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^KRISLAI
Lavinimosi Mokykla.
Kodėl Nesirengiama?
Pirmas Didelis Bandy

mas.
Tuojaus Prie Darbo, 
žodis į Partijiečius.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

* Pasaulį!

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Centro Biuras nuta
rė šiemet turėti dviejij savai
čių lavinimosi mokyklą Brook
lyn?. Planai jau buvo paskelb
ti “Laisvėje.” Mokykla turės 
prasidėti su liepos 5 d. ir tęs
tis iki liepos 18 d. 
apie 30 studentų, 
draugų iš kolonijtj ir 
ei jų.

Viso bus 
parinktų 

organiza-

No. 144

Kalbės Allentowno 
Streikieriai

Telephone, S*agg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 19, 1931 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

Centro Biuras ragino koloni
jų draugus ir organizacijas 
tuojaus pradėti darbuotis delei 
mokyklos, tai yra, šaukti susi
rinkimus, gerai apkalbėjus vi-1 
są dalyką, išrinkti bei paskirti Į 
draugus į mokyklą. Reikia 
stengtis, kad draugai būtij pa
skirti iš didžiųjų kolonijų po 
vieną. Taip pat reikėtų atsi
žvelgti į tuos draugus, kurie 
dar jauni, bet rodo tikro revo
liucinio pasiryžimo darbuotis 
komunistinėje dirvoje. Mokyk
la padės jiems prisirengti už
imti atsakomingas vietas mūsų 
judėjime.

PATERSON, N. J.-šian- 
dien, birželio 19 d 
nalė Audėjų Darbininkų 
Unija rengia masinį susi
rinkimą 8 vai. vakare, Car- 
penters’ Hali. Susirinkime 
dalyvaus ir} kalbės Allen
towno streikieriai audėjai. 
Visi lietuviai dalyvaukite.

Nacio-

Visoms A.L.D.L.D., L.D 
S. A., T.D.A. ir Chorų 

Valdyboms
Mes nutarėme šaukti visų

IŠ AUGŠČIAUS10S PRIEGLAUDOS
LIETUVIU AMERIKOJE SEIMO WASHINGTON.— Ame

rikos geležinkelių kompani
jos padavė vąldžįąi reikala
vimą, kad leistų joms tuo- 

ketvirtoji sesija (birž. 15 d.) kalingų, ptaisymų prie kon- jaus pakelti kainas ant per-

Sesijos III ir IV |ganizačijos tvarką. Priim-
APLA. seimo trečioji ir:ta visa eile mažų, bet rei-

buvo paaukotos išimtinai, stitucijos.
svarstymui bendrų organi- I konstitucija draudė išmo- 
zacijos reikalu.

Geležinkelių Kompanijų : MASINIS P1KIETAS MAINIERIŲ STREI-
\ KE JVARE BAIMES ANGLIES BARONAM 

IR VALDŽIAI; KOVA AUGA
PITTSBURGH, Pa.-Prie

Iki šiol APLA. gabenimų 15 nuoš. Jei to-’visų kasyklų auga masinis 
kio leidimo negausią,__ . v . - tai' mainierių- jnkų

Prisiųsta i keti pomirtines pasalpga- kiršią ' savo darbininkams girdėta energij 
daug kuopų konstitucijai!viams tų mirusiųjų narių, algas. įlyvauja mbterys

’ - •, ---------------- j Birželio 16 d.

klos sargai juos pradėjo 
mušti. Vienas iš jų Ubai 
skaudžiai sužalotas. Kitas 
pabėgo ir viską papasakojo 
streikieriams.

Mainierių šelpimas.
Mainierių šeimynų šelpi

mas yra neatidėliotinas rėk • 
kalas. Daug šeimynų jau 
neturi duonos kąsnelio. O 
tai reikalas visų darbinin
kų visos Amerikos. Darbo 
Unijų Vienybės Lyga „ ir 
Workers International Re
lief laikė bendrą konferen
ciją ir nutarė tuoj aus atsi
šaukti aukų, maisto ir dra
panų delei sušelpimo strei- 
kierių ir jų šeimynų.

tas. Su ne- 
\ kovoje da- 

ir vaikai, 
ėst Minepataisymų, kurie buvo vi-1 kurie miršta dd persigėri- 

* Tuli ko alkoholinių gėrimų, ar
ba kurių mirtis1 paeina iš 
savižudybės. Tąs pataisy
ta. Nuo dabar bus išmokė
ta pomirtinės visiems, ne
paisant, kokia mirtimi na
rys numirė.

Iki šiol į APLA negalėjo 
įstoti asmuo neturįs vienos 
rankos, kojos, ;
Nuo dabar jau galės, jei tik 
tokie aplikantai yra šiaip 
sveiki. 7 
mi tik į žemiausius apdrau- 
dos ir savišalpos skyrius.

Sekė svarstymas skundų 
ir apeliacijų. Reikia pasa
kyti, kad jų šiuo tarpu bu
vo labai mažai. Tai geras 
ženklas! Pirmiausiai svar-

sapusiai išnagrinėti.
iš jų buvo priimti, o kiti at
mesti. Apskritai, didelių 
pakeitimų konstitucijoj ne
padaryta.

Skaityta visa eilė kuopų 
ir pavienių asmenų pasvei
kinimai. Vienas tenka pa
stebėti: šiemet daug ma-

• .t01101’? New Yoi-1£iau su pasveikinimais pri
jko ir New Jersey vals-1sįusta auku. rr°;

Gi mums veiklių, vadovauja- tijų valdybų narius į spe- pasėkos.
siųsta aukų. Tai bedarbės

i Dar Neišnešė Nuospren-^°-ku6 iiOy i'XXdarbi?* i IllIlAlį JLotJJU į oLlcyKcJ.

džio delei Jaunuolių 
Apeliacijos

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Su nekantrumu laukia 
nuosprendžio teisėjo Haw-

arba akies, kins ant paduotos nuteistų *?en§

strei- 
West 
Ohio

mų spėkų visur trūksta. O juk cialį susirinkimą aptarimui 
tos spėkos neiškris iš debesų, lavinimosi mokyklos klausi- 
Turime jas auklėti ir rengti.
Todėl steigiama mokykla. *“ 
pirmas musų judėjime bandy
mas. Reikia stengtis, kad tas 
bandymas išeitų 
Bet tas priklausys 
Centro Biuro. J 
darbą turi įsivelti 
gai ir organizacijos visose ko
lonijose.

mo. Susirinkimas atsibus 
^ai “Laisvės” svetainėj, 46 Ten

sekmingai. 
ne vien nuo 
šitą svarbų 
musų drau-

Deja, kol kas, draugai nesu
sidomėjo šiuo neatidėliojamu 
reikhlu. Dar iš niekur nesi
girdėjo apie susirinkimus šiam 
tikslui,
jos šio klausimo nepakėlė, 
tik pora savaičių beliko iki mo
kyklos atidarymo.

Dar mūsų organizaci-
O

Pirmučiausia kalti Komunis
tų Partijos nariai. Ant jūsų, 
draugai, guli didžioji dalis at
sakomybės už inciatyvą ir už 
pravedimą partijos Centralinio 
Komiteto ir Centro Biuro tari
mų ir linijos. Jūs esate kovo
tojai, bolševikai. Jūs esate na
riai disciplinuotos revoliucines 
Komunistų Partijos, vado dar
bininkų klasės. Jums turi rū
pėti vadovybė mūsų visam dar
bininkų judėjime.

Tankiai mūsų draugai pas
kęsta darbe savo locnoje kolo
nijoje ir užmiršta judėjimą 
aibelnai. Toksai lokalizmas 
'siaurina draugų akyregį ir nei
na ant sveikatos musų judėji
mui. Bolševikai, komunistai 
turi matyti visą judėjimą ir vi
su judėjimu rūpintis.

Dar vienas dalykas. Draugai 
tankiai laukia, kol bus jiems 
laišku pranešta, kas ir kaip 
daryti. .Jei negauna laišku in
strukcijų, tai ir nesijudina. At
sišaukimai, tarimai, patvarky
mai, tilpę1 musų spaudoje, ne
randa pas juos atsiliepimo. Tai 
irgi negerai; Laiškų siuntinė
jimas visais, klausimais visiems 
draugams; ir viąoms organizaci
joms yra sunkus ir išlaidus 

.darbas. Nevisuomet tas gali
ma. Centruose neturime tiek 
spėkų, riei ištekliaus.

Todėl, draugai, sekite dien
raščius ir vykinkite gyvenimai! 
Centro Biuro - sumanymus, at
sišaukimus ir planus, kurie 
juose esti paskelbti. Nelaukite 
specialių laiškų bei instrukci
jų.

Visų pirma, dabar, tuojaus 
darbuokitės delei lavinimosi 
mokyklos. Rytinė mokykla, 
įvyksianti Brooklyne, apims vi
sas kolonijas iki pat Pittsburg- 
ho. Chicagos mokykla rūpin
tis pavesta Sub-Biurui. Kol kas 
dar nieko negirdėjome ir nuo 
Chicagos draugų; >

Eyck St., Brooklyn, N. Y., 
šeštadienį, 20 d. birželio, 
8 vai. vakare.

Su dideliu tempu 
kas plečiasi Ohio ir 
Virginijos valstijose, 
valstijos Belmont ir Jeffer
son .pavietų valdžia ketina 
šauktis prie gubernato
riaus, kad prisiųstų kariuo- 
------; stereiko laužymui. 
Jau apie 6,000 mainierių 
streikuoja tose dviejose 
valstijose.

Valley Camp Coal kom-

mirtin jaunuolių apeliaci
jos. Jeigu reikalavimą nau- 

Bet jie bus priima-i jo teismo atmestų, tai;
x Tarptautinis Darbininkui .. , , ,. I . x • „ j "ipamios skebų agentūra pa- Apsigynimas tuojaus duo- į. clevelųandKe 30 dal!bi. 

tų apeliaciją į valstijos
augščiausį teismą. Ten ne
laimėjus, būtų apeliuojama

Popietinė j sesijoj atsilan
kė į seimą TDA. atstovas 
ir vienas streikuojąs mai- 
nierys, Rusinas. Jiedu at
stovavo streikuojančius 
mainierius. Priimti milži
nišku entuziazmu. Abu nu-

Visi draugai ir draugės piešė tas sunkias sąlygas, 
būtinai dalyvaukite, nes kurios privertė mainierius 
mokyklos klausimas ;
labai svarbus visų reikalas.

Liet. Kom. Frakcijų
II Distrikto Vedėjas.

11VO llUAAk/U A V k^X UV A X A VV A A A A V A A .

yra I streikuoti ir streiko lauke styta buvusio APLA. nario,

London.— MacDbnaldas 
pasidavė liberalams taksų 
klausimu ir tuo būdu išgel
bėjo kabinetą nuo nuverti
mo. Socialistai šoka pagal 
liberalų buržujų muziką.

BAGOČIUS VĖL GAVO 
PER NOSĮ

karžygiškai laikytis.
Ant vietos delegatai su

metė virš $28.00 mainierių 
streiko parėmimui. Delega
tai pasižadėjo sugrįžus na
mon mainierių streiko rė
mimui pasidarbuoti sulyg 
geriausios išgalės. •

Vakare delegatai 
traukė paveikslą.

Sesija V.
Sesija penktoji įvyko

d. birželio, kai 10 v. ryte. 
Dar tęsėsi svarstymas įvai- turn. ‘ 
rių sumanymų pagerinti or-

nusi-

Mass.Iš Worcester io, 
mums rašo:

“Birželio 45 d. įvyko Su-

Januškos (iš Pitfsburgho) 
prašymas, kad jam būtų iš
mokėta dalis pašalpos, kuri 
nebuvo išmokėta tuomet, 
kada jis prikl'aisė prie A. 
P.L.A. ir sunkiai sirgo (Ja
nuška ir dabar serga). Sei
mas paliko APLA. Centro 
Veik. Komitetui ’surasti, 
kiek minėtam asmeniui ne
buvo išmokėta (sulyg tų 

i laiku A.P.L.A. konstituci- 
16 jos) ir atsiteisti.

Sesija V uždaryta pie-

“L.” Koresp

ninkų ir atgabeno į kasyk
lą. Tie darbininkai nežino- 

į ungj lų s ijų ugs 'Kuomet jie patyrė apie 
streiką ir norėjo mesti 
darbą, tai kazokai ir kasy-

čiausį Teismą. Mažai tėral 
vilties laimėti teismuose, 
jeigu nebus plataus masi
nio spaudimo ant valdžios. 
Todėl musų pareiga mobili
zuoti darbininkus kovai už 
jaunuolių paliuosavimą.'

Pačiam Pittsburghe aukų 
rinkimas įvyks šį šeštadie- 
nį ir sekmadienį, birželio į 
20 ir 21. “Laisvės” skaity
tojai, ' 
rinkime, 
dėžutes gausite po numeri 
611 Penn Avė.

4.x. “Laisvės” skaity- j 
visi dalyvaukite aukų

Informacijas ir I

JUODVEIDZIO DARBININKO ATSIŠAUKIMAS 
DELEI RĖMIMO “DAILY WORKERIO” 
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Nuo 40 iki 80 Metų Kalėji
mas Jaunuoliams

POTTSVILLE, Pa.—Trys 
jaunuoliai prisipažino kal
tais apiplėšinėjime automo
bilistų ir tapo nuteisti ka
lėti nuo 40 iki 80 metų, tai 
yra, visą amžių.

• į.
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“Bile laikraštis, kuris turi j jau senai vaikštinėja be \ 
drąsos vesti tokią kovą už: darbo ir aukoja paskutinį 
paliuosavimą nuteistų mir- dolerį palaikymui komunis*> 
tin aštuonių nekaltų juod- tinio dienraščio. 
veidžių jaunuolių Alabama 
valstijoj,
‘Daily Workeris’,” 
juodveidis darbininkas iš 
Colorado, “užsitarnauja pa
ramos nuo kiekvieno darbi
ninko, kiekvienos darbinin
kų organizacijos.” Su tuo 
laišku jis kartu prisiunčia 
$1 aukų. Autorius laiško

sivienijimo kuopos komite- Reikalauja Suęrąžinti 
t«t> susirinkimas. Pirminm- .vi . * ir j* i 
kas M. Staliulionis pranešė, Isdeportuotą Kardinolą 
kad teismas del išmokėjimo 
pašelpų tiems nariams, ku
rie sirgo dar prieš SLA. 
skilimą, įvyko birželio 13 d. 
Bagočius atstovavo fašis
tų Pild. Tarybą, o H. H. 
Hartwell—narius. Bagočius 
vėl prakišo. Buvę SLA. na
riai bylą laimėjo. Teismas 
priteisė pašalpas išmokėti.”

MADRID. — Popiežius 
prisiuntė reikalavimą, kad 
Ispanijos valdžia priimtų 
atgal išvytą kardinolą Se- 
gurą. Išdeportavimą pa- 
pos agento Vatikanas skai
to dideliu įžeidimu katalikų 
bažnyčiai.

Reikalinga Skubi Parama 
Streikuojantiem Mainieriam

Darbininkų Tarptauti- 
nė Pagelba ir Darbo Uni
jų Vienybės Lyga šaukia 
darbininkus gelbėti strei
kuojančius mainierius 
Pennsylvania ir Ohio val
stijose. Darbininkai atei
viai, jauni ir seni, visų 
tautų ir rasių šaukiami 
gelbėti darbininkus, ku
rie jau badauja. Jų vai
kučiai ir moterys neturi 
ką valgyti. 32,000 darbi
ninkų kovos lauke.

Kas kaip galite, taip 
remkite šiuos badaujan
čius ir kovojančius darbi
ninkus ir jų .kūdikius.

Penn. ir Ohio Mainierių 
Gelbėjimui Komisija, 

799 Broadway,
New York ęity, 

Room 614.

ŽINIŲ-ŽINELES

New York. —: Šio (did
miesčio buržuaziniai laik
raščiai eina į lenktynės de
lei žinių apie Sovietų ^Są
jungą. Mat, žmonės 'go
džiai skaito tas žinias.’ ' N. 
Y. “Times” irgi skelbia, 
kad pasiuntė William H. 
Haskelį patyrinėti ir apra
šyti Penkių Metų Planą. 
Pirmas straipsnis pasirody
siąs ateinantį sekmadienį.

Vatikano Miestas.— Pa
pa griežtai užprotestavo 
prieš Ispaniją už išvijimą 
jojo agento Kardinolo Se
gura.

Managua, Nicaragua. — 
Sukilėliai sumušė Amerikos 
jurininkus ir du iš jų nudė
jo.

J 350 Vietų Pribuvo 
15,000 Aplikanty .

Vėžio Liga Plėtojasi

WASHINGTON.— Pro- 
hibicijos departmentas rei
kalavo 350 naujų agentų, 
bet tuojau suplaukė net 15 
tūkstančių aplikacijų. Daug 
bedarbių amerikonų tikėjo
si gauti nors tokį darbą.

Rekordai parodo, kad per
nai susirgimų vėžiu Ameri
koj buvo daugiau, negu bi
le kuriais kitais metais vi
soj krašto istorijoj. Sako
ma, kad šiandien visoj šalyj 
yra 125,000 sergančių. vė
žiu. Jų vidutinis amžius 
tarpe 59 ir 60 metų. Dr. 
Hoffman sako,

“Daily Workeriui” finan-^. 
kaip kad daro; sinė pagelba būtinai reika-^ 

rašojlinga. Jį turi remti visi'^ 
darbininkai, nes visų darbi-*• 
ninku reikalus jis gina. Lie
tuviai darbininkai bei dar
bininkės neprivalo atsilikti.^ 
Aukas siųskite tiesiai: Dai
ly Worker, 50 East }3th 
Št., New York City.

Smunka Prekyba su 
Užsieniu

WASHINGTON. — Šio-

Lenkijoj Teroras Prieš 
Darbininkus ir L 

Valstiečius

'.U
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Socialistai Rinks Aukas 
Laužymui Streiko k

PITTSBURGH, Pa.— So- 
cialistų Partijos Pildomasis 
l^oriiitetas / čionai f laiko i sa
vo posėdžius (ir , hutarė 
šauktis į žmones aukų “deg
lei šelpimo mainierių.”- Bet 
ištikrųjų tos aukos bus ren
kamos streiko laužymui, 
nes jos eis į reakcinės Uni
ted Mine -Workers unijos 
vadų kišenių. Gi tie vadai 
sušilę šiandien padeda val
džiai ir anglies baronams 
laužyti mainierių streiką, 
kuriam vadovauja Naciona- 
lė Mainierių Unija.

Išliejo 2,430 . Bačkų Tvirto 
Alaus .

NEWARK.— Birželio 17 
d; prohibicijos agentai už
klupo kelius saliūnus ir už
griebė 2,430 bačkų alaus. 
Visas alus tapo sunaikin- 
tasi

> , kad vėžio jmis dienomis plieno pramo- 
ligos pavojus labai didelis.'

Subankrutavo Didelis Ban
kas

TOLEDO, Ohio.— Birže
lio 17 d. užsidarė Security- 
Home Trust kompanijos 

Nunešėdidelis bankas, 
virš $83,000,000.

Sovietu Sąjungos
Kompartijos Plenumas

nė dar nusmuko 2 nuoš. 
Dabar plieno gamyba tedir
ba 38 nuošimčiais savo spė
kų. Tuo tarpu per gegužės 
mėnesį Amerikos ' - prekyba 
su užsieniu sumažėjo ant 
$16,000,000. ’Gi i bėgyje pas
kutinių metų Amerikos 
prekyba^ sumažėjo > ant 
$217,000,000. Vadinasi, kri- 
zis plečiasi prekyboj ir 
myboj.

ga-

MASKVA.— Pabaigė 
sijas Sovietų; Sąjungos Ko
munistų Partijos Centrali
nis Komitetas, kuris susi
renka keturis sykius į' me
tus. Komitetas perbėgo nu
veiktus darbus po Penkių 
Metų Planu ir nutiesė lini
ją ateičiai. Ypatingos aty- 
dos atkreipta į javų nuėmi
mo nuo laukų klausimą. 
Taip pat buvo plačiai 
svarstoma ■ paSkubinimas ir 
pagerinimas transportaci- 
jos.

se- Juodveidžių Skaičiaus 
Augimas N. J. Valstijoj

WASHINGTON.— Bėgy
je paskutinių dešimties me
tų New Jersey valstijoj 
juodveidžių gyventojų skai
čius paaugo 78 nuoš., gi 
abelnai gyventojų skaičius 
paaugo 26 nuoš. Šiandien 
toj valstijoj- yra 4,041,334 
gyventojų, iš jų 844,442 
ateiviai ir 208,828 juodvei- 
džiai.

Sovietų Baltgudijoj išei
nantis “Raudonasis ArtdU 
jas” praneša: '7' t*

Lydoj eina masiniai areš-; 
tai. Pastaraisiais laikais' 
Lydos apielinkėse sustiprėt', 
jo revoliucinis judejiųias. 
Valstiečiai atsisakinėja rac
ket mokesčius, kovoja -sui \ 
ekzekucijomis ir priversti* ’ i 
nu darbu. Fašistų valdžia ’J į 
laba sumišus. Ji griebėsi? 
žiauraus teroro ir niasinių 
areštų. Vienoj tik -Lydpj 
suimta virš 19 žmonių. Are
štai nesiliauja. ,

Frakeliuose įvyko valstie-/i 
čių susirėmimas su polici
ja. Minia apsvaidė polici
ją akmenais. Policija pada* 
rė keletą zalpų. i Vienas 
valstietis nušautas ir daug 
sužeista. Sustiprintas poli
cijos būrys areštavo devy< 
nis žmones. ;

('I

Valstiečiai kęste-nekenčia 
okupantų ir policijos, t ' . < i



i

o •

t ^Puslapis 'Antras

K 
r

Į • • I SUBSCRIPTION RATBS: f •,>■ f . , j.
Dotted States, per year............ 16.00 Unit^dl States, Bix taonths.,....|3.00
Brooklyn, N. Y., per year......... 18.00 Brooklyn,^?Y^flit'.>inteithb41..|4.00
Foreign countries, per year....|8.00 Foreign countries, six months^.$4.00 
Canada and Brazil, per year....|6.00 Canada and Frazil, six months.$3.00

■ntered aa second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
-»- Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1870

■ LAISVE, LITHV
< į • b Published by LAIBvjb^x>b. < , >:<

■Very day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn^ New York

’ . J : : • :: . i» I .
Penktadięp,,. ĮĘįr%. jįį .Į$ĮĮ .

ORGANIZUOKITE DARBININKIŠKĄ PAGEI.BĄ 
’į KOVAI PRIES BADAVIMĄ!

MARCEL SCHERER (Workers International Relief 
L Centro Sekretorius).

Ęaržygiška 35,000 mainierių kova reikalauja vienybės 
iš dhrbininkų klasės. Męs turinfie < ąudaryt B’endrą Vie
nybes Frontą,'‘kad padėt jiems laimėt šį streiką prieš su
vienytas pajėgas anglies kompanijų, prieš sujungtas spė
kas ^anglies ir geležies policijos, prieš pardavikišką se
nąją Jungtinę Mainierių Uniją ir prieš monelninką-libe- 
rająi gubernatorių Pinchotą, kuomet' šie priešininkai 
stengiasi užkart angliakasiams bado būklę.

•Nęra tokios šunystės, kad jos nesigriebtų nevidonai 
darbininkų klasės, norėdami pagelbėt bosams. Ir šiais 
laikais, kuomet angliakasiai kenčia tokį juodą skurdą ir 
vargą, tai ir streiklaužiška senoji Jungtinė Mainierių 
Uriiją ir “socialistų” partija abidvi skverbiasi, kad po 
mainierių “sušelpimo” skraiste, pasidaryti sau kapitalo.

TSocialistų” partijos pildom asai komitetas savo susi
rinkime Pittsburghe irgi nubalsavo išleisti atsišaukimą 
į visą šalį delei mainierių “sušelpimo.” Tik įsivaizduo- 
kite4 “Socialistų” partija renka pašalpą! Bet—kam? 
Ar ątreikuojantiems mainieriams? Žinoma, kad ne. 
“Socialistų” partija yra priešinga kiekvienai darbininkų 
kovai. “Socialistų” partija yra ištikima sandarbininkė 
anglies kompanijų; “socialistų” vadai faktinai yra išti
kiu); anglies kapitalistų partneriai—Hillquitas, pav., 
“sįįialistų” lyderis, yra šėrininkas Burns Brothers Ang- 
lieš’ Kompanijos. “Socialistų” partijos pildomasai komi
tetas atkeliavo į Pittsburghą streiko metu; reikia, mat, 
jietns .būti arti anglies kompanijų, kad galėtų čia tuojaus 
visuomet duoti joms talkos. •

fyam.gi jie daro rinkįiąvąs? Tie geltonieji žiurkės iš
naudoja mainierių vargusUir^badavimą, kad parinkt pi
nigų “socialistų” partijai ip senajai streiklaužiškai Jung
tinei Mainierių Unijai. Badavimas yra naudojamas 
tam, kad padėt bosams įvykdyt badu marinimo progra
mai prieš angliakasius. “Socialistų” partijos atsišauki
mus aukų yra bandymas sudaryt streiko laužymo fon
dą^ “Socialistų” partija žino, jog į Pennsylvanijos-Ohio 
Mainierių Rėmimo Komiteto atsišaukimus karštai ir uo
liai atsiliepia šimtai tūkstančių darbininkų ir jų draugų. 
^Socialistai” stengiasi pakrikdyt šiuos streikierių atsi
šaukimus, sumaišyt darbininkams galvas; jie deda pa- 
stUngt^-kad suardyt vienybės spėkas ir paskui parduot

Taip, Artima Ateitis 
Parodys

“Tėvynė” birželio 19 d. 
laidoj rašo apie SLA. fašis
tinių viršininkų bandymą, 
pakenkti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui gauti 
pastovų čarterį. • Fašistams 
labai pikta, kad jiems ne
vyksta. “Tėvynė” užtyli,tą 
faktą, kad New Yorko ap- 
draudos departmento komi
sionierius surengė tardymą 
fašistams sTcuncĮziant' jnaujo 
susivienijimo organizuoto- 
jus. Ji sako, kad 1 : ■

Vt^ldžia nori, ištirti kokiais 
sumetimais bolševikai organi
zuoja savo “susivienijimą.”

riai rado reikalo išnęšti' per 
spaudą viešą ir griežtą papei
kimą Pildorąajai Tarybai už 
tokį SLA. pinjgų eikvojimą.

Jeigu SLA. neturi tokio 
fondo, iš kurio galėtų nariams 
pagelbėti1 nedarbo laiku, tai iš 
kokio fondo Pildomoji Tary
ba ima pinigus saviems. rei
kalams? v -.į

Mes SLA. 200 'kuopos na
riai griežtai reikąjaujam Pū
domosios Tarybos, kad panai
kintų tą savo nutarimą) < <k!u- 
riuomi leidžiama i Prezidentui 
ir Iždininkui samdytiš sau pa- 
gelbininkus ir (liautis eikvojus 
Susivienijimo pinigus. 4 < • i ; t

SLA. | fasistiųiai virpinin-j 
kai dabar jaučiasi. dideliais ir “Vilnies 
galiūnais,

Po dienraščio ‘ 
rininkų suvažiavimo Komunis-

Centro Biuras išleido svąrbų 
politinį ipareiškimą. Ten buvo 
pravesta mūsų judėjime parti
jos linija naujoj situacijoj. O 
kokia ta nauja situacija buvo?

Pirmas, Komunistų Partijos 
lietuvių frakcijos konferencijos 
beveik vienbalsiai pasisakė už 
partijos ir Centro. Biuro veda
mą kovą ’prieš dešiniojo opor
tunizmo pavojų mūšų judėjime. 
Kurie manė, kad pačių komu
nistų1 eilėse bus didelis pasida- 
Jinimhfe bėi skilimas,' ■skaudžiai 
^apsiriko. Komunistų spėkos 
pash^odfe tvirtai suvienytos. , 
> i Ailtrhs, dienraščių '“Laistės” 

suvdžiavimdoše'

Vilnies” šė- veikti, kovoti su klasiniu prie- i 
• šu, kurie pilnai ir ščyrai pri-' 

ima Komunistų Partijos liniją! 
ir vadovybę.”

Tiems, kurie laikė ir gynė |

$150,000 Už Perkėlimą
Namo i •

Los Angeles, Calif., ponia 
partijos7 liniją, Centro Biuras'James C. Drake už .perkėli- 
sakė: “Visur kvieskite l 
sios ' opozicijos šalininkus prie 
bendro revoliucinio darbo.” 
Centro Biuras’ pasisakė, kad 
ateityje kovosime tiktai prieš 
tuos, kurie tęs opozicijos dar
bą, kurie toliau sės suirutę ir 
griovimą mūsų judėjime.

Opoziciją Nutaria, Tęsti 
Griovimo Darbą

Pasirbdžius i<.šitam .Centro 
Biuro .pareiškimui, tūli draugai 
inane,! jog i opozicija , likviduo
tis ir josios dalyviai ętos prie

buvu-pną savo namo ir ištaisymą 
vietos praleido $150,000.

Namas kainavo 100,000, 
kuomet buvo pastatytas 
dvidešimts metų’ atgal. Ta 
apielinkė pasikeitė, ir tai. 
poniutei ji nebepatiko. To
dėl ji nusprendė persikelti' 
į puikesnę vietą. . ' « ‘

Ji persodino medelius.
Vien tik vieno medžio per.-, . 

Įkėlimas jai kainavo $2,000.-
Kuomet -milionieriai švai-

- komunistinei darbininkų šėfininkų ^idžiūhi'a1 bendro ,darbo< Bet)tuojaus pa- sf0 pinigus savo rojiškam1 
‘ gyvenimui, tai tuo pačiu sy-sriovei' atskilus’ - nuo Susi- atmetė opozičiją ir padišakė už aiškėjo,' kad' jie šiame, atsitiki- gyvenimui, tai tuo pačiu sy- 

jos ^^,.4
sios misijos. Jie nesuprato, ' ^ui ineių n negalinčių gau- ,
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gos nuvažiavo į !t‘alką socialfa-! ja; bedarbių šeimynos.laips-
': niškai miršta badu.

Tiesa, visa eilė opoziciją re-, Darbininkai turi panai
tėm ą ir įsteigti 

teigiamai atsiliepė į darbininkišką tvarką, jei- 
bendro <£ bŠu-^ ?ie nOri PaSerinti saV0 

ras neturėjo jokių iliuzijų apie 1 bUVĮ. 
Butkų ir Strazdą. Tie elemen-1 
tai sąmoningai pasirinko kelią į 

i prie socialfašistų ir fašistų. !

vienijimo. Už tai jie dabar'
Fašistai valdžiai pasako- njg^0 nepaisydami samdoši

ja, kad naują susivienijimą 
organizuoja bolševikai ir 
prašo del to neišduoti pa
stovaus čarterio, 'Bet jie 
patys pripažįsta, kad jiems 
nelabai vyksta, nes, girdi,

Į ėjusius ir einančius gin
čus tarpe bolševikų ir SLA. 
New Y.orko valstijos apdrau-

pagelbinipluis, nežiūrint, 
kad dabar yra mažiau dar
bo netekus virš 4,000 narių.

Bet Ką Darbininkai
Turi Daryti?

Kunigų organe “Drauge”
INvyV 1U1KU VcUbLIJUb dUUldlr < , • v r\
dos komisionierius jokios do-!^j!^s USmuo, pasirasęs Dai-
mės nekreipia.
Na, ir toliaus fašistų “Tė

vynė” save ramina:
Artima ateitis parodys, ar 

pavyks bolševikams gauti čar- 
terį savo “susivienijimui.”
Taip, ateitis parodys, ir 

veikiausia parodys, kad S. 
L.A. fašistiniai viršininkai 
savo bjauriais, šnipiškais 
skundais nieko negalėjo at
siekti.

Jau Prieina Prie “Rimtumo”
1 Paskelbus Sovietams pen-

biūinku, dejuoja apie be
darbę, ir bedarbės prašali- 
nimui siūlo savo planą. Gir
di,. ,

■nedarbo nebus galima pa
naikinti kitokiu budu, kaip 
tįk įvedus penkių dienų dar
bą -savaitėj visiems darbinin- 
kalns visose pramonėse.' ‘ Bet 

, taš penkių dienų darbas turi 
būti legaliai, ty. įstatymų ke- 

1 liuf įvestas. .Jei nebus tai.yr- 
są paremta įstatymais, (jauge- 
1;S 
džiovinti savo .galvų. Nes kas 
jięiins rupi nedarbas!

H .! i 111;
Ną, o kaip tą penkių die

pramonininkų ' henofės

!, Paskelbus Sovietams pen- nų i darbą įstatymų keliu 
kių metų industrializacijos įyesįji? 
nlana hii.rv.nti'Z.ina anmirln * >. ■planą, buržuazinė spauda 
bandė daryti iš jo juokus. 
Bet dabar jau pradeda ki
taip kalbėti. Stambiųjų ka- 

! pitalistų organas “New 
York Times” birželio 17 d. 
laidoje editoriale rašo, kad

Penkių Metų Planas turi 
but rimtai studijuojamas. Tai 
yta nauja ekonominė techni
ka, kurios pasekmės yra taip 
įspūdingos, kad kapitalistinis 
pasaulis turi su juo susipažin
ti.
Ir kapitalistinis pasaulis 

dabar rimtai susirūpinęs 
to plano pasisekimu. Už tai 
imperialistinės šalys, įklim
pusius ekonominiam krizy 
iki ausų, daro visokius sky- 
mus sunaikinimui Sovietų 
Sąjungos.

West Virginijoj “socialistaujanti” Mustės grupė taip
gi įsteigė apgavingą “šelpimo” komitetą, per kurį sten
giasi pagelbėti streiklaužiškai Jungtinei Maiųierių Uni
jai; O bosai rodo į West Virginiją, kaip į idealę darbi
ninkų pavergimo valstiją. Bet West Virginijos mąinie- 
riai išgirdo, ką skelbia kairioji, revoliucinė Nacionale 
Mainierių Unija, už ką jinai kovoja, ir todėl šie mainie- 

| riai taipgi stoja į kovą. Jau 1,500 jųjų maršuoja pikie- 
| tavimo eilėse, o prie jų dedasi vis daugiau ir daugiau ka-
| sykių darbininkų. Taigi Mustė ir jo saiką ten nusibala-i 

kad suardyti kovotojų eiles ir vėl atgal juos suves-1 
I ti :į Van Bittnerio ir badavimo stovyklą.
Bri Vakarinėje Pennsylvanijoje feikeriai iš streiklaužiš- 
| koa JĮųngtiųės Mainierių Unijos, vadovaujami.-Fagano, 
| dir$ą, .s.avo purviną darbą. Desėtkai tūkstančių karin- 
| gai koVojaričių mainierių juos šalin paspyrė ir nušlavė; 
: o kad vėl prisišlieti prie mainierių, kurie juos atmetė, 
l taiįtie pąrdavikai brukasi su maisto žadėjimais. Jie yra 

. tiktai šelįjiįio raketieriai. Jie rodo badau j ąntiernš ipąi- 
r niekams maistą, kurį rankioja “socialistų” partija, Mus- 

kiti (ahglies kompanijų agentai, kad tuo būdų įsi- 
skyėfbti ir? suardyti kovotojų eiles.

į raketierių rankose maistas yra pavijingas ginklas 
prižš stereiką. Anglies kompanijos mielu noru sutiks 
palikot jiems keletą dolerių maistui; bet tai bus kom- 
paįjjų < “investmentas” prieš streiką.

^darbininkai turi prasiblaivyti ir atsižvelgti į kri-
.tiftlįl mainierių badavimą. Mes neturime leisti, kad bosai 

mdbtų badavimą, idant sujo pągelba, ^uyąryčkovo-
I ja^pius mainierius atgal į kasyklas, ,Brięš^ šmugelis^ 
Ij^piėrių ‘‘pašalpą” mes renkame Proletarinę Pašalpą 
[«r-Tjlfcrfiinti ^treikierius—duoti padrąšinimo tiems mūsų 
įker^įt^jams—padėti jiems laimėti streiką^ < , ; <
1 WLutmu atsiliepkite į .ątsišaukimą Pennsylvanijos- 
*OhŽ Mainierių Šelpimo Komiteto. Duokite savoatsa- 

.šiandie—siųskite pašalpą kbvingajai Vie-
jnybąi ir Pergalei!

S.LA. Viršininkai Gauna 
Griežtus Protestus

Vis daugiau, ir daugiau 
SLA. kuopų siunčia protes
tus :savo Pildomajai Tary
bai del paskyrimo preziden
tui ir iždininkui pinigų nu- 
sisamdymui pagelbininkų. 
Detroito SLA. 20Q kp. savo 
susirinkime, birželio 7 d., 
priėmė tuo kląūsimu rezo
liuciją, kurioj pąžy.rpi:

. Kadangi po 36-to Seimo 
Chicagoj žymiam skaičiui na
rių pasitraukus iš SLA. skai
tant ąpię. 4,000., tai . tokiu bu- 
du ir Pildoma jai Tarybai dar
bo turėjo- sumažėti, o ne pa
daugėti, ir ; 1 ■ t,

Kadangi nei SLA., Preziden
tas, ,. nei .. Iždininkas, neturi 
Centre ofisų, o betgi paskirta 
vienam $10, kitam $15.savai
tėje sau pagelbininkams pasi
samdyti, kas per metus suda
ro :$i,300. ; i

Mes tą Prezidento, ir Iždi
ninko ;, .tokį pasielgimą kitaip 
ne^vpi’aątąmp,: kaip tik sau 
algų pasikėlimą.

Todėl SLA. 200 kuopos na-,

iKomunistų Partijos pilną vado- me klydo. . <
vybę. ' • i f .i i < i /

_ -v. n , . ; 1 . - sios misijos. Jie f - - - -
Trecias, klasmiąr sąmoningų kad Butkus ir jojo artimį kole- ti darbo, skursta ir badau

' gos nuvažiavo į 
ir mūsų j šįstams .fašistamfe. ni»7am (

viiviticjt vii vi*., nu i\2j pasireiškė! ......
prieš dešiniuosius oportunistus, musių, laikinai suvedžiotų dar-i kinti šią sis 
prieš opoziciją, už Komunistų bininkų '
Partijos liniją, vedamą Centro Centro

darbipinkų susirinkimai visose 
didesnėse kolonijose i 
darbininkiškos organizacijos 
didelėje didžiumoje

Biuro mūsų judėjime.
Ketvirtas, galutinai paaiškė

jo, kad Butkus ir Strazdas at
virai išėję prieš Komunistų
Partiją ii eina talkon socialfa-1 j ];ova prieš Komunistų Par-j 
šistams ir fašistams. u - - ■'/ bJjct PU Illcl 

Penktas, Pruseika prašaliu-! konferencij’ų 
klaida bei 
apgalvotas žygis.

tas . iš. partijos ųž atvirą laužy
mą partijos disciplinos, už mo
bilizavimą darbininkų prieš 
partiją, už atsisakymą taisyti 
savo klaidingą 'oportuiiistinę li
niją. Bet žodžiais jis tebepri- 
sie^auja ‘partijai,’ lojališkumą, 
o darbais tęąią prieš, partiją ko
vą '(jojo . 'prakalba !“Vilnies?’; 
suvažiavime),

šeštas, tebegilėjantis šalyje 
lekpnominįsj krjzl^ jdid^janįtis 
masių skurdas, reakcijos siau-

ant darbinį.nkų ąlgų dirbtuvėse, 
dar negirdėta mėtų' ir provoka
cijų , kampanija prieš Sovietų 
Sąjungą iš vienos}. pusės, ■ iš. ki- 
tos-?-augančios darbininkų ko
vos prieš bedarbę ir algų kapo
jimą (audėjų ir mainierių strei
kai, alkanų bedarbių eisenos ir 
tt.), auganti masėse simpatija 
Sovietų Sąjungai, didėjimas Ko
munistų Partijos įtakos, kili
mas naujų revoliucinių unijų, 
—vis tai reikalaute reikalavo: 
su padidinta energija kovoti 
prieš dešinįjį oportunizmą, su 
padidintu pasiryžimu traukti

Jis pripažįsta, kad
Nei kongresas, nei vyriau

sybė nenori liesti šių; ItlausL 
mųJ Mažesnės svarbos; klausi
mais greitai užsiima, bet dar
bo klausimas, anot vyriausy
bės, esąs daugiau privatinis 
klausimas. Taip elgiantis, ži
nomu, pataikaujama vien.tur
tuoliams. ' "
Reiškia, sulig paties 

“Draugo” bendradarbio iš
vedimo, negalima tikėtis, 
kad valdžia įvestų penkių 
dienų darbo savaitę. Tai ką- 
darbininkai turi daryti? 
Jis apie tai visai nieko ne
sako. Jis, matomai, nesu
tinka, kad darbininkai ko-_____
votų, kad savo spėka verstų ! o pirmoj vietoj mūsų spaudą, 
kapitalistus trumpinti dar- (Tai tokia buvo linija Centro 

~ ’ .... ‘ < Biuro. Ji pasirodė teisinga.
Ją užgyrė mūsų judėjimas,, Ji 
pilnai sutinka su linija parti
jos Centralinio Komiteto? f <.

Centro Biuras Kviečia Prie
; Darbo' < r'

Šviesoje to, kas viršui 
kyta,. po? kopferencijlp Ji’s suva- 
žįacyjmų, po Jp, (kaj (’paUeti^ -pil;- ? 
nai paaiškėjo*. ;kur ką? kąlp<; ?b 
na ir stovi, Centro -Biuras7 iš
kėlė obąlsį: “Dabar visi stokime 
ptfer i&trbo,.V į Ęjuijaš'J sąvpf Jia- • 
reiškime’ sakė: ’ , • i«- iiu.n. .j tu u-u

“Centro Biuras kviečia vi
sus, kaip- įaHijoš hAriūš, taip 
komunistų simpatikus, talkon 
prie darbo, prię pastangų, kad 
'suJruti’nus' visą mūsų fjudėji
mą. ;. Mes šaukiame talkon vi- 
sjus. drąugus (jarbipįnkus įr dąr- 
bipįnkes, kurie del ,yįęųokių ar. 
kitokių priežasčių nesutiko su 
C. Biuro vedama Komunistų 
Partijas liniją ‘Laisvės’ ir ‘Vil
nies’ bendrovių suvažiavimuose. 
Draugai, tęsimas toliau opozi
cijos .dąrbo reiškia darymą did
žiausios žalos mūsų judėjimui 
ir visai darbininkų klasei.”

Centro Biuras nurodė, kad 
dabar neturi būti jokių išmeti
nėjimų bei diskriminacijos prieš 
tųosą tįųrięrpirmiaų .ėjp sų opo-. 
'žieišv,'* bet jhlfar; Yodm * ^hmi’o 
bendrai, petys petin, darbuotis,

bo valandas. O darbininkai 
,turi-gerai įsitėmyti tą f ak
tą, jog kapitalistai be kovos 
iš darbininkų pusės nesu- 
truųJpins darbo valandų, 
nepagerins darbo sąlygų? 
Priešingai, dabartinio kri- 
zio metu kapitalistai;-deda 
visąs pastangas, kad suver
sti ’krizio naštą ant darbi- 
'niųkų pečių, . .

Dprbininkai privalų P£gar 
nizlijotis į kovingas " 'darbi f 
unijas po Darbo Unijųl'VieA 
nybčs Lygos vadovybe ir 
kovįti už sutrumpinimą 
darįb valandų, prieš algų 
kąpp j imą, p vieš skubinimd 
sistemą.

7* ------- ;---------------- >■'
Ątitaisymas Klaidos

Vakar dienos “Laisvėje,” 
editoriale praleistas vienas’ 
žodis, kas apsunkina saki
nio, supratimą. Penktame 
nūd pabaigęs paragrafe, 
šeštojef eiluteje atspausdin
ta “rankas f ir kėjas^ kad 
negalėtų prieš uždarbių ka
pojimus,” ir,tt. Turėjo būt 
atspausdinta: “kad negalė
tų kovoti prieš uždarbių ka- ‘ 
pojimus.”

darbo sąlygą

Iščiaudė Kulka c-

.suvažiavimų bei ■ 
tai nebuvo tik ■ 

išsišokimas, ne- i 
____ Jie sąmonių--J' 

gai,/tiksliai; išėjo j karą prieš ipenkioliką 
revoliucinį judėjimą ir todėl! 
virto buržuazijos agentais mū
sų eilėse. ■» r r-

Butkus sūsišabkia opozicijos 
likučių konferenciją. Ir ką jie 
atsako į Centro Biuro pareiš
kimą? Vietoj likviduoti savo 
griovimo darbą, jie nutarė jį 
pajdįtįintį, praplėsti. Dar dau
giau: jie nutarė pereiti iš maž-

Havaną mieste, Kuboj,, 
’ tūlas žmogus, kurio galvo
je išbuvo kulka per suvirs 

, metų, . nesenai 
taip smarkiai suČiaudė, kad 
net kulka iškrito iš nosies. 1

Milioninė Alga
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tirtiks, -ir’-wfetiotiiiasf puolimą© idaūfe palaidos opozicijos į orga-
nizuotą neatlaidžią kovą prieš 
Komunistų Partiją nacionale 
papėde. Pagaliau jie vėl iš
leidžia savo laįkraštį ir del sek- 
mingesnio apgaudinėjimo dar
bininkų pasivadina < “lietuvių 
komunistų opozicija”, kuriai 
išrenka pastovų “Centro Komi
tetą.”

Ju Obalsiai ir Tikslai
Dabar trumpais bruožais pa-i -r. i <• • • 1 -.v

žiūrėkime į jų šituos žygius ir i Paskutiniai apskaitliavj- 
keliamus purvinus “Buletine” :ma-i rodo, kad Italijoj gy- , 

ventojų yra 42,118,435. Per 
vieną dešimtmetį gyventojų 
skaičius padidėjo ant 6 nuo
šimčiu.

Pereitais metais Ameri** ‘ i 
eąiV Tabako Kompanijos 
prezidentas ' George 1 Wa^-' 
Kington JEĮull gayo . .algos’ 
^2,283,000, J .Manomą, kadjįą ( . 
esąs vienas žmogus pašau-, s. 
lyj, kuris gavo tokią didelę r

jis, kaipo kompanijos dali
ninkas, gavo ir šiaip pelno.

Gi tuo pačiu sykiu ta pa
ti kompanija bjauriai iš
naudoja darbininkus; mo
ka labai menkas algas.-

keliamus purvinus 
klausimus.

mūsų judėjimą į klasių kovos i Nauja organizacija griovimo 
mūšius, su didžiausiu revoliu
ciniu atsidavimu stiprinti mū-,
sų partijines bolševistines eiles, nesapnuoją apie tvėrimą pasto
si! padvigubintu įtempimu bol- yLs organizacijos bei partijos, 
še vizuoti visą mūsų judėjimą,

tik slams. Pirmam savo pareiš
kime jie bažijosi, kad jie nė

Dabar gi savo pareiškime 
“Centro Komitetas” garsiai šau
kia savo pasekėjus “visose kolo
nijose tuojaus susiorganizuoti 
į opozicines grupes’ ’ bei kuopas. 
Vadinasi, kuria naują partiją 
viduje musu judėjimo.

Vcidmaininyas obalsis. Tver- 
darniu naują organizaciją mūsų!

pasa-

A,

Oisteriai Gaudo žiurkes
Airijos pakraščiuose ran

dasi oisterių, kurie gaudo 
žiurkes bei peles. Jie nesi- ; 
Vaiko žiurkių laukuose, be# 

! žiurkės pačios-pas juos at-j 
j eina. Tatai dedasi štai 

.. .....v r? .. .............................. ' kaip< Arti jūros esančiuose
judėjimo viduje gr.ov.mo t.ks-. . auginim0 ]auKuoše ęs-; 
lams, renegatai iškelia veidmai- į . vk , . - ,
ningąjįbal^į, “Opozcija t turi dė- tl daugybes, ^Žiurkių. pMp 
ti(-jVįisas pastangas, kad neda- L ų O j ant javinio .maisto, ; 
leist bimbiniams (tai yra, ko-■ žiurkės lįpratp; eit į.-pakraš- > : 
munistams) sudraskyti mūsų tį ir ėsti vandeniui nulūgus ■ 
judėjimą. ’ “pyies . skaldymą pasilipusias krašte žūvis bei 
m,usųipr^ąnlocijų’ ir tt. °r-i . •,
ganizuojas prieš judėjimą ir1 ^tus. va mens gyvūnus. 
.su'šil^lkaMb”jį, o drįsta kalbė- tenai gi ten irgi tuo, laiku/' 
ti, buk jie esą priešingi skal- ant šlapių smilčių savo kiau-

Prisimena priežodis: |tus pravėrę guli.' Žiurkės;
Bet š.i-1 puolą ir prie oisterių,- tikė- ■

dymui. i
“Vagie, kepurė dega!” i 
ta-Sjjų veidmainingas obalsis 
neapgaus klasiniai sąmoningų 
darbininkų. Darbininkai su
pras, kad tie, kurie viduje dar
bininkų judėjimo organizuojasi 
kovai prieš Komunistų Partiją, 
drasko ir skaldo tą mūsų judė
jimą.

Maska visai nukritus, atvirai

damos išgrobti niinkštįjt 
gyvūnėlį iš jo klaiito. Bet ‘ 
vos tik žiurkė prikiša nųsį 
prie oisterio, pastarasis 
ūmai užvožia savo kiautą 
ir žiurkės nosis lieka su
gnybta lyg kokiu Veržtuvu.

Maska visai nukritus, atvirai Žiurkės šokinėja, tąsosi, bet 
pasiliuosųoti negali. ' Pas- 

...............  "Bimba"lrlkiau> vandeniui -pakilus, vvi- 
" Bet tai tiktai fra-isos taiP pagautos . žiurkes 
užrėkti ir nukreipti: lieka nuskandinto?,. , Tuo

4 
t

J. Burkus

šešiolikos puslapių “Bu lėtinas” , t-
perdėm išpuoštu '‘Bimba ir I l«au, vandeniui pakilus, . vi- 
bimbiniais.” Bet tai tiktai fra-1608 talP pagautos . žiurkes 
zės, kad užrėkti ir nukreipti j lieka nŲ$kandintoą„ , Tuo 
darbininkų atydą nuo pamati- i būdu tenai oisteriai kas me- 
pįo.klausimo^ .u JįUy. “Centyo tai išgaudo daugeli tūkstan- 
Komitęfo,V-pąi'ėįš^hw yra jų g;u žiurkiū. ‘ ‘ ’

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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Kova su Darbininkų Judėjimo Griovikais

beveik .
O tai gryna,

unija taip'

pražudyta!! 
apgavystė J 

Komunistų ;

viskas
netiesa,

apie
jos vadovaujamas;
unijas. Tas tiesa,;

’ (Tąsa nuo 2 pusk) 
platforma. O ta platforma su-! 
sideda iš puolimo ir šmeižimo nistų Partijai 
Komunistų Partijas.

Pirmas, jie savo pasekėjams gina,—jog 
įsako “visur pabriežti, jog da- i kalbantieji 
i _ • _ ' x 5_ 9 ___ * • • i 1 * ^-1 m «« ~
Uai uuc y i <i uc t\<io i\i" p'1 j

tas, kaip tik pasėka pražūtim I bą kovai prieš skaldytojus”, 
gos taktikos extriniij elementų,! tai yra, prieš Komunistų Parti- 
kurie tuo tarpu yra užvaldę'ją- ' 
partiją.” Vadinasi, nebe Centro | komunistinės opozicijos 
Biuras kaltas ir negeras, betjniai laikraščiai; 
visa partiją. Jau visa partija 
tapo “užvaldyta extriniu!” Tai 
žodis ■ žodin iš renegato Loves- 
tono platformos.

Antras, jie sako, kad pati 
partija “pulte puolė narių skai
čium’’ ir dabar, girdi, 
nieko nebeliko! 
netiesai

Trečias, jie sako, buk 
ja nuganius bei sugriovus revo
liucines unijas, štai jų, žod
žiai :

“Darbo Unijų Vienybės Ly
ga pasiliko tik ant popieros. 
Adatos darbininkų unijos iš- 
krikdytos, yra tik vienas kitas 
diskusantų kliubas. Naujoji 
Mainierių Unija nepadarė jo
kios pažangos, dar sumažėjo, 
čeverykij darbininkų unijos jau 
nėra. Maisto darbininkų unija į 
suskaldyta ir 90 nuoš. jos narių -- 
persimetė į reakcinę pusę. Ju- z 
rininkų unija pakrikdyta. Ge
ležies darbininkų 
pat.”

Vadinasi, 
O juk tai 
skleidžiama 
Partiją ir 
revoliucines 
kad revoliucinės unijos neaugai 
taip smarkiai, kaip mes norė
tume. Bet tiktai buržuazijos 
agentas gali sakyti, kad jos pa-! 
krikdytos, kad jos nieko never
tos, kad nieko iš jų nebeliko.' 
Šitaip renegatai drįsta sakyti 
šiandien, kuomet Nacionalė 
Mainierių Unija įvelta į did
žiausią istorinę kovą, kuomet 
35,000 mainierių veda kovą 
prieš baronus po tos unijos vė
liava, kuomet mainierius puola | 
valdžia, policija, kazokai, teis
mai, senosios unijos biurokra
tijos ir visos reakcinės spėkos. 
Jie drįsta šitaip kalbėti po to, 
kai dar tik nesenai naujoji, ko-■ 
munistų vadovaujama audėjų 
unija sėkmingai vedė Lawren
ce audėjų streiką. Jie drįsta 
palaidoti adatos darbininkų uni- į 
ją, kuomet ta unija dar tik ne- j 
senai vedė didelį streiką New 
Yorko sukniasiuvių. Jie ne-» 
mato geležies darbininkų uni
jos, kuomet ta unija šiomis die
nomis vedė ir laimėjo kelius 
geležies darbininkų streikus 
Ohio valstijoj.

Išsikalbėjo Atvirai
Trečias, jie jau surado, kad 

partija “pražudė” ne tik lietu
vių judėjimą, bet taip pat “vi
są komunistinį judėjimą Jung
tinėse Valstijose.” Pirmam sa
voj šlamšte jie sakė, kad parti
ją 1 nemyli, išskyrė ir smaugia 
tiktai lietuvius, pagal “Bimbos 
koYnandą,” bet klausykite da
bar: “žydų organizacijos sus
kaldytos. Finų organizacijos 
suskaldytos, numarinti du savo 
laiku buvę stiprūs komunisti
niai dienraščiai. Ukrainai ski
lę. Vengrai skilę. Mirčia mer
dėja rusų komunistinės spėkos. 
Lenkui latvių beveik jau neliko 
komunistinių organizuotų spė
kų $ioje šalyje,”

Ar ne taip apie mūsų parti
ją kalba ir meluoja socialfašis- 
tas’Grigaitis? Ar ne taip šmei
žia ir 'niekina Komunistų Par
tiją šiandien Lovestonas, nu
ėjęs talkon pas buržuaziją?

Melas apie tų spėkų suskal
dymą.. Butkiniai turi mintyje 
išdrėbimą laukan iš Komunis
tų Partijos saujalės žydų loves- 
tonieČių ir kelių finų cannonie- 
čių. Neskilo Ukrainai, nei ven
grai. • Finų dienraščiai kaip 
ėjo, taip tebeeina—tik dabar i 
geresni, bolševikiškesni. Finai,! 
kaip ir mes lietuviai komunis
tai, turėjo daug energijos išei
kvoti, kol nugalėjo.oportunistus 
savo judėjime.

Eina Su Lovestonu 
I

Ketvirtas, butkiniai atvirai 
sveikina renegato Lovestono I

griovimo darbus. Sveikina 
I tuos, kurie skelbia kova Komu- 

Jie sako: “jau 
mes žinome—ir tas mus džiu- 

kitomis kalbomis 
.. _ mūsų vienminčiai

bartinė opozicija yra ne kas ki-: draugai jau įsimetė į platų dar-

Girdi: -“jau eina net trys • 
i kalbi- 

jog visuose 
miestuose kuriasi opozicinės 
grupės rusų, finų, ukrainų, žy
dui ir tt. Ir mes jiems galime 
palinkėti kuogeriausio pasisęki- 
mo!” Kitais žodžiais, geriausio 
pasisekimo 
negatams!

Ar dabar 
. i kus ir kiti parti met jie sakė, kad jie neskaldo ' tija gali vadovauti lietuvių dar- 

mūąįj spėkų, kad jie kovoja tik 
pries Centro Biuro sekretorių, 
kad jie nieko bendro neturi su 
lovestoniečiais, kad jie nė piršto 
nemano pakelti prieš Komunis-

“NUO GASTONIJOS IKI VOLGOS”
Taip užvardintas judžių paveikslas bus rodomas šia- 

*me piknike, kuris labai svarbu bus pamatyti kiekvie
nam darbininkui ir darbininkei.

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestros

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą 
— IR —

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalky Orkestrą

Šįmet turime progos daryti žaislus '‘Laisvės” piknike 
dėka tam, kad Ulmer Parkas, kur “L.” piknikas bus, 

yra žymiai padidintas.

LUlVlISAS

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
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Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE

Puslapis Trečias
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Jeigu jiems 
A. K. P., tai 
ir Kominter-,

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

te Butkus sakė, kad Komunis
tų Partijoj visur “bankrotas.”
Gi dabar pareiškia, kad “Ko-įtiktai Komunistii Internaciona- į 
munistų Partija kol kas veik į ]0 sekcija ir veikia jojo pilniau-

Septintas, pirman savo šlamš- viso pasaulio revoliucinį judė
jimą ir prieš Sovietų Sąjungą. 

IJuk Komunistų Partija yra

lovestoniniams re-

AKRON, OHIO

taip

TŪKSTANČIAI DARBININKŲ SAUKIA

DVIDEŠIMTS METŲ JUBILEJAUS
y

u PIKNIKAS!

Liepos-July 4 Dieną, 1931 •J
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neaišku, jog But- 
veidmainiavo, kuo-

Dalyvaus vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 
revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią
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Piknikas prasidės nuo 12-tos vai. dieną ir tęsis iki 
12-1 ai vai. nakties. Dalyvaukite iš arti ir toli.
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kitką, 
betvarkę jisai 
nes tai dvokia

Atsiminkite, kad šiame piknike bus tūkstančiai žmo
nių. Tat išanksto įsigykite įžangos tikietus, kad ne
reiktų ilgai stovėti eilėje prie vartų.

Gi but- 
nesiskiria 

ir fašistų 
bjauriau 

mūsų ju-.

talkininkai 
kokį obalsį:

Taipgi bus ir virves traukimas . Brooklynas šaukia ki
tus miestus parodyti savo spėkas. 

Dabar laikas atsiliept.

masinius mitingus,' 
ir kovoja užf visų i 
reikalus, nepaisant 
tautos ar spalvos

Tarptautinio tDarbinipkų 
Apsigynimo skyrius veikia ge
rai. Ši organizacija veikia

Prieš Komunistų Partijos
Vadovybę Mūsų Judėjime

Penktas, fašistų 
iškelia dar ve

Jau Sukako 20 Metu, kaip “Laisvė” Leidžiama
I IJ

Jubilėjinio ap vaikščiojimo iškilmė įvyks ( , ,

Šerą. Tas Grigai- 
buvo dideliu smūgiu.

M. B. 

yonkersT^V.

jokio organizuoto darbininkų sįoj vadovybėj.
vadovybė 
vadovybė

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA 
e; 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

LOŠ VOLLEY BALL GEMĄ

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

Išardymas, sutaiaymaB, sustatymas, suprast elektriką ir masmetizmą, ir važiavimu, 
Ir plana automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIOIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimų (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

višo.f grupėj nėra nė vieno .ko-! ja! Logikos pas tuos žmones'■ “Prieš frakcijos > diktatūrą mū
sų judėjime!” Vadinasi, jie at- mūnįsto, hėi’a nė vieno Komu- įsenai nebuvo, bet dabar paėmė 
virai pasako, kad jie’ kovos į nistų Partijos nario. ___
prieš komunistų frakcijos, tai I bu, n 
yra Komunistų Partijos vado-! jos spėkos suvienytos,' kad but- 
vavimą lietuvių darbininkii ju
dėjime. Gerai, kad pasisakė 
atvirai. Gerai, kad pasisakė, 
jog jie kovos prieš komunistus.

Jeigu ne komunistų frak
cija vadovaus mūsų judėjime, 
tai kas? Kokia nors politinė 
partija turi vadovauti >mūsi] 
judėjime. Jie sako, kad jie 
kovoja prieš Komunistų Parti
jos vadovavimą (“diktatūrą”), 

i tai belieka kas? Belieka social- 
fašistai, fašistai, klerikalai, re- 
publikonai ir demokratai. Ki
tokių . partijų nėra. Matote, o 
kuomet mes sakėme, kad But
kus veda į klasinio priešo lioge-r 
rį, tai pyko ant mūsų. Bet juk 
atmetimas Komunistų Partijos 
vadovybės (o Komunistų Par-

'Tai s7žr-ĮdivorS!l su
nes tas parodo, kad parti- ^S"^lydo nu0 

kiniai yra išlaukiniai griovi
kai, svetimi elementai komu 
nistiniam judėjimui.
Nebemato Jie Darbininkų

Judėjimo

paprasčiausiu 
O tai vis delei to, kad 

komunistinės 
linijos ir nuvažiavo talkon fa
šistams—nuvažiavo keliais Za- 

įbulionio, Kupreišio, Jankausko, 
Grigaičio ir tt.

Išeidami prieš Komunistų 
Partiją, butkiniai išeina prieš 
Komunistų Internacionalą, prieš

bininkų judėjime tiktąi per 
lietuvių frakciją), reiškia .pasi
rinkimą vadovybės vienos iš tų 
buržuazinių partijų.
kinių “Buletinas” 
nuo socialfašistų 
spaudos—tik truputį 
ir niekšiškiau puola 
dėjimą.

šeštas, butkiniai 
“komunistine opozicija,

judėjimo nevadovauja. Tiesa,,! negera 
ji ne sykį bandė vądovauti, bet,1 negera 
ačiū bimbinio—šolomskinio ti- l.no. 
po ‘vadų’ netaktingumui, jai tas 
dar nepavyko (ir nepavyks, 
kol tuo ruoštu > nebus atmainy-1 
tos gairės). Vadinasi, Komu-1 
nistų Partija nieko . nereiškia, i 
niekAm hevadovduja.1 : Milžiniš-1 

bedarbių ! judėjimas, mai-
streikas, audėjų streikas . .
■po komunistų vadovybe, dviejuose frontuose rengia' 
jiems nereiškia, nęgy- 
nėra!

‘ , nęgy- Pr°testo
Taip nusikalbėjo PraK&lbas 

čia rėkia,' darbininkų 
‘kokios jie 
i būtų'.

Bet 
veikia 
jinai

kas 
nicrių 
ir tt., 
nieko 
vuoja,
nuo koto butkiniai.
kad partija pasiėmė visą mū
sų judėjimą ir uždėjo ant jo 
savo “diktatūrą”, o ten sapa- 

vadinasi lioja, jog partija jokiam orga- 
bet nizuotam judėjimui nevadovau-

pat ši organizacija 
ir pinigų sukėlime. Čia. 
rengia pasilinksminimo! 

vakarus ir kitokius parengi-j 
mus. Negrai darbininkai vis 
labiau ir labiau pradeda lan
kyti T.D.A. parengimus. Jie 
jau pradeda įmatyti, kad jų 
reikalais ši organizacija rūpi
nasi lygiai, kai ir kitų.

Atrodo, kad jau čia balta
sis šovinizmas yra pranykęs.! 
! Darbininkai maišosi išvien pa-’ 
' rengimuose. i

I

Birželio 13-tą dieną čia so-j 
Į cialfašistai surengė savo vadui j 
Grigaičiui prakalbas. Temą 
paskyrė: “Socializmas ir bol
ševizmas.” Pirmininkavo P. 
Y., o tvarką apsiėmė daryti 
B. V., kuris turi palaidą kum

etį. Bet pasirodė, kad net ke
lių tokių “didvyrių” niekas ne
paisė. Jie gyrėsi “pasodinsią Į 
bolševikus,” vienok turėjo pa-1

. silikti '“neutrališkais.”
Ąpie Grigaičio pasakas nę- 

• verta nei kalbėti,, nes visi ži- 
! ho, kad tas žmogus mala tą 
■ pačią malimalienę. Visur jam 
( bolševikai kalti—už 
seimo suskaldymą ir 

’Apie dabartinę 
i visai nekalbėjo, 
jo paties lizde.

žmonių buvo apie 20 ir tų 
i pačių apie pusė jam ne’prita- 
j rianti darbininkai. Klaustas, 
I kaip bolševikai panaikino be- 
fdarbę, tai ^Grigaitis raitėsi ir 
i tęsė, kad tik kaip nors ilgiau 
i ištęsus kalbą ir išvedus kapi- 
įtąlizmui ant naudos. Tai to
kia kalba Grigaičio. S.L.A. rei
kalais jisai kalba už Gegužį. 
Mat, jam dar rūpi šilta vieta.

Kaip jis kalba apie Sovietų 
Sąjungą, tai jau nei papras
čiausias parsidavėlis taip ne
kalbės. Jam bolševikai žmog
žudžiai ir vagys. Bet nelaimė | 
tam kapitalizmo gynėjui. Vie-i 
nas darbininkas tuoj atsiliepė, I 
kad Grigaitis jį apšmugeliavo. i 
Girdi, atiduok man 10 dol. už i 

I “Naujienų” Šerą. Tas Grigai- 
I čiui

Gegužės 30-tą dieną A.L. 
į D.L.D. 172-ra kuopa rengė iš- 
; važiavimą. Pasekmės ' būtų 
I buvę neblogos, jei ne lietus, 
i Draugai, 'kurie buvo susirinkę, 
■turėjo bėgioti į visas puses, j 

j kuomet'pradėjo lyti. Vienok 
dar kuopa apsimokėjo išlaidas 

I ir padarė porą doleriij pelno, 
i Tai ačiū tiems draugams, ku- 
i rie parėmė mūsų kuopelę.
I Birželio 12-tą dieną kuopa 
, laikė savo susirinkimą. Narių 
dalyvavo 'vidutiniai. Apkalbė
ta reikalai ir išrinkta du dele- 
’ gatai į A.L.D.L.D. II Apskričio 
į konferenciją. Ta konferenci
ja įvyks 21-mą dieną birželio, 
Linden, N. J. Nutarta paau-

I koti darbininkų reikalams 3 
! dol., “Vilniai”—3 dol. ir “Dai- 
i ly Workeriui”—3 dol. Viso 
. išaukota 9 dol.

Taip pat išrinkta delegatai 
I vietiniam veikimui. Draugai 
’ turės dalyvauti Darbininkų 
Centre, 252 Warburton Ave.

Koresp.

. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių. ! '
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry-

į? I

* j /A ,'^įL

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet" 
ir kitų miesto lietu-j. ■ 
viams ir svetimtau- ; 
čiams virš 20 metų.' 
Taip pat laisniuotas ‘ 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patama-i 
vimas prielankus.

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. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y<
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NEW KENSINGTON, PA. Ltam visiškai neatsako! Tiesą, j : WATERBURY, CONN. '
C. Sekr. siek tiek veikia; bet ' upbmw mm™ watttmp !

" Puslapiu Ketvirta*
. .............. .

Fašistinės Lietuvos Armija
(Pabaiga)

. Prie viso šio reikia pri
durti, kad Lietuvos armijos 
karininkai mažai kultūrin
gi,— jie nesuspėja sekti 
tarptautinį karinį progre
są; veik iki 1926 m. vado
vavosi caro Rusijos armijos 
statutais. Visa tai žemina 
Lietuvos armijos kokybę.

Turint visa tai omenyj

reiviai darbininkai ir var
gingieji valstiečiai supras, 
kad jie tarnauja savo klasi
niam priešui ir pasuks 
prieš juos savo ginklus, kad 
pradėjus tarnauti savo kla
sės reikalams.

Tiktai po LKP vadovybe 
Lietuvos darbininkai, var
gingieji valstiečiai pasiliuo- 
suos nuo fašistinės krauge- i 

. - -. ringos diktatūros, nuo ka- 
galima pastatytą klausimą: Į pitalistines eksploatacijos
kokia gi reikšmė Lietuvos 
armijos? Apsigynimo mi- 
nisteris ir visa fašistų gau
ja įrodinėja, kad ji reika
linga šalies apgynimui nuo j 
išorinių priešų ir tt.; jiebi-; 
jo sakyti į akis Lietuvos 
darbininkams ir vargingie
siems vąlstiečiams tą aiš
kiausią teisybę, kad Lietu
vos armija turi reikšmę, ji 
gyvuoja pirmiausia darbi
ninkų ir vargingųjų vals-

mui.‘ Jei jie aiškiai apie! park.us ir <?aržus darymui pa‘l 
tai pasakytų, tai jų aimija.(jar 15_2O metų atgal darbas

jungo.
Bakutis.

“Kolektyvas.”

BOSTONAS IR APIELINKE
MONTELLO, MASS.

Piknikai
Prasidėjus vasarai, praside

da ir vasariniai parengimai, 
piknikai. Mass, valstijoj veik

tiečių malšinimui, pavergi- Įvisi didesni miestai turi savus

L.D.S. 10-ta kp. rengia dide
lį ir smagų pikniką nedėlioj, 
birželio 21, Antano Martin- 
kaus farmoje. Prasidės 11 
valandą ryte ir tęsis iki vėlu
mos. Piknike bus visko, kas 
tik reikalinga. Vieta new- 
kensingtoniečiams ir apielin
kės lietuviams gerai žinoma. 
O iš Pittsburgo važiuodami; 
automobiliais ir 
pervažiuokite per Springdale j 
miestuką ir už vieno bloko su-1 
kites po kairei pelenų kelių 
ir tuojau rasite pikniką.

Piknikas įvyks ir manoma, 
kad bus pasekmingas, neatsi
žvelgiant, kad New Kensingto- 
no apielinkėj a n g 1 i a k a s ių 
streikas plečiasi visu, smarku
mu. Dar tik kelios dienos, 
kaip streikas prasidėję, o, jau 
6 kasyklos randasi streiko lau
ke. New Kensingtono apięlin* 
kėj randasi apie 20 kasyklų 

. I ir, manoma, .kad .už kelių die- 
1 nų išeis visos kasyklos į strei
ką. Kaip visur, taip ir čia 
streikieriai šaudomi. Dar 
streikui tik prasidėjus, o jau 
3 streikieriai apšaudyti. Vie
nok streikas plečiasi visu grei
tumu.

Streikui vadovauja anglia-

'visi ’kiti Centro Kom. nariai; 
tai tik iš vardo. Daugelis iš‘ 
jų vargiai žino, kokioj svar
bioj ir atsakomingoj įstaigoj 
jie randasi. Na, o kuomet 
jau Centro Kom. tinkamai nei
na savo pareigų, tai ko gali
ma tikėtis iš lokalinių komite
tų Visai nestebėtina, kad vie
tomis jau ima svarstyti apie

j vaziuuuann hįkyidayima komitetų.
f gatvekaiiais, Į Geistina būtu, kad ir kas 

jdaugiaus išsireikštų šiuo klau
simų, o ypatingai lokaliniai 
kom. turėtų tatai svarstyti ir 
spaudoj rišti šiuos klausimus. 
Tik svarstydami, diskusuoda- 
mi priešfašistiniame veikime 
trūkumus, mes prašalinsime ir 
veikimą pastatysime tinkamoj 
augštumoj. , .

Todėl lai mūsų visų būną, vie
nas obalsis.; Kol gyvuos fa
šizmas,, tol ir, Prięšfašistįnis 
Susivienijimas įveiks Į h’ kovos. 

Cleveland©: Priešf. Kom.
Sekr. J. Žebrauskas.

MERIDEN, BERLIN, WALLING
FORD, NEW BRITAIN, BRISTOL 
lietuviai darbininkai rengiasi važiuoti 
į Liet. Darb. Parko Bendroves Wat
erbury išvažiavimą, kuris įvyks ne
dalioj, birželio 21 d., Lietuvių Darže, 
Waterbury, Tame išvažiavime kalbės 
V. J. Valaitis ir A. Bimba, “Mais- 
vės” redaktorius; dainuos Vilijos 
Choras , bus kumštynes (boxing) ir 
kiti žaislai, šiuo laiku daugiau, ne
gu bile kada bjauriai šmeižiamas d. 
A. Bimba, nenuilstantis revo
liucinis veikėjas. Pradedant nuo 
“K.”-“N.” socialfašistų, “vięnybinių” 
fašistų ir baigiant Butkaus Strazdo 
Ko., kurie girdėję d. Bimbą kalbant 
ir kurie dar negirdėję, nori jį gir
dėti dabar. Draugai Cheponiai dar
buojasi, kad visas Meriden ir Wall
ingford suvažiuotų.

Draugai Cheponiai darbuojasi at
gaivinti A.L.D.L.D. kp. bendrai Meri
den ir Wallingford. 19 d. birželio 
šaukiamas susirinkimas pas dd. Che- 
ponius, 49 Vino St., Meriden, 
apielinkės “Laisvės” skaitytojai 
valo atsilankyti.

J.

NEW BRITAIN, CONN]
, Piknikas ir Dainos

Vilijos Choras rengia šaunų pikni
ką šeštadienį, 20 birželio, Schutzen 
Parke. Prasidės 2-rą vai. po pietų 
ir tęsis iki 12 vai. nakties’. Parkas 
randasi dailioj vietoj, tarpe New 
Britain ir Plainville. Bus gera mu
zika šokiams. Bus gera programa, 
kurią išpildys Vilijos Choras. Įžan
ga 25c. Kviečiame visus atsilankyti,! 
būsite užganėdinti.

Vilijos Choras.
(143-144)

BEAUTY SHOPPE
Šios
pri-

BINGHAMTON, N. Y

philadelphia, pa.
Lietuvių Atydai! ‘ • į

Tik ką sugrįžo iš Sovietų Sąjunt 
gos Julia Stuart Pointz,? žymi ko
munistė kalbėtoja ir lektorė. Su (ja 
pargrįžo Albert Pomory, gelžkelio 
darbininkas, narys Tarptautines Ma
šinistų Asociacijos Unijos, A. D. F. 
Birželio 23 d. jiedu kalbės Kensin'g- | 
tone Labor Lyceum svetainėje, 2nd j 

į ir Cambria Streets. Šias prakalbas 
Į rengia Friends of Soviet Union lo- I 
i kalas Philadelphia.

Lietuviai,

K
i

Aukos Agitacijos Fondui
Sueigoje pas draugę Vaici-L Lietuviai nepraleiskit geros pra- J 1 T ' Į kalbininkes Julia Pomtz ir parvežtų

daug žinių apie darbininkų šalį. Pra- j

HARTfRAMČK/ MICfiT.: r
A.L.D.L.D. 188 kuopos susirinkimas 

bus sekmąflięnį, 21. birže60,1 ‘tvefcųnėj 
ant Yemans St., 10-tą vai. ryte*J Vi
si nariai ateikit ir pasistengkit ’Užsi
mokėti duokles. Knyga “Aliejus” 
jau atėjo. • Užsimokėjo nariai 'galiis 
gauti. Sekr.

f (143-144)

UŽSITIKIMA

BUČERNĖ

šios nuosavybės yra! ^asįų Nacionalė Unija, o Tew- 
v T . , i —   i. isiniai pakalikai, tai tik kapi-

subyietų, nes Lietuvos ai-j Tai tų laikų, kada dar veiki- talistinius laikraščius užpildo
i._!„ . mas fouv0 ne taip klasiniai pa- streikų laužymu.

Pirmas tokių piknikų įvyko 
29-tą dieną gegužės. Tai bu
vo sėkmingas parengimas, ku- 

. Kitas pa-

miją, kaip ir kitų šalių ar-p
miją, sudaro daugiausia • sid^.h«§s.
darbininkai ir valstiečiai.! . .. -
Kad ištikrųjų taip, reika- , \
linga tiktai truputį pasižiū- ris tęsėsi 3 dienas.
rėti į tų kaimynų armijas, našus piknikas įvyks Tautiško

i Namo naudai, liepos 4 d., taip 
pat tęsis 3 dienas.

Birželio 20-tą dieną yra ren
giama šokiai L.D.S. naudai.

armiją?

J. Čiuplis.

MONTREAL, CANADA

Baudžia Jieškančius Darbo
Alkani bedarbiai, keliauda

mi “freitais” ir turėdami po 
kelis dolerius del duonos, be- 
jieškant darbo, policijos su-

kauskienę nepamiršta ir mūsų 
organizacijų reikalai. Prisi
minta, kad būtų parinkta au
kų ant blankos į Agitacijos 
Fondą. Taip ir padaryta.

Po 50 centų aukojo šie drau
gai ir draugės: J. Vaicekaus
kas, M. Bonis, St. Jesilionis, 
M. Beverienė, M. žvirblienė ir 
II. žukienė. 
rinkta $3.00.

lai labai gerai, kad diau- suaujrusiems $1.25, jaunuoliams 65c.

daug žinių
kalbos prasidės 8:30 vai. vakare.

ALDLD. 10 kp. susirinkimas įvyks 
22 d. birželio (ateinantį 
Rusų Name, 995 N. 5th 
8-tą vai. vak. Knyga 
jau yra parėjus.

Tikimasi, kad bus daug publi- tj tavoriniu’ose traukiniuo- l/zxn i v* I r 4- v* o U

nuo kurių Lietuva neva 
rengias gintis. Ar galima 
prilęisti, kad Lietuvos ar
mija galėtų atremti Vokie
tijos, arba Raudonosios Ar
mijos jėgas? Ar galima 

. leist, kad Lietuva galėtų 
atremt Lenkijos

- Kas mano, kad Lietuvos 3 
pėstininkų divizijos, trys 
artilerijos pulkai, 2 raitelių 
pulkai ir 50 orlaivių gali 
atremti 90 pėstininkų pul
kų, 60 artilerijos pulkų, 40 
raitelių pulkų . ir daugiau 
500 orlaivių Lenkijos armi
jos, tas apskritas idiotas, 
tas ,tiki stebuklam. Realūs 
politikai aiškiai mato, kadi 
tokios pasakos, buk Lietu
vos, armįja galinti atremti 
išorinius priešus, yra gry
na nesąmonė, yra sąmonin
gas akių dūmimas Lietuvos 
darbininkam ir vargingie
siem m valstiečiam. Ji reika
linga Lietuvos fašistam ap
sigynimui nuo Lietuvos 
darbininkų ir vargingųjų Į 
valstiečių, ji reikalinga irn- Darbininkai nedirba nei pusę 
perialistam puolimui prieš Į?*0.- Pragyventi iš tokių už- 
SSSR. kartu su kitomis im- darb.ų jau negahma. Tad le>- 
perįalistų armijomis. Jei p^us^ntus.' 
Lietuvos vidujinė padėtis 
•būtų pastovi, jei Lietuvoj 
viešpataujantieji fašistai 
neturėtų nuolatinio reikalo 
karinės jėgos pagelba pa
vergti darbo mases, jie ga
lėtų šalies viduj pasitenkint 
rųilrcija. Jei jie to nedaro,1 
tai vien del to, kad jie pui-!

kos, nes grajys orkestrą Bert 
Orris. Tai geriausia orkestrą 
Montelloj.

Galima pagirti, kad Montel
loj platinama piknikuose dar
bininkiška literatūra. Bet yra 
ir papeikimo vertų reiškinių į 

mūsų mieste. Į susirinkimus;to, tai tik mirties būtų jieško- 
draugai'lankosi labai neskait- J jimas. __
lingai, nenoriai. Mokestys' Keliaujantiems be pinigų, svetainėj 
taip pat užvelkamos. Tai jau duoda palengvinimus, ar bent 
negerai. Draugai turėtu orca- nustumia nuo traukinio. Jiems 

liuosas kelias važiuoti į lau
kus jieškoti mirties. Ko ver
tas tokis surėdymas, darbinin
ke?!

Gundai Apie Bennett
Smulkioji Kanados smetona

negerai. Draugai turėtų orga
nizacijos reikalus statyti pir- 
mon vieton. Kartais reikalin
ga išrinkti komisiją, tai nega
lima prisiprašyti.

Nelaime

perialistam puolimui prieš
/N /M 1 J 1 * į ' • •

se lieka baudžiami kalėjimu. 
Turi pravalgyti paskutinį do
lerį ir tik tada gali drąsiai va
žiuoti “freitu”, jieškoti darbo 
ir mirti badu.

Taigi, jieškančius darbo, o 
ne mirties, baudžia. Be cen-

Viena moteris užuodė gazą esa zurzanti prieš stambiąją 
skiepe ir bandė surasti pai- Bennetto smet 
pa, kur tas gazas eina. 1 
žiebė degtuką, tuomet įvyko 
didžiausia ekspliozija. Dviejų 
šeimynų namas sugriautas, 
moteris užmušta. Tad reikia 
labai atsargiems būti su ga- 
zu. Vaktuokite ugnį, kur jau
čiama gazo dujos.

Darbai eina labai menkai.

džia darbininkai savo sutau- 
, Laukiama, kas 

bus toliau.
Vienas iš Trijų.

Nuo Red.—Apie 6-7 dd. pik
niką praleidome, nes jau apie 
tai buvo rašyta kito korespon
dento.

PATERSON, N. J

Atlieka visokius pagrąžinimo 
darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbų

“PERMANENT WAVE’’
Pilnai gvarantuotas darbas

j L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENĖ, 

Savininkė
Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R

į

3

Po sekančiu antrašu:

1

S

92 RIVER STREET f
Kampas Washington St.1,

PATERSON, N. J

Parduoda geriausios rū-; 
sies šviežią mėsą už že
miausias kainas.

VASARINIS RESORTAS
LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA

Penkias minutas paėjus nuo Great Kill Beach, 
randavoja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, jei 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

<♦>panedelį), 
St., lygiai 
“Aliejus!” | 

Rep.
(144-145) I

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 ir L.D.S.A. 17 kuo-! 

pos rengia ekskursiją į Put-in-Bay ’ ” . Lai '. 
vas išplauks nuo First St. 9-tą vai. 
ir 10 vai., ryte. _Tikietas į abi puses

Kviečiame visus dalyvauti.
Komitetas. ;

(143-144) (

-r T • 1 pOb ICIl.ųlcl UAbKUl b>Jcį J JL U V"
VISO auKŲ SU- saĮą sekmadienį, 21 birželio.

gai ir draugės nepamiršta kla
sinių reikalų ir savo privatinė
se sueigose. > Reikia tarti au
kojusiems padėkos žodis.

Dalyvavus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
L.D.S., rengia šokius šeštadienio ! , , . . 

vakarą, 20-tą birželio, L.T. Namo | Sokia.1 
j. Busi getą muzika, kvię- 

čiąmc atsilankyti ir pasilinksminti. 
' , ' Komitetus.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 21-mą d. bir
želio, Lietuvių svetainėj, 29 Endicott I 
St.', 1.0:30 vai. ryte, 
eikit ir 
kesčius. 
tarti. 1 
knyga.

TR . . Būk norin-
Uzsi-įti ja paiieti ir vėl grąžinti li

beralų' valdžią. Mat, auganti 
trustai, koncetruodapii stam
bųjį kapitalą, praryja smulkų
jį. Tai dalina visuomenę į. 
du griežtus klasinius 

! frontus.
Pasidalinimas daro greižtes- j 

I nius klasių prieštaravimus iri 
| artina proletarinę revoliuciją. 
Darbininkai turi griežti revo- 
licijos

i vai.

kovos st. 
kit 
yra

>

< >

< >

>C

<< >

o

<♦>

pasi- <♦>■

<!>

<♦>

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo. >

DETROIT, MICH.
Puikus Naktinis Piknikas 

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 21 ir 200 Kuopos subatos va
kare, birželio (June) 20 d., 1931,1 
Beech Nut Grove Darže, prie Middle- j 
belt Kelio, tarp Michigan ir Ecorse j 
kelių. Piknikas prasidės 6-tą vai. j 
vakare ir tęsis per visą naktį. Įžan- j 
ga 50c. šiame piknike bus galima j 
įstot į Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimą už pusę jstojinio mokesčių. 
Bus skanūs užkandžiai ir ; gėrimai.

, j geros muzikos. Kvie- 
' čiame visus atsilankyti ir savo drau- ■ 

gus atsivesk i , • ;
' KELRODIS^1 Važiuokit Michi^anl - 
Avė. iki Middlebelt. Tada pasisuki^ 
po kairiai įr važiuokit apie porą my
liu. Rengėjai. ;

«•»

< >

<♦>

RŪMŲ KAINOS: vienam $1.00 į naktį;
Dviem vienam rūme$1.50 į naktį.

MRS. F. GOODMAN-MARIJONA KRAULAITIS
154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New York

<l>

<f>

<♦>

<♦>

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE į 
,Pas mane galite gauti Window Lucks, po vieną šertą ir po daugiau. 
.Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už^ setą. -Brooklyne pats, pn-: s 

‘ 'dedu. Reikalaujant, galiu pribūk 4- jūsų Jiamus ir parodyti Visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari, langai. Su pareikalavimais 

, prisiųskite ir pinigus. ' ’• ; f ! >
Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. (143-144) I

DYKAI!
Suvis dykai da- 

sižinosite daug nau
jo ir stebgtino, jei
gu parašysite tuo- 
jaus pas mumis. Ra
šydami dėkit kelias 
štampas atsakymui.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 No. Irving Ave., Desk L.

Chicago, III.

u vai. ryte. Vjsi nariai at-j 
pasistengkit užsimokėti mo- i 
_Turime svarbių reikalų ap- | 

--- parėjus nauja 
Sekr. J. K.

(144-145)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 5-to Rajono Komiteto su- ! 

sirinkimas bus sekmadienį, 21 bir- 1 
želio, A.L.D.L.D. 6 Apskričio pik- ! 
nike, Laurel Springs, N. J. Jei tą 
dieną lytų, tai susirinkimas bus lai
komas Liaudies Name, 995 N. 5th 

Visos esančios komitete malonė- .
dalyvauti šioj konferencijoj, nes 
svarbių reikalų.

R. O. B. Ramanauskienė.
(144-145)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. lp-tos kuopos . susirin- 

,22 birželio, 
Rusų Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. 
vakare. Visiynariai ateikit, yra svar
bių reikalų apkarti. Pasistengkit ir 
mokesčius užsijmokčti, gausit naują 
knygą “Aliejus,” Atsiveskit ir nau- i 
jų nariu. Sekr. J. Vaitkus. ;

(144-145) 

philadIjJpkiaT pa.
Komunistų Partijos vietos distrik- 

| tas rengia pikniką sekmadieni, 2 d. į 
•rugpjūčio (August).’ Prašome vie-j 
, tos ir apielinkės organizacijas nieko I 

i dieną. Vieta ir kitkas 
, ..... paskelbta vėliau.

Komitetas.
(144-146)-!

hartfordTconn. .- J
Svarbus T.D.A. Liet. Sekcijos su

sirinkimas bus pirmadienį, 22 birže
lio, po . No. ,29( Lawrence • St., 7:30 
vai. vakare., Draugai ir drąuges, ma
lonėkit ateitJi į Atsirinkimą, yra svai'- . 
bių reikalų aptarti. Kurių mokestis 
užvilkta, pąsistęngkit užsimokėti. , 

’ Valdyba.'
» (144-145)

Taipgi yra NAUJAS IŠRADIMAS

maršą ir rengtis tai ko-i kimas’bus pirmadienį,

CLEVELAND, OHIO

Bell Phone, Poplar 7545A. F; STANKUS
G RABO RI U S- U N DERTAKEK

Iftbi: išnirtuoju ir būdoj* nuiuiruaiui ant 
viliokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Saukite* pa* mane. Pnn man* 
galite gauti lotu* nnt visokių kapinių kuo 
goriauaiose vietose ir už žemą kainu

Priešfąšistinio Komiteto 
Konferencija

Geg. 21 d. įvyko Celevelan-' 
do Draugijų Priešf. Konf., ku
ri pateikė planą tolimesniam i perengti ta

v----__________ : I bus paskellPriešf. Kom. veikimui.
Kadangi šį visą veikimą iš-kiai žino kad i i p m armiia ! ----------„ ^aaangi si visą veiKimą is-

, J e . in?įJa (Streikas už Duonos Mažesne [ imtinai sudaro tik veikiantisreikalinga ne kovai su išo
riniais Lietuvos priešais, o 
pirmiausia kovai su viduri-1^ _ _________
niais priešais, t. y. su dar-' duonos nupiginimą. Streikierių; 
binirikais ir vargingaisiais ; reikalavimai yra sekanti: 
valstiečiais. ■ Visokia duona turi būt 5c

svaras.
Reikalinga, kad šią tiesą ' 2. žydiški challahs—10-i2c 

suprastų Lietuvos darbi- ‘ir 15c- 
ninkai ir vargingieji vals-! ^an.d?les’—12® . .
tieciai, reikalinga, kad šią sumažinta darbininkams 
tiesą suprastų armijoj tar-i algos. Mes šaukiame visas lie- 
naujantieji jų sūnūs. Rei- tuves darbininkes į šią kovą, 
kalinga gerai suprasti dar- i kovą už žemesnę pragyveni- 
bmiiikam ir vargingiesiem 
valstiečiam, kad anksčiau 
ar Vėliau reikės nugalėti 
ginkluotos jėgos pagelba 
tuos karininkų būrius, bur
žujus, dvarininkėlius, buo- 
žjukus, iš Rusijos išbėgu
sius baltagvardiečius; ir 

f tai btis nesunku atlikt, kuo- 
I met ^Lietuvos armijos ka-

■

s

i

Kainą
Darbininkių Moterų Suvie

nyta Taryba šaukia streiką už

mo skalę.
Streiko Komitetas.

__—... ————

Anglija Skolina Austrijai

VIENNA.—Austrijos val
džia gavo $21,000,000 pa
skolą iš Anglijos. Socialis
tų palaikoma buržujų val
džia negali išsiversti be už
sienio pagelbos.

■ ^om., kurį išrenka metinės 
' konferencijos, o draugijos tik 
išklauso konf. raportus ir tuo- 
mi viskas užsibaigia, tad šio
je konf. likosi nutarta, kad 
kiekviena draugija, kuri yra 
prisidėjus .prie Priešf. Susivie
nijimo, bėgyje šių metų vieno
kiu ar kitokiu būdu stengtųsi 
sukelti priešf. veikimui bent j 
$5.00. Manoma, kuomet šis, I 
finansus liečiantis klausimas 
bus svarstomas draugijų susi
rinkimuose, tuomet draugijos 
arčiau susipažins su priešf. vei
kimu bei siekiais ir, supranta
ma, rems jį visais galimais bū
dais.

Reikale sudėties mūsų Cent- 
ralio t Komiteto, Clevelando 
Priešf. Konf. pasilieka prie 
pirmesnės konf. tarimo, tai 
yra, kaęl C.lbKom. susidėtų iš 
visų mūsų nacionalių organi- 
^ącijų atstovi) ir prieš tas or
ganizacijas jie savo veikimu 
būtų atsakomingi.

Dabartinė C. Kom. sudėtis

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

M

Šiunmi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
j Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J,

TEL..
Brooklyn, N. Y.

MIDWOOD 8-4261

i

užrakintu atdarą langą

su

ir

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. T" ‘
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

pagyrimu, pasiseki

Mano išradimas į 
¥ , r . .. - 'užraktus. Įsigiję mano išradimo window 

locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti Jangą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 

'jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.
Visi daktarai mus mokina laikyti langus 

atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami hpsaugos nuo negeistinų sve- 

. čių,. būdavome priversti laikyti uždarus‘lan
gus, kad ir šilčiausi^me ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi, būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano- naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, uet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
Įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą. I '

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais'šriubukais, kuriuos'įbes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap- 
^augo^įtę savo namus nuo svetimų, bet ir 

'jūsų maži, -vaikai,, pradaro lango negalės la-c 
hiau prasidaryti ir’hegręs. jiėms per langą iš-1 

' kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau- 

. giausia per langus; -tat kas nenorės apsaugoti 
savie namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,
Window Lock 

kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti. Čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip į tuziną, mes perduodam ta kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokant.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St, Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554



gy VvHv įlieti,

nes kas dieną pienas ir duona Neužmirškite W. I. R. 
taip jsigrjsta, kad, sako, net

Streiko Naudai

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

antrašu:
STREET
PA.

iktadierĖ, Birž. 19, 1931

JUOZAS KAVALIAUSKAS1'RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO

strei-
(June)■

Laisvės” Piknikui

MAHANOY CITY, PA.

WILKES-BARRE, PA.

namų ram rašo, kad šimtai ateivių , yįenok draugo Nelsono nenu- 
--jūrininkų ir laiyakrovių bėdai.- ■ gąsdino nuo veikimo. Jis tan-

omu Zinia KU1. J
nuostolius operuodamos kasy-■ miteto. maistą, tie tiesiog pus- Į maįsto jieškoti 
klas. Taip pat dar pridėjo, i badžiai gyvena. Viena bedar- dikiai mokvklo

O pas miesto komitetą atei- F. URBONAS, Aptiekorius

adresu, užrašykite:

Ir ji-

liano, Quesno, Ch. Cortell, M.
> ir jaąnųsfs savci Kovą. : iskirs tuos Druzgus, tai pir- 
Visi fetuviai. darbininkai— miau badu reikės numirti, tad |

<F

SCRANTON, PA.o

<1>

<!>

< >

< >

>

<♦>

< >

Waterburio Lietuviamso

<

1

< >

. daugiau niekas nerūpi, 
| tik lupti sau pelnus.

< > 
(•

< >
o

kad “U. : 
dovauja streiką.” 
raščiai melavo visą 
bet pagaliaus ir “Pressa

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

Persikraustymas

P. Tumas, J. Vėbra, J
J. Ruseckas, J. Grine- 

Viso $8. !

šie draugai 
po dolerį: J. Kerevi- 
Navalinskas, P. Nava-

“Laisvės” piknike reikės apie 
200 darbininkų ir darbininkių. 
Brooklyn© ir artimosios apy
linkės draugų prašome pasi
tarnauti. savo dienraščiui pa- 
dirbėjimu šiame parengime.

vietoj kaip kitaip tų šepetu
kų plaukus krūvoj palaikyti, 
kad dailiai pieštų. Nuo tokio 
laižymo keli desėtkai darbi
ninkių užsinuodijo baisiaisiais

kitais darbininkais. Lai nė 
vieno skebo nesiranda tarpe 
lietuvių darbininkų.

John Manor.

patar

iu už 
kainų,

Dabartinis mainierių 
kas prasidėjo mažose mamo
se, netoli Avella, Pa. Tai bu
vo pabaigoj gegužės mėnesio.:

mainieriai, kovokite kartu su jie ir paliko tą darbą. Dabar

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) ' 

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

New Yorko World-Teleg-

1,000 darbininkų, antrą—dar pietos į kitą tuos, kurie dabar 
daugiau. C- --- ----- - _____ * „
mainierių iš ten. dirbančių ’ liaus veda tyrinėjimą, suraši- 
1200. . / ;

Darbininkai laikosi gerai.
visokių žiūrint kad nevalgęs per kelias čia mirė Irena Fr. ^LaPorte, tfo, kad drg. Nelsonas nebūtų |

nai 8-10 ypatų į savaitę. Aiš- į

< >
>

<
< >

Norintieji ge
riausio 

navimo

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

151
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkite 

man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas________________________________________________

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

Tel.: So. Boston 0304AV

Siųsdami pinigus su savo

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

LIETUVIS GRABORIUS

žemą

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

. Jei kūdikis atro-' ---------
do dar diktas ant veido, ne-} NEWARK, N. J.—Užvakar

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

LIETUVlŠKAI-AMERlKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai i <

Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
> y ; Išsimokinkite naujausios riiši

onui. Šitos kasyklos mainie-

Sekmadienį, birželio (June) ; ,______________
21 d., Workers International j .

darbo biuras buvo pasiuntęs į I bedarbiui. Bet jeigu pasitai-
' ’ ‘ t ; bedarbiai, kurie i.turi, koKi

kampą ž.emės del, namuko ,pą- tai mokytojos pastato tuos ant

kiems kapitalistams, statan- besko, A. Zaravacei, Z. Dai
liems į mirtiną pavojų darbi- mos, A. Castellani, P. Mooro- 
ninkes ir darbininkus? Jiems'ni> m. Cottrne, A. Bittanl, J. i

O kas galvoj knminahs- Spinucei, U. Oinliani, M. Lu- 
, statan- besko, A. Zaravacei, Z. Dal- 

. _ l" mos, A. Castellani, P. Mooro-

nėja, iškamantinėja visokių žiūYint kad nevalgęs per kelias | čia mne
i. dalykėlių ir tik tada po keleto ' dienas, tai maisto negaus. Jei' pirmiaus dirbusi U. S. Lxadiu- kalėjime ;

Vieną darbininką kompanijos savaičių, jau po kiek numeta I bent kuris kūdikis nusiskun-j nio . . . ....mo
džia, kad jų šeimynoj nėra nie
ko valgyti ir kad jie badauja,

nevalgę būna po kelias dienas, pikos valdžia išgabentų juos 
Miesto valdininkai skelbiasi,!
kad jie gelbsti baduolius. Tai j
tik priedanga ;
Daugiau, kaip trys šimtai rei-
------  --------  __ ------- ■ Buvę pirmos klasės mašinistai, ; joaį 
džios. Bet jo negauna. Jie ; inžinieriai ir puskapitoniai im-

WORKS OF

kMMMI

i
Ijau kitus gavo, kuriem duoda- 
duonos, pieno ir dešimtuką į’ 
dieną. Ir kaip matytis, šie jau i 
dirbs. Tačiaus ant tokio val
gio negalima gyvent ihmi

Mainierių Streiko 
Pradžia

NEW BRITAIN, CONN.
9

vo paoaivoj gegiues iiiunubio. r> 1 1 • r°i— ir* rv i —• 
Vietiniai laikraščiai rašė, kad BedarblŲ Elfes VJS Didėja 
šį streiką vadovauja pats Fa- 
ginas. Dar buvo paskelbta jo i 
statementas, kuriame tas U. | 
M.W. vadas gyrėsi, jog “ašį 
šaukiu streiką Pittsburghe.” I 
Nurodė kasyklas, būtent, Cas-j 
tie Shanon, Molleneur, Hor- j 
ning ir Coverdale.

Bet tas vadas tai pasakė tik 1 
tada, kada jau sužinojo, kad; 
Nacionalė Mainierių Unija 
šaukia streiką. Pastaroji šau
kė masinį mitingą birželio ,1 
dieną, čia kalba draugai V. 
Kimeuovich ir Borick nuo Na- 
cionalės M a i n i e r ių Unijos. j( 
Darbininkai mainieriai smar-1 
kiai sveikina N.M.Ų. }

D a r b i n inkai sustreikavo, ■ 
kuomet juos šaukė streikan N. i 
M.U. Pirmą dieną iŠ^jo strei
kan visos Pittsburgho Termi
nai Coal kasyklos.

šiomis dienomis vėla eilė 
; darbininkų iš keletos dirbtu- 

s’! vių paleista. Vėl pasidaugino 
i ir taip esama didelė eilė be- 
I darbių. Kurie dar dirba, tai 
j tiem valandos sumažintos, o 
apie mokestį jau dabar nėra 

I kas kalbėti. Po kiek gauni, 
turi tylėt, kol pakenti. O tas 

1 bosų pažiaurėjimas linkui dar
bininkų, tai pasidarė nesvietiš
kas, terorizuoja, kaip įmano.

Darbininkai vis atleidinėja- 
ma nuo darbo, darbas vis maž- 

" | ta, tuo pačiu kartu pragyveni- 
‘j'mo reikmenys neatpinga. Vi- 

i si domisi ,kas bus, kuomet už- 
Į eis žiemos šalčiai? Kur rei
kės tada dėtis? Jau dabar 

• girdisi dejavimai. Nėra mąis- 
tb, nėra už ką įsigyti apvalka- 

, lai sau, šeimynai, vaikučiams. 
Apie valgį ,kokis reikia varto- 

Apie tai rašė vietinė spauda, ti, tai nereikia nė kalbėti. Val- 
kad darbininkai nelaimės, nes goma pusiau supuvęs. Kurįe 
girdi, kompanijos darė sau Į bedarbiai gauna iš miesto kp-[

viduriai sugenda. Vadinas to-; 
kiose aplinkybėse gyvenan
tiems prisimeta ligos ir artina 
patį grabą.

/

Čia paimta tik vienas pa
vyzdėlis, o tokių yra šimtai 
tūkstančių. Darbininkam pa
liko vienintelė išeitis, tai orga
nizuotis ir kovoti prieš šį supu
vusį surėdymą.

Koresp. No. 2

žiavimą Pleasant Bay Parke, 
Bronxe. Visas jo pelnas ski

riamas sušelpti streikuojan- 
! čius Pennsylvanijos ir Ohio 
! mainierius. Apart kitų pro- 
; gramos dalykų, čia bus rodo-: 
ima judamasis paveikslas “Nuo 
I Volgos iki Gastonijos.” Jame 
i atvaizduojama įvairios smar-

; turi būt pristatomi į šios or-1 
ganizacijos sandėlį po num. j 
240 E. 9th St., New Yorke, iš' 
kur tie daiktai bus tuoj aus pa
siųsti, kur labiausia reikalin-

i gi*

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 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

! r.llVcvlZCl UOJ cUllcl ĮVctlIlOb bill <41- j ^-^J*** v H*** vngioivi

i klausios darbininkų kovos bei _ Kurie iš^. draugų ..sutinkate 
'revoliuciniai Įvykiai Amerikoj': dirbti,- prašome tuojaus pra- 
: bei kitose kapitalistinėse šaly-jneat* “E-” Administracijai.
' se, ir kaip darbininkai Sovie- | Pikniko Komisija,
tuose laisvai steigia ir budavo- 
ja savo gyvenimą. Proletari
niai menininkai čia taip pat 
suvaidins vieną įdomų 
liucinį vaizdelį; bus

i muzikos, užkandžių ir 
i mų gėrimų.

Turi Badauti,
Jei Sveri Daugiau i

Dar negirdėtos bedarbės 
prispausti darbininkai šio mies 
telio daugiau, kaip metai lai
ko laipsniškai badu miršta, o 
kiti save žudosi. Daugelis 
darbininkų daėjo iki despera-1 
cijos punkto. Negalėdami nie-' 
kur darbo gauti, save žudosi.! 
Nesenai vienas darbininkas,!^ , .
negaudamas niekur darbo, pa- IMOllOmd Minilllikcli 
sikorė. Vienos šeimynos 16 
metų mergaitė prapuolė, ir ne
žinia kur. Ji ėjo iš i 

i ir dingo.
d’fc^lm?^k!?se^P^^eS^ Patys prašosi, kad Ame-^ pakartotinai pareiškia, jei 

mane pastatė K. P., tai aš ir 
turiu dirbti ir žiūrėti, kad

revo-
dainų,; -T“ 73
tinka- 1 Kas Remia Komunistų Partiją.

; Nors nesenai atvyko veikti 
J į šias apielinkes drg. St. Nel- 
j sonas, kaipo Komunistų Par
tijos organizatorius, bet jis 
nuosekliai veikia, kiek tik ga
li. Kelis kartus buvo areštuo
tas ir įkalintas už veikimą.

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

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pietų.
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M. W. of A. va-ibių šeimyna pasakojo šių žo- 
.” Tie laik-jdžių išreiškėjui, kad, girdi, 

savaitę, kovo mėnesį, tai gaudavom 
pri- kiek daugiau maisto iš to ko- 

pažino, kad tą rimtą kovą ve- miteto, bet dabar, tai nežinia 
da Nacionalė Mainieiių Uni- ■ ne kaip jį cedyti, nė ką pirma > Įęalavo maisto iš miesto vai- 
ja. pradėt valgyt, kad datekus džios. Bet jo negauna. .

• • * v • , • 1 v • • , V • • •• 1 • siunčia juos pas Legionus, ~ 1Jt yilliau0.up
riai numarsavo prie didžiausios Su vaikučiais visai nepakeli- Legionai pirmiau dar dalyda-1 laivuose, bet nei tų darbų 
kasyklos, kuri priklauso Mell-jčiama. . • . vo $1.5'0 vertės maisto šeimy-!ra.
onui. šitos kasyklos mainie- O pas miesto komitetą atei- aai 8-10 ypatų į savaitę. Aiš- j ___
rių streiką 1924 metais išdavė na vis daugiau ir daugiau pra- j ku, kad gyventi negalima su ' M’ z " 9A [taUimmlrp 
U.M.W. vadai. Pirmą dieną Šančių, kad duotų maisto. Bet'tįek maisto. : 171110.jSU 13, DlllJiKO
į pikietų liniją susirenka apie tasai komitetas siuntinėja nuo NummLii
1,000 darbininkų, antrą—dar! vietos į kitą tuos, kurie dabar Kūdikiams jokios pagelbos,IIUU ndUiųmu

Jie išveda apie 900 i ateina prašyti maisto. Paga- neteikiama.

atgal į tas šalis, iš kur jie at-
'vykę. Tūkstančiai tokių dar-' kiejęvjena mano darbo minuta 

geradarystes, .bimnkų, sako, slankinėja pus-|duotų naudą revoliuciniam
ys Sim ai i ei-, nuogiai, sudžiūvę, išbadėję.; darbininkų judėjimui. Tai la- 

( i teisingas nusistatymas.
, , , . . . . . , į Taip kiekvienas revoliucinis

° i tų kad ir purviniausius darbus j darbininkas turi nusistatyti.
1 ne"; Kiek laiko atgal Scrantone | 

j laikė prakalbas bedarbiam. Jį 
ir Millerį areštavo ir nubaudė 
užsimokėti $100 arba sėdėti 30 
dienų. Negalint ant greitųjų 

| sukelti minėtą sumą pinigų, 
drg. Nelsonas nuėjo į kalėji-j 
mą. Kolonijų draugai subruz- į

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

X mainas, kur ėjo streikas. s,Bet 
kuomet, tas darbininkas suži
nojo, kad tenai eina streikas, 
tai suįHžęs į raštinę net lan
gą išmuši, už. tą ^apgavystę.

Reikia pažymėtų- kad .strei
kas <įąr:, tebesipleČia. Strei
kas jau pasiekė Ohio ir West 
Virginia valstijas.

.Ta pati kapitalistinė spau
da prąnešė. kad Meliono, ka
zokai- užleido pikietupjančius 
mainįerįus-,pašarų gazais. O 
editofiale rąšo, katf mainieriai 
Laikytųsi su kompanijomis U. 
M. WwnAmjjos.: sąlygomis. Vie
nok mainieriai .neklansp. Jie Į toli nuo šio miesto, t. y 
rašosj Nacįonalę Mainierių ’ cky Hill, turi daug žemės, ap- 
UnijąjskJįp jau;mato, kad čia'žėlusios brūzgais. Jam dabar 

\yra kapitalistų tikslas proga tą žemę išdirbt.
darbjnįnkua suvedžioti* , sai naudojasi ta proga. Jis no- 

DarMninkai amoiniciriai pi-’ri ugulmiai susiderėt, kad jam 
kietttftfaiK įklekvitfnąĄ;kasyklą.: tuos brūzgynus iškapotų. Mat, 
Jų dbalsįs yrą.u “Verčiau mirti būt pigiau. Keletas bedarbių 
kovoje/ negjU -mW jįądu.” Tad bandė, bet apsižiūrėjo, kad iki 
jie ir laimes,savo,kovą. I iškirs tuos brūzgus, tai pir-

sistatymo, tai tiem liepia par
duoti žemę. Tada sako, turė
site. už ką .įsigyti maisto. Bęt} 
pąrduok, sveikas, jei nori, ka(l 
niekam nereikia tos. žemės.

Kurie gyvena pavieniais, to
kius tasai miesto komitetas 
gązdina pasiuntimu į miesto 
ūkės, kuriem ten sunkiau bū
ti, negu kalėjime.

Kadangi niekas nenori ba
du nusimarinti save, tai įieš
ko pas ūkininkus darbo už 
maistą. Vienas ūkininkas ne- 

Ro-

svarstyklių. Jei jie sveria dau
giau, negu jo amžius reikalau
ja pagal taisykles, tai maisto 
negaus. Prie to, reikia pasa
kyti, kad maistą suneša pačių 
darbininkų vaikai, kurie dar 
šiuo momentu nebadauja.

—. -------- ------- ; jis turi dirbti revo-:
Korporacijos dirbtuvėje, liucinį darbą, gelbėti darbiniu-( 

'Jinai, kaip ir kitos darbiniu- kams organizuotis ir vesti ko-’ 
kės, raditifno dažaiš tepliojo (va. ■

numerius ant laikrodžių" lente-1 . . • .
lių; tokie numeriai žiba . ir | .,Ma“ nuvykus j Forest City 
nakties tamsoje. Bosai vertė ! Priminus tik ypa-
darbininkes laižyti šepetukus, !'tl.skal dra“g®m’ kad ra.es.v!10'| 

lėjimo, kad jis turi dirbti re
voliucinį darbą, 
aukojo 
čius, A. 
linskas;Bedarbių Taryba, kuri yra | radiumo nuodais. Del tos prie- 

suorganizuota, deda visas pa-;žasties jau pirmiau mirė 191 Zimtris, 
stangas, kad suorganizuoti vi-1 darbininkių, o dabar LaPor- 

1 " te, dvidešimtoji. Be to, yra
šitokiu būdu dar bent 20 apsi
nuodijusių merginų ir moterų; 
ir joms visoms gręsia mirtis. 
Tie nuodai yra tokie, kad iš 
pradžių ilgą laiką žmogus nie-

sus bedarbius į kovą už be
darbiams apdraudą! Bet čia 
Bedarbių Taryba susiduria su 
daugeliu priešų. Kunigai baž
nyčiose agituoja darbininkus, 
kad jie nepriklausytų minėto
se Bedarbių Tarybose, nes tosiįo blogo nepastebi, bet radiu- 
Tarybos esą bolševikų, bedie-l 
vių. Jie kalba, kad jos visus 
padarys bedieviais. Kuomet 
darbininkai paskendę fanatiz
me, tai ir tiki išnaudotojų a- 
gentams. Bet reikia pasakyti, 
kad nevisada taip bus.

Darbininkai susipras.
Rep.

d rotas, 
.Zimtas, 
vičius, J. Stanionis. 
Tai gera parama.

Wilkes-Barre : drg. B. X. au
kojo $1.00, V. Vingis $2.00, 
draugas M. Lubasto, Nantico
ke, Pa., surinko $15.24. Po 
dolerį šie: aukojo: Sam Capro- 
ni, Ignazįio Albert, W. Tara

mo nuodai palengva varo pir
myn savo mirtiną darbą ir«/ « ------- j --- ---- f

laipsniškai išdegina žmogui vi-!su]e :r Adom Oheinski;. po 50 
durius, kraujagysles ir sugadi-jc: Janovski, A. Beesio, I. Fa- 
na įvairius kitus organus. liano. Quesno. Ch. Cortell. M.
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Rengia A.L.D.L.D. 165-ta Kuopa Bendrai su A.L.D.L, 
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Mitchell Avenue, Linden, N.

Pradžia 1-mą vai. dieną

.D. Korespondencijoj, aprašant 
pikniką, L.D.S.A. 54 kp., įsi
spraudė klaida ar taisant ko
respondenciją, ar statant: kur 
vieton Tumas, tai parašyta 
Tumosienė. Visai tokios pa
vardės nėra.- Taipgi vieton 
kad dirbo Ruseckienė, turėjo 
būti Ruseękaį. Reiškia^ abu 
Ruseckai dirbo. Todėl, klaidą 
atitaisau ir kartu atsiprašau.

Iš Pikniko.

Darbininkų T a r p t a utinės | 
Pašalpos, W. L R. rastinė per
sikraustė į 799 Broadway, 
Room 614, New Yorke; Bet 
maistas ir drabužiai, skiriami Į 
streikuojantiems mainieriams,

Šiame parengime bus svečiųriš visos apielinkės. By
te įvyks A.L.D.L.D. II Apskričio konferencija. Delega
tai dalyvaus piknike. Dainuos SIETYNO CHORAS 
naujas dainas. Kalbėtojas kalbės dienos klausimu. 
Bus pypkių rūkymas, pajų valgymas, riebių moterų 
lenktynės, jaunų pionierių prakalbėlės. Už kiekvieną 
atsižymėjimą bus duodama dovanos.

Atvažiavę į Lindeną, eikite Wood Ave. iki senai 
City Hali ir vieną bloką pirmiau sukite po dešinei, ten 
rasit Mitchell Ave. ir svetainę.

Kviečia Rengėjai.

j Ateinantį sekmadienį, bir
želio 21 d., lietuvių darbi
ninkų parke už Lakewood 
ęžero, įvyks didelis paren
gimas, piknikas. Jį rengia 
ftąrko bendrove. Kalbės 
draugai Valaitis. iš New 
Britain ir A. Ęimba iš 
įh*ooklyno. ,

kaip | Gmerinoni, J. Lucci, J. L. Kru
se, J. Lanith; po 25c: M. Oda 

I Christe ir A. Dudash; po 50c: 
į F. Ceski, F. Dalmas, M. Del 
Dan, P. Cafrani. Viso surink
ta $15.24. Reikia pasakyti, 
kad drg. Lubesto vienas ge
riausia pasidarbavo. Visiems 
aukotojams tariame ačiū.

Wilkes-Barre surinkta Aido 
t i Choro piknike : J. Kazlauskas 

I $1. Po 50c: J. Zdanis, G. 
Globičius, Lufadelskas; po 25 
c’.: J. Karpus, J. Stakliūnas, 
J. Vitkūnas, J. Kuzmickas, K. 
Jeninąs, J. W. Sirgalis, J. 
Kuodis, F. Benis, J. Vasiliaus
kas. Lutaskas 20c. Smulkiais 
susirinkta $3.86. Viso surink
ta $9.01.

Drg. Nelsonas likosi išimtas 
iš kalėjimo, jis vėl dirbs su 
mumis ir padės organizuoti 
dąrbininkųs ir vesti kovą prieš 
išnaudotojus ir pavergėjus.

Reporteris.

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
•‘LAISVE'' ELIZABETH. N. J

8. MIckOB, 278 Second St,
Vc'Ponąyeiu 182 First St.

B. FigeW 221 Second St.
! Ir pas Si n geri.

O

O

Everything
Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

contained in the original edition 
by International Publishers

Usually $18.50
NOW' $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y
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Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Skaitykit ir Platinkit 

“LAISVĘ”

Penktadien., 'Birž. 19, 19

“LAISVES” PIKNIKO ŽINIOS
Iš toli ir arti draugai taria

si masiniai traukti į savo dien
raščio 20-ties metų jubilėjaus 
paminėjimo iškilmę. Štai ką 
rašo drg. J. Šimaitis iš Mon
tello, Mass:

“Pradėjau organizuoti mon- 
telliečius važiuoti į “Laisvės” 
pikniką 4 d. liepos. Turiu 
pranešti, kad jau esame grupė 
susiorganizavusių atvykti. 
Kad draugai važiuoja iš Wor
cester, Norwood ir kitur, tai 
aišku, jog mes, montelliečiai, 
nuo jų nepasiliksime.”

“Laisvė” turi būdus sužino
ti tūlas paslaptis ir suteikia 
savo skaitytojams daug pasi
tenkinimo, jas paskelbdama.

Mūsų smailanosjs reporteris 
nutėmijo ir nugirdo štai ką, 
sulig jo raporto.:

“Drg. J. Strižauskas ir kiti 
draugai organizuoja Waterbu
ri traukti į Brooklyną 4-tą lie
pos. Jie yra nusistatę tą vis
ką atlikti taip, kad nei lapė 
nesulotų ir masiniai užplūsti 
Ulmer Parką, niekam neži
nant. Samdosi busus ir ruo
šiasi keletas privatinių maši-1 sugrįžę amerikiniai delegatai 

išduos savo raportus masinia
me mitinge šiandien, penkta
dienio vakare, Irving Plaza 
svetainėje, Irving Place ir 15th 
St., New Yorke. Mitingo pra
džia 8 vai.

Kaip galint daugiausia lie
tuvių darbininkų turėtų išgirs
ti tuos raportus ir prakalbas 
apie didžiuosius kūrybos dar
bus Sovietų salėje. Privažia
vimas iš Brooklyno labai 
rankus. Svetainė už vieno 
ko nuo Union Square.

Karpenteris (dailydė) 
užpulti, Corckle, vienas iš delegacijos 

aišku, kad būtų buvę išvaikio-' narių, sako: “Stebėtinas yra 
ti ant dirvono. Bet dabar tai įspūdis, matant visą galią dar- 
dar klausimas,kaip smarki bus bininkų rankose. . .Koks tai 
Waterburi o vėsnla, kada' skirtumas nuo tos priespau- 
kriaučius ras prisirengusius.

piknikus, bet sie
ką mums apie juos

Draugai!

Nusipirko Policiją, kad 
Sulaužyti] Streiką prieš 
Duonos Brangumą

Yra sužinota, jog kepyklų 
savininkai ant 180-tos gatvės 
Bronxe yra išmokėję policma- 
nams šimtus dolerių, kad tero
rizuotų darbininkes moteris, 
streikuojančias prieš duonos 
brangumą. Streikui vadovau
ja Jungtinė Darbininkių Tary
ba. Pereitą trečiadienį tapo 
areštuotos dar keturios tos or
ganizacijos narės’ Dvi buvo 
užvakar nubaustos po $5; tre
čia- laikoma teismui po $100 

■ parankos; ketvirta paliuosuo- 
ta. Bosai ir Amerikos Darbo 
Federacijos agentai pirštu 
'do policijai, kuriąs streiko 
kietuotojas turi areŠtuot.

Matykite Sovietinį 
“Penkmetės Planą”

tad tikimės, kad ir iš ten kiek 
nors atvyks.

Hartford, Conn., draugai 
veik kasmet atsilanko į savo 
dienraščio 
met tai ve 
pranešė:
“Gerbiami

Nors Ulmer Parkas ir padi
dintas, tačiaus jis dar gali būt 
perankštas. Iš Hartfordo ren
giasi busas atvažiuoti, tai iš- 
anksto prašome hartfordie- 
čiams parūpinti vietos pikni
ke '"... - Mainieriii Šelpimo DarbasDel vietos, draugai, nesiru- L. . .
pinkite? Bus vietos - piknike,; Didžiajame New Yorke 
ir mes rūpinsimės gauti ir nak- i • , • _____ _
vynes tiems, kurie norės per- {Draugijų Komitetai ~ 
nakvoti. * • !

Pikniko Komisija.

Šį' Vakarą Išgirskite 
Amerikinius Delegatus, 
Sugrįžusius iš Sovietą

Ką tik iš Sovietų Sąjungos

nų.
Puikiai pasižymėjo “Lais

vės” reporteris, susekdamas 
šią slaptybę ! Toliaus reporte
ris rašo:

“Neabejoju, kad waterbu- 
riečiai piknike kibs į virvę ir 
Brooklyn© kriaučius šluos, 
kaip viesulą sausus lapus.”

Na, brolau, už šią paskuti
nę pastabą, tai Brooklyno 
kriaučiai tau nesigailės fondo. 
Jie manė, kad nebus drąsuo
lių, kurie kibtų į juos, ir visai 
šaltai žiūrėjo į virvės traukimo 
dalyką. Iš' netyčių

pa- 
blo-

Mc-

dos' ir pažeminimd, kurį daf- 
Tas pats beportėris paduoda bininkų klašė. kenčia kapitalis- 

\ svarbią’'"žinią': tinėse šalyse!”' 'ir 'dar vieną
“Mūsų spaudos naudai mil--________________ ____ . Delegacijos sekretorius 

žiniškas išvažiavimas yra ren-1 John Lourie pastebėjo; kad vi- 
giamas visos Conn, valstijos si buržujiniai Europos kraštai 
liet darbininkų, rugsėjo - Sep-rruošiasi karan prieš Sovietus; 
temb. 20 d., Waterbury, Conn.
Lięfuvių Darže. Pažiūrėsim, taikos,” sako jisai, 
kiek Brooklynas ir New Yor- Unijos narys, J. E. Snyder, ki- 
kas pasirodys atsilankymu į tas delegatas, negali atsigėrė- 
Connecticut valstijos išvažia-.ti, kokius milžiniškus darbus 
vimą.”

»

Kas gi, po pypkiais, tas re
porteris? dabar klaus skai
tytojai.’ Sekretnų dalykų skel
bėjai būtų baudžiami, jei juos 
susektų tie, kuriem jie prasi
kalto. Tad džiaugdamiesi,, 
kad mums apie tai pranešė 
drg. J. žemaitis, pažadame jo 
neišduoti.

O, beje: drg. Vi J. Valaitis 
iš New Britain, rašo, kad ne
paisant didelės bedarbės, iš 
jų miesto vis tiek atvažiuosią 
būrelis draugų į “L.” pikniką 
Brooklyne. j

IŠ Newark ir Harrison, N. 
J.,jau suorganizuota trys busai 
vykti į pikniką. Tikijnės tu
rėti : svečių iš Patersono ir 
Cliffsidės. Jau girdime bruz
dėjimą Philad.elphij,oje. Pla
čiau apie, tai paišysime vė-

‘ ‘ j

Clevęlando bedarbiai jau 
senai pasižadėjo pėsti ateiti. 
Ar jau jie kelyje, dar nežino
me.

Binghamton, N. Y., irgi 
žada busas atvykti. Wilkes 
Barfe arčiau už Binghamton, 

4 . v | |

ro-
Pi-

Kas nėra matęs sovietinio 
judamojo paveikslo, “Penkių 

• Metų Plano,” tas dar nėra re
gėjęs įdomiausio dalyko šian
dieniniame p asa u1yj e.

Amerikos darbininkai, tie
sa, mato didelius statybos dar
bus, kurie buvo varomi šioj 
šalyj. Bet jokie iki šiol Ame
rikos statybos darbai negali 
prilygti tiems milžiniškiems 
darbams, kuriuos dabar vyk
do Sovietų Sąjunga. O mini
mas judis “Penkių Metų Pla
nas,” aiškiausiai atvaizduoja 
tą dar niekur negirdėtą ir ne- 
u.°tytą statybą, kuri eina So
vietuose. šis judamasis pa
veikslas dar tebėra rodomas 
Central Theatre, 47 th. StJ ir 
Broadway, New Yorke. Vie
nas1 rodymas prasideda’ 2:45 
vai.
vai. vakare.
šį veikalą iš paties Sovietų 
venimo ir kūrybos darbų.ai,; Dalyvau

kite Susirinkime Rytoj
New Yorkinio distrikto Ko-, 

mitetas šelpimui Pennsylvani-| 
jos ir Ctk St;Pikuojančių. 
Mainięrių įsikūrė pereitą šeš-1 
tadienį. šiam komitetui vado
vauja Workers International 
Relief (Darbininkų Tarptauti
nė Pagelba) ir’Darbo Unijų 
Vienybės Lyga. Siunčiant pi
nigus, reikia šitaip į centrą 
adresuoti: Penn.-Ohio Strik
ing Miners’ Relief Committee, 
New York District, 799 Broad
way, Room 614, New York 
City. O mainieriams skiria-

po pietų, o kitas 8:45 
Visi pamatykite 

gy-

j Organizuoja Komitetą
Dhio _ streikuojančių. Karui Prieš Sovietus

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijos vice-prezi- 
dentas Matijošius Woll stei
gia komitetą kurstyt karą

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MOLLYN’S
=1

Telephone, Stagg X-I91C

LORIMER RESTAURANT
Lietuviij Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—-Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

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, 
mokiname barbenanti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER 
612—10th Ave.,

O 4. v v | M * lAl*v/uiiiilAu

prieš Sovietų Sąjungą ir rengti šį metą turime geriausias Perma- 
Amerikos i/kitu šalių kapita-! ™ent Waves, sulig vėliausios meto- 

” ' |dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina- 

' Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną

listus tam žygiui, žada suda
ryt komitetą iš šimto žymiau- mą kainą, 
šių buržujų ir Darbo Federa- J .
C1J0S vadų kovai pnes pavojų dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa-VU Y IVV4 Ik W V į-' -* a w j |

‘ iš Sovietų pusės; o tas pavo- 
įjus, kaip sako Woll, “dabar 
I gręsia visam pasauliui.” 
I New Yorke viešintis p.
Theunis, buvęs Belgijos įninis- 
teris pirmininkas, išleido pa
reiškimą, užgirdamas streik
laužio Wollo planą; o nuo sa
vęs jis taipgi žada, sugrįžęs' 
Europon, pasidarbuot organi
zavimui priešsovietinio fron
to.

mą maistą reikia prisiųsti bei | J 
pristatyt į šelpimo sandėlį po j 
num. 240 E. 9th St., New Yor-. 
ke. Labiausiai pageidaujami! 
valgių produktai yra bynsai 
(pupos), žirniai, rūkytos mė
sos ir “kenuotas” (dėžutėse) 
pienas.

Komunistiniai Jaunieji Pio
nieriai mobilizuojasi rinkti au
kas į pieno fondą kūdikiams 
streikuojančiųjų angliakasių.

Yra organizuojama komite
tas iš šimto kalbėtojų, taip 
kad ,gąlima būtų ‘ visose did
miesčio dalyse kas vakaras tu
rėti masįnius prakalbų mitin
gus delei mainierių kovos pa- 
rernimo.; ■ , J ' • 1 ,. - > -

O šeštadienį, birželio (June) priemenėje laukė pareinant 
20 d., yra šaukiami viršinin
kai visų pašalpinių, unijinių ir

Darbininkas Subadytas ir 
dar Areštuotas

Trys Amerikos Darbo Fede- 
| racijos pasiųsti gengsteriai

Sąmą Krasnopolskį, kovingą 
narį kairiosios Maisto Darbi
ninkų Industrinės Unijos; triso “Rusijos darbininkai nori I kitų darbininkiškų organizaci- . . ,

Vežėiu'j’J’ kad sueitų j viršminėtą Šel- .kartus Jie suvarė peilius į Sa-j 
. Ten'™0 kūną. j'0 .T"1”50’ 1-1 

bus atstovai ir nuo Bedarbių vienas gengsteris taipgi buvo; 
Tarybų ir nuo kultūrinių dar- pavojingai sužeistas, taip kad .

..._____ _____bininkų organizacijų. Susirin- tas paukštis dabarjęuli ligoiu-
pramonę Tdlektyvizuodami kę bendrai svarstys planus 

I. - « a « « a a. • • I r i -W-K 4 1 1 i I a nu 4 /X 1 IrI-1 1

I . • 1 v •pimo Komiteto raštinę. Ten ' mo kūną. Bet jis gynėsi, ir.

ve.
578 GRAND STREET

Antros durys nuo Lorimer Street, 
sale aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokių Cigary

Sovietai dirba, keldami savo bininkų organizacijų.

į lauko ūkį ; daugelyj vietų jie I kaip būtų galima suteikti grei- 
yra Penkių Metų Planą įvyk
dę per pustrečių metų. Buvo 
delegacijoj ir farmerių, kurie 
panašiai išsireiškia apie 
ką matė Sovietuose.

nėję, policijos globoje. Sam I 
Krasnopolskis, nors jis buvo iš

Petras Naujokas 
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA
PETRO

tai,

Ridgewocdo Didysis 
išvažiavimas

Visi ir visos |mkite sekma
dienį, birželio (June) 21 d. 
po pietų Forest Parke, išva- 
žiavimfe, kurį bendrai rengia 
trys R’idgewQpdq Kuopos: A. 
L.D.Lut). 132^ra Tčp.i A.L.D.S. 
kp. ir L.D.S. _40-ta kuopa.

Išvažiavimo programoje bus 
dainų ir prakalbų, ir 'niekam 
nėpritrukš- gardžių užkandžių 
ir sveikų* gėrimų.-
nų • pasiklausysime, naudingą 
prakalbą išgirsime,’ pasikalbė
sime' ir tyru’ vasaros oru pa
kvėpuosime.

širdingai visus kviečia
Renginio Komisija.

(144-145)

Taigi dai

čiausios pagelbos mainieriams. pasalų užpultas, ir tiktai gy-:
Visų darbininkiškų lietuvių nesi, tačiaus i . 

organizacijų komitetų nariai1 h’ laikomas teismui po 
būtinai turi rytoj dalyvauti ta-! parankos, 
me susirinkime. Draugai ko
mitetų nariai, atlikite savo pa- Daugiau Vietos Žinių 
reigą, kad paskui eiliniai na
riai nekritikuotų jus už nepa
slankumą tokiame svarbiame 
reikale.

praleist 
vakarą 

j Kom.
61

Smagus Vakarėlis
Kas norit smagiai 

ateinantį šeštadienio 
(20 birž.), tai ateikit 
Partijos sekcijos svetainę,
Graham Ave.. Brooklyne. Ten 
bus 2-ro unito smagus vakarė
lis su prog.ana. Bus įvorių 
namie įgadintų valgių, r'aiskri- 
moft ir ;tt. Įžanga -veltui. Pra
sidės 8 vai. vakare. Būkite!

tačiaus tapo areštuotas 
$7,500

PenkSamo P«slapv>s

IŠRANDA VOJIM AI
PASIRANDAVOJA 6 kambariai, visi 

šviesūs, su maudyne. Randa ne- ■ 
bi-angi. Kreipkitės po No. 540 Es- i 
sex St., Brooklyn, N. Y. Važiuo
kit Fulton Line eleyeiteriu ir išlip- 
kit ant Linden stoties.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas. Biz

nis įdirbtas ii’ gera proga pirkti, 
’rie Storo yra 2 kambariai. Kreip

kitės no No. 380 So. 1st St;, Brook- 
yn, N, Y. (142-144)

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

-J

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

’ GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams,xkad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. &12 Ma
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
gerian įrengtą, 
todėl /^veikslai 
padarot kuo- 
pui kiausi^.

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

mis.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI!

Ifibalzamuoja ir laidoja numirubliu! 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenu® 
BROOKLYN, N. Y.

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija Brooklyne. Atethtl Persitikrinti

TEL., STAGG 2-0783

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

J. LeVANDA
. (Levandmiskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

|| VIDURIAI UŽKIETĖJĘ 0
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ningas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- Q
siems. Kaina .................................................... COc., per paštą 65c. Xr

Mes

KUNDROTO APTIEKA

r
Kendrick’s Herb* Laxative Yra Padaryta, iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalu

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

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

kyrnu, yra naujos, tyros ir geriausios.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Gerbiami Brooklyno ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kvie
čiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi-' pikhiką, kur bus proga 
su pažįstamais sueiti ir prie puikios muzikos smagiai paSokti.

* Muzikantai, po vadovyste* Prof.' P. Retikevičiaus, kurie sudaro 
du benu, grieš be perstojimp vėliausius lietuviškus ir amerikoniš
kus šokiusi j j Kiečiai RENGIMO lęOtylTEįAS.i

f ; j Į ■ ĮŽANGA jd CpNtŲ YPAtĮi f J
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454M METINIS i 45-tas METINIS

ŠV. JURGIO DR-STES PIKNIKAS
Subatoje, Birželio (June) 20 d., 1931

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir 75th St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2-rą vai. po pietų

IIIHIįlHIIKIIHHh

Naujausias ir. vienas, iš geriausių Sovietų Kūrinių Padarytas Amkino 

“Sukilimas anv Juodųjų Marių 
? Parodo Odessą laike- 1918 m. ' 1 1

kada - Prancūzų. laivyhas atėjo į' fiagelbą baltųjų caristų armijoms. 
‘ < Galingas kaip 1 “ P O T E M K I N ”CAMEO 42hd Street & Broadwav

Prieinamos kainos—nuolatinis perstatymas.

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliųosuoja vidurius ir pa- 
Q gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
w sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks-

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

(Padaryta Sovietų Sąjungoj)
Nedelioje, 21 dieną Birželio (June), 1931 

PLEASANT BAY PARKE
RENGIA W. I. R.

Pelnas • skinamas' Vaikų Kempei ir Maijiięrių Pagelbai.
: ‘ » • Tėmykite sekančius7 skelbimus;

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma- 

• ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

be




