimų 
vietų. Tuojaus parsitraukite tikietų ir parduokite tiems, ku
rie ketina važiuoti į pikniką. įžanga bus tiktai 50 centų 
ypatai.

Atsilankydami j pikniką, paremsite dienraštį “Laisvę ” sa
vo klasės reikalų nenuilstantį gynėją.

1 - ' I • , ■ , X J
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J Gatves Pirmojoj Rugpjūčio! Kovokime 
Preš Imperializmą ir Karą! Apginkime

I. Sovietų Sąjungą!
r L’ H .’i . - ..» i > h t : n— . ■_ > * ii
J aras yra ruošiamas! Kapitalistų klasė ir jos tarnai 

nejnodami. kitokios,išeįties iš( krizio, rengiasi karan tarp 
sa^is, a’pimitičiaūsįai ruošia karišką užpuolimų aųtjdat- 
bii inki| ‘^alc^žios, ant Soyiėtų Sąjungos-. : ' J ’ 5

f

si pasibaisėtinas komunarų 
žudymas. Taigi, dar vos bu
vo suspėję atšalti Paryžiaus 
sukilėlių lavonai..., kaip 
Marksas ’ paėmė plunksną 
apie tą sukilimą ir jo numal
šinimą rašyti, Ir mūsų, bol
ševikai dabar tikrina, kad 
kiekvienas jo brošiūroj (“Pi
lietinis karas Ėrancijoj”) pa
rašytas1 žodis buvo šaltai ap-, 
svarstytas ir išreiškia^ absoliu
čiai ■ teisingus faktūs! Šaltas 
svarstymas įvyksta , visai i kj-i 
tokiose aplikybėse. , ; ,

Marksas kaip tik ir buvo

Ulonai darbininkų ’badauja 'Jungtinėse'’ Valstijose.
Ižia nesuranda nei vieno cento, kad pavalgydint ba- 
ančius bedarbius ir jų vaikus. . Bet jinai eikvoja bi
ts'dolerių besiruošdama karui.
įčios darbininkų klasės eilėse, kapitalistai turi pui- 1435,937,' 
(suorganizuotą savo agentų sistemą, kurie darbuojasi 

---nJi. Tai yra viršininkai Amerikos Darbo Federacijos, 
surGreenu ir Wollu priešakyje. Tie prigavingi “darbi
ninkų vadai” tikrumoj yra bankininkai ir biznieriai, ku- 
riqgbetaria nei žodžio be užgyrimo Wall Stryto, be užgy- 
rimįb iš kapitalistinės Piliečių Federacijos pusės, be užgy
rimo iš republikonų ir demokratų partijų. Tie Ameri- 
košgDarbo Federacijos vadai yra vyriausi agitatoriai ka- 
roiįprieš Sovietų Sąjungą.

SL a i s v į e j i ” (liberalai) buržujai ir kunigo 
Nųįman Thomaso “socialistų” partija padeda priruošti 
kąra, ypač per savo šmeižtų propagandą' prieš Sovietų

u Fishės Komitetu, su Francijos armijos generaliu
U, kariniam žygiui prieš Sovietus dar šiais 1931 me-

| SąjĮjngą. Savo darbą jie varo bendrai susirišę su purvi-! 
nųgju Fishės Komitetu, su Francijos armijos generaliu 
štąbų, kariniam žygiui prieš Sovietus dar šiais 1931 me- 

I tai?; tie liberaliai ir “socialistiniai” elementai sandarbi- 
nirįfcaųja su visu tarptautiniu imperializmo bendru fron-

T tu^kūrls nukreiptas prieš visų šalių darbininkus.
Persigandę del kapitalizmo krizio, del savo “tvarkos” 

įriipio ir griuvimo, kapitalistai stengiasi atgal atmušti 
kylančią darbininkų kovą. Apimti baimės ir įtūžimo 
prieš pasekmingą socializmo statybą Sovietų Sąjungoje, 
prieš .spindinčius jos pasisekimus prie proletariato dik
tatūros, kapitalistai rengia karą, per kurį jie tikisi su- 
krįūšįnti daTbininkų valdžią.

KARAS-yra arti; todėl ;kad sugniužo visos kitos kapi- 
. taįstų^priemonės. Krizis’'skubiai plėtoja kovą milionų 

darbo žmonių. Sov. Sąjungą stovi, kaip žėrintis švyturys, 
ro$aritįs visų šalių darbininkams kelią į pasiliuosavimą. 
Sovietų Sąjunga galutinai ištaškė pastangas kapitalistų 
ir menševikų, per kurias jie stengėsi sutriuškinti Sovietų 

’socialistinę kūrybą per sabotažą ir ardymo darbą iš vi
daus po tam griovimo darbui padėjo visų kraštų “socia
list” partijos, tame skaičiuje ir Jungtinių Valstijų “so
cialistų” partija. <

Garsieji teismai Maskvoje, kur buvo teisiama “Pramo- 
; nirie^Partija” ir menševikai (rusų “socialistai”), atiden- 
; gė karinius imperialistų planus ir iššlavė imperializmo 
\ agentus Sovietų Sąjungoje. Milžiniška Sovietų pramo

nės pažanga^ taipgi ir didysai istorinis judėjimas valstie- 
I čiij^ūkių kolektyvizacijos parodė pasauliniam kapitaliz- 
| mui ateinantį jam galą.

Bet kapitalistai daro paskutinę desperatišką pastangą 
i užkirsti kelią revoliucinei minių bangai ir atstumti ją at- 
į gal-su jiagelba karo!

Amerikos darbininkai ir vargingieji farmeriai!
, Jūs tapsite pašaru kanuolėms, jeigu nesumobilizuosite

Mažiau Dirbtuvių, Mažiau 
Darbininkų, o Daugiau 
Pagamina

, l

Laikraštis “Labor Herald 
and Citizen,” išeinantis Ro
chester, N. Y., birželio 13 d. 
laidoj paduoda faktus apie 
padidėjimą produktų gamy
bos Pennsylvanijoj su ma
žesniu skaičium fabrikų ir 
darbininkų. Rašo: ( 

štai kas atsitiko Pennsyiva- 
nijos fabrikuose bėgy pereitų 
dešimties metų, sulig cenzo: ’ 

1919 metais fabrikų ]_
27,974. \ ‘ ■

1929 met. buvo itik 16,870.

darė1 Pennsylvanijoj t del Vie
nokios ar kitokios priežasties

i Skaičius už algą dirbančių' 
darbininku 1919 metais buvo; .. .

, gi 1929 metais bu- Marksas negalėjo teisingai 
vo tik 1,006,946. 1 ' i apie Paryžiaus ^Komuną pa-

Apie 130,000 darbininkų ta- ‘ rašyti del to,; kad rašė tuo- 
po prašalinti iš darbo del tech-, jąus _ po Komunos' kritimo, 
nikos ar kitokiu priežasčių. į Girdi, Marksas tuomet ne

vertė produktų 1919 metais • galėjęs šaltai ■ svarstyti -ir 
viso siekė $7,315,702,867, o i paduoti teisingus faktus.. 
1929 metais vertė produktų vi
so siekė $7,387,856,808.

Del vienokios ar kitokios 
priežasties fabrikantai galėjo 
pagaminti už suvirš 12 rojlio- 
nus dolerių vertės daugiau 
produktų po to, kaip jie pra
šalino iš darbo 130,000 darbi
ninkų. Tikrai atrodo “tech
nologinis” dalykas.

Jie sunaudojo $4,210,408, 
628 vertės medžiagų ir ener
gijos 1919 metais. 1929 me
tais medžiagų ir energijos kai
na buvo $4,000,673,484—dau
giau kaip 200’ milionų dolerių 
sutaupinta. ;

Algomis: išniok'ėta 1919 me
tais $1,406,066,138, o 1929 
metais algomis išmokėta tik 
$1,390,782,260. Algomis su- 
taupinta apie 16 miilionų do
lerių.

’ Bet 1919 metais jie'-sunati- 
dojo 4,445,095 arklių; jėgą, o 

‘1929 metais sunaudojo . 5,935, 
764 arklių jėgą. Taigi 1,500,- 
000 arklių jėgos padidėjimas! 
buvo bėgyj dešimts metų, o i nis už Lietuvą, 
darbininkų sumažinta ant 130, 
000.

Reiškia, kapitalistai su 
mažesniu darbininkų skai
čiumi pagamino daugiau 
visokių produktų, pasidarė 
daugiau pelno, o tūkstan
čiai darbininkų tapo išmes
ta iš darbo.

Darbininkai privalo kovo
ti už sutrumpinimą darbo 
valandų.

buvo 'tasai žmogus, kuris mokėjo 
I padėtį greitai. ir, gerai su
prasti, kuris mokėjo paimti 

Suvirš 11,000 fabrikų užsi- taktus ii juos išanalizuoti. 
Jis savo, .mmeto.i brošiūroj 
giliai, pamatiniai dalyką 
gvildena.

Bet Grigaitis mano,, kad

kilometrų plotą ir turi 1,200 
metrų gilumo: jame sutilp
tų visas New Yorko mies
tas.

Giliausia žmonių išgręžta 
šachta yra Augšt Silezijoj: 
turi 2,240 mtr. gilumo.

Didžiausia bažnyčia šv. / 
Petro ir Povilo Bazilika Ro
moj: ji buvo statoma 430 
metų. Dvigubai didesnė už 
Romos Baziliką buvo seno
vės aigiptiečių maldykla 
Karnahe. . Šio didžiausio 
pasaulyj1 statybos paminklo 
dabar užsilikę tik griuvė
siai. t ,j •■ >

Brangiausias pasaulyj pa
minklas yra Indijoj—Angp- 
nos mieste'. ‘Tai paminklas, 
kurį pastatė ant. savo žmo
nos kapo Šachas Jehan. Vi- . x U 1 j. y i i i >sas jis pastatytas is hhlto 
marmuro ir 
deimantais, 
minklo dirbo 
per 20 metų.

, Didžiausias

Žole Maitinti
Reikia ve kas pasakyti tiem t

f
į/ savo pajėgas, jeigu nesusiorganizuosite ir jeigu nekovo- 
j I site prieš karą. Tiktai per masinį veiksmą dirbančiųjų 
I | minių tegalima suturėt tas karas arba bent toliaus jis 
Į j nustumti.
I Amerikos Komunistų Partija šaukia visus darbinin

ku?; ir varginguosius farmerius ir jų organizacijas pasi-

Socialfašistas apie Markso 
“Klaidingumą”

Grigaitis, kaipo socialfa
šistas, spjovęs ant marksiz
mo, užsimanė savo skaityto- 

f ku$. ir varginguosius farmerius ir jų organizacijas pasi- įkalbėti, būk Karolis 
duoti vieni kitiems rankas ir bendrai stoti j Pirmosios Marksas neteisingai apra- 

: Rugpjūčio galingiausias masines demonstracijas prieš Karas Francio j”) apie 
i Paryžiaus Komuną. Jam la- 
į bai nepatiko mūsų spaudoj 
nurodymai, jog' Marksas,tą 
svarbų istorini įvykį teisin
gai ir faktiškai Aprašė.*’ Jis 
dabar bando pasityčioti iš 
bolševikų ir Markso, saky
damas :

• Sulig... bolševikuojančių rė-

’ karą ir už Sovietų Sąjungos apgynimą!
Visi į gatves Pirmojoj Rugpjūčio!

į ’ i Numuškite, kapitalistų varomą ofensyva^ jų daromus
5 užpųolimūš!Streikuokite prieš uždarbių kapojimus!

Į J Š^lin įs atymus, kuriais reikalaujama ateivius darbi-
: ninkus'regifetruoti ir deportuoti! !. v

j ‘ f Kovokite už '
2 | negrų apsisprendimu tėisęt r.
į raliuosuokite devynis nekaltai nusmerktus negrus jau-
! * nuojius Scottsboro! Paliūosuokite politinius kalinius!

i Fįliucjsūokite Tomą Mooney, Billingsą ir Imperial Val-
| ley &|rėikierjus!

» Kovokite už tuoj autinę bedarbiams paramą ir už be- 
11 darbių apdraudos įstatymą!
11 Nei vieno cęnto. karui! Visi pinigai bedarbiams su- 

ff, I M?*!
Kovokite prieš imperialistinius besirengimus karan 

. ir stokite ajigyniman Sovietų Sąjungos!
I Amerikos Jungtinu^ Valstijų Komunistų Partijos.
I ; Centro Komitetas.

kovokite už lygias tęįses negrams su baltaisiais ir už 
fu apsisprendimo tėisę!' 1 . H w

iinieriai su Naująja pripažinti, kad minkštosios 
Unija anglies mainieriai eina su
r. naująją uniją. Jis savo ra-

T^ŠBURGH, Pa.— Fe-porte. sako: “Mano tyrinėji- 
lės valdžios “taikinto-mas parodė, kad 95,nųoš. 
kĄtis 'buvo atsilankęsmainierių stoja už Nacio- 

NactorcaKte ’'Mainieriųnąlię' Mainierių Uniją; "'To 
hijos yaštinę, priverstasnegalima užginčyti.”

■r#P' '
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Tik dabar buržuaziniai 
istorikai ir pats Grigaitis, 
už 61 metų po; Komunos 
kritimo, gali teisingai” 
rašyti apie Paryžiaus Ko
muną — “teisingiau” už 
Marksą. Mat, jie dabar yra 
“visai kitokiose aplinkybė
se.”

Grigaitis, eidamas social- 
fašizmo keliu, dabar priima 
buržuazinių rašytojų aiški
nimą apie Paryžiaus Komu-' 
na, o atmeta Markso aiški
nimą- (
k iwmwwwmwnH—miiiii vii mmwwcm—wtj

Dar niekad negirdėtas badas 
paliete kietos anglies industri- darbininkams.'Jei jūs klausysi- 
jos mainierius ir jųjų šeimy
nas. i 
čių badu miršta visos kietos 
anglies srityje, bet atskiri mie
stai bado 'užpulti} tarsi kokio 
maro ir .smaugia vargšus dar
bininkus ir jų kūdikius. Vie
nus jau nuvarė badas į kapus, 
o kitus turi prifudšus. Viso
kios ligos užgulė bedalių'darbi
ninkų šeimynas.

Iki' šiol daugelis darbininkų 
mane, kad badas‘nepalies kietų 
anglių industrijos darbininkus/j 
kad geri laikai •'vis bus, bus 
darbo užtenkamai,1 bus ir mais
to. Ne tik taip'manė tamses
ni, neturfhti1 kiksimo suprati
mo darbininkai, bet ir daugidų 
prasilavinę.; ' O UMWA. uni
jos vadai visada ‘ sakė fnairiie- 
riams, kad jie turi gerą uniją,

te kunigų bažnyčiose, tai jūs
Ne tik desėtkai tukstan- turSsite visados badą skurdą

• ii* i’nv/rn i i /vnlKfl i
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nusagstytas l tad jiems visados yra užtikrih1- 
Prie Šio pa- j tas darbas; ir darbo sąlygos. 
2,200 žmonių j Kiek čia senai garsiai kalbėjo, 

kad kietų anglių mainieriai ga-< 
yo gerą kontraktą, kad neį vie- 

ir geriausias na industrijos šaka nebus pa- 
kariškas žemlapis yra Ang- liesta krizio, bus gerlaikis dar- 
lijoj. Jis apima 180 didelių bininkamsJ Tatai kalbėjo ir

ir vargą. Neg jie gelbsti tur
čiams išnaudoti jus, pavergti 
ir badu marinti. Tad visose 
kolonijose greitai organižudki- 
tės ir veskite kovą prieš badą 
ir bado palaikytojus] Organi- 
zuokitės į Bedarbių. Tarybas, 
ginkite savo įmokėti^ centus 
ant namelių, ginkite šeimypas. 
nuo bado ir vargo.

, M. i:1 :f ; t . . 1  i ; r • !

Prisidekime $ie ' .
Kilnius Dirbir

! , MONTREAL, < Kaną.dar 
Jau . esąrpe ; skaitę mųsų spau- ; 
doj torontięčių paraginimą dė
tis išleidimui Kanados “Vil
nies” numerio. Tai puikus to- 
rontiečių sumanymas: . Tad ir 
mes, ąipntrealiečiaį, neatsįliki- 
me, .prisidėkime prie to dar
bo. :

Visi Kanados draugai pri- 
sidėkime prie to darbo, para
šykime nors po maž.ą straips-

lakštų ir kaštavo kelis mi-1faslstas ,Vltaitls per “Tėvynę,’ ,jeu - vi Kanados kampų. 
.. __ I bud rnoinioi’iai rrova rrornc cn_ __ . . . . . . *lionus sterlingų. Tame mil

žiniškame žemlapyj pažy
mėti visi medžiai, ir trobe
siai, net gelžkelio bėgiai.

Anglijoj, Londono mieste 
yra didžiausias istorijos vei
kalas. Jis susideda iš 120 
knygų, i; po <1000 puslapių 
kiekvienoje;

Moterį Pa verte’ į Vyrą

Nesenai Europos spaudoj 
buvo paskelbtą sensacija 
apie vieno' vj/rd 'pavertimą 
į moterį. Operacija buvo

Jj/wiepp 
laboratorijoj, 

į moterį vyras

Didžiausi Pašąulio i piktai
Didžiąuąi^s^^e^š'; yra padaryta Berlyne, 

Kaspijos ežeras, ;del savo mokslininko s
didumo vadinamas jūra. Sa- Paverstas 
v o plotu jis 9 kartus didės- gyvena Paryžiui.

Augščiausias kalnų gele
žinkelis yra Bolivijoj, Pie
tų Amerikoj, Andų kalnuo
se. Vietomis jis eina 4,880 
metrų augščiau jūros pavir
šiaus.

Augščiausias Europos ge
ležinkelis eina į Jungfrau 
kalną Alpių kalnuose, Švei
carijoj, jis yra 3,457 metrų 
augštumoj ir šiuo atžvilgiu 
stovi net aštuntoj vietoj.

Augščiausia, storiausia ir 
didžiausia siena yra kinų 
siena, skirianti Kiniją nuo' 
Mongolijos, pastatyta prieš 
2,200 metų. Ji turi 2,450 
kilometrų ilgio, 8 metrus 
storio ir vietomis 16 metrų 
augščio.

Taip pat Kinijoj yra ir 
ilgiausias kanalas, turi 
1854- kilometrų Ūgio.

Ilgiausias tunelis yra Ca- 
lifornijoj,. Amerikoj: jis tu
ri apie 22 kilonj’Ctrus. Dviem J 1 1 A • • 1 ‘ ’ V 1*1'1

; kad mainieriai gavę geras są
lygas, kuomet buvo pasirašyta 
penkių metų ir pusės kontrak
tas, kad UMWA. unijos vadai 
yra tos žvaigždės ir vedą gerai 
unijos reikalus. Tuo kartu Vi- 
taitis, kaip ir visi kiti išnau- tinti savo spaudą. Dar daug 
dotojų agentai, gerai pasitar
navo anglies magnatams, ir da
bar jie tarnauja, stumdami 
darbininkus nuo kovos. Jie 
kartu pagelbėjo ir 
stumti pačius lietuvius 
ninkus į <bado nasrus.

Birželio 2 dieną buvo 
noy City bedarbių tarybos su
sirinkimas, kur buvo svarsto
ma, kas turi but. tuojaus iatlik- 
ta del* bedarbių. Paul Zekcke- 
wsky iš Buck Mt. kaimelio pats 
apie saVe kalbėjo pr nurodė, 
kokioj padėtyj jis ir jo visa 
šeimyna rkhdasi. 9 mėnesiai, 
kaip be darbo; 11 šeimynoj. 
Kiek .turėjo pinigų, visus pra
leido ant maisto. Dabar išti
sas savaites neturi maisto. Ge
gužės 29 dieną atėjęs pas Ame
rikos Legioną pagelbo.s, bet at
sakymą gavęs, kąd “ateitų bir
želio 10. . Sugrįžus namo be 
maisto, 2 metų amžiaus kūdi-

| Tąsyk padarysime labai žin- 
geidų tą numerį ir nušviesime 
Kanados darbininkų gyveni
mą.

Mes, draugai, turime pla-

gelbsti 
darbj-

ikaha-

yra lietuvių darbininkų, kurie 
visai neskaitė mūsų spaudos. 
Reikia juos šviesti klasiniai. 
Tuo pačiu galėsime paremti 
savą spaudą gaudami naujų 
skaitytojų.

Atsiminkime ir tai, kad da
bar siaučia sunkus ekonominis 
krizis, tai ir yra labai suriku 
verstis f darbininkų spaudai.; « 
Ypač i Montreal© i reikąliuga ; < 
daugiau kreipti dęmės, neS|čia< 
didžiausia , >lietuvių kolonija., , , 
Jei m^ųri šiemet (ląi ‘praleisi-; j 
me pro' pirštus,’ tai bus prdš- 1 
tas reiškinys.

Pereitais metais torontięčių 
pastangomis buvo išleista Ka
nados “Vilnies” numeris. Bet 
mes nenumatėme reikalo tą 
numerį platinti. Buvo pasiū
lyta A.L.D.L.D. kuopos susirin
kime, kad reikalinga parsi- 
traukti keletą šimtų, to “Vil
nies” numerio, bet likosi at-

si, kaip vyras.
Moterei buvo įskiepyta 

vyriškos lyties beždžionės 
lytinės liaukos.

Pacientė jau po kiek tai
sosi.
po operacijos moters sielo
je įvyks perversmas. .

Pacientė turi daugiau 30 
metų. Ji gyvena gerose 
materialinėse sąlygose.

Į vyrą paverstoji moteris 
yra dailios, moteriškos kū
no sudėties. Bet jos veidas 
ir balsas turi vyriškus pa
žymius. Pas<ją augdavo 
ūsai; .. ■ : ‘ f; , ’ A I

■ ■■ •• • ■■<■_ 't
Minėta moteris daug kard

itų tarėsi su gydytojais apie 
'.tai, kaip būtų galima paša- 

kUom'e'tra :iigio“'''li“ kartu Hg.uisfci dvasios>eiški- 
ilgesnis už Dardanelų sų-' 2^;„™.ne 
šiaurį, skiriantį Mažąją Azi- . ............
ją nuo Europos.

Augščiausiaš ugniakalnis 
Katopaši, beveik 7 kilomet
rų augščio yra pietų Ameri
koj, Andų kalnuose, Ekva
dorą‘valstybėj. ■: ;

Augščiausias žmonių gy
venamas puhktAs ‘ant že
mės yra .Chulikvina kaimas, 
5,600 metrų augštumoj, čįlį 
valstybėj,, taip pat Pietų

syj, kuomet Komuna krito ge- Didžiausią kraterį

kilometrais ilgesnis už, did- 
žiausią Europoj ^Simplono 
tunelį, Alpių kalifuose.

_______ _ _ Ilgiausias jūręs sąsiauris 
ksnių logika išeina, kad M ar- yra Azijos pietuose, tarp
ksas buvo neklaidingas-taip, 
kaip Romos popiežius. Gaila 
tik, kad jie nenurodo, kuris 
“marksistų bažnyčios konci- 
liumas”' tą neklaidingumo 
dogmą paskelbė.

Na, ir toliau tasai buržu
azijos agentas, marksizmo 
priešas sako:

Mūsų (reiškia, socialfašis- 
tų.—“L. 
garsusis
galėjo taip pat klysti, kaip 
ir kiti žmonės, ypač tokiuose 
atsitikimuose, kada jam ne
buvo pakankamai gerai žino
mi faktai. • Savo brošiūrą 
apie Paryžiaus Komuną jisai 
rašė 1871 m.; birželio mėne-

gužės 21 d., ir iki 28 d. tęsė- Haleahola ugniakąlnia

Mdlakkos pusiasalio ir Su
matros salos. Jis turi 780

Dabar Austrijos spauda 
rašo apie panašią .operaci
ją, kurioje moteris buvo pa
versta vyru.

Prieš keletą dienu vienos 
. ----------------------f - ------------ v mes numenu, uei nnvoi av-

Vienos ligonines chirurgi- kis verkė ir reikalavo duonos I mestas. Tai kas tada likosi 
man daryti? Reikėjo vienam 
parsitraukti keletą egzemplio
rių ir platinti. Aš vienas tąi 
labai lengvai išplatinau, o jei
gu visi būtume dirbę, tai ke
lis sykius daugiau būtume iš
platinę. čia reikia dirbti, dir- 

pasirinkome va yra gera.
įvairių žolių, ir maitinom kūdi- į Tad budėjime, draugai, kad 
kius. Tai buvo 4 dienų alkio 
maistas. ”

Vienas lietuvis praneša, kad 
Gydytojai tikisi, kad' jau daugiau kaip metai negali 

užsimokėti-raudos ir bus išmes
tas., Kitas praneša, kad jo na
mą ^riestas parduos už neužsi- 
mokejimą taksų. Daugiau kaip 
300 šeimynų reikalauja maisto 

| iš miesto valdžios; šimtai lau- 
; kia išmetimo iš namu.

Bedarbių Taryba paskyrė ke
letą narių, kad pakinktų mais
to , iš biznierių ir, py teiktų ba
dau jdričif>rąi§ š^im^nomis. Pa
sekmės i buyo gtebį.- ' Tas rodo, 
kad bedarbių tą^ybįtjne tik ko
voja,. kad išgavus ‘bedarbiams 
apdraudą fš-- V^d?ibs, bet ir 
svarbiausiam įfsHijti.me sutei
kia .pagelba, gauni1 maisto.

Ba4aują maihi<į$ai ne tik 
mįnėtąm * ’mieste, iibt visuose 
miestuose ir ikaimejįio^e desėt- 
kais ir Šimtais ir temiai badu

nėj dalyj, policijos gydyto- šmotuko. Jis sakė: “Visą pa
jams leidus, buvo padalyta 'gelbą galėjau jam suteikti, tai 
vienai moterei į vyrą pakei- 5?^? vantens stiklą. Nors man 
timo oneraoBn ^itn motoms sirdį skaudgJO, matant kanki- timo opeiacija. Šita motelis nantis kūdikius iš bado neži_ 
nuo pat mažų dienų jaute- nojau nei pats dal.yth

“Su didesniais vaikučiais išė
jau į kalną ir

ir šiais metais nepasikartotų 
tokia_ klaida. Padirbėsime ir 
turėsime geras pasekmes, pa
rengsime ir “Vilnį” finansiniai.

V. Maikis.

DirUtinis Auksas.

Red.) suprasim u, 
Kapitalo” autorius

turi
San-

būti vyru. Prof, Kermaųn- 
era patarė jai leisjti padary
ti operaciją ir įskiepyti vy
riškos lyties liaukąs. Prof. 
T generis, garsus Austri
jos psichiatras, stebėjo mo
teries psichines savybes. Jis- 
taip pat rado reikalingu da
lyku. leisti moterei save pa
versti į vyrą.

Operacija pasibaigė lai
mingai.

'**'V*u r M*;?; 7
-............................. p.... .. f »»».!■.» f .......f-*'

PI.ATiNKIT 
“LAISVĘ”

miršta.. ’ . ; •
Čia reikia * ve kfes pasakyti, 

šiose- apielinkėąe* baisiai giliai 
yra paskandinti’; darbininkai į 
fanatizmą^ tik .bedarbių 
komitetus, tarybas suorganizuo 
j ame j. tai juddiėji apaštalai baž
nyčiose prakeikia tuos darbi
ninkus, kam jie dedasi prie to
kių tarybų. J Jie liepia atsiduo
ti dievo valiai. Vadinas, badu 
mirkite ir nieko riesftį<ykite, ne
reikalaukite algų ' iš anglies 
viešpačių; ♦ *DaH*< * darbininkų 
klausa jų, patys miršta ir savo 
kūdikius badu marina.

Pranešama, kad italas- 
| V i 11 orio Volpato išrado ’ 
būdą pagaminti dirbtinį au
ksą. J < JA : . 1 ' •. • L i : i 2 -

Pradžioje: buvo tuo .'neti? • • 
kima, j nes visi dar 'atsimena- i's 
panašų ; “išradimą”,! j 4kurio ■ ' 
pagelba kaž koksi vokietis 1 • ' 
Tauzendas,- :gayo-*iš kelių 
Vokietijos firmų stambias 
pinigų sumas, l : u-

A n k styvesnieji»alchimi- 
kai savo-' išradhnų - paslapčių 
niekam neišduodavo; O 'Vol
pato savo išradimą demons-' * 
truoja atvirai,

Volpato ’ savo išradimą ■ 
Londone jau užpatentavo.

Daba v išradėjas kreipė
si į Vieną; norėdamas hž- 
patęntvoti ir tenai savo'iš*', 
radimą, Bet greit negates 
atsakymo, Volpato pasiūlč 
savo išrddinią viešai pa* le- 
monstruoti Jil’ duoti mok ali
ninkams ’ ištirti 'tehem nę 
dirbtinio aukso sudėtį. Į



Kunigo B. Suginto Šnipinėjimas pas Lietu
* V I* | Į _|

vius Darbininkus Brazilijoj

atradienis, Birž. 16, 1931
SR

Puslapis Trečias

PASAULINĖS ISTORINES SVARBOS PERGALE I H°rizontas 25 Brooklyn labor lycedm--

I

Kunigas Valaitis išvažia-i nereikia. Ir labai teisingai 
vo į Lietuvą iš Brazilijos, pasielgs, nuo tokių šnipų 
Jis savo juodašimtiška ran- duris uždarydamas, 
ka smaugė lietuvių darbi
ninkų susipratimą ir orga
nizacijas. Jo rankomis ta
po ne vienas darbininkas: 
įstumtas į kalėjimo urvus; 
ir atiduotas policijai. Jis' 
sakydavo, kad bolševikai 
tik tuomet galės užkariauti 
lietuvių didžiumą, kada 
peržengs per mano lavoną.' 
Jis nemažai buvo įgrisęs ir1

J

i tiečių, organizuotų į kolek- 
I tyvius ūkius, bus praplės-1 
! tas už siaurųjų parapijos j 
ir distriktų ribų į visą ša-1 
lį, ir naujas žemės apdir-! 
bėjas matys visus trūku-; 
mus savo pirmesnio gyve-1 
nimo būdo, matyt visišką 
paikybę ir tuštybę savo eik
vojamo darbo, prie kurio jis 
buvo pripratęs.

NEW BRITAIN, CONN.

PINIGUS į LIETUVAVIEŠA PADeKA

vi-

Norėdami

T.D.A. gina juos,

r

Litų
Litų
Litų

50
100
200
300
400

Litų 
Litų 
Litų 
Litų
Litų

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

V uz
J v uz
v uz
v uz
v uz

Pundas
S. Paulo-12-V-31 m.

I

Policija Išardė Protesto 
Demonstraciją

Birželio 8 d
Darbininkų

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

12,838,000 Valstiečių Ūkių Suorganizuota j 
Kolektyvius ūkius.

materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET. BROOKLYN, N. Y.

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

Daugiau, negu puse vals
tiečių įėjo 
ukius. Ka tas reiškia? Tas

draugišką atjautimą. Mū-

500
600
700
800
900

1000 Litų už 103.00

CHATTANOOGA/ jfSNNĮ

išardymai, atitaisymas, sustatymas, suprast

c

PAKLAUSYK’ 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
lokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni. vakarai# 
per N. B. C. ra
dio stotis.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲIt’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

Saulės spinduliai nokina—Šiluma svarina
>

Jūsų Gerklės Apsauga — Prieš knitėjimus — pries

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

_________ __________ ______ elektriku ir mamietizmą, Ir Tailavimą.
S ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose, 
f Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
I Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
g kiekvienam prie pirkimo karo. UŽsirašymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 
a iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto Iki 2 vai. po pietų.
| COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
f 325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY
| Telephone, Algonquin 4-4049

užprotestuot prieš, kapitalistų 
užsimojimą bedarbių delegaci
ją nubaust,'kuri niekam nėra! 
prasikaltusi.

I protesto demonstarciją, vos) 
tik prasidėjus darbininkam 
rinktis, tuoj pribuvo apie porą 

1 tuzinų uniformuotos ir slap- 
i tos policijos, kuri vaikė susi
rinkusius ir netrukus pasigrie
bė kalbėtoją Wm. Zuckerman.

Turčiai, pertekliuj gyvenda
mi, neatjaučia alkanų bedar
bių, todėl .jie bedarbių delega
tus suareštavo ir baus už tai, 
kad reikalavo pragyvenimu be- 

' darbiam ir jų šeimynom, ypa
tingai mažiem vaikučiam. To 
nepakako: jie neleido išreikšt 

I protestą prieš kėsinimąsi ne-
. Tarptautinis' įa|taį įkaitinti delegatus, ats- 

Apsigynimas su- ptovavusius bedarbių reikalus, 
davatkoms. Davatkas stra- šaukė protesto demonstraciją Darbininkai privalo organizuo- 

; ir kovoti.
Koresp. No. 2.

Rašo M. Gorkis
ėjęs iš mados, ir kad daug 

į kolektyvius naudingiau ir protingiau 
kartu susivienyti, kad pa-

mužindavo, kad jos nemoka prieš kėsinimąsi įkalinti be-jtis 
rąžančius nešioti, mažai aū- ai-bių delegaciją, kuri kovo i 
kuoja, mažai meldžiasi pa-!13 <*ien? šiame mieste vadova-! 
čio/’fr tnažė vaikus moki-.vo dviejų tukstanc,M bedarbių, CiOS ir mažai vaiKUS mOKl dernOnstraciją prie miestoi 
na. Valaitis įgriso visiems, .■ rotušės. Jų buvo tikslas pa-> 
smaugdamas -darbininkų ju- tiekti nuo bedarbių reikalavi-! 

mus miesto valdžiai, kad vi
siem bedarbiam būtų duoda
ma pragyvenimas.

Delegacija susidėjo iš seka
mų draugų: G. Foster, J. Jac
kson, F. Powers ir dar dviejų, 
tačiaus jie visi buvo areštuoti. 
Du tuojaus paleisti, o suminėti 
draugai nubausti po $50 užsi
mokėti. Tad jie apeliavo į 
augštesnį teismą Hartfordu ta-|Sų širdingiausia padėka vi- 

| siems, kurie taip skaitlin- 
todel ir^gai patarnavo — palydėjo 

demonstracija per tą pačią or-1 mirusio kūną į kapus.
ganizaciją buvo sušaukta, kad 1 Lypskienė ir Sūnus, i

dėjimą. Iširo nervai, pata
po idiotu, isteriku ir keik
damas išvažiavo į Lietuvą 
sveikatos pataisyti.

Tūli manė, kad tokio idio
to ir smaugiko darbininkų 
judėjimo kunigo, kaip K. 
Valaičio taip greit Brazili
joj nematys, bet apsiriko.

Kun. B. Sugintas kaip

Širdingai ačiuojam 
siems giminėms, drau
gams, kurie pirko kvietkas 
papuošimui mirusio drau
go, Kazimiero( Lypskio, ka
po. Taipgi ačiuojam ir A.

,. ,v. . . ■ sai teismas prasidėjo birželio i •
tikras Valaičio jpedinis, at-Į 9 dieną.
vykęs Brazilijon, eina to- 

f ųiis pačiomis pėdomis.
Tuoj po atvažiavimo kun. 

B. Sugintas S. Paulo lietu
vių rajone Villabeloje pra
dėjo lietuvius kalėdoti. Iš-; 
ėjo ne kalėdojimas, betkra- 
ta-jieškojimas komunistinės 
literatūros ir komunistų.

Villabeloje yra susipratu
sių lietuvių darbininkų, ku
rie veda nenuilstamai kovą 
ir agitaciją prieš visokio 
plauko mulkintojus ir pa-į 
vergėjus. Parūpo kun. Su
gintu! sužinoti, kur tie dar
bininkai gyvena, kad gali
mi būtų reikalui esant

< įduoti į policijos rankas. 
Suginto pravadyrium buvo 
«?enai įtariamas šnipinėjime 
lietuvių tarpe ir gyvenantis 
Villabeloj Zibalis. Pastara
sis! nurodė Sugintui įtartų 
kaltume darbininkų butus. 
Atsirado tokių šeimynų, 
kurios nesutiko leisti kun. 
Sugintą butan, bet šiedu, 
kaip šventos dvasios, prisi- 
metįę. kiaulėmis lindo per- 
nevąlę.

Sugintas įėjęs į kambarį 
žvalgėsi po kambario kam
pus, kad suradus ką. Prie

V knygų puldavo niekeno ne- 
sivelinęs, jeigu užžvelgdavo.

Pas nekuriuos lietuvius 
rado knygų, išleistų A.L.D. 
L.D. ir “Laisvės.” Tų žmo
nių vardus užsirašė, kam 
tos knygos priklausė. Tūli 
kalba, kad Sugintas įduos 
tuos žmonės ir tas knygas, 
laikraščius į policijos ran
kas.

Buvo pastebėta, kad kun. 
Sugintas yra neprastas 
mergininkas. Laike šnipi
nėjimo sutiktas jaunas, gra- 

> žias mergeles kalbindavo, 
užvesdavo flirtą... Atsira
do ir tokių susipratusių jau
nų darbininkių, kurios pui
kiai kun. Sugintui užvažia
vo už romansavimą. Sako, 
kad geros akys dūmų nebi
jo. Ir taip kun. Sugintas 
su šnipu 3 d. darė kratą pas 
lietuvius, prisidengęs kalė
dojimu, jieškodamas komu
nistų ir jaunų, gražių mer
gelių.

Drąsesnės darbininkės, 
moterys kalba, kad kitą kar
tą kun. Sugintui ir šnipui 
Žibalini už tokį šnipinėjimą 
pamazgose įmirkytą šluotą 
per nosį užveŠ ir duris už
darys. Mums, girdi, šnipų

Ne Naikin

Erzinimais
"Vietoj to 

pasiimk LUCKY
Uždėkite savo pirštų ant gerklės - ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
palytėjote larynxu. Tai jūsų garsinė dėželė - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Jūsų gerklė užsitarnauja kuogeriausios priežiūros 
- pasinaudok 20.679 Amerikos gydytojų opinija, 
kurie pareiškė, jog LUCKIES mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretai.
Vienas gydytojas rašo:

“Lucky Strike neabejojamai mažiau erzina gerklę 
negu kitų išdirbinių cigaretai, kuriuos man teko 
rūkyti.”

Kitas gydytojas rašo:
“Mano gerkle labai jautri, tačiau Lucky Strike 
mažiau ją erzina negu kitų rūšių cigaretai.” s

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

© 1931, 
The A. T. 
Co.. Mfri.

reiškia, kad 12,838,000 vals- tapti bendrais visos žemės 
tiečių nusprendė apleisti be- valdonais.

J Tas reiškia, kad valstie
tija nusprendė eiti prie 
planuoto žemės apdirbimo 
tokiuo pat būdu, kaip dar
bininkai vysto šalį pramo
niniai. Kuomet visa masė 
pavienių valstiečių susior
ganizuos į kolektyvius ūk
ius, pereis prie kolektyvio 
darbo, tai 20 milionų gal
vų bus sujungta į vieną 
protingą vedimo galvą. Ta 
galva apsvarstys, kuriame 
distrikte, ant kokios žemės 
bus naudingiau sėti tiktai 
kviečius, kur sėti rugius 
ar miežius. Mašinų pa- 
gelba žemė taip bus gerai 
apdirbta, iškasinėta, kad 
piktžolės ir parazitiniai 
augalai, kurie iščiulpia iš 
žemės gerumą, kaip,. kad 
nenaudingi žmonės čiulpė 
valstiečių spėką, bus išnai
kinta. Valstietija, įsitaisius 

pamatys, kokie 
i buvo ark- 

prietelingų žmonių priėjo lys; kiek žemės, kuri _ki-

viltingą, sunkaus darbo gy
venimą, prie kurio juos nu
stūmė carizmo ir dvarponių 
šimtmečių viešpatavimas. 
Tas reiškia, kad Sovietų Są
jungoj eina tikras valstie
čių paliuosavimas iš nelais
vės sunkaus, ubagiško gyve
nimo, kas per šimtmečius 
juos laike padėtyj žemesnes 
rasės žmonių.

Tas reiškia, kad valstie
čiai, kurie iki šiol buvo iš
siskaidę ir išsimėtę į neap
sakomą skaičių mažųjų že
mės plotų, ir tuom būdu be- 
vaisingai eikvojo savo spė
kas nepaliaunamoj kovoj 
prieš skurdą, dabar, pamo
kinti Bolševikų Partijos, 
komunistų, jaučiasi užtek
tinai tvirti pasisavinti vi
są žemę, kaipo nuosavybę, 
apdirbimui bendrai.

Tas , reiškia, kad 12'Ą mašinas, ; 
milionų savitarpiniai ne- iškaščiai jiems 

prie to supratimo, kad ižo- taip galėjo būt apsėta, bu- 
liuotas pavienio darbas iš- vo reikalinga jam pašarui.

“LAISVE”
ŪMIOM

Greitai ir Pigiai Persiunčia

už
už 
už

v u z
v uz

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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 
Stacn Island Fer
ry. LU L'VINAS

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

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

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

o/

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 galima pataisyt tin
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE J

■ <



Antradienis, Birž. 16, 19:

Antanas Prišias.

GreičiausiAPLA
PASAULY LAIVAI

BREMEN

Ave.

uždėsime.

negalėsi, jis, brol,
ir O.

Cha-cha-cha!.. A.

■St.

20 METŲ JUBILEJAUS 20apie komuną biure

PIKNIKAS!

Liepos-July 4 Dieną, 1931

LOŠ VOLLEY BALL GEMA

h

Ir vėl jaudinanti svajonė ėmė suktis jo Ir negali .Justinas surasti žodžio, kad
galvoje.

II

zo-

•,

.o4

•«

N.

o.
o.

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Shamo-

Harris-

Castlo

, West

Glaveckas.
(140-141)

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A.. Sauka,

J. Stripinis,

Ateivių Teisių G yn Tirto Komitetas; V 
f(13»44įĮ

Avė.,

Buf-

Ave.,

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

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

Dabar laikas atsiliept.

St., I

209, :

568,

i St.,

Box 117

Ave.

Ave.

- T.

Taipgi nuolatiniai kas savaitė iš- 
pluukimai gerai . žino
mais Lloyd Kabinimais 
Laivais; Inform acijų 
klauskite pas bile vie

tinį agentą arba'

57 BROADWAY
NEW YORK

NORTH GER

Ziuris.
Eleventh

Garbanauskas,

kiekvieno
name,

Pirm, i
256 Ames St.

Nutarimų rast.
49 Siiwtcllo Ave.

Turto rašt. K. Vcnslauskis,
12 Andover St.

Ligęnių rašt. M. Jazukcviėia, 
153 .'Amos St.

f Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P’. Krušas, 141 Sawtcllo Ave., 
B. ZdanaviČin, 11 .Glendale St., J. Bale- 
vičin, 86 Webster St.
Maršalka A. Bąrkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell, Mass.

Brent-

S. S.
New

5$ Hollins St.,: 8-tą vai. vakare. Yra 
labai svarbus reikalas aptarti, tat 
visi nariai dalyvaūkit.

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

tas susirinkimas bus ketvirtadienį, 
18 birželio, Lietuvių svetainėj, 851-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JO$. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH,

st., 

s.

st.,

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

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

Duquoin St., Ben-

Ilewitt St., Ham-

Oak St., Easton,

1256 Scribner Ave.,

Braddock, Pa.
Ave., Brent-

Way, S. S.

EUROPA
Mažiau negu 5 D. ant 

Vandens
per Cherbourg—6 dienos 

per Bremen
TIK 7 DIENOS J LIETUVĄ 

StK-cialis Trūkis iš Bremerhaven 
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

Vine

Box !

Box

102 E. 4th

514 Autumn Ave., Col-

1388 Andrus *St., Akron,

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

nariai dalyvaūkit.
Sekr. P.

p. o.
Wood-

Ūrmonas, 37 Norwich Ave., 
Pa.

434 Library St., 
3012 Bremen

1925 Harcums 
Pa.

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St, 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing

ton Parkway.
Protokolų sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

49th St.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė.

Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 
Va.
Botyrius, Box 126, Slovan, Pa. • 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth, 
Y.

Sodeikis, 1324 Powersdalc

VALDYBA 1931 METAM:
Pirmininkas—K. Margis, 

1323 Muskegon 
Vice-Pirmininkas—A. Kareckas,

730 Nason St. 
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9, 
Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas, 

1131 Walker 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiūtė, 1307 Davis Ave. 

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Ave. 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Žegunis,

DETROIT, MICH.
Milžiniška Protesto Demonstracija
Užprotestavjmui prieš ateivių re- J 

gistravimo bilių demonstracija įvyks 1 
penktadienį, 19 birželio, Grand Cir
cus Parke, 5-tą vai. po pietų. Tą pa
tį vakarą, 8-tą valandą, bus prakal
bos didžiausioj Detroito svetainėj i 
Olympia, kuri randasi ant Grand 
River ir McGraw gatvių. Grand 
River ir Grand Belt karai priveža 
prie pat svetainės. Kalbės dd. W. į 
Foster, R. Minor ir kiti garsūs kal
bėtojai. Kviečia visus atsilankyti

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ
1 ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas.

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

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

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės parandavotojas — A.

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta 

mėnesio antrą utarninką savam 
1057-63 Hamilton Ave.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, lOOS:—
25th ' St., Moline, III. •

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.. 
Moline, III.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931: 

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

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gatavęckas, 109 Cress St., 
Carnegie, Pa.

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

Mattiloviėius, * 46 Ten Eyck

4 Lager St., N.

69 S. Empire 
»-Barre, Pa...
Januška, 4046 S. Francisco Ave.,

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

Silpni žmonės Pada
romi Stiprus i

Nuga-Tone suteikė milionams silpnų, liguis
tų vyrų ir moterų naujas spėkas ir jė- ■ 
gas. Jis išvalo kraują nuo ligų perų, padaro ' 
raudoną, sveiką kraują, atgaivina 
nervus, raumenis ir organus. Nuga-Tone nu
gali skilvio pakrikimus, galvos skaudėjimą 1 
ir kvaitulius, priduoda naują spėką sili>- ; 
niems inkstams, nuveikia konst ipaci ją ir 1 
padaro jūsų miegą poilsingą ir atgaivinantį. 
Jūs galite gauti Nuga-Tone aptiekoje. Jei- ' 
gii aptiekininkas neturi jo, paprašykite jį ‘ 
užsakyti del jūs iš savo urmininko.

Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C, 
Avė. C.

Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E.
22nd St,, ir J. Laurinaitis, 348

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Ave.,

Vesta-

Brad- j
k, Pa.
Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa,

jė- Į

silpnus |

Rudeny rajoninėj gyvulių parodoj Jus
tinas gavo premiją už telyčaitę. Premija 
iškėlė Justiną į pirmąsias komjaunuolių 
eiles. Iš pradžios jis buvo biuro narys, o 
Jaskui kuopelės sekretorius. Ir kuomet 

ustinas, parodęs negabumą organizaci
niam darbe, raudonuodamas prašė susirin
kimo paliuosuoti jį nuo sekretoriaus pa
reigų susirinkimas gyvai sutiko:

—Gerai, užsiimk kultūrininkyste, tverk 
ūkį. 1

Ir- Justinas tvėrė.
Po pirmosios premijos gavo antrą, tre- i 

čią, bet jos jau jam neteikė laimėjimo liežuvio.
džiaugsmo, "kaip pirmoji, o priimdavo jis 
jas, kaip užsitarnautą dovaną. Ir štai jo 
laukė jau ketvirtoji premija.

Justinas išaugino didelę veislinę kiaulę. 
Ir dabar ta kiaulė vietos agrokomo didy
be ir garbė, kriuksėdama ir kvykdama 
vaikščioja po žardieną su pulku mažučių 
paršiukų.

- Su Justino ūkiu galima siųsti piršlius į 
by kokį namą, į by kokius rūmus, o išsi
rinko sau Justinas beveik kampininkę. Bet 
šią kampininkę Justinas nemainytų ant jo
kios kitos nors ir su kraičiu.

Dažnai Justinas užsisvajoja apie Julę ir 
mato, kaip ji įeina šeimininke į jo namus. 
Štai mato jis, kaip ji maloniai glosto parše
lius, nepaprastai greitai melžia karves, ‘ 
mikliai paima glėbį šieno. Kaip gera!

Justinas merkia akis, kaip kaisdamas 
prieš saulę katinas. Malonus saulės gla
monėjimas—Julės glamonėjimas.

—Jule,—šnibžda Justinas.
—Justinai!—rodos, girdi jos balsą.
Tai balsas ne svajonių. Bailiai blikste- 

rėjo į šalį gražioji svajonė. Saulė nešildo, 
o degina nuskustą galvą. Ant žemos dar
žo tvoros pasirėmė komjaunuolis Juozas. 
Juokiasi.

—Sušilai?... O mes tiltą taisėme.
—Ir aš būčiau... bet žinai—ūkis,—teisi

nasi Justinas.
—įžinau, žinau,—sutinka Juozas,—eina

me i susirinkimą.
Einant Justinas paphsakojo savo pasku

tinę svajonę Juozui:
—Žinai, Juozai, sunku vienam... ūkis 

plečiasi, sustotum rodos, bet ne, vis trau
kia!).. Užsikrėčiau aš ta kultūrininkyste. 
vienam' sunku... motina sena... Ir žinai, 
Juozai, vesti aš manau !

—Vesk,—pritarė Juozas.—Vienam, žino
ma, sunku.

—Vesiu!—jau griežtai pareiškė Justi
nas.

i

Draugijų Adresai, i Kurios 
Turi ‘laisvę” už Organų

—Komuna?! Tai ko, draugai, žiūrime? 
Ko gi laukiame?! Supti reikia mūsų sek
retorių !!!

Staiga dešimtis porų rankų nustvėrė 
Juozą ir ėmė mėtyt iki mokyklos lubų. 
Kvailai šypsodamasis, vartėsi ore, rėkė 
bailiai ir džiaugsmingai:

—Nustokit, apsidžiaugė... Oi, galvą su- 
daužysit!

O jaunuoliai juokavo be pasigailėjimo:
—Sudaužysime—kitą
—Arbūzą!
—Cha-cha-cha!
—Su arbuzu koliotis

—Be liežuvio, sakai?
Juokėsi, kiek dPūti, jaunuoliai ir bend-1 

ram džiaugsmo triukšme niekas nepaste- ■ 
bėjo, kaip suširaųkė, išbalo ir tankiai pra
dėjo akimis mirksėti

Sunkiai alsuodami, 
leido Juozą..

—O kaigi, broliai, 
ar svarstėte?—paklausė Justinas.

—Ne-e!—atsakė Juozas ir išsigando.
I Rodėsi, kad ant jaunuolių galvų kas tai 
šalto vandens kibirą išpylė. Visi nutilo.

—Et, Juozai! O dar sako, aš sekreto
rius!—vėl riktelėjo Pranskus.

—Apsvarstysime, — sumišusiai teisinosi 
-Juozas,—šiandie gi apsvarstysime.

Ir vėl Justinas pergyveno laimėjimo 
džiaugsmą.

Vakare pasipuošęs jis ėjo į ąžuolyną. 
Ties apylanka, garbanotos liepos pavėsyj, 
jį sutiko Julė ir nusivedė lankosna į nu
skirtą vietą palei prūdą... Ir čia, leipda
mas nuo naujo, dar nepatirto jausmo, tarė 
Julei:

—Jule, ar eisi už manęs?
Julė apglėbė jo kaklą stipriomis ranko

mis, prispaudė prie savo krūtinės.
III

Justinas.
sušilę, jaunuoliai pa-

Šiandie vėl susirinkimas, bet jis prasi
dės negreitai. Justinas, apkvaitęs nuo Ju
lės artumo, džiaugėsi:

—Rytoj sovietan, o ten ir vestuvės..! 
Raudonos... Jaunuolius įiakviesim, muzi
kantą su armonika... apsivesime ir..»

Jaučia Justinas, kaip glaudžias prie jo 
Julė.

—O ten!...
Laikas eiti į susirinkimą, o gal jau susi

rinko jaunuoliai, laukia... Bet jį traukia 
į laukus, žaliuojanti rugiai. Oras koks tai 
skanus, ne oras, o šviežias pienas.

— O ten...

ryškiau, vaizdingiau paaiškinti tai, kas bus 
po vestuvių.

—O ten komunon, pas jaunuolius!? —
t Susirinkime Juozas, menkai pasirengus, paiįėjo atsakyti jam Julė, 

silpnai aiškino komjaunimo raikomo ple-i —Komunon, o kamgi? 
numo nutarimus. Jaunuoliai, nuvargę nuo Ne, mes be komunos, dviese.. 
dienos karščio, tingiai klausėsi ir snausda- Taip geriau..
mi žiovavo. Justinas sėdėjo ant kampo 
senos suplyšusios kanapos ir gaude akimis 
Julę. Pripuolamai gimusi mintis apie ves-

Komunon, o kamgi? Kamgi, Jule?! 
.. vienučiu...

. Kamgi eiti komunon?!
Vos kvapą atgaudamas, susipindamas 

žodžiuose, aiškino jai šavo mintį. Nė ne-

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

Pirmininkas—F. ROGERS, 312 Oregon St.
Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.

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

Sekretorius—J. MILIAUSKAS, 626 
ward Ave., McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—K. -- -
West View,

Globėjai
G. Urbonas,
A. Žvirblis,

wood, Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

A. P.

Kp.
J.—Aliulis, 3225 ■ Stafford St., Corliss Sta., 

Pittsburgh, Pa. . . ,
3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 

Pa.
4— P. Grabauskas, 66 Swatara IRI., She- 

naųdoah, Pa.
ri—M. Paulavičiėrič, 123 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa..
6— M. E. Custerienč, 19841 Benwood Ave., 

Cleveland,, Qhio. . ,
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

wood, Pa.
8— >W. l Stačinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 538—3rd Ave.,

Kensington, Pa.
i 10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, Ill.
11— Anna Adomaitis, 1039—4th St., Monon

gahela, Pa.
12— John Kinderis, 439 Maplewood 

Ambridge, Pa.
13— Antanas Miliulis, P. O. Box 151,

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

dock
15— P. 1

Pa.
17—K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

Turtle Creek, Pa.
19— J. - “ - - -- -- ’

W.
20— A.

i 22—P.
N,

24— P. ____.___
Yeungstown, Ohio.

25— A. Dolininkaičiūtė, 41 Eckert St., 
falo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy 
Girardville, Pa.

27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, III.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N.

ton, Ill.
31— N. Zubrickas, 2304

tramck, Mich.
32— K. Bakanauskas, 69

Pa.
33— A. B. Shatkus,

Grand Rapids, Mich.
34— Andrius' Minkelis, P. O. Box 147, Royal

ton, Ill.
35— K. Bagdonas, 114

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, P.

burg, Ill.
37— L. Aimanas, P.

Shannon, Pa.
38— M. Tamulienė,

Frankfort, III.
39— -Tony Zedolek,

Į . linsville, III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienč, P. O. Box 400, Benld, 

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

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

Mich, •
44— M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitlene, P. O. Box 262, Cuddy,

‘ Pa.' :
46— J. Petrauskas, P. Q. Box 118, Blanford,

Ind, . > ,
47— J. R. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De

troit, Mich. lj' ' ’1 ' ‘
48— Ant. Malinauskas, P. O. Box 246, Min

ersville, Pa.

Brooklyn, N. , Y.
5(L—Ch. Adomaitis,

Pittsburgh, Pa.
51—P. Maslaveckas,

Wilkes-Barre,
52 Kaz. <. ______ ,

Chicago, III.
53— J. GudiŠauskas, 437 

Pa.
54— Geo. Braknis, 222

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

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

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

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

Brighton, Mass.

i
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tuves sustiprėjo ir apėmė Justino galva. Pas}^bejo, kaip uzgęso meilios Jules akys,; 
w -- J - Qana pasidarė sausos, šaltos.

—O mane į darbinir^kes, į tarnaites—Ko tęsti, pasakysiu . šiandien! 
laukti.

Ir- vėl svajojo apie būsimą šeimininkę imi?!—praskambėjo Julės pašaipos 
tižiai, bet jų Justinas nesuprato.

Ne, ne, Jule!—karštai aiškino jis.— NeiJuozas tuo tarpu bevilčiai mostelėjo ran- 7 . <T aisKmo jis.—
ka, nusibraukė alkūne prakaitą nuo kak- “n’nJe’ "’"l?ke buSK N?mas- pas f 
tos, pranešimą baigė. • I ™aneT^ nams '' -N? ‘T-?8’ 6° •ta“r? P1-1:

aL ion !na. Ir tu..., tu seimininke! Šeimininkei I• —Ąr jau viskas?—atsipeikėjo jaunuo- ■ j^ic!!
‘ I —Na, gerai, jau... laikas į susirinki

mą.
—Tiesa, tiesa... gal jau susirinko?!
Ir staiga jis susikūprino ir nutilo.
Lipant ant- mokyklos gonkų Julė tyliai 

tarė:
—Tai va koksai tu...

j; —taškas! •
—kur gi svarbiausia, kurgi kabutis?— 

apmahdingai kalbėjo Pranskus.
—lįur? Kur?—piktai pamėgdžiodamas 

tarei Juozas.—Reikėjo klausyti, o ne mie
goti;..

—ĮTu nesikarščiuok, nusiramink, Juozai, 
J kepenys pertruks. Tu trumpai, dviem žo- 
į džiais paaiškink.

Ir vėl vos ne vos, tartum ąžuolinius rąs-- 
ttfs vartydarhas, aiškina Juozas.

—Na tai va... visko aš nebeatmenu... 
labai daug apie ką ten buvo kalbama... 
Tik tiek pasakysiu, kad kas minuta, vadi
nas, mes turim organizuot, štai ir viskas.

Paskui jis atsiduso, pritraukė oro į kru
tinę ir kaip tai iš karto išpoškino:

—Buvusiam pono dvare, kurs šalę mŪ- 
i sų, bus bendrabutis, dvaras bus mūsų.

^Pasakius tuos žodžius jo veidas tartum 
’ažydo.
—Komuna?! Tai ko draugai, žiūrime?

* gai paklausė Pranskus.
bja, žinoma, • kad taip!—išdidžiai pa- 

[ silkino Juozas.

IV

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass. 

Vice-pirmininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, Mass. 

Prot. rast. V. Mikalopas,
973 Central St. 

Fin. rast. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo, susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

. PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Kaina $13.00 i Savaitę 
Hudson® upe laivu ke
lionė j ten ir atgal $3.00 
Kalnų oras, geras maistas 

ir plaukiojimas < yra.
Laivą imkite anksti ry

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

A VANTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

i

Praeitą vakarą gerai atsimena Justinas. 
Išėjo jis iš mokyklos apsvaigęs, drebančio
mis kojomis. Išėjo ir prisišliejo prie gon- 
kų, koks tai čiulpiantis skausmas graužė 
krūtinę. Ir šiandie galvoje nuo bemiegės 
nakties koks tai nuobodus skambėjimas, o 
kūne jaučiasi silpnumas tartum pagirio
mis. ..

Senai tai buvo, bet graudus alkanos vil
kės kaukimas dar ir šiandie skamba ausy
se—tai motina apverkia mirusį tėvą. Kaip 
apleistas 'šunelis tupėjo tuomet tamsiam 
pirkios kampe Justinas. Per kiekvieną 
plyšį žvelgė tuomet pirkion nuogas skur
das.

ŠV. I^OKO DRAUGIJA, ( , 
MONTELLO, MASS, 

Valdyba: " ■ !
Pirm. V. Geluševlčius, 51 Glendale

St: - , i : i ; • : ... ,
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave,
Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 

Melrose St.
D. Vetka'uskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. , Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą v’iredą 

kiekvieno menesio,
S! Mačiulaitis., 57 Arthur St, 
Atties St.; M. Jazukeviezia, 158 
Ames St,; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave..

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mąss.
Susirinkimai atsibūti? , paskutini 

panedėlj kiekvieno mėnesio.

Bell Phone,; Poplar 7545

4 F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

.Išbalzamuoja ir laidoja numiruaiųa ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kairią nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pa» mane 
galite gauti lotus ant visokių, kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. _..

(Tąsa bus)

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th'!-Ave., Me
kne, III. , _

/

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininku chorai, kurie 
revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

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

e
t ■

s

*
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Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestros 
Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą 

— i R —
Wm. Norris (Norušo) 8-niu Kavalktj Orkestrą

1023 M t. Vernon Streets 
Philadelphia, Pa. /

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

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

PĖKITE SAVO PINIGUS į NEJUDINAMĄ 
TURTĄ (REAL ESTATE). (

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

Pirmininkas dar sykį šau- 
‘ kia Hudson’o Aido Chorą, bet 
j ir šį sykį nepasirodo. Lyros 
j Choras 
•visas, 
Bolys 
nuoti 
Choras 
buvo pasižadėjęs dalyvaut, bet 
visai piknike nepasirodė. Mat, 

! Lawrencio lietuvių darbininkų i 
judėjimas yra užkrėstas sklo-1

iš Stoughtono buvo 
bet jų mokytojas M. 
nepribuvo, tai ir dai-

negalėjo. Liaudies 
iš Lawrence, Mass.

Sukelta $81 “Vilniai”, “Daily 
W orkeriui”—$ 16.61

Piknikas buvo gana didelis, 
jei atsižvelgsime į prastą orą. 
Lietus kabojo viršuj ir rodėsi, 
kad bile minutę gali pradėti. kizmu, tai veikiausiai dėlto ir i 
lyti. Draugai suvažiavę iš pla- : choras negalėjo atvažiuoti. i 
čių apielinkių, pasakojo, kad į 
važiuojant buvo pagauti lie-1 
taus. 1 į

Apie 2:30 vai. jau daug pu-; deltomis ristis’ 
blikos suvažiavę, vėliaus pra- 1 fouv0 SUvažiavę ir 
dėjo dulkti, bet pirmininkas duoti gerą “show, 
pradėjo šaukti publiką į sve- ««— - ~ —
tainę,'kurioj prasidėjo progra- Montello), Montello laimėjo, 
ma. šaukiama Aido Choras • piknikas atrodė gyvas, sma- 
iš Hudson, Mass., bet dalis jų gUS Pats piknikas duos pel- 
nesusirenka, šaukiama kitas i no mūsų organizacijų sustip- 
choras, būtent, Laisvės Choras ' rinimui.
iš So. Bostono, po vadovyste ’ Raporteris.

i choras negalėjo atvažiuoti.
Pirmininkas aiškina, kad j 

; ristynės negalės įvykti, nes į 
; miesto maršalas neleidžia no-i 

. Ristikai visi i 
pasirengę ■ 

LošyjeI 
Wolley Ball” (Worcester su

jaunos ir energingos mokyto
jo, A. Niukiutės.
Choras sudainavo 
ninkiškas dainas. 
Galgauskas apie 
sunkų darbininkų gyvenimą, j n . M . 
reikalą darbininkams organi- ParengmŲ MyleiOjamS 
zuotis ir kovoti už pagerinimą ■ —----
visos darbininkų klasės būk- Į AI.DLD. II Apskričio pikui- 
lės. Reikia kovoti po Komu-'kas, kurį rengia ALDLD. 165 
nistų Partijos vadovybe. At- kuopa, Progress Hall, ant Mit- 
sišaukia į jaunimą, kad jis ne-Įchell Ave., Linden, N. J., įvyks 
pasitenkintų vien tik tuščiu ‘ 21 dieną birželio. Pradžia 1 
triukšmavimu, bet susirūpintų' 
savo gyvenimo rytojum. Kal- 

^..b etoj as kvietė jaunimą stoti į 
revoliucines organizacijas ir 
sykiu su suaugusiais grumtis 
už geresnę darbininkų būklę. 
Drg. Galgauskas pasakė gerą 
prakalbą.

Dainuoja Aido Choras iš 
Worcester, Mass, po vadovys
te M. Meškienės. Choras di
delis, gražus, turintis keliatą 
gerai išlavintų solistų, kaip 
M. Paraitote ir J. Sabaliaus
kas, tai yra papuošalas cho
ro. Choras šauniai sudaina
vo net keturias dainas. Da-į 
bartiniu laiku Aidas yra ge-1 
riausias Massachusetts vals
tijoj choras.
. Kalba d. I Amteris iš New 

Yorko. Pasako energingą 
prakalbą iš šiandieninių dar
bininkų kovų. Amterio kalbą 
daug sykių lydėjo aplodismen
tai. Dainuoja Liuosybės D. R. 
Choras iš Montello, po vado
vyste Edv. J. Sugar; choras 
didelis ir gerai dainuoja, bet 
yra jaučiama silpnumas so
pranų balsų.

Kalba svečias iš Chicagos, ' 
d. M. Bacevičius, “Vilnies” ad
ministratorius ir L.D.S. pirmi
ninkas. Trumpai, bet aiškiai 
paaiškino, kaip dabar stovi L. 
D.S. reikalai. Taipgi kalbėjo 
apie darbininkų komunistų 
spaudą; nurodė, kaip yra sun
ku komunistų spaudai gyvuoti.! 
Kvietė darbininkus paremti fi
nansiniai “Vilnį”, “Daily Wor- 
kerį” ir kitus komunistų laik
raščius. Taipgi kvietė visus Į ~~ 
darbininkus imti dalyvumą re- į 
voliueiniam darbininkų judėji-! 
me po Komunistų Partijos vė i 
liava.- Dfg Bacevičius dar yra ■ 
jaunas žmogus ir dar galėtų; 
gerai ir ilgai darbuotis dar- ■ 
bininkų judėjime, jei tik per
siimtų pilnai Komunistų Par-! 
jos vedamą liniją. Linkėtinai 
d. Jacevičiui saugotis oportu- 
nistinio nukrypimo, kuris yra i 
baisiai žalingas darbininkų i 
klasei.

Dainuoja L.L.R. Choras iš 
NotWood, Mass, po vadovyste 

+ d. «^Edw. J. Sugar; sudainavo 
tris dainas; visuose balsuose' 
yra lygsvara, geriausiai su
dainuota “Vėzdelį.”

tris darbi- 
Kalba d. J. 
šiandieninį

ood, Mass, po vadovyste

SVARBIOS KNYGOS
Apiaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikaa ,
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonė: 
Prekyba; Susisiekimai: Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA. TROffiHAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėj imtis kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite,. kaip figūravo 
Trockį? nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le-

‘ ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

Laisniuotas Graborius , 
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

<t

vai. dieną.
Draugai parengimų mylėto

jai! Šis parengimas yra tai 
atspirtis, su kuria galima būtų 
pakelt 11 Apskričio iždą. Kiek
vieno darbininko atsilankymas 
priduos drąsos Apskričio komi
tetui tęsti kaip organizatyvį, 
taip ir apšvietos darbą. Nepa
mirškite, kad programos geru
mas užtikrintas. Lietus 
atsilankymą 
jeigu ir lytų,
stogu ir pilnai

Atvažiavę į 
Wood Ave. iki 
ir už vieno 
Hali sukite po dešinei, ir ten ' 
rasite Mitchel Ave. svetainę.

Komitetas.
(141—142)

jūsų i I 
negali sulaikyti, Į | 

Svetainė yra su L 
apsaugota. į 
Lindeną, eikite 
senai City Hali,

bloko pirm City

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

B

3

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr_ Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojai, yra visų mūsų laikraščių, skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jj pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume-lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1-00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARčIENe, 

Savininkė
Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R

IXKCJ

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio
navimo
žemą
nuliūdimo va-

šauki-
tės pas

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

patar- 
ir už
kainą, j

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiunmi primenu savo draugams, jog aš 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry 

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ

H

vis dar

st.

2220 Arenue J, Brooklyn, N. Y.
TBU MIDWOOD 8-4T61

Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių1 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

LIETUVIŠKAI AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA.
Įsteigta jau 25 Metai ! ' : t !

Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių (
Išsimokinkite naujausios rūšies mo* 

d'erniškoj Įreingtoj Amato Mokykloj, 
Bendrajai taisymo darbas, pra^tiA- 
Iras Šapoj lavinimas; abelni pertai^ 
symai,‘ pritaikymai; sudėjimas įr Iš
skirstymas įvairių, rūšių motorą; 
elektrinės sistemos, batarijoš, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak- 
tį. Ekspertai mokytojai.

Asižveigiant j bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško' kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

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

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik tankiausias 

i ligas Įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią
Ameriką • pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priošą—vidurių už- 
kietejimą-7-kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų.
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių Šalčių nebijo. U^ 75c. už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 -Grand Avenue i
(Kampas Clermont Avenue)

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

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas
No___

Miestas

AT

LENIN
A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued
contained in the originalI edition , 
by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.00
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn. NTen Eyck Street46
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VIETINES ŽINIOS
Didelė ir Sėkminga Darb 
Kultūrinių Organizacijų 
Konferencija

Reikalinga Darbininkų
“Laisvės” Piknikui

“Laisves” piknike reikės apie 
200 darbininkų ir darbininkių. 
Brooklyno ir artimosios apie- 
linkės draugų prašome pasi
tarnauti savo dienraščiui pa- 
dirbėjimu šiame parengime.

Kurie iš draugų sutinkate 
dirbti, prašome tuoj aus pra
nešti “L” Administracijai. 
. ’ * Pikniko Komisija.

■ Šie Darbininkai Supranta 
“Laisvės” Pikniko Svarbą

i. . ! ! ! ( i ' ’ 1 I > ■
' . Draugai mums prįmenąf kad 
permažai “Laisvėje”, rašoma 
apie jubilėjinį šio dienraščio 
pikniką, kuris įvyks liepos 
(July) 4 d. Ulmer Parke, 
Brooklyne. Tie draugai su
pranta šios pramogos svarbą. 
O svarba ne taiktai tame, kad 
bus įdomi pikniko programa 
padidintame šiemet parke; ne 
visa svarba dar ir tame, kad 
“‘Laisvė” per tą pikniką ap
vaikščios 20 metų sukaktuves 
nuo savo įsikūrimo. Pamatinė! 
reikšmė šios iškilmingos pra
mogos tame, kad reikia išlai
kyti dienraštį. “Laisvę” šiais 
sunkiais krizio laikais; palai
kyt ją, kaipo klasinį lietuvių 
darbininkų ginklą kovoje prieš 
kapitalistų užpuolimus ant 
darbo žmonių, kampanijoje 
už valdišką bedarbiams para
mą ir bedarbių apdraudos įsta
tymą, už ateivių gynimą nuo 
registracijų ir deportavimų, 
prieš ruošiamąjį imperialistų 
karą, už Sovietų Sąjungos ap
gynimą ir t. t.

Eiliniai darbininkai, kurie 
ragina daugiaus rašyti apie tą 
“Laisvės” iškilmę, taipgi su
pranta, kad tam tikra dalis 
lietuviškai kalbančių darbo 
žmonių, dar tebėra susijudinę 
del frakcinių susipykimų, šie 
pastarieji negali užginčyti to 
fakto, jog ’ “Laisvę” eina su 
Amerikos .. Komunistų PMHij'a 
ir su [Komunistų Internaciona
lų.; bet jie. išmetinėja, kad bu 
vę tas bei tas “peraštriai” d a 
romą iš Liet. Komunistų Cent-j 
to Biuro pusės, kad redakci
ja :“pergri e žtai” stojusi prieš j 
Butkaus vadovaujamą opozici-j 
ją iir t. t. Galimas daiktas, 
kad dalis šitaip nepatenkintu

Volgos,“ 
gausime, 
veidrodis, kokią priespaudą, 
išnaudojimą ir vargą kenčia 
Amerikos ir visų kapitalistinių 
šalių darbininkai ir bedarbiai, 
iš vienos pusės, ir kokia pa
žanga yra daroma Sovietų ša
lies darbininkų gyvenime, 
kaip jų būklė gerėja, kaip jie 
kultūrinasi ir kokių didelių 
darbų nuveikia. O įžanga į 
tą jubilėjinę iškilmę tiktai 50 
centų. . .

Draugai darbininkai, pilki
tės tikietus'išanksto; kalbėki
te savo sueinamiems draugams 
ir pažįstamiems, kad būtų pa
siruošę dalyvauti tame “Lais
vės” dienraščio piknike; di
džiausia minia ten turi sueiti 
ir parodyti vieną kovingą; dar
bininkų frontą, kaipo dvasi
niai* ir medžiaginiai rėmėjai ir 
palaikytojai savo revoliucinio 
spaudos organo.

kuriuos veikiausia
O tai paveikslinis

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ohinijos Kairiųjų Rašytojų Są
jungai.

Konferencija išrinko Pildo
mąjį Federacijai Komitetą, su
sidedantį iš . 35 draugų, atsto
vaujančių įvairias proletarinio 
meno ir kultūros šakas. šis 
Pildomasis Komitetas yra in
struktuotas darbuotis prirengi- 
mui visos šalies darbininkiškų 
kultūrinių organizacijų suva
žiavimo, kuris šaukiamas šį ru
denį lapkričio mėnesį sykiu su 
apvaikščioj imais keturiolikos 
metų sukaktuvių nuo Sovietų 
Sąjungos įsikūrimo. Tame su
važiavime bus galutinai įsteig
tą Nacionalė Darbininkų Kul
tūrinė Federacija.

Pirmos sesijos pirmininkas 
buvo William’ Gropper, prole
tarinis piešėjas; vice-pirminin- 
kas H. T. Li, revoliucinis chi- 
nietis studentas, kurį Hooverio 
valdžia stengiasi išdeportuoti 
mirčiai į Chiang Kai-sheko na
gus.

Įvedamąją prakalbą pasakė 
drg. Al. Trachtenberg, darbuo
tojas International 'Publishers 
(revoliucinių knygų leidyklos). 
Jis pamatiniai nušvietė didelę 
svarbą kultūrinio kovojančių 
darbininkų judėjimo, kurį įver
tino, kaip milžinišką mūsų spė
ką imtynėse su. buržuazija.

Michael Gold; NeW Masses 
redaktorius, kalbėjo’' apie bur- 
žujinę ,'ir* proletarinę kultūrą; 
A> B. Mągil, narys prez. Tarp- 
taut. Sąjun. Revoliucinių Ra
šytojų ir Artistų, padarė pra
nešimą apie Charkovo (Sov.; simokės, tai knygos negaus. 
Sąjungoj) konferenciją darbi
ninkiškų menininkų ir artistų; 
A. Bonn iš Vokietijos Prolet- 
buehne kalbėjo apie proletari- -Gerai Pavyko LYTOS CIlOFO 
nį teatro darbą; Paul Keller, | n.. .« 
direkt. darbininkiškų Chorų ! i InlllkaS 
Federacijos, apie proletarinį Į 
veikimą muzikos ir dainos sri
tyje; Wm. L. Paterson, atstov. 
Sąjungos Kovai už Negrų Tei
ses, apie kultūrinį ir meno 
darbą tarp negrų; A. Markoff, 
Workers’ School direktorius, 
apie švietimo darbą; Si Gerson, 
nuo Darbininkiško Sporto Są
jungos, apie kultūros darbą 
tarp jaunuolių; Harrison

Rep.

A.L.D1.D. 185 Kp. Nariams
! ALDLD. 185 kp. .mėnesinis 
susirinkimas.įvyks 18 d. birže
lio, 8 vai. vakare, svetainėje 
218. Van Slcklen avė.. East 
New Yorke. Visi nariai atsi
lankykite. Kurie dar neužsi
mokėję už šiuos metus, ateikite 
ir užsimokėkite, nes jau knyga 
“Aliejus” gatava. Kurie neuž-

Skaitykit ir Platinkit 
‘‘LAISVĘ”

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. I.

Antradienis, Birž. 16, 1
■ ...... Į —. - Į J Į' - _ -------------------------- - -- - - - - -------- ~L Į.

Telephone, Stagg 1-8810

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. .

Sugrįžo Drg. E. Vilkaitė, 
Užbaigus Kursus Springfield, 
Mass.

šiomis dienomis į Brooklyną 
sugrįžo draugė E. Vilkaitė, 
kadaise smarkiai veikus darbi
ninkų judėjime. Ji lankė mo
kyklą American International 
Kolegiją Springfield, Mass. Iš
buvo net šešis metus ir užbai
gė du kursu: Augštosios Mo
kyklos ir Socialių Mokslų. 
Ištikrųjų reikėjo didelio pasi
ryžimo ateivei darbininkei 
tiek daug atsiekti mokslo sri
tyje, atsimenant, kad draugė 
Vilkaitė Lietuvoje neturėjo 
progos lankyti mokyklą nei 
vienos dienos.

Tikimės, kad d. Vilkaitė vėl 
stos į revoliucinių darbininkų 
eiles ir padės kovoti prieš bur
žuaziją. Atsiektas mokslas ne 
tik neturėtų būti užtvaru, bet 
dar didesniu paskatinimu daly
vauti .visose proletariato kovo
se. Pasiektas mokslas turėtų 
būt jos įrankis kovoje kartu 
su klasiniai sąmoningais dar-

i bininkais prieš išnaudotojus. 
; Draugė Vilkaitė yra narė Lie- 
i tuvių Darbininkių Susivieniji
mo.

Sekr. V. P. 
(141-3)

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

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

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 1 

sale aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gerą pragyvenimą. Mes 
mokiname barberiauti ir moterų 
plaukus kirpti. Pilnas kursas $25. 
Rašykit arba ateikit persitikrinti. 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St.

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

Lyros Choro piknikas perei
ta šeštadieni Feldman’s svetai
nėje ir parke, Maspethe, gana 
gerai pavyko. Nors iš pra
džios atrodė publikos negana 
daug, bet vėliau užsipildė visa 
svetainė šokikais ir šiaip sve
čiais . Kaip buvo garsinta, taip 
ir dainavo šeši darbininkų cho
rai : Aidas, Lyra, Sietynas, Pir- 

I myn, Lyros Vyrų? Choras ir 
George, nuo Daily Workerio.. U.krainų Choras. Visi dainavo 

skambiai, daugiausia darbinin
kiškas dainas; bet 
šiai išėjo Ukrainų 
navimas.

Šokiams smagiai 
kevičiaus orkestrą.

Reti-griežė

Draugas.

seka-

»

Rep.

Drg. š. kalbėjo neilgai, nes 
lauke kalbėti nėra lengva. Jis 
nurodė, kodėl kyla bedarbės

sutartiniau-
Choro dąi-

sako, 
sulig 
revo-

delė, didžiuma ir tų dąrbinin- ris iš vakaro buvo kitame par- nijos angliakasių streiką; spir- 
kų, kurie per klaidą buvo nu- ke. IŠRANDAVOJIMAI

PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 
kambariai,' tinkami vedusiai porai 

arba pavieniam. ,,Yra visi įtaisymai'. 
K. Butėnas, 130-31—117th St., arti 
Rockaway Blvd., Richmond Hill, 
N, Y. < ! (140-141)

K3Q • aaiis šitaip nopalotikini/ii iv rp •• v iv v* •
Žmonių nedalyvaus “Laisvės” 1S 1HJIĮ lUlOpiĮ įSVaZiaVimO, 
piknike, o gal atvyks į pikni
ką murmėdami. Šie sūkiai- j 
dinti darbininkai, takaus, tu
rėtų atsiminti svariausią da
lyką—kad “Laisvė” yra lietu
viškas organas Komunistų Par
tijos, kuri viena šid'S laikais 
teveda kovą už tuojautinius 
bedarbių ir dirbančiųjų reika
lus ir už galutinuosius darbo 
klasės tikslus, už josios pasi- 
liuosavimą. O “Laisvė” sulig 
geriausios išgalės dirba tą pa
tį mjūsų Partijos darbą lietu
viškoje dirvoje. Tai faktas, 
kuris turi nusverti viską kiek
vienam klasiniam lietuviui 
darbininkui.

. Mes, todėl, tikimės, kad di
delė didžiuma ir tų dąrbinin-

.. ----------
apie darbininkiškų korespon-1 
dencijų rolę kultūriniame mū
sų judėjime; Jack Stachel, pa
dėjėjas sekretorius Darbo Uni
jų Vienybės Lygos, apie kultū
rinio veikimo reikšmę darbo 
unijų judėjime. O drg. Sta
chel buvo atvažiavęs stačiai iš 
dabartinio Pennsylvanijos maį- ĮJ)aUgjaU VjetOS ŽiniŲ 
jam1 prisiminus apie kovotojų Penktame Puslapyje 
reikalus, konfęrenjcijos daly- |----- -L.—-—‘ • 1 ■
vlai ‘ sumetė . $60.18 > paremti I 
strėikierius. /

Popiet'inėj sesijoj pirminin
kas b ii vo drg. jTraęhtęnberg, o 
vicė-pirmininkas negras darbi
ninkas Glassford, Tai buvo 
diskusijų sesija; diskusijos bu
vo nepaprastai įdomios, gyvos 
ir gabios.’ Į šią sesiją atsilan
kė .ir pasveikino konferenciją 
John Dos Bassos, garsus kai
riojo sparno rašytojas ir vie
nas iš pačių žymiausių rašyto
jų visose Jungtinėse Valstijo
se*

.Suplaukė desėtkai pasveiki
nimų nuo revoliucinių darbi-' 
ninku kultūrinių i 
ne tik iš šios šalies, bet iš Eu-1 Paklausys darbuotė ’del kalinių'su- 

. t i vi. šelpimo. .Sekretorius.

• Sekmadienį, 14 d. birželio, 
Forest Parke įvyko A.L.D.L.D. 
185-tos kp., L.D.S.A. 111 kp. 
ir L.D.S. 13 kuopos išvažiavi
mas. Oras buvo tinkamas, 
diena nelabai šilta. Prisirinko 
dikčiai publikos.

Greta buvo dar du išvažia
vimai, rodosi, katalikų, nes po-j ropos ir kitų pasaulio kraštų.! 
ra vyrų su atbulais kalnieriąis AX5r“ 
vaikštinėjo.

Mūsų išvažiavime turėjo būt 
ir programa, dainuoti Lyros 
Choras ir kalbėti d. M. šolom- 
skas. Choras negalėjo dai
nuoti, nes daugelio dainininkų į 

pavargę po savo pikniko, ku-l

SUSIRINKIMAI
SPRINGFIELD, ILL.

j A.U.D.L.D. 7-tos kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, 18 birželio, 
pas Lagūnus, 1520 Pennsylvania 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit ateiti, yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi kviečiame ir 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojus at
silankyti.

Sekr. S. Rusaitis.
(141-142)

PHILADELPHIA, PA.
Priešfašistinio Susivienijimo susi

rinkimas yra šaukiamas penktadienį, 
19 birželio, 8-tą valandą vakare, 
po numeriu 995 N. 5th St. Tai 
svarbus pusmetinis susirinkimas, to
dėl visi vietos ir apielinkės, kaip tai 
Chesterio, Riverside, Camdeno ir 

1 Gibbstown delegatai būtinai atsilan- 
. ., i kykit. Laiškų nesiųsiu delei antra-

organizacijų i šų permainų. Nuo jūs atsilankymo

Atėjo pasveikinimas ir nuo 
Upton Sinclaįrio, pasauliniai 
garsaus rašytojo, kuris 
kad turime darbuotis 
Penkmetės planų srityje 
bucinės kultūros.

Konferencija priėmė 
nebuvo, veikiausiai jie t buvo' mas rezoliucijas: 
pavargę po savo pikniko, ku-Į Remt Vakarinės Pennsylva-

ėję. j i opoziciją, pasirodys re- 
volįucinio nusistatymo proleta
rais,i ir patys dalyvaus ir kitus 
paragins dalyvauti juĮrilėjinią- ir-kad jos bus tol, pakol vieš- 
mę, “Laisvės” pokilyje; mes pataus kapitalistinė išnaudoji- 

;mo tvarka. ‘ !
Rodosi, nemažai liko iš p ar- 

duota darbininkų literatūros, 
“Balso,” “Komunisto” ir t. t. 
Pardavinėjo ir renegato But
kaus šlamštą, ir tas žmogelis 
gyrėsi, kad tai esąs “istorinis 
dokumentas.” žinoma, istori
nis, bet tai darbininkų vieny
bės ardytojų aplinkraštis, ku
ris nerašo nei vieno žodelio 
prieš darbininkų išnaudotojus, 
o visas užpildytas šmeižimu 
komunistinio judėjimo ir drau
gų.

turime, vilties, kad,»jie supras 
reikalą ir pareigą paremti sa
vo „revoliucinį dienraštį ir pa
dėt jam toliauš t£št komunisti
nę-kovą, darbininkijos, rei
kalus^ ' ’

Pikniko programa daug maž 
žinoma jau b iš garsinimų : vie- 
thrfai ir Naujosios Anglijos 
chorai’; proletariniai sportai, 
volley; ball^lošimas; Retikevi- 
čiaus ir- Wm. Norriso- orkest
ro^;’virvės’traukimas ir kt. 
Prie to reikia pridėti labai į- 
domius sovietinius judamuosius

“Nuo Gastonijos iki

ti valdžią, kad paliuosuotų de
vynis negrus jaunuolius Scotts
boro,! penkis Patersono, N. J., 
streikierius ir visus kitus' poli
tinius, , kalinius; • rezoliucija 
.prieš >ateivių darbininkų perse- 
.kiojimą; ,taipo' pati rezoliucija 
remti Daily Workerj, v kovoti 
prieš ,imperialistinį karą ir ap
ginti Sovietų Sąjungą; rezoliu
cija apie pareigas ir uždavinius 
šios Darbininkų Kultūrinės Fe
deracijos. > .; . ,

Pasiųsta pasveikinimai Tarp*- 
tautinei Sąjųng. Revoliucin. Ra
šytojų ir Artistų, Tarptautinei 
Darbininkų Dramos Sąjung. ir

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 

j užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Nau joky Cigary

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

« z j j ■ .Matykite šią stebinančią pergalę Sovietų Rusijos!
Amkino Perstato 5 YEAR PLAN

♦ • (Penkių Metų Planas)
Matykite tą pirmą autentišką peržvalgą naująusio

’ ' *• pasauliu civilizacijos į i . j į
CENTRAL THEATRE, 47th Street & Brokdwajf

Du roflyfcal. j; diena: 2:45^-8.*4fe; f į Prieinamos Kainbs
i i

(141-142)

WILKES-BARRE, PA.
Birželio 8 d. čia mirė A.P.L.A. 51 

kuopos narys, M. Steponaitis. Drau
gijos nariai rūpinosi velionio kūnu 
tol, kol jisai tapo išvežtas j Water
bury, Conn.

Buvo gyvi} gėlių vainikai nuo drau
gų. Pagaliaus jo sesuo pribuvo po 
dviejų dienų ir kūnas tapo išgaben
tas.

Sekr. P. Maslauskas.

Mūsų išdirbystė savo ci- 
i garų gerumu įsigijo popu- 

liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista- 

• tome savo garsiuosius ciga- 
' rus ne tik į artimesnius mie- 
i stus, bet ir į tolimesnius, 
j Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
! greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

361 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

----------- -------------------- ---------

I MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

h DR. J. Z. PEARSON
.?> CHIRURGAS DENTISTAS į 

Z PatoKiarpc Centre
B 123 Flatbush Avenjue ' '< 
g t ’ PrieSais Ft>x Teatrą ’ '
F PHONE NEVINS 8-7545 
B Virš 15 metų Brooklyno. Pa- 
C tyręs gydyme be skausmų. Visi 
B' Valiausi įtaisymai. Moteriškė 
K patarnautoja.
Į^' X-Ray. Veltui Pasitarimas

” žemos Kainos
LengVi Išmokėjimai

Ofiso Valandos—9 A. M. iki 
8 P.M. Ketvergfiis ir subato- 
mis — 9 A. M. iki C P. M.

Paminėjimui Internacionalės Solidariškumo Dienos 
ir Pirmas Rodymas Darbininkų Kariavimo Judžio 
“FROM THE VOLGA TO GASTONIA” 

(Padaryta Sovietų Sąjungoj)
Nedėlioję, 21 dieną Birželio (June), 1931
L h PLEASANT BAY PARKE
. I ■ ; t , • RENGIA W. I. R. , r .

Pelnas sKlriamas Vaikų Kempei ir Mainierių Pagelbai. 
Temokite sekančius skelbimus.

i i . . f ■

(NOTART PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, SI*AGG 2-5043 i

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.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIKBKTOUIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numinmla/. 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

nngfrsss ■«aTa.-Tr-- -araay,-.

JONAS STOKES ' j j
Lietuvis Fotografistas Į I 

fciuomi pranešu t savo kostum®-; 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 
rion St., kanip. Broadway, ChauA- 

Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 
studija daųgx 
gėriai’. įrengta, 
todėl paveikslai 
padarotkuo- 
puikiausia.

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave,, Brooklyn

Tel. Green point 9-7831
Geriausia Studija Brocklyne. Ateikit Persitikunti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ |
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

taip pat turime žolių ir ąerą sandelį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Sės
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




