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KRISLAI
Renegatas už Kumščio. 
Fašistai Talkininkauja. 
Drg. Krūtis Sakė Teisybę 
“Nyksta” Lietuviai.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Ise***a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos II Ap
skričio konferencijoj renegatas 
Butkus pasišaukė kumštį pagel- 
bon. Tai matote, kur tas su
tvėrimas nuprogresavo. O bu
vo darbininkų, kurie netikėjo, 
kuomet mes sakėme, kad tas 

ogus visai sugedęs. Išmes
tas iš organizacijos, kaipo dar
bininkų priešas, jis atėjo į kon- 
!•?»•« n- ią ir pradėjo kumščiu 
“argumentuoti.” Idėjos jis ne
turi. Ant Komunistų Partijos 
jis spjaudo. Lietuviai bolševi
kai jam blogi.

Well, .Butkus daug 
sufašistėjo, negu tūli 
no.

Kunigo Laidotuvėse 
Užmušti Šeši Žmonės

greičiau 
įsivaizdi-

pažįsta 
štai ko-

Fašistij “Vienybė” 
savo naują prietelių. 
del ji apverčia augštyn kojom 
faktus ir gina Butkų. Ji sako: 
komunistai “šeštadienio karš
čio tiek paveikti, kad minėtam 
suvažiavime griebėsi paskuti
nių priemonių—muštynių. Po
nds Butkus nesutinkąs su Bim
bos politika, daugiausiai nu
kentėjo.”

Tai taip begėdiškai atvirai 
renegatą gina fašistai. Juk nie
kas Butkaus neužkabino. Jis 
per visą svetainę permaršavo

VERA CRUZ, Meksika.- 
Laidotuvėše nužudyto ku
nigo Jesus Cano įvyko kru
vinas susikirtimas tarpe po
licijos ir laidotuvininkų. 
Penki katalikai ir vienas 
policistas užmušti, o daugy
bė sužeista. Sakoma, kad į 

Į laidotuves susirinko apie 
800 žmonių ir vienas iš jų 
garsiai sušuko: “Tegul gy
vuoja Kristus karalius!” 
Policija įsimaišius ir prasi
dėję kruvinos muštynės.

Piknikai ir Išvažiavimai
Minersville ir Shenandoah 

Piknikas
Sekmadienį, 28 d. birželio, 

Minersville pušyne įvyks di- 
ir priėjęs kirto draugui Kru-Įdėlis išvažiavimas. Bus pro 
čiui, kuris jo darbus kritikavo. 
O dabar “Vienybė” sako, kad 
“Butkus nukentėjo,” kad 
nors kitas jį užpuolė!

kas

Mano supratimu, d. Krūtis 
teisingai kritikavo Butkų. Kuo
met šiandien Nacionalė Mainie
rių Unija veda milžinišką ko
vą, kuomet desėtkai tūkstančių 
mainierių įstojo į jos eiles, 
kuomet jos nariai terorizuoja
mi ir žudomi kovos lauke, tai J 
Butkus savo “Buletine” šau
kia: “Mainierių Unija nepada
rė jokios pažangos, dar suma
žėjo.” Akurat taip anglies ba
ronai staugia. Jie irgi šaukia, 
kad Nacionalė Mainierių Uni
ja “riieko nereiškia,” • “mainie
riai su ja neina,” “ji nusmu
kus/’ ir todėl su ja negalima 
skaitytis. Taip kalba skebiniai 
vadai iš senosios United Mine 
Workers of America unijos. 
Pennsylvanijos gubernatorius 
Pinchot taip pat sako, kad Na
cionalė Mainierių Unija “netu
ri su savim mainierių,” “nie
ko nereiškia.” Akurat dabar 
taip seilėja renegatas Butkus 
ir Strazdas savo “Buletine”. 
Ar tai nėra padėjimas anglies 

Z baronams? O tie, kurie kaip 
inors šiandien padeda anglies 
Ibaronams, atlieka streiklaužiš- j 
ką darbą. Ir būtent už šitą)

»
i 
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10,000 Detroito Darbininkų Pareiškė Pro
testų prieš Registravimo Bilių, Pasižadėjo 

Remti Mainierių Streiką
DETROIT, Mich.— Čia 

pereitą penktadienį įvyko 
milžiniška darbininkų de
monstracija prieš ateivių 
registravimo bilių, kurį ne
senai priėmė Michigan vals
tijos seimelis, ir už paliuo- 
savimą devynių negrų jau
nuolių Scottsboro, Ala. Su- 
virš 10,000 negrų ir baltųjų 
darbininkų dalyvavo de
monstracijoj, Grand Circus 
Parke.

Vienbalsiai tapo priimtos 
rezoliucijos, reikalaujančios 
paliuosuoti “sufrėmuotus” 
devynius negrus jaunuolius

ir atmesti bjaurų registra
cijos bilių.

Tą pačią dieną vakare 
keturi tūkstančiai darbinin
kų susirinko į Olympia sve
tainę, kur kalbėjo Wm. Z. 
Foster ,atvykęs iš streikuo
jančių mainierių srities. Ki
ti kalbėtojai buvo Robert 
Minor ir William Patter
son, abu iš New Yorko.

Susirinkusieji entuzias
tiškai pasižadėjo finansi
niai ir visais kitais budais 
remti streikuojančius mai-1 
nierius.

| Atmuša Melus Scotts- Dar Apie Lietuvių 
Brooklyno, dainuos boro Bylos Klausime Nelaimę Automobiliaisgrama 

ba iš 
Lyros Choras iš 
doah. Bus gera 
muzika, kuri grieš 
šokius. Būkite visi, ypatin
gai išgirskite draugo Bim
bos kalbą. Programos pra
džia 3 vai. po pietų. Pikni
kas nuo ryto.

Shenan- 
Slavicko 
visokius

Sovietu Sąjungos Moks 
liniukų Suvažiavimas
MASKVA.— Čionai atsi

darė mokslininkų suvažia
vimas. Jame dalyvauja ir 
darbininkų atstovai. Sovie
tų Sąjungos mokslo žmonės 
deda pastangas sujungti 
artimiausiai teoriją su 
praktika, nes tas tiktai pa-- 
daro mokslą, naudingu ir 
tikruoju.

Tarpe kitų dalyvauja ir 
d. N. Bucharinas. Jis per 
dvi valandas laiko kalbėjo 
temoje “Kova tarpe dviejų 
pasaulių.” Įrodinėjo, kaip 
milžiniškais žingsniais So
vietų Sąjungoje eina buda- 
vojimo darbas pirmyn ir 
kaip delei to siunta visas 
'kapitalistinis pasaulis. Bu
charinas gavo dideles ova- 

~ ci j as. Savo laiku jis būvo 
'išėjęs prieš Komunistų Par- 
'tijos vadovybe, bet apsižiū
rėjo ir prisipažino prie klai
dų. Taip daro visi sąmo
ningi

Šerifai ir Kompanijos Mušeikos be Jokio 
Persergėjimo iš Pasalą Šaudė Pikietuo- į 

jaučius Streikierius
Peter Zigaric, Streikieris, Mirė Ligoninėj nuo Peršovimo; 

Rengiama Masinis Protestas prieš Terorą
PITTSBURGH, Pa.—Pir-! šiandien rengiama masi- 

madienį 5:30 vai. ryto, su-Įnis protestas. Masinės lai
dotuvės bus ketvirtadienį.

Streikas Plečiasi
Nepaisant teroro iš vaji

virš 600 vyrų, moterų ir 
vaikų, streikuojančių mai- 
nierių ir jų šeimynų, susi
rinko pikietuoti prie Butler
Consolidated Coal Kompa- jdžios ir darbdavių pusės, 
nijos kasyklų, Wildwood,! mainierių streikas plečiasi. 
Pa. šerifai,' kompanijos1 Mainieriai stoja j kovingą
viršininkai ir mušeikos iš I Nacionalę Mainierių Uniją, 
krūmų, esančių šalę kelio, 
ir iš kompanijos krautuvių streikierių 
šaudė. į piketuojančius,West kasyklos No. 5, kur 
streikierius. j 1,600 darbininkų dirbo. Pu- į

Tūkstančiai mainierių, ijų. prisidėjo prie pikįe- 
kurie maršavo iš kitų mies- tuotojų. Paskui tą pikie- 
teliu, buvo priversti grįžti tuotojų minia maršavo į 

ant kelių buvo Fredericktown ir uždare

Pirmadienio rytą 1,500 
į maršavo prie

draugai
atgal, nes 
pastatyta kulkasvaidžiai. Clyde kasyklą No. 1, pri% 

klausančią Rainey Coat ,
Vienas strei-
suareštuotasi

NEW YORK.— Ada Vakar buvo pranešta, 
Wright, motina Roy ir An- kad arti 'Bridgeport, Conn., 
dy, dviejų negrų jaunuolių, automobilio nelaimėje žuvo 
prieš kuriuos tapo sudary- <JU asmenys ir trečias šu
tas suokalbis juos nužudyti žeistas. Dabar paduosime 
.elektros kėdėj su kitais še- daugiau žinių. Kaip pasi- 
šiais negrais jaunuoliais, rodo, tai A. Kalvaitis, T" 
atmuša melus, paleistus re-1 metų, Ona Giečius, apie 31 
akcinių vadų negrų organi-, metų, ir Z. Kvietkus, buvo 
zacijos National1 Associa-; Easton, 'Conn., miestelyje 
tion for the Advancement (“parėję”, kuri buvo sureng- 
of Colored People. Jie pa- įa del sukaktuviu 15 metų 
šakojo,„ buk nusmerktieji į vestuvių tūlų Mamučių.

atsibuvo pas Ra- 
Kaip 

vokato Roddy juos ginti. port Telegram” 
Ada Wright pareiškė: !

taipgi iri

E LIETUVOS

šiais

jaunuoliai prašę tos orga-Į “Pare” 
nizacijos ir jos klaniečio ad-. gauskus.

Peter Zigaric, streikuo- Kompanijai, 
jantis mainieris, tapo per- kieris tapo 
šautas. Nugabentas į ligo- Mainieriai privertė jį pa
ninę numirė. Sekami pikie- Huosuoti, pareikšdami: 
tuotojai tapo sužeisti ir “Mes sudaužysime kaleji- 
randasi Western Penn. h-jrnąj jeigu jo nepaliuosuosi-

Socialfašistai ir Kcdis
KAUNAS.—Štai į kalėji

mą atvedė daug esdekų. Jie 
38fsudarė kolektyvą, į kurį įt

raukė jie daug visokių rū
šių provokatorių. Pavyzd
žiui provokatorius Kedis iš 
pradžių buvo jų kolektyve, 
bet ačiū doresnių kolekty
vo narių reikalavimams jį 
išmetė. Kedis buvo oficia
liai neva pašalintas, bet fak- 
tinai ir toliau buvo šelpia-

tuotojai 1
randasi Western Penn, li
goninėj: Charles Bestruck, 
peršautas į burną; Adolph 
Wakner; Peter Brown, per

pareikšdami

Ęęnobscott kasykloj, 
šautas į ranką, buvo apie nowa, 190 mainierių priši- 
pusę mylios nuo. kompani- dėjo prie streiko. 
jos nuosavybės; Nick. Wi- West Virginia kasykloj 
nowski, peršautas į krutinę No. 3, netoli Colliers,' West 
netoli kompanijos krautu- Virginijoj, sustreikavo 35(i
„/ja • Tnhn •nnv,_ j A ..„

West Virginia kasykloj

vės; John Obrowski per
šautas keturiose vietose į 
kojas ir kaklą; Robert 
Brown, 20 metų amžiaus, 
peršautas į galvą.

Kompanijos mušeikos be

darbininkų. Arnold kasyk- g? 
loj, West Virginijoj, taipgi 
sustreikavo 150 darbininkų, | 

MacKinleyville'
Brooke apskrity, W. Va.,;
tapo pirmadienį uždarytai 

jokio persergėjimo iš paša- i Sustreikavo 320 mainierių;, 
lų šaudė į .streikierius iš •  . ■

“Bridge- 
praneša, 

!ten ūžė apie 20 asmenų.
Kaip pasirodo, Ramučiai

mas. kasykla ‘

Eastono Dratigų Piknikas
Rengia Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo 231-ma 
kuopa, sekmadienį, birželio 
2Š d., Hackett s Parke, Eas
ton, Pa. Bus skanių valgių 
ir tinkama programa, žino
te, draugai, kad dabar eina 
šilko audėjų streikai Easto-
ne, Phillipsburge ir Allen- “Mano vaikai,

Dalies kiti nekalti jaunuoliai, prieš . _ . , .
viown į kuriuos sudaryta suokalbis S'yyel}a Bndgeporte ir pas-

Pik’ Alabamoj, neprašė NAACP’kul:^ ?e.n".4
|.ir 'Steve Roddy juos ginti. 
Aš tik ką aplaikiau laišką 
nuo tų jaunuolių, kuriame 
jie praneša, kad NAACP 
advokatai bandė suklaidinti 
juos melais ir prižadais. 
Jaunuoliai jiems pareiškė, 
jog jie nori, kad Chamlee 
ir Brodsky, Tarp taut. Dar
bininkų Apsigynimo advo-

town. Programa 
šias kovas. Visi ir visos į 
pikniką. Vieta gera. __
niko pradžia 11 vai. ryto.

Komitetas.

Worcesterio ir Apielinkėč 
Darbininkams

Sekantį sekmadienį birž. 
teisingą privedimą renegatas [28 d., Olympia Parke, įvyks 
.Butkus priėjęs kirto d. Kru- nepaprastas LDS. 57 kuo- 
čiui. ipos piknikas. Be vietinio

Aido Choro, ] 
programoj bus visa eile ki
tų pamarginimų. Taipgi 
atsilankys iš Brooklyno 
“Tiesos” redaktorius R. Mi- 
zara, kuris kalbės apie bė
gamuosius L.D.S. reikalus, 
tyrinėjimus, fašistų skuh- 
dus, etc. Visi Worcesterio 
ir apielinkės lietuviai dar
bininkai, kuo skaitlingiau
siai dalyvaukite šitam pik
nike!

■ Bet labai gerai, kad musų 
draugai konferencijoj užsilai
kė šaltai ir nedaleido Butkui 
ir porai jo liutenantų išprovo
kuoti njųštynes. Taip pat pui
kiai padarė tie, kurie iki šiol 
palaikę Butkų, bet atsisakė iš
eiti pAskui jį iš svetainės^ iš 
konferencijos. Mes , tikimės, 
<ad tie draugai dabar įsitikins, 
iog su fašistu Butkum jiems 
lepakeliųi.

koncertinėj j katai, juos gintų.”
• •! — | • l

100,000 Raudonarmiečių 
Tik Vienoj Kiangsi 
Provincijoj

mal-

Gegužis, 
didvyriai 
punduose

3

Strimaitis ir kiti 
tėvynainiai” savo 

prieš Lietuvių Dar- 
tninkų Susivienijimą sušilę 
’irtina, kad lietuvių tiek ma- 
i beliko Amerikoje, jog nau- 

susivienijimas negalėsiąs
vuoti. Vadinasi, kad paken- 
s naujai organizacijai, tai 
jsų tėvynainiai užsispyrė iš

nokinti Amerikos lietuvius! O 
tie* ponai pirmiau sakydavo, 
kad mūsų “brolių ir seserų” 
Amerikoje randasi milionas su 
kaijpu. Dabar gi ėmė ir pa
džiovė musų tautelką ant tvo
ros!

Rengėjai.

Didelis Gaisras Atlantic 
City Mieste

ATLANTIC CITY.—Gai
sras nušlavė 14 didelių na
mų. Jų tarpe supleškėjo ir 
dviejų augštų maudynių 
kambariai netoli New York 
Avė. Nuostolių padaryta 
apie $250,000. 15 žmonių
apdegė bei kitaip sužeisti, 
iš jų 11 gaisrininkų.

HONGKONG, Chjnija — 
Kiangsi provincijoje komu
nistinė i Raudonoji Armija 
labai sumušė Chiang Kai- 
sheko armiją. Daug užmuš
tų ir sužeistų. Komunistam 
pavyko paimti 20,000 šau
tuvų, 100 apkasų kanuolių 
ir 30 kulkasyaidžių, taipgi 
daug amunicijos.

Fukien provincijoje ko
munistai steigia sovietinę 
valdžią ir įveda naują tvar
ką: konfiskuoja turčių tur
tus ir žemes, perveda tą 
dirbantiems, naikina viso
kius titulus ir įveda kitus 
darbo žmonėms pagerini
mus.

4 
!o virš įvardinti trys asme
nys kitu važiavo linkui 
Bridgeport. Kelyje, kada 
Kalvaitis norėjo aplenkti 
kitą automobilių ir pasivy
ti Ramučius, jis drožė į pa
što “baksą,” o paskui į me
dį. Kalvaitis užmuštas ant 
vietos, o Ona Giečius mirė, 
kada buvo gabenama į li- 
gonbutį. Jie abu buvo ga
vę perskirus, kaip sako 
laikraštis, rengėsi greitai 
apsivesti. Z. Kvietkus su
žeistas ir guli ligoninėje. 
Kaip mums rašo vienas 
draugas, jis yra specialus 
policistas. Kaip pasirodo, 
visa ši nelaimė: yra pasek
mė “pasilinksminimo” 
greito važinėjamo.: <

ir

Socialdemokratai ir 
dalininkai

KAUNAS.—Atėjo 
metai, kada buržuaziniai 
laikraščiai pradėjo rašyt, 
kad Vytauto sukaktuvių 
proga bus paliuosuoti iš ka
lėjimų tie politiniai kaliniai, 
kurie paduos malonės pra
šymus.

Socialdemokratų vadai ti
kino, kad jie malonės pra
šymų nep? Juos, bet iš tik
rųjų vieni slaptai, kiti vie
šai padavė prašymus, taip 
kad prisiėjo draudimą pa
naikinti.- Matydami tokį jų 
pasielgimą visa eilė dores
nių darbininkų apleido so
cialdemokratų eiles ir -įsto
jo į revoliucinį kolektyvą.

Miško darbininkui išnau- 
doja , f ’

Varėnų urėdijoj darbiniai-

1930

abiejų kelio pusių, pasislė-i • v
pę krūmuose. I Uždraudė Krikštynas

MASKVA.— Sovietų, Są- kaivįdienąuždirba 3-4 litus, 
jungos darbininkai 'dirbtu,- Vežėjai uždirba neva 7-12 
vėse ir kasyklose ir susi- k^ų per dieną, . bet darbo
rinkimuose neša protestus 
prieš Amerikos valdžią už 
nuteisimą mirtin Alabamos 
valstijoj aštuonių nekaltų 
juodveidžių jaunuolių. Rau
donojo1. Putilovo 32,000 dar
bininkų priėmė protesto re
zoliuciją, kurioj raginami 
darbininkai < viso pasaulio 
protestuoti prieš bandymą 
nulinčiuoti nekaltus jau
nuolius.

.gauna ne kasdien. Dažnai 
priseina dvi tris dienas be 
darbo su arkliais laukti kol 
darbo susilauksi. Reikia 
imtis organizuotis ir miško 
darbininkams ir stot į kovą 
prieš naudotojus. Miško 
darbininkai privalo reika
lauti 7 valandų darbo die
nos ir bent 8-10 litų už die
nos darbą.

“Balsas”

New Kensington General 
ligoninėj randasi Stanley 
Miculski, kuris tapo per
šautas į ranką. Allegheny '• testonų krikščionių bažny- 
County ligoninėj randasi i čios moterys buvo nutaru- 
Joe Jendresak, peršautas į sios, kak butų atliktas jų . 
kairįjį šoną. Kulka dar ne- apkrikštinimas 
išimta. ;

Nei vienas iš pikietuoto- kę Saw. Mill upę, bet mįes- 
jų nebuvo ant kompanijos t° komisionierius uždraudė, 
nuosavybės. Šerifai apipy- nes t°s UP^S ’ imamas; 
lė kelius gazais ir iššovė miestui vanduo, 
daug Šūvių. Aprokuojama, 
kad suyirš 200 šūvių buvb' 
palejsta. Pikietūojanti strei- 
kięriai į šaųdytojuš ' metė' 
akmenis ir per penkidlika 
mįn.utų laikėsi.

• * v I • ’ | r . ,

Keturiasdešimts vienas 
mainierys tapo suareštuo
tas, jų tarpe Tom Myers- 
cough, Nacionalės Mainie
rių Unijos sekcijos organi
zatorius. Daugelis suareš
tuotų buvo sužeisti.

‘Šerifai nuvijo pikietuoto
jus nuo sužeistųjų, ir sužei
stieji kruvini gulėjo ant že
mės per dvidešimts minu tų. 
Per tą laiką jiems niekas 
nesuteikė jokios pagelbos. 
Pagalios streikierių tre
kams buvo leista juos nu
vežti į ligonines. 1

YONKERS, N. Y.— Pro-

Kristaus 
keliu—upėje. Buvo pasirin- W xx tr • v v 1 • •

iš tos upės ■ imamas .

■> i
Taigi skelbiama, kad tos 

“krikštynos” bus atliktos 
liepos 1 dieną kitoj yiefoj.' 
Religijos aukos visokių,. 
kvailysčių išgalvoja.

Mūšy Kuopy Komitetam

Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras ruošia Darbi
ninkų Lavinimosi Mokyklą. 
Geresniam prisirengimui yra 
šaukiamas pasitarimas komite
tų AX.D.L.D. 1 kp. it L.D.S. 
A. 1 kp. Taipgi ir kitų, kuo
pų nariai gali dalyvauti.

Svarbus klausimas, todėl vi
sų tokių komitetų būtinas rei
kalas dalyvauti.

Pasitarimo vieta “Laisvės” 
svetainėj, 8-tą vai. vakare, bir* 
želio 26 d., ateinantį penkta* 

! dienį. M. P.
“tt; /  --—~~-------------------------------------- ---- --------------------- :---------------- ----- °---------------- ;----- - įį
Rytoj, ketvirtadienį, visi būkite demonstracijoj ant Union Square, 5-tą vai. vakare.! Paremkite mainįerius. Protestuokite prieš Penn. kazokų terorą

• • • •' ' ■
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GELBĖKITE TER10JAMUS MAINIER1US!
Į Pennsylvanijos valstijoj nėsenai buvo išleistas įstaty- 
Iias prieš indžionkšinus, tai yra prieš teismų patvarky- 

ius, kurie atimdavo darbininkams jteisę streikuoti arba 
urie suvaržydavo pikietąvįmus, UždVaųsdavo kalbint 
itus darbininkus, I 1 ”1 y "1.ireikan ir tt. • •: ': i C n ■

i Kai kam atrodė, kad naujasis {statymas “užtikrina” 
arbininkams teisę laisvai streikuoti ir be .kliūčių pikie- 
Boti užstęęikuotąs darbavietes. Bet kurie 'taip manė,
i visįikši aipsiriko. TuojaUs paaiškėjo, jbg kaip nebū

to, taip ir nėra įstatymo, kuris apsaugotų panašias dar
bininkų teises. Kaip pirmiau, taip ir dabar vyrauja 
žvėriškas pamatinis kapitalizmo įstatymas, kuris darbi
ninkus kriušina ir žudo del išnaudotojų, pelnų. Kad ka
pitalistai ir jų valdžia pripažįsta tik Šitokį smurto įs
tatymą, prieš darbo žmones, tatai patviftina naujas kru
vinas žygis, pirmadienį padarytas prieš streikuojančius 
kakarinėj Pennsylvanijoj mainierius.
«■

J Privatiniai kompanijų galvažudžiai ir policiniai šeri
fai, esantieji komandoje “laisvojo” Pennsylvanijos gu
bernatoriaus, užsislėpę valdiškame pašto name, atidarė 
ygnį į streiko pikietininkus, dar neatėjusius nei ant 
kompanijos žemės. Vieną streikierį, Petrą Zigaricą nu
šovė ir bent desėtką kulkomis sužeidė. -
5 Štai kokis įstatymas, galų gale, 'tėra pripažįstamas 
{‘ennsylvanijos mainieriams ir visų Mtų( valstijų darbi- 

inkams, stojantiems į pasiryžusį masinį-.streiką prieš 
iždąybių {kapęjimus, priėš badavimo sąlygas.
J LiėtyrJiai darbininkai išvien..su; kitų taptų darbinin
kais, ’ skubėkite paramom karžygiškiems- Pennsylvanijos 
foainiėriams,' streikuojantierps prieš badą, už duonos 
|ąsnį bau, Savo moterims ir kūdikiams! Lietuvių darbi- 
pinkų organizacijos, skirkite iš savo iždų kiek galite su- 
Želpimui tų badaujančių kovotojų. Šaukite tuo tikslu 
jr specialus susirinkimus. : Pinigines ;'aukas, iš Newx 
Yorko. apygąrdosį tuoj auš siųskite .šiuo iadresu: <Penn- 
phio Striking Miners’ Relief Committee, New York Dis
trict, 799 Broadway, Robm“B14, New York City. Iš kitų 
yietų siųskite aukas i Pittsburghą šiuo adresu: Fennsyl 
vania-Ohio Miners’ Relief Committee, 611 Penn Ave. 
Soom 517, Pittsburgh, Pa.; ir būtinai pažymėkite kamba- 

o numerį, Room 517 .todėl kad streiklaužiški “sočia-

APŽVALGA Artinasi Spartakijada

- L ' \ '■ I

Visij Domę Atkreipia 
Penkių Metų Planas

Sovietų Sąjungos penkių 
metų planas visų domę at
kreipia. Dešinieji unijų va
dai, kurie iki šiol smerkė 
Sovietų penkių metų planą, | 
dabar jau; pradeda kitaip 
kalbėti. Pavydžiai, laikraš
tis . “Labor Herald and Ci- > 
tįzen,” isęipaįntis Rochester, ?

į lups, arba visokias kliūtis da
lys. Įvedus civilinę metrika
ciją tos baimės jau nebus ir 
lengviau bus “žmogui” apseit 

be kunigo. Tai pirma. Antra, 
kunigai bijos , nustot didelio 
pelno. Kunigai lupa daug pi
nigų už laidotuves, sutuoktu
ves (šliubus), už kopijas viso-; 
kių dokumentų ir pan. Dabar 
žymi, to pelno dalis pereis val

stybei. ■ :

JI Kit! 14 VJIJ1UO, UZrtll duplUlVU KcLLLMliU < _ u . . , ..
kad neštreiklaužiautų, kad dėtųsi ; Yy 1S ’?>?a?as Šmugeliai is Visų Pusių

, . i ' ' ' ■ ; , j į ; i ■

Lietuvoj, kaip ir kitose 
buržuazinėje šalyse, šmuge
liai, vagystės eina iš visų 

Lietuvos Žinios”

Trečiadienis, Birž. 24, 1931 *

IDOHAI
• ? Tūlas skaičius Amerikos nis 
darbininkų sportininkų, jų* 
tarpę vienas negras, bus 
tarpe 100,000 .darbininkų 
atletų, kurie lenktyniuos 
įvairiose sporto formose 
Berlyne, nuo 4 iki 12 d. lie
pos/ ;Tarptautiniam Darbi- 
nijiku, Atletų Suvažiavime 
i---,į)3Įftąkijadoj. Darbinm- 
kai Sportininkai ;iš Sovie-

' j jungos, Vpkiętijcs, 
FfahCijos, Čekoslovakijos, 
Fašistinės Finląhdijos ; ir 
Bulgąrijds, Chinijds, Ąrf 
gentines, Jungtinių; Valsti
jų ir iš daugelio : kitų šdlių 
lenktyniuos ' po Raudonoje 
Sporto Internacionalo revo
liucine vėliava. Tai tikrą!; 
bus tarptautinis darbiniu-; 
kų sportininkų suvažiavi-: 
mas!

Tuo pačiu sykiu. tarp-|Įetų iš kapitalistinių šalių, įerkūnaš.'

Perkūnu

darbo masių ištobulini
mas, valdžios5 statoma pir- 
moj vietoj. Kiti atletai Revolverio Šūvi Sumaišė su 
nors yra puikūs sportinin-1 
kai—kuomet lenktyniuos su
Sovietų atletais, matys, kad ■ PHILADELPHIA, Pa.—Per- 
jie neturi tokios geros pro-į ^no trenksmą Walter^ Free- 
gos. Nes, nepaisant kaip 
gerai jie nebūtų išlavinti, 
kliūtis ilgų darbo valandų, 
skubinimo sistema, algų ka
pojimas, atleidimas iš dar
bo, bedarbė—visa, ką dar
bininkai turi pernešti kapi
talistinėse šalyse — jiems 
yra perdaug nugalėti. Jie 
friatys, jog 'Sovietų Sąjun
gos* atletai' turi; • gyvenimo 
progą prie sistemos, kurio
je darbininkų sąlygos nuo
latos gerėja. \ 1

Tasai faktas labai žymiai 
paveiks ant darbininkų at-!

das panaudojo, kaip patogiau
sią sau laiką nušaut savo my
limąją J. Kamburnienę, 49 
metų amžiaus našlę, North 
Walese. Jis audroje iš lauko 
prie lango stovėjo ir žiūrėjo. 
Sužaibavus, Freedas pamatė, 
kad našlė myluojasi su kitu 
vyru. Kada jinai priėjo už
daryti kambario langą nuo lie
taus ar gal bijodama perkū
no,!.tuo tarpu vėl blyktelėjo 
žaibas ir smarkiai trenkė, o 
sykiu ir Freedas paleido iš re
volverio šūvį, kuris pervėrė 
našlei pilvą. Jinai suklykė: 
“Mane perkūnas trenkei” ir 
už aštuonių valandų mirė, ir 
iki pat mirties jinai nesužino

jo, kad ją pakirto kulka, o ne

Cęiitral Trades apklį j Labo r 
Council, birželio 20 d. lai
doje rašo:

Rusija turi planą, kurio ti
kras tikslas yra sudaryti' ge
resnes sąlygas ir lengvesnį gy
venimą masėms, ir sulig ra
portų toje šalyje nėra bedar
bės.

Gi ši šalis (Amerika) po 
dviejų metų baisios ekonomi
nės depresijos net neturi pia
no pagerinimui padėties.
Tai taip dabar kalba de

šiniųjų unijos vadų kontro- įvairūs centrai bankrutuo- 
liuojamas laikraštis. Kodėl ja, tai tuo pačiu sykiu tūli 
jie dabar taip kalba? išmugelninkai pasinaudoja.

Todėl, kad vis daugiau iri 
daugiau Amerikos • darbi
ninkų pradeda suprasti, jog 
penkių metų planas Sovietų 
Sąjungoj reiškia, r----
darbininkams, kad ten dar
bininkų sąlygos nuolatos, 
gerėja, kuomet čia darbi
ninkų sąlygos blogėja, 
dalrbė didėja.

Tasai laikraštis siūlo 
Amerikos kapitalistams 
daryti kokį nors planą “pa
gerinimui’, padėties” del 
“pramonės sįabiliząyi.nio,” 
žinoma, kad darbininkai ne-

pusių. “ 
rašo:

- Vienas subankrutijusio vie
no centro buvęs direktorių nei 
iš šio, nei iš to pasistatęs di
delius namus. Kaip teko su
žinoti, atatinkamos įstaigos 
esančios susidomėjusios, iš ku
rių, būtent, šaltinių šis vyras 
tiek pajamų yra gavęs.
Kuomet įvairios įstaigos,

Nesąmonių Knyga
“Lietuvos Žinios” rašo, 

kad nesenai išėjo iš spau-

Tai tikrai;

tautiniai darbininkų klases ii', be -abejonės,, jie sugrįš 
skaldytojai, socialistai,- tu- persiėmę nauju supratimu 

Olympijadą” Vienoj, reikalingumo kovoti priešrėš
Austrijoj. Kaipo simbolas 
ąugimo socialistų vienybės 
su juodžiausia reakcija vi
sam pasauly, tūlas skaičius 
baltagvardiečių rusų iš Pa
ryžiaus, Varšavos, Rygos 
dalyvaus tame “socialistų” 
atletų suvažiavime. Vien 
tik iš to darbininkai gali su
prasti, jog suvažiavimas.S.! dos pagarsėjusio anglų^spi- , anti.darbinin.

be-

ir 
su-

ietų siųskite aukas į Pdttsburghą šiuo adresu: Pennsyl-1 persiimtų bolševizmo dva- 
ania-Ohio Miners’ Relief Committee, 611 Penn Ave., !sja>

Bet kapitalistinėj siste-
Estai” tarhė? pačiame name atidarė savo prigavingą kro- moJ planingumas pramonėj 
Erelį, pagadindami taipgi “mainierių šelpimo komite- negalimas. Kapitalistai ir

Išsikirpkite ir laikykite šičia paduodamus adresus, jų agentai gali kalbėti apie 
H.jūsų aukos tektų streikieriams, o ne streiklaužiams. I visokius planus, bet jie ne- • 
t n:r, VzAwVrv -Qv.™i/hr gaičs pravesti jokių planų,

kad pagerinti darbininkų 
gyvenimą. O darbininkai, | 
kapitalistinės .sistemos stu-'

1. Aukas- drabužiais ir valgiais iš New Yorko, Brookly- 
$o ir ąpielinkės, ir artimosios New Jersey siųskite bei I 
pristatykite į sandelį šiuo adresu: 240 East 9th St., New 
York City, Sandelį veda Darbininkų Tarptautinė Pa
talpa (Workers International Relief).
j Padekite mainieriams laimėti tą begaliniai svarbią 
Šovą kuri: platesniąją prasme yra kova jūsų pačių ir vi
sos darbininkų klases! '

ritualisto Conan
knyga “Ant Ano Pasaulio 
Slenksčio”; autorius ją bai
gęs rašyti prieš pat savo 
mirtį. Girdi; toje

Knygoje Konan Doil pasa
koja apie savo 
per vieną 

t su Lenino siela. t
Reikia lauktų kad, šita kny

ga SSSR skaityti nebus leista, 
nes autorius pasakoja, jog Le
nino siela “labai jam skundė
si gailėdamasi savo padarytų 
klaidų.”
“Lietuvos Žinios” norėtų, 

kad Sovietai: leistų skaityti 
knygas apie visokius kvai- kiose skurdo sąlygose, kad 
liausius dalykus.

WORCESTER, MASS.

pasimatymą 
spiritizmo seansą

suvažiavimas.kiškas
J

1932 metais, Los Angeles, 
Calif., bus Olympijada, val
dančiosios klasės atletų su
sirinkimas ; tasai įvykis bus 
išnaudojamas ? skiepijimui 
militarizmo dvasios. Tai 
bus . parengimas,. ;į kurį 
darbdaviai pils milionūs do
lerių. Pasirodys kelios 
žvaigždės, kuomet didžiau
sios pastangos bus dedamos 
užslėpimui tų faktų, kad 
milionai, darbininkų Jungti
nėse Valstijose gyvena to-

i prieš 
kapitalizmą^jų pačių šaly-i 
se. Jie sugrįš ir kovos dva
sioje sukilėlio vergo, Spar
tako, del nuvertimo kapita
lizmo ir įsteigimo proleta
riato diktatūros — vienin
telės sistemos, kurioje, gali
ma darbininkams -ištikrųjų 
užlaikyti savo įveikatą ir 

i išsitobulinti , fizikiniai ir 
protiniai. ’ ‘ ; '' ■ /s

Darbininkai ištiso pasau
lio atkreips savo* akis į 
Spartakijadą., Jungtinių 
Valstijų klasiniai sąmonin
gi darbininkai; privalo ją 
remti ir/privald, remti dar- 
bininkų^ sporto;! judėjimą 
šioje šalyje,; privalo remti 
Amerikos, Darbininkų Spor
to Uniją, kuri siunčia dele
gaciją į Spartakijadą.

Parėjęs namo, Freedas nusi
šovė. Jis buvo 12 metų jau
nesnis už tą našlę..

Nėra Nuskendęs Sausžemis ’ . 
Po Atlantiko Vandenynu
WASHINGTON. — Pasku- 

tiniuoju laiku iš po Atlantiko 
Vandenyno iškilo mažutė sala 
nepertoli nuo Brazilijos. Tūli 
žmonės padarė išvadą, kad tai 
dalis senovės sausžemio, kuris 
nugrimzdęs po vandeniu. Tas 
spėjamas šaužemis yra vadi
namas “Dingęs Atlantis.” Bęt 

jDr. Uenry -Washington juo
kiasi iš tokio spėjimo; taL^jr- - 
di, tiktai pasaka. O Dr. Hen
ry Washingtonas yra stambus 1 i 
mokslininkas, žinovas ugnia- i 
kalnių išsiveržimų, jūrų dug- J 
no keitimosi, kilimo ir puoli- | 
mo. Jis sako, kad naujasai J 

; žemės gabalas, iškilęs, is po 
.Atlantiko Vandenyno, tai; bū- j 
isią tik povandeninio kalnd Vir- ?| 
šūnė. Mat, augštas, bet siau- . I 
ras povandeninis kalnynas, .1 

I kaip kokia ketera, tęsiasi per J 
visą Atlantiką nuo šiaurės į J

Sovief^fiarbininkai Dirba be Prievartos
_ R. Knickerbockers, 

į republikonų N. Y. Evening Post’o korespon- 
. įpaskui per ištisas savaites tame laikraštyje pri- 

įąsė eibes neteisybių ir nesąmonių. To, mat, reikalauja 
įriešsovietinė propaganda, kuri vedama ištisame pasau
lyje, peH yižus kapitalistų organus. Tačiaus nei tas 
Knickej&ockeris negali išvengt nepasakęs žodžio kito 
ižesosi abię' Spyietus; ir pereitą pirmadienį, kalbėdamas 
lįer rhįę&.jps pažymėjo'nepaprastą komunistų dąrbin- 
gumą; 
Bad u

e' Spyietus; ir pereitą pirmadienį, kalbėdamas 

ęfetupse, nedvejojamą jdiseiplinos klausymą, ir 
l^feiįgia'u ir daaigiaU .'gyventojų, .. nuoširdžiai 

(komunistų) su-j>a-
auko fmį, / sako Knickerbockeris, “stato sistemą iabįi-

iau ir daugiau .'gyventojų,.

į, k 
bai 
įpi

khf ir farmų, taip kad, sulig jų apskaitliavimo, 
- $ęnkmetė& Planą, būs: jiems genaus negu1’ ka- 
atf ,W Sovietų valstybe bus antra tiek gąlinges-

ife, neįįu 1928 ^metais," kada buvo pradėtas vykdyti tas

J Kuoi^ęt; kąpitelistiįįai politikieriai prasimanydami 
2M110 D,,> Lni rlnvhn SnviiJi’ijapig.ypriverštipą”) bei “vergų” darbą Sovietuose, 

r —rboekeris pabrėžia, jog ištikrųjų ten žmones 
&tys- iš’.savd mdro (entuziastiškai dirba, kad pakelt savo 
ąblį pramoniniai ir abelnai ekonominiai. Jam atrodo 
Nesąmonė, kad šu vergais galima būtų atlikti tokius mil- 
įjfrnškuš darbus^ kokie yra dabar atliekami Sovietų Są- 
jfthgojd; 'todėl Knickerbockeris savo kalbą užbaigia 
3taip: r:.[ /' J •. > •
4 “Vergai pastatyti piramidas, bet ar gali jie pasta- 

į wti ir tvarkyti fabrikus? Jeigu Sovietų Sąjunga būtų 
i vergų šalis, visai nereikėtų del to rūpintis. Pavojus iš 
K^rgų puses nebūtų jokiš pavojus.”
r įjjto bijosi kapitalistai, tai kad Sovietų šalies laisvi dar-. 

-1 bįnyikąi: taip sąmoningai, gabiai ir energingai varo, pir- 
| myn savo socializmo statybos darbą, rodydami pavyzdį 
fcvlso pasaulio darbininkams. Štai kodėl prieš Sovietus 
P mobilizuojasi viii žemes kamuolio imperialistai.

-------- -

Sietyno Choras Gerai Veikia pietus; kai kur to pojūrinio 
kalnyno augštumog yra senai 
iškilę viršun ir sudaro tokias 
salas, kaip Azorai, St. Įfele- 

kad Sietyno na, Ascension ir kt.
NEWARK, N. J.—Smagu 

žymėti faktą 
Choras veikia gerai. Buvo 
manyta, kad po suvaidinimui 
operetės t “Kova, už Idėjas” 
sietynięoiai galės kiek pailsėti, 
bet apsirikta. Ne tik kad nega
vome pailsėti, bet dar daugiau 
įsitempėm į darbą. Štai tik 
vieno šio mėnesio veikimas.

Birželio 6-tą dieną dainavo-' 
me tarptautiniam chorų paren-Į 
gimė, Maspėthe.
dar tik nesenai suorganizuo-i 
tos Chorų Federacijos paren
gimas. v Birželio 13 d. vėl 
Maspethe, Lyros Choro paren
gime. Birželio 14 d.—Harri- 
sono- Kearnės draugų parengi
me, Nutley, N. J. Birželio 21 i išsiauklėja, žiūrint sulig to, 
—A.L.D.L.D. II Apskričio pik- kokiose v<rnco šmnoMiR auera.

| nike, Linden, N. J. Birželio ir gyvena.
j 27 d.—Newarke, “Daily Wor- jo” i___c------  —T —

atletus, į kęr” koncerte, kurį rengia vie- tarp skirtingų tautų žmonių
, ir irgi nemažina jų vaikų gabu- į. 

Tarptautinis Darbininkų Ap- mų. “Biologiniai (pagrįndi-* 
sigynimas. Gi birželio 28 tu- niai) skirtukai tarp įvairių' 
rėsime savo išvažiavimą Fen- tautų apskritai yra maži, nors’ 
ske Grove Farmoj, Livingstbn, | skirtumai viduje tos pačios į 

tautos tarp žmonių gali būt |- 
ir dideli,” kaip kad atranda (

i Franz Boas.

net tinkamos sveikatos — o 
dar mažiau tikros fizikinės 
spėkos — negalima įsigyti 
didžiumai tų, kurie dirba, 

. Tasai faktas, 
kad apie 3,500 išlepintų at
letų ims dalyvumą olympiš- 
kose žaismėse, kuomet 100,- 
000 darbininkų sportininkų 
ims dalyvumą masinėj 
Spartakijadoj, aiškiai paro- 

'do tų dviejų suvažiayimų 
pobūdžius.

Spartakijadoj sportinin- 
dartjininkų judėjimo - dirbtuvių ir kasyklų, i mc " (livdi nn -n. n v vz

darbininkai visokių rasių,

miami dar į didesnį skurdą, Pastaba Darbininkų Organi- Į prakatfuoja.
pagalios turės nuversti ka
pitalistinę sistemą ir įsteig- 

įti darbininkišką tvarką.

Del Civilinės Metrikacijos 
Lietuvoj

Tilžėj išeinantis Lietuvos 
darbininkų ir kaimo bied- 
nuomenės dvisavaitinis 
laikraštis “Balsas” birželio 
10 d. sekamai rašo delei ci
vilinės metrikacijos Lietu
voj: .

>.

fašistų valdžia rengiasi 
įvest civilinę metrikaciją, ži
noma, civilinės metrikacijos 
įstatymas, kaip iš ■ laikraščių 
jau matyt, bus iš. visų pusių 
apkarpytas. Jis bus nepakan
kamas. Fašistai geresnio • įs
tatymo ir dubt negal. Civili
nė metrikacija nfebuš privalo
ma visiems. Į Kas ' norės, tas 
galės meterikus sustatyti ir 
tuoktis valstybės .įstaigose, o 
kas norės, tas galės; pas viso
kių tikybų kunigus. Tik ku
nigų pareiga bus- dokumentų 
sustatytų bažnyčiose kopijas

zacijų Nariams

Birželio 14 dieną čia paskly
do butkinių “Buletinas.” Jie 
jį skleidė lietuvių parke (O- 
limpia Park). Pateko ir man 
vienas jų šlamštas, žiūriu ir 
stebiuosiu, kokią dėmę daro' 
darbininkui judėjimui ta po- 
piera.

Jie save dar vis vadina “ti
krais” < 
“gelbėtojais.” Girdi, jie nie
ko neturi prieš Partiją, o tuo 
pačiu sykiu ir niekina ją visais. suvažiuos. rlen nepaisant 
galimais būdais. Jie kalba, kas laimės arba kokia šalis 
kad per pastaruosius kelis mė
nesius Partija; nupuolusi na
riais ne tik pas lietuvius, bet ir 
kitakalbių tarpe ant pusės. 
O kaip tik priešingai. Pas mus 
Partija paaugo apie tris kar
tus. Jie kalbą, kad “nekovo- __
ja” prieš Partiją, bet įsako sa- 
vo sekėjams, kad organizuotus 
prieš Partiją. Jie ragina ko-

Ar Yra Skirtumas tarp {vai
rių Tautų Gabumų•

Profesorius Franz Boas, vie
nas iš viršininkų Amerikinės 
Draugijos Mokslui Kelti, sa.« 

j ko:
I-*-* 1

Tai buvo ‘ “Nėra jokio pagrindo tam ■ 
manymui, būk viena žmonių | 
tauta bei rasė iš pačios savo į 
prigimties esanti daug gabes- 8 
nė arba turi stipresnį būdą už f 
kitą tautą.” Būdas ir gabu- | 
mai daugiausia išsivysto bei /

prisiųs geriausius ___ i__ t
viso pasaulio darbininkų line' Komunistų ‘Sekcija 
klasė “laimės”. Nes tasai 
suvažiavimas bus daugiau, 
negu sporto suvažjavimas;
tai bus milžiniška darbinin- 

masinė demonstracija
prieš pavojų naujo darbda-

f-* ■* 1 VU A CV Į - V 1J lĮt U 1 y , a o * Apv Ik Vz 9 - • 1 .

voti prieš Lietuvių Komunistų V1U karo, nįąująz dęmonstra-
Frakcijų Centro Biurą ir vi
są Partiją. Tai tik veidmai-

ei ja darbininkų pasiryžimo 
ginti Sovietų Sąjungą, pa-

kokiose sąlygose žmogus auga 
. Tautų arba “krau- 

maišymasis per vedybas

Tai ką? Ar nors vienas! 
ąpielinkės choras gali susily
ginti su Sietynu? Kaip mato
te, tai tik vieno mėnesio bė- 
giu choras dalyvavo šešiuose 
parengimuose ir visur gerai 
pasirodė su dainomis, 

verti

— Laikraštis 
praneša, kaq

Shanghai.
Už tai “Dagungba” 

pagyrimo, tik vienoj Kiangsi provincij
niai taip gali kalbėti, o, ne ge- šaulio darbininku tėvynę, imli i rl n i **

Darbininkai sportininkai sietyniečiai ...... ~ -
i iš kapitalistinių šalių matys, kąd jie dalyvauja darbininkų j0j Raudonoji Armija tur 
’ ’■ snortininku lasęs pai engimuose n lemia jųO.OOO kareivių. O prie j j

pristatyti į. valstybes Įtaigas. teris ir kiti negeri. Taip da-|k«rle stovės augščiau visų i tyje pageidauju matyti siety- n e pnskai tom a gmkluotoj' 
„.„i.................... visi-nukrypėliai, kurie nori kitų. Tai bus grupė iš So- i niečius savo skardžiais balsais grupes valstiečių,. kurių

1_______r* _ •  a Al • • i . _ • 1 •   i • i • K I 1! __ 1 2 4.2 J ~ L.L.lr,. K xxwtz-x « x mi Iri n iii n o t

ra velijantį darbininkai.
Pakavojimui feavo veidmai

nysčių jie kalba, kad Partija 
"gera”, bet josi vadovybė ne-i i(i -
gera. Fosteris, Mainoras, A.m-'_ - * °

Prieš » civilinę metrikaciją 
didelį, triukšmą kelia katalikų 
kunigai. Jie bijos, kad su ci
vilinės metrikacijos įvedimu 
sumažės jų įtaka.- Jei žmo
nės galės gimt, tuoktis ir mirt 
(laidoti be kunigo pagelbos, 
tai neišvengiamai pastarųjų 
autoritetas puls. Be to dabar 
ir netikinčiam dažnai prisei- 
na lenkt • savo sprandą prieš 
kunigą, kad jis sustatytų, 'gi
mimo arba susituokimo aktus. 
Piktuoju gi su kunigu gyven
si, tai kunigas arba brangiau

pakavoti savo tikrąjį kailį nuo i vietų Sąjūngos (kurią Bru- linksminti darbininkų kovas ir veikia nereguliariai.
Cr W V ' 7 • \ </ * •

eningoi valdžia, prigelbstint pa^g^u®‘ 
Vokietijos ■<;

Pruseika jiems padeda; Tai bando
matote, kur nuėjo Pruseika? |Spartakijadoj). Ta grupė 
Mes turime būti atsargų^. Rei- j atvyks iš tos šalies, kur

I .. . .......

tus iš mūsų tarpo. Neimkite, 
draugai, worcesterieciai, plati
nimui tą butkinių šlamštą* A. 
L.D.L.D. konstitucija nustato, 
kad tik darbininkai, kurie re
mia mūsų komunistinį judėji-

darbjnjnkų.
■’ Iš Kuodžio/ aiškinimų gali

ma, jau aiškiai matyti,1 kad ir 
Pruseika jiems padeda. ■__

socialistams, Bet tai dar ne viskas. Šie-' '
tynas liepos 4 dieną “Laisvės” j Beje, draugas sekretoriiis

neleisti dalyvauti piknike skambės dar skard- man pakišo laišką ir vėl bu
žiau. Jau yra paimtas busas pakvietimu į Penn. valstiją, 
del 40 asmenų. Jame bus vie- Bet tai dar toloka, rugsėjo; 6

kia vyti laukan tokius šlamš-' sveikata fizikinis ir proti- tos ne choristams, bet ir. dieną, kuomet ten bus rengia-
X2 X « 4* « K T 2 "1 w 2 4- z-» n r, n 1 1 A n 1 H W> n 111 t 11’ O /A 4 4 T A i Art ’ ’ i v z-J i • 1»M «

mą/.^gali būti nariais šios or
ganizacijos. Tad saugokimės, 
tų darbininkų išdavikų.

Telšių Žemaitis. .

pašaliečiams. Jų, mes mano- mas 
me turėti dar daugiau. Ma- kas, 
noma, kad reikės imti du ar noma, kad tuoj ir nutarėme 
trys busai tik iš Newarko. Tai,važiuoti visas choras su did-

••Laisvės” naudai pikni- 
Laurel Spring parke. Ži-

j tik rengkimės gerai prie šios žiuliu busu.
iškilmės. ' Organizatorius.

i%25c5%25a1vien..su
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Lyros Choras, L. I. N. Y., dainuos bendrai su lutais chorais šiame piknike.
——Mirwv-iTKviim—.r irrrn irnwiMr<ii --y r

Jubilejinio Apvaikščiojho Iš kiliai įvyks

s

PRADŽIOJE 25th AVENUE, BROOKLYN, N.' Y.

JIEMS VADOVAUS EDWARD J. SUGAR

Šiame piknike roatysitės su draugais ir pažįstamais iš arti ir toli. Dėka dviejų dienų 
šventei bus puiki proga iš toliau atvykusioms pamatyti New York?, didžiausią ir gar
siausią pasaulyje komercijos centrą.

Elena Retikeviciūtė
Jai vadovaujant dainuos vi
sos New Yorko apielinkes 

chorai

Jau Sukako 20 Metų, kaip “Laisvė” Leidžiama
Ruos.ama Įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 

tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

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

“Nuo Gastonijos iki Volgos”
Taip užvardintas judžių paveikslas bus rodomas šia

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

Bus Perstatyta Veikalas 
SCOTTSBORO CASE

Naujus šokių Kavaikus Grieš Dvi Or kės tvos
Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą

— ir —
Win. Norris (Norušo) 8-nių Kavalkų Orkestrą

Massachusetts Valstija su Connecticut 
Trauks Virvę

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

yra žymiai padidintas.
ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

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

Atsiminkite, kad šiame piknike bus tūkstančiai žmo
nių. Tat išanksto Įsigykite įžangos tikietus, kad ne
reiktų ilgai stovėti eilėje prie vartų. Aido Choras, Brooklyn, taip pat dainuos bendrai su kitais chorais.
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Tūkstančiai Lietuvių Darbininkų
Badauja S. Paule, Brazilijoj

’ (Tąsa)
II. Dubinka

Dubinkoje darbininkų miesto kvartale 
pas Guščiną jau keturi metai, kaip gyve
na fabrikos darbininkas Steponas Kara j e- 
vas. Jis gyvena vienas, jo žmona mirė 
apie penki metai atgal. Jis turi sau atski
rą kambarėlį, nuo fabriko liuosas valan
das praleidžia prie knygų skaitymo ir va
karais pas jį kambaryje ilgai šviesa, jis 
vis skaito. Neveltui jį “Karabulio” fab
rike jau praminė—“mokytojam.” Reikia 
darbininkams kas nors sužinoti arba pa
rašyti, jie kreipiasi pas “mokytoją.” Ir 
į visus klausimus tas stebėtinas “mokyto- 
i’as” suteikia rimtus atsakymus. Draugai 

jį atsineša su pagarba, nors kartais jiems 
ir yra noro paerzinti jį su jo knygų skai
tymais.

—Nu, pasakyk tu, niokytojau, kodėl pas 
žmogų yra po penkis pirštus ant rankos, 
o ne po aštuonis, atrodo, kad su aštuoniais 
lengviau būtų dirbti?

—Reiškia, nebūtų lengviau aštuoni, jei
gu yra tik penki, nes tik tiek ir reikia,— 
atsako Karajev, tartum nesupratęs jųjuo- 
Uo.

—Nu, bet visgi, kaip ten tavo knygos 
tokius dalykus išaiškina?

—Knygos apie tai nieko nesako. O tu, 
drauge, Karosai, plepi ir patsai nežinai 
ką. Kaip yra parankiau, taip ir išaugo, o 
kas yra netinkamo ir nereikalingo, tas iš
nyksta... Gal kada ir buvo aštuoni pirš
tai, bet pasirodė, kad tas nereikalinga, na 
tai ir liko tau vargšeliui tiktai po penkis 
pirštus... O kam gi tu nori jų daugiau tu
rėti, pilnai užtenka ir po penkis pirštus, 
vistiek jais dirbi del kitų.

Steponas visada taip nuo juokų pasuka

traukė ne savus plaukus ir pasirodė, kad 
tai jaunas žmogus, apie 20 arba 22 metų. 
Tai Viktoras Klimovas. Jo tamsiose aky
se dar buvo neramumas. Ant veido matė
si nerviškumo antspaūda.

Antras vidutinio ūgio, tai Steponas Paš- 
Čūkas. Nusiėmė dirbtinius, rudus ūselius 
ir padėjo juokaudamas juos ant stalo. 
Steponas buvo apie 30 metų: diktas^ su 
tvirta krutinę, gyvomis tamsiomis akimis, 
vikrus, balsas storas ir kurčias.

Klimovas ir Paščukas tuoj aus nusiren
gė, numetę ant grindų kepures ir gerai- 
apdėvėtus švarkus. Kiti du sėdėjo už sta
lo, kaip atėjo, matomai jie skubėjo grei-

žiū

PLYMOUTH, PA. (
A.L.D.L.I). 97-tos kuopęs susirinki^ 

mas bus trečiadienį, 24 d. birželio, 
po No. 211 E. Main St., 7-tą vai. ya,- 
kare. Visi nariai ateikit jr pasv- 
stengkit užsimokėti mokesčius, gau
sit naują knygą “Aliejus!” |

Sekr. M. Stanislovaitiene/\ 
(147-148)

MONTELLO, MASS.
Tarp. Apsigynimo Fondas rengia 

šokius Šeštadienį, 27 birželio, L. T. 
Namo Parke. Grieš gera Bert Orris 
orkestrą, susidedanti iš 10 muzikan
tų. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti. Rengėjai.

• (148-149) i '

MINERSVILLE-SHENAN- 
DOAH, PA.

I hs
Bendras Apskričių metinis išvažia- j E 

vimas bus sekmadienį, 28 birželio, Į K 
Minersville pušyne. Prasidės iš ry- i p 
to, o programa 3-čią vai. po pietų, j K 
Kalbės d. A. Bimba iš Brooklyno, Į fc 
dainuos Lyros Choras iš Shenandoah. Į i 
Draugai ir draugės, visi dalyvaukit, i K 
nes toks išvažiavimas įvyksta, tik ■ c 
kartą į metus. Rengėjai, j R

(148-149) i R
SCHENECTADY, N. Y. • I

A.L.D.L.D. 14-tas Apskritis turės1 B 
savo metinį parengimą 19 liepos . R 
(July), Schenectady. Tai bus šei- ! R 
myniškas išvažiavimas, šeimyna pa- B 
'simokės $2.00, už tai bus prirengta R 
valgiai ir t. f. Žaidimai tęsis per j R 
'dieną miške, o jei pasitaikintų lie-1 § 
tus, tai bus perkelta į Lietuvių : B 
Kliubo svetainę. Smulkmenos bus j R 
pranešta vėliau. Tikime, kad visos R 
to apskričio kuopos pradės rengtis ; B 
prie to išvažiavimo. Noriu dar pa- > ft 
minėti, kad tarpe Schenectady dar- 2 
bimnkijos eina rinkliava paramai . 
darbininkų spaudos. Jau sukelta ne-; — 
maža suma, bet ant to negalima su- J 
stoti, nes mūsų spauda negali trauk- | 
tis atgal, kuomet šių dienų civiliza
cija braška iš visų pusių, nors mes 
ir kenčiam bedarbę.
A.L.D.L.D. 14 Apskr. Pirmininkas.

Ieaston, pa.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

231 kuopa rengia šaunų pikniką sek
madienį, 28 birželio, Hacketts Parke. ; 
Kviečiame vietos ir apielinkės publi
ką skaitlingai atsilankyti, nes turėsit ! 
progą linksmai ’laiką praleisti. Bus : 
skanių gėrimų ir užkandžių. Be to, I 
turėsit progą išgirsti apie streiką, Į 
kuris dabar tęsiasi Eastone, Phillips- j 
burge ir Alientowne.

Komitetas, j
(148-149)1

DETCO^tTmTČH. i
Lietuvių Kliubas rengia puikų pik- j 

niką sekmadienį, 28 birželio, Capitol 1 
Parke, linkui Toledo važiuojant Tele
graph Road. Bus įvairių žaislų, į 
kumštynės, gera muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Jžanga vyrams 50c, 
męterims 25c. Kviečiame visus atsi- - 
lankyti. Rengėjai. į

(148-149) Į
PHILADELPHIA, PA. !

A.L.D.L.D. 141-mos kuopos susi- j 
rinkimas bus sekmadienį, 28 birže- , 
lio, po No. 928 E. Moyamensjng 
Avė., 10-tą vai. ryte. Visi nariai j 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. | 
Pasistengkit ir mokesčius užsimokč- 

gausit naują knygą “Aliejus.” 
Sekr. J. Baranauskas.

(148-149)

CUFFSIDE, N. J. ’
L;D.S. kuopos susirinkimas įvyks ■ 

ketverge, 25 d. birželio, Mažeikos :sa- j 
ė j, 185 Jersey Ave., 8-tą vai. vaka- ; 

re. Visi nariai būkite šiame susirin- 
kime, nes yra labai svarbių reikalų j 
delei aptarimo. Komitetas,

BALTIMORE, MD.
Sovietų Unijos Draugai rengia > 

svarbias prakalbas penktadienį, 26 
birželio, Berry Hali, 745 W. Balti
more St. Pradžia 8-tą vai. vakare. 
Kalbės tik ką sugrįžę iš Sovietų Są
jungos J. Pointz ir Pomory. Kvie
čiame visus lietuvius darbininkus at- : 
silankyti, išgirsit daug naujo.

Komisija.
"'•< ’ (147-148)

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”
Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENfi, * 

Savininke
Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas South Boston 4645-R

Tūkstančiai lietuvių darbi- Mano švogeris... jo reikia 
ninku S. Paule badauja, netu-1saugotis. . . Bet jis durnas. . . 
ri darbo, neturi valgyti ir dau-Įkada, girdi, redakciją Valaičio 
gelis yra išmesti gatvėn vie-'sudaužė ir mane konsulas ir 
nuošė marškiniuose butų savi-'mano švogerį po kelis kartus 
ninku; už nesumokėjimą buto šaukė, aš žinau, bet nesakiau, 
nuomos konfiskuoti daiktai J Mano švogęris nežino...
Padėtis liūdna ir galo tokiai; rėk, matai tas ką anoj pusėj 
padėčiai nesimato. Alkani kelio irgi daužė Valaičio re- 
darbininkai jieško išeities, bet ;dakciją, bet aš nesakiau”, 
sunku neorganizuotiems bū-', jp. Juodžiavięius tokius ma
nant ją rasti. Darbininkai pri- nevrus dirba tik dėlto, kad 

žmogus patikėjęs daugiau jam 
papasakotų.

Man teko pažinti fikrą Jųp-r 
džiavičiaus fizionomiją. 10 d. 
balandžio š. m. rengė S. Pau
lo bedarbiai bado maršą. Juo- 
džiavičius tarp atsilankiusių 

be_ j žmonių varė stačiai juodašim- 
. Jis kalbė

jo, kad bedarbiai eina šiandie 
nuversti valdžią ginkluoti, gin
klų, girdi, pilni kišeniai. Kuo
met aš jo užklausiau, ar jis 
matė. Taip, girdi, tu nema- 

itei? Stebisi. Jis vadino ba-

eina prie tokios išvados, kad 
nuo bado reikia gintis organi
zuotai. Suprantama, kad tik 
gerai' organizuoti darbininkai 
privers kapitalistų klasę su
teikti jiems pragyvenimą.

Kapitalistai, matydami . iš-Z Jk » </ ' <# A X. C V £./ A V C.V A A kJ v A j A A A v V v J A A A A a O

tai apleisti. Vienas buvo retais ūsiukais, klijuotus ant stulpų lapelius, 
apie 25 metų, maža rusva barzdyte. Ant- rengiamas bado eisenas 1 
ras, apie 40 metų amžiaus, „J.
dirbtinų ūsų, nei barzdos, tik užsitraukęs sutrukdžius bedarbių organi- 
ant veido plačiais kraštais kepurę; tai bu-j>žavimai, 
vo K. Pacenko, kubaniškas kazokas, L_. annrnflTr,J 
ris apie tris savaites laiko, kaip atvyko iš 
Akatujo miestelio, kur jis išgyveno veik 
keturis metus laiko. Jo kaimynas taipgi 
kubanietis, tai Taras Bandarčuk, paskuti
niu laiku daugiausiai veikė Armaviro mie
ste, ir tik nesenai atvyko į Krasnodarą.

—Na, štai ką, draugai,—tarė Pacenko. 
Jo balsas skambėjo rimtai ir įtikinančiai. | 
Buvo matyt, kad jis yra vadovaujamas 
draugas.—Mes ant greitųjų aptarsime rei-

ras, apie 40 metų amžiaus.
L Zitryic. žilu- rengiamas nacio eisenas, ne- j
neturėjo nei- darbių komitetų steigimą, kadjJišką provokaciją.

.. . . -• n w • ■. i i • • i 1 r rl 1a r\ rl o v»V\ i o ■>

, ir augantį teisingą 
1 supratimą, mobilizuoja polici
ją, šnipus, kunigus į pagelba, 
j kad sutriuškinus mirštančių 
darbininkų iš bado išstojimus.

Bedarbiai organizuojantis . duobus vagimis, žulikais. 
turi būti atsargūs, kad šnipų- rpa paų vakarą buvo areš

tuotas Grimza ir Valiukas (ne 
tas žvalgybininkas, yra vienas 
Valiukas susipratęs darbinin
kas). Reikia tvirtinti, kad šie 
du darbininkai buvo įduoti 
šnipų, Juodžiavičiaus. ir Juod- 
gudžio.

Juodgudis yra kilęs, sakosi, 
nuo Šunskų. Dabar jis gauna 
atlyginimą už šnipinėjimą. Sė
di visada Juodžiavičiaus krau
tuvėje ir klausosi ateivių pasa
kojimų. Jis kartą taip pasi
gyrė: “Aš žinau jau kelis ko
munistus, portugalus, lietuvius 
ir vieną italijoną, kurie lipi- 
Tia atsišaukimus ant stulpų. 
Italijonas persikėlė kur ten ki
tan butan, bet aš sužinosiu 
kur jis gyvena.”

I • ’ i
Klausimas kyla, delko jam 

žinoti ? Suprantama,

neįsileidus į savo eiles, su šni
pais reikia kovoti, kaip su pa
siutusiais šunimis.

7 ' ; sekimui lietuvių 
darbininkų judėjimo yra nu
samdyta brazilų valdžios visa 

x 'eilė šnipų. Lietuvių konsulas
kalą, o jūs, draugai, padarysite kas rei-^. paule irgi paverstas žval- 
kia... Drg. Liza kalbėjo, kad iš štabo gau-, gybos punktu. Mačiulis, Gau
ta kokios tai naujos žinios, ir mes su d.'rilius ir Valiukas gauna su- 
Tarasu tuojaus apleisime. ;mas pinigų už šnipinėjimą nuo

TZ i-o i, - i tzt 1 brazilų valdžios.—Kas davė r—paklausė d. Klimo v.
—Vėl Vladimiras. . . mų vįsa eile šnipų lietuvių gy-
—Gerai prisitaikė prie tų niekšų tas mu-į veliamuose rajonuose komu

nų draugas,—uągyrė Paščukas. inistų sekimui. S. Paule lietu-
“Vladimiras”—tai buvo slapyvardis vie-! viais apgyventuose rajonuose

prapuola noras juokauti, ir vieton juokų i revoliucinio . generolo. Pokrovskio, kaipo 11 Vūląbelos rajoneĄeka ir^tei- 

jtuvininkė Emilija Baltušytė ir 
I šnipas krautuvininkas Kazys

' ’ s. Baltažytė yra la- reikia
kad išdavus policijai reikalui 
esant.
JuodgUdiš, konsului reikaĮaū- 

Ši są- j ant, rinko ir teikė žinias apie

Per konsu
lą yra nusamdytų ir apmoka-

reikalą rimtai ir taip, kad pas juokautoją no iš draugų, kuris prisitaikė prie kontr- į šniP^ netrūksta, 
prapuola noras juokauti, ir vieton juokų į revoliucinio . generolo . Pokrovskio, k<»xFV. .
pradeda rimtai kalbėtis apie savus reika- raštininkas jo štabe, ir kasdien darydavožinias policijai smpe <rau- 
lūs, pas visus atsiranda naujų minčių, ku-; pranešimus bolševikams^ apie baltųjų pla-i . ...
rios ir artimos ir suprantamos ir apie j nūs, bei siųsdavo kitas žinias.

r- kurias reikia kalbėtis. Į ~........ \
Stepono veidas iš pirmo karto nepatrau-1 vą ir nežiūrėdamas nei ant vieno,—mes su , 

kia, bet tai tik pirmame pasimatyme. O , Tarasu eisime...
pasikalbėk tiktai su juo, jo akys nušvinta važiavę du draugai, jie mūs laukia... Rei-'!“socio de Comercio”.
malonumu ir žodžiai jo tokie paprasti ir
užinteresuojanti, patrauks tave ir privers pranešti jiems apie mūsų planus 
klausytis jo kalbos. • Į Liza*sake, kad yra naujų įvykių.

Šiandien Karajev per visą dieną kaip tai i —Kur?—paklausė Bondatčukas;
ypatingai susimąstęs ir tylus: į darbą.atė-! —Kubaniaus Radoje... fc AL., ,_|AiUI 
jo vėliau, kaip kitados, iš darbo greitai nu- suskilo: vieni jau bėga iš miesto, o kiti yra' i_icij 

; siskubino — tai retenybe su juomi. Jo —-- ---- 1------x- -*1-1 11 1 -
kambaryje tvaria, kiekvienas dalykėlis sa
vo vietoje, jis tartum kur išvažiuoti ren
giasi, vaikštinėjh po kambarį ir perrink- 
(Jinėja knygas ir ,tt. Greta su tuo kamba
riu yra nedidelė virtuvė, ir ten viskas 
tvarkoje... Paėmė jis knygą, paskaitė 
truputėlį., bet mintys ne tos, kaip seniau— 

. padėjo ją... Pavaikščiojo, pasigamino
maisto, ir povaliai gėrė arbatą... Iš(ėjo į 
prieangį, kiemą, ir vėl sugrįžo, vis ko tai 
nerimavo, laukė.

Pradėjo temti, kambaryje pasidarė vi
gai tąmsū, bet Karajevas. šviesos neužžie-

i m • -J. • j - ta 1 1*1 i I Matuso.nis. jjaiwajf VVJ J x cv J
i “Tai ^staų—tęsė I acenko, nuleidęs gal- ^aį šnipinėjime atsižymėjus.

"* ~ ~ 1 Villabelos rajone yra susi-
0 J Tarasu eisime;.. Iš Novorusisko yra at- .tverus prekybininkų 1 sąjunga,

r kia su jais pasikalbėti, viskas sužinoti ir'junga yra pasistačiusi sau tik-; tuos lietuvius, kurie dalyvavo 
s pranešti jiems apie mūsų planus... Drg.»'sIą išrbikalaut iš tų pirkėjų! daužyme Valaičio ir konsulo

_ . - _ -s x c . ° _____X 1 _ L _____1 2   J_____  .** 1 v’ah h Imi i/ao • Iznrl o n m a 11H n 11 v

ti,
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LIETUVIS GRABORIUS

tės pas:

Norintieji ge- 
riaifsio patar

navimo ir už 
ž e m :į kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Beli Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS ■ '
GRAB0RIU8-UNDERTAKER

Uibr.lc&muojn ir laidoja numiruviua *nt 
riaokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir ui žemu kainų nuliūdimo 
talsndoje fiuukib'a pas mano. Pas mane 
galite g>uti lolus ant viliokių kapinių |cuo 
geriausiose vietose ir ui žemų kalnų. —

u kurie prekes imdavo iš redakcijos; kadangi sudaužys 
|es ant bargo ir neuž-^mas įvyko perversmo metu,. 
io. Sąjunga turi apmo-. valdžia nesutiko areštuot ir 

! taip paliko.
ku kurių pagelba yra ■ Šitų šnipų krautuvėse susi- 
J išreikalavimo darbai.' rinkę lietuviai diskusuoja vi- 
‘ į tokių skolų reikalus šokius klausimus gerdami. Ne- 
|į nesikiša. Tad minė- žinodami lanko_ jas ir mūsų 
iįųnga, su pagelba pa- draugai ir nesislėpdami plepa;

“ ‘ ir pri-Įgi sužinoję ką paslaptingo šni-
pinigų 1 l^i praneša policijai ir vėliaus 

| policija persekioja, areštuoja, 
du' lietuviai darbininkai.

; pirmoj eilėj komunistai, visų 
’.išvardintu šnipų turi saugotis, 

Krautuvninkams yra įsakyta [ kai'’ Juos
rinkti žinias apie nesumokė-: nevalo ho.kotuot ,iy krautu-

i krautuves ir Ye“.'™K0 !r kltus<ac:
v. . kalbinėti. Tokia kova turi žinias . _.. v .būti su šnipais.

Pundas.
Š. Paulo—12—V—31 m.

pinigus 
krautu]

• J “k. I 1 •• i simokelw. vuxi

irdeta^ kad JI | karną Jidvokątą, papirktą po-j 
liciją, j 

' j vedam
—O kaip generolas Pokrovskis?—vėl pa-'Mat, ij

, I ’ ' valdžiJ

pasiryžę kovoti iki galo.

klausė d. Bondarčukas.
—Pirmas niekiąs,pis 

Klimov, ir nusijuokė, 
žius baltus dantis.

—Pabėgs,

1023 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa.paįįęgs,—įkirto d. toji ks® 

parodydamas gra-! perkany šnipinėjimų i 
i sidong$s išreikalvimu

—Pabėgs, tai pabėgs,—garbiai mąstė p^Pūiėjimo darbą varb. 
Bondarčukas—bet štai ką jie daro: kas lie-! SiDun^ai priklauso 
čia Kazanką, tai tikra tiesa, ten pastatė 1 ,.a ,°_s. kX.au^v.inln <a1’ 
keturias kartuves ir pakorė 12 musų drau-! - ■

x . ........ . rinkti žinias a—Štai tas reikia įklijuoti,—ir dūrė Pa- jusius pinigų į ___
cenko pirštu į stalą, žiūrėdamas į Klimovą,. krautuvininkai surinkę ž‘.

_ ________ | buk norėdamas parodyti, kur reikia “įkli-lyra šaukiami sąjungos valdy-,
xįr tai artimai į namo geležinį stogą Juoti” tas faktas,—ant to reikia ir pasta-|bon klausinėjimui. Gavę ži-i 

bininką per , policiją ir ima 
kamantinėti; kaltina komunis-j 
nistu, areštuoja ir sodina kalė-1 
jiman. Kadangi neužsimokė- Į 

i jusiu bedalių yra daug, tad ’; 
ir kamantinėjimas yra masi- 

—Tas negalima, nesuspesime,—buvo pra- nis. šnipų Baltušytės ir Matu-j 
dėjęs protestuoti Taras. ;šonio buvo keletas lietuvių to-į

i išduoti, apkaltinti j 
komunistais ir pasodinti kalė-' 
jiman.

Mokos rajone šnipinėja lie
tuvius senas šnipas krautuvi
ninkas Juodžiavičius ir Juod
žiavičiaus švogęris, kartu gy
venantis, J. Juodgudis.

Juodžiavičius yra senas ir 
gudrus šnipas. 1920-22 m 
jam Mariampolės žvalgybos! 
punktas buvo pavedęs šnipinė
jimą Mariampolės profesinės 
sąjungos. Jis į Mąriampolės 
profesinę sąjungą įstojo žval- 28 
gybai prisakius; jis buvo ap-;Į>a,rk?. 
mokamas ir šnipinėjo virš 2 
metų. Kariuomenėj 
jąnt, kariuomenės tarpe šnipi
nėjo.

Atvykus Brazilijon, nutrau- Čiai bus pilnai pateųkinti, nes vieta 
- - L labai puiki. T“* 1---- .-.o..o n.i_

! lyvauti.
KELRODIS: 

Great Necko

atsimušė du akmėns balsai. Karajev pa- tyti klausimas,—ir jis atsisuko linkui Paš- 
sikele ir išėjo į prieangį—ten iš priešingos čuko.
pusės greitai prie jo priėjo du kokie še$ė: 
liai.

—Ar viskas ramu?

—Gerai,—sutiko tas, suduodamas sau 
per kelį.—Bet aš manau, kad prisieis pa- J
gaminti du lapeliai: vienas -apie Radą, o

—Viskas ramu... Į, kairę... Atsargiai, antras apie Kazankos įvykius.
čia trepai... b kur skrynia, ar pas Kli- 
.movą?
\— Taip,—kas tai atsakė greitai,—neuž
daryk duris, jie ateina paskui mus.

Ūž rainutės laiko nuo tvoros atsitraukė 
dar dvi figūros,—jie nešė ką tai juodo. 
Karaįeyas greitai pasileido juos pasitik
ti, prisidėjo prie skrynios nešimo, ir taip 
Visi trys įnešė ją į prienamį ir į virtuvę. 
Užsidegė, lemputę, pridengė ją drabužių, 
kad netaip šviestų, ir pradėjo daiktus iš-

—Nutilk, draugę Tarase—perkirto jį Pas-' kiu būdu 
įkas,—kartą kalbu, tai ir turėsite savo komūnist;

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertu. Ban- 
kietų. Vestuvių. Susirinkimu ir 
tt. IJuikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturiom Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS..čukas,—kartą kalbu, tai ir turėsimi ___
darbą atlikti... su Klimu abudu, jeigu tą 
nepadarytume, tai kam mes ir. verti būtu
me ! ? * '1 ,'f

—Na, tai gerai, imkimės greičiau darbo, 
—greitai kalbėjo Pacenko. Jis nekantra
vo, d. Lizos pranešimas nedavė jam ramu- 

Kad netaip šviestų, ir pradėjo daiktus iš- mo.
iminėti. Kiti draugai įėjo į kambarį, pa-l Karajev tylomis sėdėjo ant pat galo 
sidairė, palietė vieną, antrą knygą, pažiū- suolo ir į svarstymą su savo kalba nesiki- 
rėjo atsargiai pro uždangas į kiemą, ten šo, tik atydžiomis akimis tėmijo kiekvieną 
nieko, tyla ir tamsa. j draugą, kuris kalbėjo.

Tai į naują, slaptą-—pagrindinį gyveni-! —Steponai, aš manau, kad tu su savim 
mą persikėlė pagrindyje veikianti draugai I pasiimsi pusę lapelių?—ir pažiūrėjo į d. 

Klimovą.
—Taip, paimsiu.
—Bet būk atsargus, nelįsk į duobę.
—O jeigu pateksiu, tai ir išlipti galima, 

—rimtąi atsakė Klimovas.
—Taip ,taip išlipsi... 

!pavyksta... Tai štai ką, 1 • i • v 4* i

bolševikai. Kartu savim atsinešė ir i 
raides, juodylą, mašinėlę ir popierius, —•

1 “aklį reikia paruošti atsišaukimas.
kiū’ie įėjo į kambarį, matomai labai

t

o, tik atydžiomis akimis tėmijo kiekvieną

L
škubejb, tris kartus ėjo į virtuvę ir ragino
draugus vikriau dirbti: —Taip , taip išlipsi... Ne visada, drauge,

—Paskui susitvarkysite. Paspėsite... ' pavyksta... Tai štai ką,—ir vėl jis atsisu-
Na, greičiau, greičiau ruoškitės! iko linkui Paščuko,—ar negeriau bus, kad

Visi suėjo į kambarį. Nusiėmė kepu-!tu kol kas patsai vienas pasidarbuosi, o 
res ir nusirengė. Vienas augštas diktas mes pasikalbėsime apie kitką tuom kartu, 
juodbruvas vyras, nedidelė gerbiniuota supranti? Jūš su draugu Klimovu sutvar- 
barzda, dideliais plaukais, greitai nusi- kyšite. (Bus daugiau)

949-959 W?H<Highbv Av<».
i ;

, i , . Tel..

..PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HUNTINGTON, N. Y.
Trečias A.L.D.L.D. 231-mos kuopos 

metinis išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
> birželio (June), 1931, Bergen 

:, ant Oak ir Wood Ave. Sod-
* . ! nas atdaras nuo pat ryto. Muzika 

Virs Z j nuo 12-tos vai. Grieš, kol saulute 
taniau-I švies. Šokiams platforma plati. Bus 

įvairių žaislu ir programėlė. Taipgi 
bus užkandžių, lengvų gėrimų ir sal
daus pieno nuo farmos. Visi sve- 
labai puiki. Tat kviečiame visus da- 

Rengėjai.
nuo New Yorko ir 

apielinkės važiuokite

kė fabrike koją, už kojos nu-; 
traukimu gavo apmokėt ir už 

įtuos pinigus atidarė krautuvę.. i. t ,, - v vireub nuenu upiemnvun vaznuwmw;
Aktyviu šnipinėjimu užsiima Jericho Turnpike iki New York Ave., 

nuo konsulo atvažiavimo laiko | 
į Braziliją. Jis kartą taip yra1 
pasakęs: “aš dabar negaliu 
užsiimti šnipinėjimu, nors kon
sulas ir labai manęs prašo.

pasukit po kairei ir važiuokit iki 
11th St., pasukit po kairei ir važiuo
kit iki Oak Wood Ave., tad pasukit 
po dešinei. Ties parku bus iškaba. 
Atsitikime lietaus, išvažiavimas įvyk
tų 12 d. liepos (July), toj pat^j.} M Bakhunas> Savininkas

Moderniškiausi įtaisymai
38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y.

TeP, Stagg 2-5938



KMMMBMRI

Puslapis Penktastrečiadienis, Birž. 24,. 1931

RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO Kaimietis

BALTIMORE, MD.WILKES-BARRE, PA.

są
vado vau j a

tarpe yra grupe 
kuriai

Kuodis. Jų tikslas 
kiek galint Komu-

badu stipti, kuomet pilni san-'dirbti Vaikštoras ir B. šlioge- 
ris. Visi šie yra fašistuojanti

gai. Įžanga visiems veltui.
P. P. š.

kiškų draugijų, o darbininkų 
reikalais visai nesirūpina.

Tokių organizacijų čia taip 
pat netrūksta. Galima pasi
rinkti kokį tik vardą nori: šv.

Teresės,” 
ir dar

Piknikas Komunistą Partijai
Birželio 28-tą dieną yra ren-j 

giama piknikas Komunistų > Onos,” “šventos 
Partijos naudai. Pikniko vie-j ‘‘Nekalto Prasidėjimo 
ta yra Radzvilos ūkė (farma). į kitokių vardų.

Komunistų Partija yra vie-1 Tos draugijos visai atsilikę 
natinė darbininkų Partija, k u- nuo gyvenimo. Atrodo, kad 
ri susideda iš darbininkų ir toms moterims būtų geriausi 
gina jų reikalus. Komunistų j laikai, kad jas neišnaudotų ka- 
Partija veda darbininkų ko-i Realistų klasė. Rodos, tai gė- 
vas, ruošia demonstracijas irjda lietuvėms moterims taip 
vadovauja streikus. Darbiniu- miegoti ir eiti įsikibus į kuni- 

Mes turėtume jau
• pamatyti, kad visi darbininkai 
yra išnaudojami ir moterys 
Uaip pat turi bendrai kovoti su 
darbininkais.

Moterys dar labiau išnaudo
jamos, nes jos turi dirbti tan-

dėliai visokių gėrybių.
Taip pat turiu pranešti lie- elementai, 

tuviams darbininkams, kad j 
trečiadienį, birželio 24-tą die-J 
ną, čia kalbės tik ką sugrįžę i 
iš Sovietų Sąjungos delegatai, i 
Albert Pomory ir J. S. Poyntz,; 
Lietuvių Kliubo svetainėj, 8-tą i A.L.D.L.D. 25-ta kuopa lai
vai. vakare. Kas tiktai nori-.1, k ė savo specialį susirinkimą 
te išgirsti apie Sovietų Sąjun- Į 18-tą dieną birželio, Lietuvių 
gą, jos dabartinę padėtį; atei- ; Svetainėj. Šitas susirinkimas 
kite į šias prakalbas. Kalbė- < buvo šauktas tam, kad įs
tojai yra žymūs darbuotojai ir sprendus ir ištyrus, kodėl kuo- 
geri kalbėtojai. Prakalbas - Pos valdybos nariai nesilaikė 
rengia Sovietų Sąjungos Drau- kuopos tarimo ir šaukė perei-

Žinios iš Gunning 
Šilko Dirbtuveskai turi remti savo Partiją. sijoną.

Dalyvaukite visi piknike.
Lietuvių

renegatų,
Vilkelis ir
yra kenkti
nistų Partijos1 augimui ir jos . . , . - , . . , ,
darbui. Lietuviai darbinin-tokius darbus, kaip kad

■ kai, remkite Komunistų Par- v^rab daug mažiau uždir- 
■ ba. Mat, moterys dar neturi 
lygybės, net ir už lygų darbą 
nelygiai joms atlygina.

tiją ir vykite lauk tuos rene
gatus iš savo įstaigų.. Neleis
kime jiem sabotažuoti mūsų 
parengimų. Visi dalyvaukime 
minėtam parengime. Visi 
bendrai dirbkime revoliucinį 
darbą.

Kuo-

EASTON,, Pa.—-Apie 9 
savaitės atgal Gunning šilko 
dirbtuvės keturių. skyrių darbi
ninkai, kaip tai: varperiai, tvis- 
teriai, loonifikseriai ir veave- j 
riai, paskelbė streiką, šį strei
ką vedė United Textile Workers 
Unija, tai dalis Amerikos Dar
bo Fedaracijos. Streikas buvo

• Reporteris.

Konferencija Organizavimui
Mainieriams Paramos

užpildytas. Bet dar randa
si kelia tas draugų, kurie 
norėtų dienraščio “Laisves” 
milžiniškam piknike daly
vauti, todėl mes, komisija, 
nutarėme nusamdyti antrų 
bųsų. Todėl norintieji va
žiuoti j pikniką, tuoj aus už
siregistruokite pas komisi
ją: Norwoods, pas J. Gry
bą, 44 Chapel C L, o So. Bo
stone pas Ig\ Kubiiiuną, 117 j 
H Street.

Kelionė y patai į Brook 
lyną ir atgal tik $5. Kurie 
važiuosite, užsiregistruoda
mi ' kartu užsimokėkite ir 
$5u Užsiregistruoti ! galite 
•laiškais, prisiųsdami’ kartu 
pinigus už keliortę. 1 '

Buski išvažiuot iš N(‘hN 
Wbodo ;nųo Lietuvių svetai
nės liepos 3 d. 9 vai. vaka
re. Grįžšime atga] liepos 5 
dieną.

Užsiregistravimui 1 aiko ■ 
yra iki birželio 27 d. ' 

Už komisiją, 
, J. Grybas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

PHILADELPHIA, PA.
tą susirinkimą Lietuvių Svetai
nėj. Tais nariais buvo P. Gla
veckas, L. Rogers ir K. Maku- 

. sa. Pasekmės buvo tokios, 
i kad draugai neprisipažino prie 
klaidų, bet pasiaiškino, kad 
jie taip suprato, tai taip - ir 

įdarė. Be to, jie dar. pareiš
kė, kad jau jokių kuopos vaP 
dybos pareigų jie neis. . Su
prantama, kuopa jų rezignaci
ją priėmė ir išrinko kitus drau- 

i gus, kurie pasižadėjo vengti 
i tokių klaidų.

Sekretorium išrinkta O. Ku- 
čiauskaitė, finansų sekr.—J. 
Stanys, ižd.—J. Balsys. Lin
kėtina naujai valdybai sutar
tino darbo kuopos labui.

Buvo atsilankęs delegatas 
pakviesti narius dalyvauti Ko
munistų Partijos išvažiavime, 
kuris įvyks 4 d. liepos, Darbi
ninkų Kooperatyvo Shore. 
Kuopa paėmė 50 tikietų plati
nimui. Tikietai parsiduoda po 
25 centus ir randasi pas drau
gą Stanį, naująjį sekretorių. 
Visi, draugai, paimkite tų ti-

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

LlETUVIŠKAI-ArtlERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
• J i i • , Įsteigta jau 2(5 Metai 

Yra didelis; Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
1 ! ’ Išsimokinkite naujausios rūšies’mo-*

derniškoj jreingtoj Amato Mokykloj, 
Betid rasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas.ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos,* batafc’os, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klases dieną ir nak- , 
tį. Ekspertai mokytojai.

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

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

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

NEW YORK A UTO. SCHOOL
i, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y. '

met pakalbi su tokiomis katali- paskelbtas todėl, kad ponas Gu- 
kėmis moterimis, kurios tik nning numušė darbininkams 
prie bažnytinių draugijų pri- algas ir atsisakė tartis su uni- 
klauso, tai ir jos nusiskundžia ja.
gyvenimu. Girdi, vyras nedir-
ba ir aš negaliu gauti darbo, i tu nuo masto Taį išeina apie 

darbininkų diskusijas, prisira- n11n,ll4t‘ nnio v9n nuošimtis.
numušė po 

$2.50, o naktinio šifto, net po 
: $5 į savaitę.

Ar tikamai šį streiką pra
dėjo vesti U.T.W.U.? žino
ma, kad netinkamai. Lai kal
ba patys faktai. Kuomet pa
skelbė streiką, tai laike dvie- 

daugiau nesusipratėlių, tai ge- JŲ pikieto linijose bu-
riau jam jų vilnas kirpti.

Tokios moterys ir vaikus sa-

Audėjams numušė po 2 cen- Dratigiįy Adresai, Kalas
Turi “Laisvę” už Orgsną 228-211.1 avenurBet kuomet ^pakalbini ate.t. i'9 do| j savajt 

darbininkų diskusijas, prisira- numušta a ie 20 
syti organizamjon tai jos pa- Loomfikseriams 
sako, net rankas kratydamos,1 
kad “kunigėlis bara už prigu
lėjimą tose draugijose.”

Bet prigulėti tokiuose kliu- 
buose, kur girti vyrai, kur yra 
tip vadinami “geri laikai,” tai 
gali. Už tai nei kunigas nie
ko nesako, nes jisai žino, kad

E”“— r/wni

PORTLAND, ORE

No.

__State__Miestas—

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

■4

414]

St.,

ra

jaunas ir smarkus kuni-

Avc.

Avė.

Avc.

Avo.

draugai, šių pareigų.
Kp. Korespondente.

dirba„ J.
Valčitirgiš,4 J.

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurio vartoja po plačią

Montello, Mass.
ŠV. ROKO DRAUGIJA

VALDYBA 1931 METAM: 
V. GeluscvičiuR, 51 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St.

49 Sawtcll Ave.

'bą įsirašė virš 30 narių.
Rep.

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

giasi uždaryti dirbtuvę. Kur 
tiktai pažvelgi į dirbtuves ar
ba raštines, visur matai iška
bas, kad darbininkai “nerei
kalinga šiandien.”

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mush.

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

Stripinis,

I’irm.

Pirm.

Nutarimų rast. P. Gyvis,

Turto rašt. J. Overaitis,

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

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, MICH.

VALDYBA 1931 m.:

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931:

Pirm. S. Ivanatiskas, 354 Marguerite j 
Ave., Wilmerding, Pa.

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

Prot. sękr. A.(K. SJiekienė,-3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

Pirm.
Pirm.

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. f

49 Sawtollo Avc.

Ligonių rašt. M. Jaz.ukcvičia, 
153 Ames St.

i Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Avc. 
B. Zdanavičia,’11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St. 
Visi Montell, Mass.

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N.J.
• - ' Td; Triftitr 3-8720 '

n as.
Skebauja daugiausia atei- 

. žinoma, yra ir ameri-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis, 
ligas įvaro., bet ir j grabą paguldo.
A m e r j ką, pa ga r se j u si u s

veik užpildyta skebais. Na,

1242 Solvay Avc.,

9534 Russell St. ' 
kas ketvirti} ncdčl- 

, 10 vai. ryte, per i 
rugpjūčio, 

Vcrnor Highway. ■

darbininkamsi 
priklauso mums, 
kams. 7“
tis. Dabar darbininkai turinius. Ir kiek vėliau pradėjo

J. Liubartas,
4177 Ashland 

pagalbininkas. M. Biršenas.
6388 Sparta

7148 Mae Kėnz.ie

4G89 Brandon

7715 Dayton Ave.

Urbaifs Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

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

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

" or .or---------—
savo adresu, užrašykite

kaip o reikalinga priminti, kad kai
rysis sparnas nurodė tą klai-

ojus. Bandė ir šį kartą iš- [ 
lyti

WILKES-BARRE, Pa.—-Pie
tinės Penn., W. Virginia ir 
Ohio valstijų mainieriai pa
skelbė streiką. Jie nutarė: 
“Geriau kovoti ir badauti, ne
gu dirbti ir badauti.” Dau
giau kaip 35,000 mainierių 
jau grumiasi kovos lauke.

Anglies baronai ir visi reak
cionieriai susijungė į vieną 
rontą, kad tik sulaužius strei- 
:ą, kurį veda Nacionalė Mai- 
ierių Unija. Jiems svarbu
□grūsti mainierius į kasyklas da kunigo globai.

ir būtų toms moterims pradėti 
Jau'suprasti savo reikalus ir pra- 

padarė dėti ką nors geresnio lavintis.
’ 1 ° mesti rožančius ir
i’-« maldaknyges, o imtis geresnių 

atsisako1 raštų ir darbininkų organizaci-i
1 Mik.

jvo tiktai po keturis darbinin
kus. Unija kalbėjo apie pi- 

vo auklėja tokioj pat tamsoj,, kietayimą; sakė, kad masinis 
kaip kad jos pačios. Dar jau
nus veda į bažnyčią ir atiduo- 

Laikas jau

kietu platinimui ir patys daly- Tm-to rašt k. vcnsiauskie, 
ta -m- • 12 An‘>over St.vaukite Partijos parengime, u 

Tuo būdu jūs paremsite Par-! 
tiją finansiniai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
6-tą dieną liepos, Lietuvių Sve
tainėj. Visi draugai dalyvau

kite ir atsiveskite naujų na- 
p i k i e t a vimas nereikalinga, j rįy. Kurie jau esate nariais, 
Girdi, Eastone nėra skebų. O Į nepamirškite užsimokėti ir at

siimti naują knygą. Nepamirš
kite,

kuomet kairysis unijos spar
nas ‘nurodinėjo, kad reikalin
ga masinis pikietavimas, nes 
kompanija prisives skebų ir 
pradės dirbti, tai ponai unijos 
vadai nekreipė į tai domės.

i Bet kada pamatė, kad jau 
j ponas Gunning operuoja savo 
j dirbtuvę su skebais, tai ir uni
jos vadai pradėjo organizuoti 
masinius pikietavimus, bet jų 

jau buvo per vėlus.

iž mažiausią atlyginimą 
slogiausiomis sąlygomis, 
kelis kartus U.M.A. 1 
ųtartj sų anglies baronais ir! Reikėtų 
iepė mainieriams grįžti dar-' m"1'’0’' 
>dn, bet mainieriai —
>ildyti jų* reikalavimus. Mai-jjų. 
ieriai jau gana gerai žino ap-! .

1 <" T T 1 • • 1 * 1 Bloga Darbininky Padėtis
CHESTER, Pa.—Čia bedar- “vajus

Išba-1 Dabar jau Gunning dirbtuvė 
bedarbiai veik užpildyta skebais. ?T , 

atsiprašant, 
ir kiaulės, išmatomis. Skirtu
mas yra tik tame, kad darbi- dą ir griežtai ragjno imtis ma- 
ninkai dar patys turi ir pasi
rinkti, kad gavus geresnių at- 

nieriams. Wilkes-Barriu mai- matų, 
nieriai šaukia konferenciją iri į vietą, 
organizuoja streikieriams pa-i ja gatvėmis, kur turtingi po- 
gelbą; Visos organizacijos irjnai gyvena ir rankioja išmes- 
draUgijos būtinai prisiųskite I tas duonos plutas savo gyvy- | 

’’^legatus. Jei organizacija bės palaikymui.
ba lūtopa neturės laiko iš- 
ikta. delegatus, tai kuopos 
Idybos gali dalyvauti konfe-1 njnką tikrai padaro vergu, bams. neijųjt Konferencija įvyks 
•žellčv 30 d., l^tą vaL vaka- 
, 69 Si Hancock St., Wilkcs- 
rre,. P& Konferencijoj gali < 
Ijrvautfcne tik delegatai, bet 
draugai simpatikai.

Swayersville, Pa.
Birželio 19-tą dieną protes- 
mitingas buvo labai sekmin- 
?. Kiek pirmiau čia buvo | Reikia vl>
.giama du masiniai mitin-, ka(j jr mgsyRietuvių darbinin-1 

bet policija juos išardė.1’ •* •’ * • •
gana to, dar areštavo kai-' į’’ t’ik ” ž^aTsta" 
ojus. Bandė ir šį kartą is-1 - ■ j . . - 
lyti. Pirmiau, negu mitin- ]<a(j jje ka(ja pagerėtų. For-1 
. prasidėjo, pohcija sumušei^ Motor Kompanija paleido 
aą darbininką ir dar nubau- 30Q darbininkų birželio 18-tą 

užsimokėti $12.50. dieną. Seniau čia dirbdavo 
pačiu sykiu ėjo mitingas. | g^ooo darbininkų, o dabar dir- 

cijos pribuvo būrys, bet ^00. Ir tie darbininkai 
nedrįso pult bedarbius dar- cjįr)3a po 2-3 dienas į savai- 
nkus. Darbininkų ūpas 
vs, jie pasirįžę kovoti prieš gun g^ip Kompanija taip 
kos ardytojus.^ } Bedarbių: paį atleido darbininkus ir ren-

ngisnius. Vadinasi, anglies 
aronai negali sulaužyti mai- 
;erių vienybę. Ne tik kad bių padėtis yra sunki, 
e nepajėgia mainierius ap- dėję darbininkai 
luti ir sugrąžinti darban, bet j maitinasi 
ar priešingai, mainierių dar 
is daugiau išeina streikan.

Tad kitų šakų darbininkai, 
kurie dirba,- turi gelbėti mai-

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoakus, 20‘ Faxon' St.
Finansų rašt. J. Stripinis, 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt.. A. Baronas, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale

St.; S. Mačiulaitis, , Q7 Arthur St.; S. 
, Pot^avičia, 702 N; Montello St.; Maršalka ‘

P. Klūšas, 141 1 Sqwftejl Avc, ,
Visi Montello, Mass’. ’ ■ I
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- i 

tiesio pirmi} seredų, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.. [

sinio pikietavimo.
.. ... Nors dabar jau ir masiniai IGyvulėms Pastatoma, jki t jam bet skebai jau 

Darbininkai valksmo- įsidrf)sinę iš pirmiau, kai buvo 
tik mažas pikietavimas, tai ne
paiso ir lenda darban Polici-j Draugai M janukaitis ir j. 
ja jiems gelbsti. 6treikie- g^upus aukojo po dolerį. J. 

,v. . v. . . .. . _ ,r\arns neleidžia kitaip viaskas—du dol. Viso s__
Reiškia, si kapitalistine tik po du, kaip kareiviams, tai1

tvarka yra tokia, kad darbi-!jie negali nieko daryti ske- 
~ ____ Žinonia, jei tik kuris;

Taip išnaudoja, kad darbinin- * drąsesnis paleidžia vieną kitą1 
kai turi badauti ir išmatomis ‘ epitetą skebų adresu. Gunn-; 
maitintis. • ; įng dirbtuvė apstatyta polici-

Bedarbių skaičius čia dabar lja> jį daboja dirbtuvę ir sau- 
padidėjo iki 17,000, o gyventoja skebus.
tojų yra 50,000. Tai didelis! Pora savaičių atgal buvo at/p 1 Yfc v* 
nuošimtis bedarbių. Neku-; važiavę dvi draugės iš kitur Sv^rbllS 
riems bedarbiams jau tiesiog’ pažiūrėti, kaip streikas eina!
ir iieško dariau kad ir už na i * v * * *1 * i ' Bostonui ir Apidinkeiii jieško darnų, kad ir uz pa- keviciene nuvažiavo į pikietų i r

i. Reikia pasakyti,' lįnį jaSj tai visos trys buvo į 
areštuotos, kaipo iš kitur pri- • 

j kų, išvažiuoja ant ūkių ir dir- buvę

Birželio 12 dieną A.L.D.L.D. 
laikje savo mėnesinį susirinki
mą. Buvo skaityta laiškas iš 
“Vilnies”. Pasirodė, kad mū
sų laikraščiui reikalinga pa
rama. Tokia pat parama rei
kalinga ir “Daily Workeriui”. 
Kuopa savo ižde pinigų, turi 
tik 8 dol., tai negalima abu
du laikraščius paremti iš kuo
pos iždo. Draugai, kurie turi
savo vaikučius, skaitančius an- iždininkas a. vogčia, 

glų kalbą, užprenumeruokite, kąs«)s globėjai: 
tą laikraštį. J °* Oaitarienė.

Pagalinus draugai patys au- °- z^mantienc. 
kojo mūsų laikraščio reikalui. I,. susMnkimai atsibus

(lien; Kiekvieno menesio, 
3 mėnesius: birželio liepos i

I Lietuvių svetainėj, 25 ir

Viso suau- ~~
kotą 5 dol. Tai bus bent men- “^YOS s0NŲ IR IHJKTĮ^Ų 
ka parama “Daily Workeriui.’’ DRAUįY.S.1J!' /n, *1!',0, ’ t0NN', 

ml’ I \aldyba 1931 Metamu: i
Aibietis. i pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St.

Nuo Red. Kitus raštelius ne- Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 
įgalėsime sunaudoti. Eilutės lt>Ave,_„x. T ....... i„„ „o. i
i per silpnos. Rašinčkite apie ' 
įveikimą, iš dirbtuvių.

Siųsdami pinigus su

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

* . A k. > 1 •
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkite 

man prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kai]) vartoti.

Vardas-----
Street or Avenue

j agiįatorkos. Nors jos 
nebuvo nubaustos, bet joms į- 

Darbai sustoję ir nesimato, sakė, kad jos negali'daugiau 
i. For- ! pasirodyti. Jei jos ir vėl 

pasirodys, tai policija - grąsino 
areštavimu ir skaudžiu nubau
dimu. čia' gerai pasidarbavo 
policijai ir kompanijai’ U.T.W. 
unijos lokalo sekretorius Thom
son, pareikšdamas/kad jos yra 
iš kitur atvykusios ir todėl ne
pageidaujamos.

Birželio W dieną, p.. Gu
nning taip buvo susinervavęs, 
kad kaip tik nesuvažinėjo d. 

'Urbą ant pikieto linijos. Jei 
įtik greitai tas draugas nebūtų 

Darbininkams nėra kito ke-| pašokęs, tai kompanas būtų 
- I lio, kaip organizuotis į vieną, užvažiavęs su savo automobi- 

i galingą uniją—Darbo Unijų;, lium ant minėto draugo. Tai 
nwu iamp npmaž-ii'; Vienybes Lygą, po Komunistų mat, kaip susinervavęs tas po- 

J ‘ Partijos vadovybe. Tada ga-1
lėsirne nusikratyti nuo savoj 
sprando visus išnaudotojus irjviai.
gyventi* taip, kaip priklauso! konų skebų. Iš Ii 

Gamtos turtai tiems streikuojant, 
darbinin- Šatkauskas, M.

Mes turime.jais naudoj Klova, J. Adomavičius,' Shul 
nbm- rl i-Li n in Ir n i T .. ,.xi-   u - •

N o r i n 11 e m s dalyvauti 
“Laisves” 20-mctų jiibileji- 
niam piknike, Brooklyn©, 
liepos 4 dieną.

» Norwoodo L. L. R. Cho
ras ir So. Bostono Laisvės 
Choras važiuos piknikai! 
kartu, kaipo vienas choras. 
Vienas didžiulis busas jau

; Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
; son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour; 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai a.sibū- ’ 

na kas antrą ketverga kiekvieno mū- ! 
nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 1 
vai. vakare.

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 toso pačiose kla* 
sese, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų, stokos.

Daugiausia Atsidedanie ant Retinoskopišky Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo; ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arhia 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

Gyvena Lietuvės 
ininkės Kanadoj

xkONTREAL, Canada. — ši
tas r liestas yra didelis ir lie-' 
tuvių 
Yra 
gas.

Paskutinių laiku į šį miestą 
privažiavo gana daug lietuvių, 
tarpe jų ir jaunų, gražių mo
tery ir merginų. ‘ Jos pirmiau
sia jieško parapijos ir katali-

A. LUTVINAS
‘ -Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

t,

•

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
n a m ų ir žemi ų, 

• taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.A. LUIVINAB

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

i Išardymą*, sutaisyrn'as, auRtatymna, auprant elcktriki) Ir maRnetUmą, Ir ▼RŽInvinV|k 
ir plana automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbom.

į Mokytojais yra žymū« eksnertaii-L. TICHNTAVICIUS. B. J. VAITKUNAS Ir kiti.
Leidimą (Licenae) ir Diplomu gvąrantųojame už mažų utmokeMp Mot padedam 

D kiekvienam prie 'pirkinio karo. Užslrafcymas Į mokyklų kiekvieną dieną nuo B ryte • 
I" Iki 0-tai valandai vakaro. Nedėliojo niio 10 ryto iki 2 vnl. po pietų. į

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

Telephone, Algonquin 4-4049



r
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Puslapis šeštas ' ■ ' . 'LAISVE

VIETINĖS ŽINIOS
Komunistinis Šeimyniškas | Daily Workerio Rėmėjų 
Vakarėlis Šeštadienį Susirinkimas Yonkerse

k T >
7

užpuolę 
laike A.

Trečiadienis, Birž. 24, 193

šeštadienio vakarą, birželio) Daily Workerio skaitytojų 
(June) 27 d. bus ypatingas N.Y., turės šiandien vakare su- 
vakarėlis “Laisvės” svetainėje, sirinkimą, Workers Centre, 
Jį rengia komunistų kuopelė į 252 Warburton Ave. Bus 
num. 10. Tai bus draugiška! skaitomas pamokinantis laiš- 
šeimynįška pramoga ir skirsis; kas iš Daily Workerio redak- 
nuo įvairių pirmesnių parengi- cijos; jo nurodymais ' remian-, 
mų. Sueis ne tik lietuviai, beteis, bus diskusijos, kaip tinka-) 
ir kitų /.autų susipratę darbi-j miau pagelbėti Daily Worke- 
ninkai; bus įleidžiami be įžan- riui ir kuo plačiausiai jį pa
gos tikietų. Programoje turi- skleisti tarp darbininkų.' Lie- 
me jau užtikrintas dvi lietu- tuviai darbininkiški veikėjai 
ves jaunuoles, kurios svečiams 
patieks skambių dainų, duetų 
ir solo. Bus profesionalė 
akompanuotoja pianu. : 
kiams turėsime tinkamą muzi
ką, kad ir ne tokią trukšmin- 
gą, kaip paprastuose baliuo- 

bus

i darbininkiški veikėjai 
yra šaukiami dalyvauti.

“Vienybė” Advokatauja 
Butkaus Opozicijai

“Vienybėje” tūlas 
rašo, būk “bimbiniai” 
mušti renegatą Butkų
L.D.L.D. Antro Apskričio kon
ferencijos Lindene, N. J. Bet 
visai ką kitą1 matė bent šimtas 
žmonių, tuo laiku buvusių sve
tainėje. Tas melagis bando 
padaryt fašistinei “Vienybei” 
ir opozicijai kapitalo iš suži- 
naus fakto iškraipymo; o fak
tas yra, jo-g. Butkus perėjo i§- 
provokuot jnuštjynes; ity galo 
svetainės tam tyčia atėjęs, 
kumščiu. kirto . į. galvą., drg. 
Krūčiui. Butkui, mat, nepa
tiko, ; jog Krūtis , kalbėdamas 
įrodinėjo, kad Butkus per sa
vo “Buletina” šmeiždamas ir 
niekindamas Komunistų Par-

gubernatoriaus prašyti susimy- ’ 
Įėjimo. Tai be galo įdomus į 
vaizdas guberpatoriaųs rasti- ■ 
nėję. Nors įrodymai aiškiai 
kalba, kad Mooney nekaltas, 

;mato tatai ir gubernatorius, 
bet, būdamas bosų įrankiu, jis 
nusprendžia: “Thomas Moo
ney, nors aš neturėčiau to da
ryti, bet tikėdamas, kad rei
kia suvienyti teisybę su miela- 
širdyste, aš pamainau mirties 
bausmę tau amžinu kalėjimu.” 
Ir taip Mooney šiandien tebe- 
kankinamas ir laipsniškai žu
domas kalėjime; Auka bosų 
ir Valdžios suokalbio.

į ’
Skaitykit ir Platinkit 

“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

se. Tėmykite. Vardai 
paskiau paskelbti.

Kadangi tikietai nėra 
davinėjami, tai prašome 
sau įsitėmyti tą šeimynišką 
vakarėlį ir ateiti su savo drau- 
gais-pažįstamais.

Komisija.

Jaunieji Pionieriai Veda 
Kovą prieš Bibliją ir 
Religiją Mokyklose

• • ■ . - ■ . ! ■ ; r j • •

ką, kuriam Partija vadovauja. 
O “Vienybė,” daranti’bėndfą 
frontąr su Opozicija 'prieš ko
munistus, bando iš Butkaus 

“nekaltą mūčelnin-

par- 
taip

pio-

į tąsias mokyklas 
Biblijos ir religijos 

O tokių biblijinių

•Z. Kuprys.

^MIRTYS— LAIDOTUVĖSj

Jonas Jablonskas, 34 metų, 
754 jFąirvįew; . A,ve., Ridge- 
wbod$ mirė birželio 21 d., 
Kings County ligoninėj, bus 
palaidotas birželio 24 d., 10 
Vai. ' ryte, Trejybės kapinėse. 
Pašarvotas po num. 107 Union 
Avė., graboriaus Levandausko 
įstaigoje. Laidotuves prižiūri 
grabbrius J. LeVanda (Levan- 
dauskas).

MOLLYN’S
1

Telephone, Stagg 3-1810

LORIMER RESTAURANT 
Lieluviii Valgykla

VISOKIŲ 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.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA t
REIKALAVIMAI LIETUVIŠKA BARBER SHOP 

IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

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

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 barberjauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER

612—10th Avė., Cor. 44th St. 
NEW YORK, N. Y.

. (124-151)

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE

JONAS STOKES j
Lietuvis Fotografistas r 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion 
cey

Iš Ridgewoodo Kuopą 
Išvažiavimo

Sekmadienį, 21 d. birželio, 
Forest Parke buvo trijų mūsų 
organizacijų išvažiavimas, bū
tent, A.L.D.L.D. 55 kp., L.D.S. 
A. 132 kp. ir L.D.S. 40 kuo
pos. Diena buvo tinkama; pu
blikos prisirinko apie 300.

Buvo ir programa. Aido 
Choras sudainavo kelias dai
nas ir labai tinkamai. Rengė
jai" yra labai dėkingi aidie- 
čiams, kurie visada pasitar- 
naUjA mūsų parengimams.

Buvo taipgi ir trumpa pra- 
kalbėlė; vienas draugas pa
kalbėjo už “Daily Workerj,” 
“Laisvę,’’ apie mainierių ko
vas, jų rėmimą ir kitus mūsų 
uždavinius. ......

Atrodo, kad bus kuopoms 
kiek pelno nuo šio išvažiavimo 
Ačiū publikai už atsilankymą.

Rep-

Jaunieji komunistiniai 
nieriai pradeda veiklią kam
paniją tarp pradinių mokyklų 
vaikų ir jų tėvų prieš sumany
mus įvesti 
priverstiną 
mokinimą.
sumanymų paskutiniais laikais 
pasirodo vis daugiau. Buržu
jai vokuoja, kad su religinių 
pamokų pagelba būtų galima 
atitraukti vaikus nuo revoliu
cinio darbininkų judėjimo. 
Daugelis pačių mokytojų pa
sisakė prieš Biblijos ir religi
jos įvedimą į viešąsias mokyk
las.

Didžiausia Demonstracija 
Gelbėjimui Negru Berniukų 
nuo Elektros Kėdės

A.LD.LD. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

NEW YORK.—Harleme biis 
didžiausia baltųjų ir negrų 
darbininkų demonstraciją atei
nantį šeštadienį, birželio 27 d. 
Bus demonstruojama ir protes
tuojama prieš pašmei’įimą 
mirtin devynių negrų jąunųo- 

} lių Scottsbqrq,, ir ' reikaląūja- 
ma, kad jie tuojau^ būtų ‘pa^ 
liuosuoti, nes yra visiškai ne
kaltai nusmerkti. Teismas pa

skyrė Juos nužudyt, elektros 
kedeje liepos 10 d. Taigi vi
sai jau trumpas belieka lai
kas. jiems .gelbęti. < .O juos iš
gelbėti tegali 'tiktai plačiau
sias ir! smarkiausias :dai]binin-

Tas susirinkimas įvyks bir- kų judėjimas, taip kad k.apita- 
želio 25 d., 8-tą_vai. vakare, Hstiniai budeliai nedrį^tįų nu- 
‘‘Laisvės svetainėje. Dar yra ga,abint nekaltus darbininkus, 
narių neužsimokėjusių už šiuos tuos juodspalvius berniukus, 
metus. Taigi, ateikite užsimo- j Demonstracija prasidės 4-tą 
kėti. Knyga “Aliejus” jau val. po pietų. nuo Lenox Ave. 
gatava, tai ateikite atsiimti. — - -

Šiame susirinkime bus iš
duotas raportas iš apskričio 
suvažiavimo.

Organizatorius.

li&tiniai būdelia? nedrįstų nu-

Pasidarbuokite Daily 
Workeriui

NEW YORK.—Birželio
27 ir 28 d. bus Tag Days— 
rinkliavų dienos. Gatvėse su 
dėžutėmis ir lankant darbinin
ku namus, bus renkama aukos, 
kaiįl išgelbėt Daily Workerj, -------------------------
ganą, kurią randasi giliame fi
nansiniam^ križyje. Brookly- 
ne rinkliavų dėžutės bus gau- 
nąjnos komunistų sekcijos raš
tinėje*1 61 Graham ' Ave Hr 
4^aisvčs” raštinėje. Visi kla
siniai susipratę lietuviai darbi
ninkai yra šaukiami pasidar
buoti delei tų rinkliavų. Dai
ly Work®? V™ būtinai reika
lingas darbininkams ginklas ir 
organizuoto j as streikuose ir 
kitose darbininkų kovose. Tu
rime toęlel sukrusti, kad išva
duot Daily Worker! iš finan
sinių bėdų.
’•* • « *

26,

ir 130th St., New Yorke. Tai
gi yra laiko kiekvienam sugrį
žus iš darbo pavalgyti ir į de
monstraciją nuvažiuoti. Lie
tuvių darbininkų organizacijos, 
privalo dalyvaut toje demonst
racijoje su savo vėliavomis. 
Kurios jų dar neturi, tai pri
valo įsitaisyti, taip, kad savo 
vėliavas su kovos ©balsiais ga
lėtų nešti ne tik šioje, bet pa
skui ir kitose 4masihėsę, tarp
tautinėse dęmonstrącijose.

Linksmas Išvažiavimas
Komunistų Partijos centro or-| Jis įvyks, birželio (June)Jis įvyks, birželio (June) 28 

d.1, Forest5 ParkėJ ' Rėhgia At
eities jžiiedo jD^ugijėĮ^H kuri 
gyvuoja • Williamsburghe jau 
kelinti metai, kur jaunuoliai 
turėjo progų daug ko pasimo
kinti. T6del ir šis išvažiavi
mas yra 1 rerigiamas, kad to- 
liaus būtų galima palaikyti A. 
Ž. D. mokyklėlę. . •

Kurie atsilankysite, būsite- 
visi patenkinti, nes turėsime' 
užtektinai užkandžių, minkštų' 
gėrimų ir užsigardavimų.

Kviečiame visus
Komisija. ’

(148-149)

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti prie fornišiuotų kambarių. 

Darbas nesunkus ir nuolatinis. Turi 
mokėt angliškai. Gali atsišaukti ir 
nepatyrusi. Kreipkitės į restoraną, 
85 Sands St., Brooklyn, N.Y.

(148-153)

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.

St., kamp. Broadway, Chaun- 
St. <stotis, Brooklyn, N. Y. < 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padarote kuo- 
puikiausia.

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

THOMAS MOONEY
New Yorke Bijou Theatre, 

45th St. ir Broadway, šiuo tar
pu perstato veikalą “Prece
dent.” Tai kurinys-drama | 
apie darbininkų vadą ir kan- 
kintinį už darbininkų klasės
reikalus, Thomas Mooney. Tas PAJIEŠKOJIMAII tiesa, kad veikalas nėra pilnai! 
revoliucinėj dvasioj paruoštasj 
bei perstatomas, bet vis tiek 
iškelia aikštėn tiek daug ŠU- I ^kr., Panemunės parapijos, Plungių

• ° . irnimn A nm vi) morn Irjim Amnrikn.

nybių, tiek daug kapitalistinės Je.
“teisybes” (teismų) 'supuvimų, '£'skTs, 42°B“oklt

PAJIEŠKAU pusbrolių Jono ir And
riaus Kalasauskų, iš Lietuvos Šakių

. ‘J . * J 
• kaimo. Apie 20 metų, kaip Ameriko-

_ _ . Del svarbių reikalų prašome
■ l-„>i /i \ i kreiptis šiuo antrašu: Vincas Kali-teisybes (teismų) supuvimų, ?gauskas> 42 Brook St., Wilkes-Barre, 

jog kūrinys pasidaro didelės Pa.
reikšmės. Tie, kurie mėgsta . 
teatrus lankyti, turėtų jį. pa
matyti.

I 
1 “Precedente” trumpais bruo
žais parodoma,' kaip’ Thomas 
Mooney užsitraukė bosų rūs
tybę, būdamas darbininkų br- 
gAnizatoHUmi ir atsisakydamas 
juos parduoti kompanijai,' ir 
kaip paskui bosai sudarė prieš 
jį’ suokalbį; Parbdo, kaip val
stijos prokuroras buvo papirk
tas- ir įtrauktas ! į ’ suokalbį, 
kaip jis paskui papirkinėjo 
liudininkus . -kreivai liudyti 
p^ieš Mooney., . , .

< Pagaliaus, 1 iškyla aikštėn 
šunybės prokuroro ir Califor- 
nijos valstijos augščiausio tei
smo; įrodymai ant įrodymų 
sako, kad liudininkai buvo pa
pirkti, kad Mooney nękaltas. 
Bet vis tiek jis žus, bus sude-1 
gintas elektros kedėje. Tuo-' 
met jo advokatai ir tie, kurie 
jį gynė, puola prie valstijos!

VAKACIJOS
Kuiną $13.00 i Savaitę 
Hudsono upe laivu ke
lione j ten ir atgal $3.00 
Kalnų oras, geras maistas 

j ir, plaukiojimas yfa.
; t * ' 1 »

Laivą imkite anksti ry
te, Kingstone būsit trečią 

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

AVANTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

<t>

<Į>

<♦>

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

•>

<♦> j/

578 GRAND STREET 
Antros durys nuo Lorimer Street, 

sale aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

F

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kąip Brooklyne, taip’ ir 
kituose mieštuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų
( I ' ' n 1

Petras Naujokas 
Savininkas

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Iiibaiząrnnoja ir laidoja oumi'-utu^ 
ant visokių kapinių; parcarado au 
tomohilius ir karietas veselijonu 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

VASARINIS RESORT AS
LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA 

'Penkias minutas paėjus nuo Great Kill Beach, pasi- 
)ran4avGja burnai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, jei 
. to..norite... Tinkama vieta .praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

' 1 PakelėiViams pagaminame valgį ant pareikalavimo.

* ROMŲ KAINOS1 vienam $1.00 į naktį; 1
. . 1 : * ! Dviem1 vienam rūme$1.50 į naktį.

''' MRS. F. G00DMAN-MAR1J0NA KRAULAITIS
; 154 Dewey lĄve., GVeat Kills, Staten Island, New York

1 < • T ‘ t

ii—_

ŽODIS NUO DR. MENDLOWFFZ
šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

* 
praktikuoju savo profesiją.

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

PRASIDEDA ŠIANDIEN
Naujausias ir vienas iš geriausių Sovietų Kūrinių Padarytas -Amkino ’ I. t

“Sukilimas, i ant Juodųjų, Marių”
Parodo Odessą laike 1918 m. . . .

kada Francūzų laivynas atėjo į pagelbą baltųjų caristų armijoms.
Galingąs kaip “POTEMKIN” j u į 

CAMEO L | 42nd Street Broadwav Į > 
Prieinamos kainos—nuolatinis perstatymas

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

j., MIDWOOD B-C261 
•J •!

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
• GRABORIUS

(UNDERTAKER)

A 
Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIR»KTORIJ»

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

M O T. X ^ptografas

ęįęrtausia. Studija

<l>

<♦>
361

<i>

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N Y

J. LeVAND
(Levandauskas)

JONO ARBA
PETRO 

h ,
Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠD1RBYSTĖS 
CIGARAI

TEL, STAGG 2-0783

Mesbe

KUNDROTO APTIEKA

229

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Mūšų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popų- 
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 

Dirbtuvė
Broadway,

Brooklyn, N. Y

GRABORIUS
(Undertaker)

MATTHEW P. BARAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER^

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE. STAGG 2-5041

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų




