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Darbininkai Visų salių, 
Vienykite*! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
♦ •

Priešingi Partijai, Bet 
Norėtų Joję Būti.

Jau Ten Nuvažiavo.
Socialfašisto žodžiai 

Darbai.
Bijo Darbininkų.

Rašo Ko m v n istas

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

. ( First Lithuanian 
Worker*’ Daily)

I*e«»a Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Pateko į rankas renegato 
Lovestono “The Revolutionary 
Age.” Vardas to šlamšto skam
ba gražiai, bet turiny 
kontr-revoliūcinio
Pasirodo, kad Lovestono 
tijos1 
Gitlowas. 
tralinio
šaukimą į Komunistų Partiją 
ir siūlo jai vienybę! 
čiausia išniekina 
Komunistų Internacionalą
rai pasako, kad jie nesutinka i

grynai 
pobūdžio.

par-
yra Ben

Socialistų Kandidatas 
Protestonų Kunigas

sekretorium
Jis varde savo “cen- 

komiteto

BROOKLYN, N.
Amerikos socialistai nega

LAUKIAMA SPRENDŽIAMU MŪŠIU CH1 “ 
NUO J TARPE RAUDONOSIOS ARMI
JOS IR NANKINGO KARIUOMENES

Įstatymas prieš Mainierius

rašo atsi- mo. Queens paviete jie no
minavo į aldermanus C. L. SHANGHAI.— Nankin-j Bet ar pasiseks?

Pirmu- 
partiją ir 

atvi-

norėtų jai priklausyti!
Keisti tie sutvėrimai. Jie no- 

i ri atsukti istorijos ratą atgal i i 
socialistų partijos gadynę. Įlei
skite Lovestoną 
partiją, idant 
skaldyti spėkas 
judėjimą! Bet 
rinka. Partija 
negatais nieko bendro neturi.

Willard, kunigą protesto-! g0 valdžia paskelbė, kad ji: valdžios pareiškimas pripa- tymo.
i i AiUblrnY'nin -v n t tZi I • .    1 • 1 '________ ~ S\S\ 1  Yj .. 1 ,1 X - 1. 1 - — — ,. i * ..nu episkopalų bažnyčios.

Vokietijos Buržuazija 
v,stiek Nusiminus del Francijos

Atsakymo

ir Gitlowa į 
jie galėtų vėl 
ir griauti visą 
tie vyrai apsi- 
su jokiais ro

BERLYN.— Vokietijos 
valdžia labai nepatenkinta 
Francijos atsakymu į Hoo
verio pasiūlymą. Ji sako, 
kad' Franci j a vėl sumaišė 
visą situaciją, reikalauda
ma, kad prabėgus metams, 
dviejų metų skolos butų 
mokėtos.

at-

„S. ! Brooldyniečiai Gerai
mūsiškių! renegatų Butkaus- 
Strazdo “centro komiteto” at
sišaukimas, kuris tilpo provo
kacijų “Buletine.” Matote’ o

Rengiasi prie Mokyklos
BROOKLYN, N. Y.—Pe-

ST. CLAIRSVILLE, O.— 
Dabar šio miesto kalėjime 
randasi 17 mainieriu ir vi
si kaltinami sulaužyme kri- 

Pats minalio sindikalizmo įsta- 
Jei pripažins kal- 

grumoja; jau sumobilizavo 500,000 ka- žįsta, kad šita kampanija tais, tai visiems
| riuomenės ir siunčia karui prieš komunistus “lešuos po 10 metų kalėjimas, 
prieš komunistus į pietinę daug pinigų ir gyvybių, bet ---------------prieš komunistus į pietinę daug pinigų ir gyvybių, bet ----------
dalį Chinijos. Pats Chiang tikimasi laimėti bėgyje 90 Belgijos Valdžia 
Kai-shek paėmė armijos ko-[dienų.” -'-m,™; .
mandą ir rengiasi dideliems

Mieste Kianfu naikinti komunistus bėgyje
Nankingo ka- trijų mėnesių.
komandos cent- O kokios komunistų spė

kos? Raudonoji Armija tu- 
kariuomenė į ri 300,000 vyrų. Iš jų 120,-

j Chiang KaiSekasVžadaaS Skerdžia Congos
i mūšiams. Sukilėlius
riuomenės 
tras.

Nankingo 
vartosianti naują 
Pirmiau ji bandydavo Rau- karo įrankiais, daugiausia 
donąją Armiją apsupti iš atimtais iš Nankingo karino 

menės. Bet svarbiausia ko-

BRUSSELS, Belgija. — 
Gautas pranešimas, kad 
Belgijos kolonijoj Congoj,tuomene n ouu,uuu vyru, is jų i^v,-1 oeigijos Kolonijoj Longoj, 

taktiką. • 000 ginkluoti moderniškais Afrikoj, įvyko sukilimas te

visų pusių ir sunaikinti.
Bet pasirodo, jog tam tiks- munistų atspara, tai vais
iui reikėtų vieno miliono v

nykščių gyventojų prieš 
prispaudėjus. Belgijos ka
reiviai begailestingai šaudė 
į beginklius gyventojus : 

;daug išskerdė.

DREISER SURADO BAISIA MAINIERIŲ 
PADĖTĮ; KALTINA VALDŽIOS IR 

POLICIJOS KRUVINA TERORĄ
PITTSBURGH, Pa.—Čio

nai pribuvus rašytojų ko
misija su Dreiseriu prieša-

nierių padėtį. Rašytojas 
Dreiseris padarė pareiški
mą sekamo turinio:

Mainieriai gyvena, kaipo 
vergai — sunkiausiose są
lygose, pusbadžiai. Juos iš
davė senoji United Mine 
Workers of America ir A- 
merikos Darbo Federacija.

Mainieriai kratosi nuo se
nosios unijos ir stoja į Na
cionalę Mainieriu Uniją. Gi

United Mine’ Workers susi
vienijo su anglies korpųra- 
cijomis ir laužo streiką.

Anglies baronai ir val
džia vartoja kruviną tero
rą prieš streikuojančius 
mainierius. Du žmones — 
vieną mainierį, kitą mai- 
nierių simpatiką, budeliai 
nužudė. Policija ir šerifai' 
elgiasi brutališkai. Desėt- 
kai mainieriu suareštuota.

Dreiser nurodo, kaip mai- 
nieriam pašalpa reikalinga 
greitai, nes tūkstančiai Šei
mynų stačiai badauja.

f;į
‘111 'DAR NEGIRDĖTOS TERORO PRIEMONES-VAR 

TOJAMOS PRIEŠ NEGRUS JAUNUOLIUS
__  __  ___ tiečiai. Pranešimas sakoj 

kariuomenės. Praeityje vi- kad “valstiečiai fanatiškai] 
suomet Raudonoji Armija stoja už komunistus.” Ant-; n m • • .• lv-‘ 
pralauždavo Nankingo spe- ras? svarbus dalykas, tai 'W" IVIainierBŲ 1S6J0 
kų juostą ir padarydavo jom į kad Raudonosios Armijos į Visuotiną Streiką

i didžiausių nuostolių. Dabar, komanda irgi esanti suvie-
Igi Chiang - Kai-shek su-jnyta. Vadinasi,

» spėkas [įvyks tarpe dviej 
iš vienos pusės ir stumsiąs į armijų. Tik uiems j 
Raudonąją Armiją į pietus.'dys, kuri pusė laimės.

suomet Raudonoji 
pralauždavo Nankingo spe- ras

CHATTANOOGA, Tenn.

jie bažijosi, kad nieko neturį j reitą penktadienį, birželio , įrauksiąs visas savo
26 d., laikė bendrą susirin-L- -su Lovestonu bei su kuria ki

ta tarptautine renegatų grupe, kimą darbininkų organiza- 
Paaiški, kad iš pat sykio But- cijų kuopų valdybos. Tiks- 

' kaus butą susirikusio su Love-pas buvo tame, kad aptarti 
stonu, ale tik slėpė nuo savo i reikalus steigiamos Darbi- 

, pasekėjų. [ninku Lavinimosi Mokyk-

mūšiai; WHEELING, W. Va. — 
m-i . -1?- C*1<ie i Rail ir River kompanijos i 
Tik _ateitis^ pato- jkaSyk]Os No. 6 išėjo į strei- 

»i mien Imwinc I _ _ _ _ ... ' _ c

tos, kuri prasidės liepos 5 ! 
d., ant rytojaus po “Lais- 

Socialfašistų partijos vadas vės” pikniko.

DAUGIAU SVARBIŲ ŽINIŲ IŠ MAINIERIU 
KOVOS LAUKO PRIEŠ ALKĮ

z kunigas Norman Thomas savo 
“New Leaderyj” neužmiršta

\mainieriu. Ir jis pripažįsta, 
kad mainieriu padėtis baisi.

’ Taip pat ir Thomas negali už- 
, ginčyti to fakto, kad mainie
riai
nierių Uniją, vietoj 
United Mine Workers.

, Bet ką daro Thomas ir
I socialfašistų gengė? Ar jie re- 
. mia mainierius, kurie eina su 
yNacionale Mainieriu . Unija? 
.Nieko panašaus. Jie padeda 
United Mine Workers reakci
niams vadams laužyti šitą did
vyrišką mainieritj streiką.

■Kalbėjome apie skyrimą 
mokinių. Nuo ALDLD. kp. 
paskirti 3 ir nuo LDSA. 
kuopos 3. Nuo Aido Cho
ro vienas draugas.

Toliau kalbėta apie para- 
Nu tarėmei “eina pas Nacionalę Mai- nią mokyklai.

eiti pas padėti mokiniams iš toli- I • • 1 1 • • •

visa

mesniųjų kolonijų, parūpin
dami jiems nakvynes. Va
dinasi, mes esame mokykla 
susidomėję ir prie jos ren
giamės.

S. Peleckas.

Mirė Drg. R. Zaletskis
NANTICOKE, Pa.—Bir

želio 25 d. Wilkes-Barre, 
Pa., miesto ligoninėj mirė 
draugas B. Zaletskis, 53 
metu amžiaus, narys A.L. 
D.L.D. 135 kuopos. Velio- 

atejus žiemai pasiutimas nis pašarvotas po num. 42 
tali pagriebti darbininkus dau-|W. Noble St, Nanticoke, 
plyje miestų.” O tai butij blo-' Pa. Bus palaidotas birže
li, žinoma. Butų blogai ne tik į lio 89 d., 2 vai. po pietų, ant 
(4ams, bet iip jų agentams so- laisvų kapinių. Prieš smer- 

. įtlfašistams Oneal ir Thomaš tį buvo atėjęs kunigas ir 
-dpo. Tik todėl jie ir barasi norėjo įsiūlyti sakramen- 
įant valdžios už nešelpimą be- tūs, bet d. Zaletskis, nors 
darbių. •

u ■

“New Leaderio” redaktorius 
į James Oneal tvirtina, kad 
į Amerikoj ateina “sūdna diena.” Į 
Jis bijo bedarbių. Jis atvirai sa- 

A 5f « «« M » « ZV «« « X V z-. Z

norėjo įsiūlyti sakramen-

labai silpnas būdamas, liepė 
jam atsitraukti šalin. Dar 
gyvas būdamas prašė palai
doti laisvose kapinėse be jo- 

pasiuti- kiu bažnytinių ceremonijų. 
;no” alkanose bedarbių masėse, i Drg. Zaletskis paliko di- 
7isa tai butų tik pusė bėdos.,] deliame nuliūdime savo gy- 
Telaimė tame—žiūrint social- 
ašistų ir bosų akimis,— kad 

‘ ,>ms kovoms vadovauja ir va- 
ovaus Amerikos Komunistų 
artija. Jie to negali nematy

Taip, bus daug naujų didelitj 
streikų. Bus daug “

venimo draugę ir keturias 
dukteris.

4<L.” Korės p.

PITTSBURGH, Pa.-—Štai | Prie Mollenauer kasyklos 
tik vienos dienos, birželio į policija suareštavo 5 kūdi- 
26 įvykiai:

Nepaisant

’ Komunistai nebijo darbinin- 
į “įsiutimo”. , Priešingai. Mes 
;kome: daugiau “įsiutimo” 

bosus, prieš visą šią sis- 
0 greičiau galas ateis 
skurdui ir išnaudojimui.*nj

Žuvo Darbininkas
TRENTON, N. J.— Bir- 

želio 26 d. įgriuvo surpai- 
pė? kanalas, kuriame dar
bavosi darbininkas Angelo 
BernaSsi, 45 metu. Nelai
mingasis tapo uždusintas. 
Kitas darbininkas buvo už
griūtas tiktai iki smakro ir 
išliko gyvas.

O vieną dieną atvedė yie- 
—Iškilo aikštėn f aktai, ^ku-1 na juodveidį, nuteistą mir- 
rie parodo, kad kalėjimo jr SU(Įegino elektros ke- 
viršininkai vartoja dar ne-i 

[girdėtus teroro budus prieš 
nuteistus mirtin nekaltus 
negrus jaunuolius. Tą pa
tyrė jaunuolių tėvai, kuo
met lankėsi Kilby kalėjime. 
Jaunuoliai štai ką pasako-1

dėje jaunuoliams matant. | 
Pabaigęs darbą, sargas pri- ' 
ėjo prie jaunuolių ir sako: 

į “Tai toks likimas ir jūsų . 
laukia.” ,.

Bet koks tikslas šito bai
saus teroro prieš nekaltus 
jaunuolius? Tikslas tame, -j 
kaip paaiškėjo, kad pri- j 
verst juos atsižadėt” Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir priimti patari- | 

nuoliai matytų dieną ir ■ mus nuo negrų buržuazi- >: 
naktį. Sargas kartas nuo į nes organizacijos, kuri ran-, 
karto prieina prie jų ir pri- ka rankon eina su Kū 
mena, kad ta kėdė laukia Klūks Klanu, kad jaunuo- ■ 
jų.

ką 600 mainieriu. Juos ko
von išvedė masinis pikie- 
tas.

Gi ties miesteliu Pine 
Prok, prie kasyklos No. 1, 
susidarė ;
vyrų, moterų ir vaikų. Po
licija vartojo gazines bom
bas pikieto sulaužymui. Ke-

Kitų 15 
mainieriu jieškoma arešta
vimui.

pikietas 'iš 1,000 J° Tsavo tėva™s:.

kius. Kaltina įuos vaiksti- , . v, , 
,1.- vi . ... turi suareštuota.skebmes su- nejime uždraustoje vietoje.

tarties, padarytos tarpe an
glies baronų ir United Mine 
Workers, streikas Pitts
burgh Terminal kompani
jos mainieriu eina visu 
smarkumu.'

Prie
tapo pašautas 
jaunuolis Charles 
16 metų amžiaus, 
šovė skebas.

Prie Coverdale kasyklos! kiti uždaryti 
šerifai užpuolė mainieriu | Reikalauja 
susirinkimą ant privatiškos' kiekvieną.
farmos ir buožėmis sumušė leręcough reikalauja $10,000
30 mainieriu. I kaucijos.

■ ■■ -■ -     ------------------------------------ ....................... ■■■ —- —■ ■ -   ■ —    .j... . ■ ...

Jie pasodinti į mirties ka
mera. Pastaromis dienomis 
kalėjimo viršininkai tyčia 
prie pat kameros pastatė 
elektros kėdę, idant jau-

Crescent kasyklos 
streikierius 

Vargo, 
Jį pa-

Bosai ir reakciniai vadai 
United Mine Workers lei
džia melą, buk atskiri strei
ko vadai prisidedą prie re
akcinės unijos. Tai bjau
rus išmislas, kad sudemo- 
ralizuoti mainieriu eiles.

51 mainierys, kurie buvo į 
suareštuoti prie Wildwood I 
kasyklos, buvo atvesti į tei- 

jsmą. -Du tapo paleisti, o
į kalėjimą.

po $1,000 už 
Gi už drg. My-

Visi Radium Rūdos Mai- 
nieriai Turės Mirti I 

ne Laiku
PRAGUE, Čekoslovakija

t:

eina su Ku

liūs nužudyti. .

iNesusitaiko deki Ra-Dar 21 Inžinierius 
perto apie Tom Mooney Proletariniam Teisme

WASHINGTON.— Taip 
—Sveikatos komisija išda- vadinama Wickersham ko- 

sveikatą Hooverio paskirta,

Nakčia Puola ir Areš- 
tuoja Mainierius

PITTSBURGH, Pa.—Bir- 
želio 27 d. dar tamsoj šeri
fai aplankė stubas mainie
riu Pittsburgh Terminal 
kompanijos kasyklos No. 3 
ir suareštavo tuos, kurie 
atsisakė grįžti į darbą. 
Mat, senoji skebinė United 
Mine Workers unija pada
rė su kompanija sutartį ir 
dabar verčia mainierius /
skebaut. Vienas mainierys 
ištrūko iš šerifų rankų ir 
naktiniuose marškiniuose 
atbėgo į pikieto liniją. Dar 
jokiam streike tokio teroro 
nebuvo vartojama prieš 
streikierius, koks' vartoja
mas dabar prieš Pennsylva- 
nijos mainierius.

40,000 Bedarbių
TOLEDO, Ohio.— šiame 

mieste yra apie 40,000 be
darbių.

IŠ LIETUVOS
Lokautas Sobolevičiaus 

brike Vilkavišky

ve raportą apie 
mainieriu, kurie dirba Joa- u 7
chimstaler Uran kompani
jos radiumo rudos kasyklo
se. Raportas sako, kad vi- 

■si mainieriai turės mirti

Balandžio mėn. A. Sobo
levičiaus šerių fabriko sam
dytojas darbininkams . pa
skelbė lokautą. Jis nori su
mažini darbininkams už
darbį ant 20 procentų. 10 
procentų jis jau sumažino 
lapkričio mėnesį.

Batų Įmonių Savininkų 
žulikystes

pa_ nelaiku, tai yra, mainierys 
negali išgyventi ilgiau ten 

įdirbdamas, kaip nuo 10 iki 
[15 metų. Kurie jau mirė,, 
tapo išekzaminuoti ir su 
rasta, jog nuo radiumo 
kiekvieno plaučiuose rastas 
vėžys. Tai ištikrųjiį stebė
tinas dalykas. Radium • yra 
vartojamas' gydymui nuo 
vėžio, tačiaus jis pats pa
gimdo vėžį mainierio plau
čiuose ! Po truputį per dul
kes, ar per dasilytėjimą jis 
įsigauna į žmogaus 
čius ir praeda.

plau-

?TASKVA.—Maskvos Di- 
strikto teisme teisiami 21 
inžinierius. Jie kaltinami 
sabotažavime. Visi jie va
dovavo pastatyme “terra 

Raporte "pažymė- cotta” fabriko, kuris lėšavo 
2,500,000 rub. Pasirodo,

kuri tyrinėjo “įstatymų lau
žymą Amerikoje.” jokiu bu- 
du nesusitaiko delei spaus-4 
dinimo raporto apie Tom 
Mooney. ' _ 
ta, kad Mooney nuteisimas 
ir Įkalinimas buvo netieso- kacĮ fabrikas pastatytas to
tas, nelegalus ir tt. Pats kioj vietoj, kur tam darbui
Wickersham, komisijos pir- ngra medži Vadinasi,' 
mininkas, nori, kad ta ra- . v. . . . , v. .v . , 
Porto vieta butų išbraukta, mzimenai tyčia išrinko tą ,
mininkas, nori, kad ta pa

vietą, idant padarius nuosr 
tolių Sovietų valdžiai. Tai

išmesta, paslėpta nuo vi
suomenės. Gi komisijos na
rys Kenyon reikalauja, kad bjaurus sabotažas, 
visas raportas butų pa-___________
skelbtas. Į keturias dienas [
komisija turi išspręsti šitą PhiladelphijOS Draugų 
klausimą. Atydai apie “L” Pikniką

Batų įmonių savininkai, 
kad sėkmingiau eitų jų var
žytinės su Čechų Slovakijos 
firma “ B at, ” rūpinasi 
įtraukt savo darbininkus į 
tą kovą. Batų įmonių dar
bininkai privalo žinot, kad 
batų imonių savininkai tai 
jų priešai ir su jais negali 

Didžiumai šeimy- but -jokio bendradarbiavi- 
nų grūmoja bado padėtis, mo. ’ Su jais gal but vien 
O bedarbių eilės dar didėja, kova.

.j.

60,00C Alkanųjų

LOS ANGELES, Calif.— 
Šiame mieste yra 60,000 vy
rų, moterų ir vaikų, kurie 
turi gyventi iš “labdary
bės”. Bet ir ta labdarybė 
tapo nukirsta taip, jog 
jiems grūmoja badas.

Hooveris Nepatenkintas 
Francijos Atsakymu

I WASHINGTON.— Fran- 
cijos atsakymas į Hooverio 
pasiūlymą delei sulaikymo 
karo skolų mokėjimo vie
niems metams esąs nepri
imtinas Jungtinių Valstijų 
valdžiai. Mat, Franci j a rei
kalauja, kad prabėgus me
tams, Vokietija turi atmo
kėti skolas už du metu.

nieko nelaimi.

PHILADELPHIA. Pa. — 
Draugai, kurie ketinate va
žiuoti į didįjį dienraščio 
“Laisves” pikniką, Brooklyn 
nan, liepos 4 d., susirinkite 
trečiadienį, liepos > 1 d. po 
num. 995 N. 5th St. Daug 
draugų važiuoti
automobiliais ir pavieniai. 
Manoma suorganizuoti bu- 
sas, ar ekskursija vykti į 
pikniką. Susirinkime būki
te visi.

ALDLD. 10 Kp. Vald.

k-.
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Baited Blates, per year.............|6.00 Uni^d States, sū months........... |3.0®
Brooklyn, N. Y., per year...........18.00 Brooklyn, N. Y.,< six months... .|4-00
Foreign countries, per year....|8.09 Foreign eouptrids, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year... .|6.(M) Canada and Fra ail, six months. $8.09

■ntered ai eecond class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the. Act of March 8, 1879

liepos 15 d. Bendro Fronto Konferencija 
į| Praplėtimui Angliakasių Streiko
Eilinių Narių Centralinis Vakarinėje - Pennsylvani- 

StŽeiko Komitetas savo su- joje ir1 Central.1 Pennsylva- 
sirinkime. birželio 24 dieną,; nijoje, Rytinėje Ohio valsti- 
PiXtsburghe, Pa., išdirbo Tv! jos dalyje :ir West Virgini- 
pripmė š^kąįtį pareiškimą: |joje, I 

irt zl /% wV 4- v i Pi 11 r n sĮfcetiuįpSi dešimtys !tuks 
MČių ihaihięriųį ’ i atšilięp

ratelio Streiko 'Komiteto'at- 
Si§aukimą, išėjo. ■ streikan 
piįtėš badįiimą- ir vergiškas 
sąlygas osyklųse. • ' •. . .

’įtreikaį/ ; menuo i 
prasidėjęs Avelių srityje.
•W-v ' it • —. • * TV 1 i • •

atgal

karinėj' Pėnnsylvanijoj, kai mainierių buvo užmuš- 
s.aien' skleidėsi ir sklei- ti bei pavojingai sužeisti už 
ąsi Vis platyn, ši didi tai, kad angliakasiai prieši- 

koyp už teisę gyventi, or-*naši indžionkšinui, atiman- 
gatdzuotis ir streikuoti tie- čiam teisę streikuoti. Vie- 
siaginiai paliečia 160,000Inas mainierių šelpimo dar- 
vyrų ,moterų ir vaikų ang-1 buotojas taipgi buvo nušau- 
liakasyklų srityje Vakari- tas savo namų tarpduryje; 
nej Pėnnsylvanijoj, Rytinėj [ji nukovė samdyti anglies 
Ohio, West Virginijoj ir j kompanijų galvažudžiai, 

įvalstijoj. Negali!kuriuos globoja valstijinė 
būt- jokioj abejonės, kad | policija.
mąihieriąi ir jų šeimynos• §įmtai mainierių, jų žmo- 

visomis-pajėgomis pa- įr vaįkų buvo nuodingo- 
si|yžę pHeŠmtis badavimo mjs pom^ dujomjs troški- 
piĮogramlai, , užverčiamai1 • • -
jiėįps kasyklų savininkų,' ir 
kcįvbti algų pakėlimą ir

APŽVALGA Kodėl Nesimato Brazilijoj Bedarbių 
Judėjimo

Kaip Fašistai ir Socialfašistai 
Iškraipo Faktus

“Laisvėj” buvo pranešta, 
kaip renegatas Butkus A.L. 
D.L.D. Antro Apskričio 
konferencijoj .(birželio 21 
d) pripuolė prie drg. Kru- 
čio ir smogė kumščia jam 
į galvą, kuomet pastarasis 
aštriai kritikavo jo priėš- 
darbininkišką veikimą. Tą 
matė apie šimtas žmonių, 
kurie tuo laiku buvo svetai-

darbo, mąsių į komunistų pu
sę, nęs Lietuvoj dar nėra tų 
sąlygų, kad galima butų tiky
bines šventes pakeisti revo
liucinėmis šventėmis.

4. Vieton Specialės anti vely
kinės kampanijos, kuri fakti- 
nai kreipė partijos narių do- 

, mę į ikitą pįisę, reikėjo dau
giau kręipti įdomės į vadova
vimą kasdieninei darbo masių 

i kovai ir į geresnį' rjuošimąsį 
pirmajai gegužės.

Pasaulinis visuotinas krizis (mėnesius išdavė veltui kelionės 
nemažiau yra palietęs’ Brazili
jos ūkį, negu š. Amerikos ir 
Europos kraštus.

Brazilijos miestų pramonėj 
sustojo darbai minimum 80 
nuošimčių. Pavyzdžiui, perei
tais metais S. Paulo šilkų ir ilonizaviųio (skyrius
medvilnės audimo fabrikai pa- daugiau išsiuntęs

bilietus 7,776 žmonių. Sausio! 
mėn. 2696, vasario mėn. 2,244| 
ir kovo n)ėn. 2,836 žm. Kiek ! 
Sao Paulo eįstada yra išdavus; 
i
vinių, bet; S. Paulo

Greičiausia

Paryžius.—Mokslo Aka
demijai rodė profesoriai A

nemokamu kelionių neturiu da- Magnan ir M.
~ savo išrastą sparčiausią 
daug tografijų kamerą. Su

estados ko-
yra
darbininkų•11 1V--V4 V 1 JllvQ CVU VC Ali Iv X ll kj A 1 Jlll A 1*'4 v4Cv L4 1C 4 Ikjkj^ U11 Vy»j Vilt 1 kj 1 1 1 A 1 1 A J <■ *

liuosavo 25 tukst. darbininkų, nemokamai į šalies vidų, negu Kamera galima
iki 3,200 paveikslėlių per

kasyklų i ■ savininkai, nėj, kur tęsusi konferenci- 
miestų »ir :valstijų valdžios ja. Butkus ir jo, keli fren- 
■—ypač gubeita^toriaus Pin- tai, mątomaijį norėjo sukelti 
choto valdžia: Pennsylvani- muštynės,, betįtąs jiems nė
jo jį—įyędė tikrą teroro ir pavyko: šusįrinkę delegatai 
^nuirto siautimą prieš mai- prie to neprileido. Butkų ir 
hieriųs'• ii* jų šeimynas. !j° šalininkus, pasikėsinu- 
G*inkluoti galvažudžiai už-į sius muštis, nustūmė į šalį, 
si'slėpę šaudo į streiko pi- 
kietų eiles, ir jau du desėt-

Ubagai Užplūdo Hollywood,
Los Angeles, Calif., prie

miesty, Hollywood, pagar
sėjusiam kęutamų paveiks
lų centre, i kur gyvena pusė
tinai daug turtuolių, -pašta

is prięžąsties 
ir bedarbės,

Tas pat sutiko ir kitų Brazili-J federalinė valdžia.
Ši statistika rodo, kad krizis sekundą; o senosiomis ka- 

įmet pasigilino. jmeromis negalima buvo nu- -j(
Nors šie darbininkų važinėji- traukti daugiau,; kaip po ‘d’ 

.kr?ViIs, 250 paveikslėlių per sekim-i. kad darbiniu- 1 » ’•

jos mieštų pramonę.
Fordo ir Chevroleto- auto

mobilių fabrikai yra sustoję vi
sa 100 nuošimčių ir jau antri mai kainuoja i 
metai kaip fabrikų durys už- bet valdžia nori, kad darbinin- 
rakintos. ; v,1; kai važinėtų.

11

rakintos.
Statybos darbai: n.amų, tiltų j Pereitais metais dar prie se- 

statymas, naujų gelžkelių, tu-;nos valdžios toki dalykai atsi- 
nelių vedimas yra susįęjęs ant | tikdavo.

Agentas, pamatęs apdriskusį, 
> darbininką mieste, klausdavo, 

ar jis darbą turi ir jei darbo 
neturi, tai ar jis nori darbo, j 
Bedarbis, nieko blogo nemany-jj^ 
damas, prisipažįsta, kad "jis 
nori darbo gauti ir kad jis jo 
j ieško. Agentas pasivadina 

žadėdamas jam

Kada šiuo nauju fotogra-H 
fijos aparatų nutraukia le-L 
kįąnčias įpušes, bites ir ki- R 
tuš: Sparčiai. įsupamais vir-

įvei-H

kfąnčias įpūšes, bites ir ki-
$ , • Į * - f j* ’ S ‘

binančiūs vabalus, o paskui :
rodo judomuosius jų

90 nuoš. Veik netaikią fabri
kai vagonų, tramvajų. ,

Susisiekimas sumažėjo. Trau-
f seniau ėjo 3, dabar

Tapo paliuosuota’ susisieki
mo tarnautojų apie 35 nuoš.

Krizis palietė aukso, anglies, 
rūdos kasyklas.

Jeigu šiandien įvertinti visą darbininką,

darbininkų, i kiniai, kur 
gatves ai- 2- Tapo

kiekvienas sparno 
mas. ' 
tyta, jog

'Bet štai fašistai ir so
cialfašistai, užstodami But
kų, matomai, už jo gerąpa- 
sitarnavimą jiems, iškraipo 
faktus. Fašistų “Vienybė” i 
parašė, būk'kas tai konfe- įspūdį” 
rencijoj Butkų “užpuolė” r'
“sumušė.” 
“Naujienos,” bjauriai me
luojamos apie Lietuvos ko
munistus, ant galo pridu
ria:

Savo buvusiam draugui But
kui bimbininkai anądien per
skėlė galvą konferencijoj, nes 
viešam susirinkime viešai 
žmogų nužudyti butų pavojin
ga. O Lietuvoj, kur komunis
tai veikia slaptai, jie kits kitą 
tiesiog užmuša.

Reiškia, fašistams ir so- 
cialfašistams faktai nesvar
bu: jie viską apverčia aukš
tyn kojomis, kad tik. bjau
riau išniekintį, apšmeižti 
komunistus; Jie teisiną 
Butkų, kuris puolė.Thuštis, 
ir iškraipę faktus šaukia, 
buk komunistai užpuolę

organas

ruoju laiku, 
didelio skurdo 
atsirado daug 
prašančių ant 
mužnų.

Buržuazijos-
“Hollywood News” dejuoja, 
kad “ubagų tiek daug atsi
rado, jog jie padaro blogą 

atvykusiems buržu- 
irijams iš kitur. Toliaus laik- 

i Socialfašistų1 raštis pažymi, jog “ubagai 
trukdo trafiką prašydami 
almužnų.” Tokiuo būdu Los 
Angeles miesto taryba išri
sianti skurdo problemą iš- 

kad 
nuo

Tuo būdu jau. šudrai-įį 
jog lekianti > {nuseyiri- H 

diitiniai pajudina sparne-Brazilijos pramonės gamybos duoti darbo, kur į pašalį arba ,, <.1 J k- •5SJJL
sustingimą, tai galima drąsiai į tam tikrą vietą areštuoja, iš- , P° VU SyKH* Per "tF*
sakyti, kad dabartiniu momen-į perka gelžkelio 
tu nemažiau rasis

bilietą kokiai 
Brazilijos j iooo kilometrų. Perduoda gelž- 

miestuose l >/2—2 milionai be-į kelio valdybai, įsakydamas nu-
i kiamų paveikslėlių skaičių j 
Į iki 10,000 per sekundą.1 Da-

Toks išvežimo būdas buv0! bartinė jų kamera turi ke- , 
vartojamas masiniai. Darbiniu- ] turis gretimus stiklus, pi*O; i 
kai nors ir neturėdavo darbo,; kuriuos praeina paveiksime' i 
bet agentui užklausus prjsi-i filmą. .• v .* <
pažindavo, kad turis darba. i v. ..v - . i

Buvo tokių atsitikimų, kadi . ^is išradimas busiąs naU-v 
i tų agentų ' rknkas papuldavo! dingas- gamtos mokslams—

i vedę ‘ žmohės, šeimyna nežino-1 tėmyti augmenų augimą, L 
(„„zo, kur vyras dingo. Žeimy- žiedu krovimąsi ir tt.
j na tik tuomet Sužinodavo, kada 
vyras po kelių mėnesių kelio- 

|nės. grįždavo arba laišku pra- 
Ir iš žiauriu braziliškų kazo- nešdavo,., kąd taip atsitikę-su 

juo.
Dabar kyla klausimas, ka

Ir

Išradėjai tikisi, kad gale- į 
šią padauginti taip nutraų->’darbių armija.

Del ko tokia alkanų bedar
bių armija, kuri yra jau antri 
metai atskirta nuo fabriko ma
šinų, lokomotyvų paliecavota 
mirčiai, nestoja kovon?

Šis klausimas gali kilti ir in
teresuoti toliau stovinčius nuo 
Brazilijos darbininkus.

Brazilijos fašistų valdžia pui
kiausia- supranta, kad jeigu ne- 
siimt priemonių prieš, bedar- j 
bius, .tai . jos ramumas tikrai i dav 
butų neužtikrintas nuo bedar- i 
bių ir alkanųjų masių judėji
mo. ' ;

rodytoje vietoje paleisti, 
darbis būna nuvežtas ten, j 
gavo įsakymą.

Toks išvežimo

kad tie
kurie at-

“tu-

narni ir buožėmis • daužomi, 
bliakdžekiais. trankomi. Ry
tinėje Ohio dalyje dvylika 
streikierių ir organizatorių 
buvo areštuoti, > kaltinami 
UŽ peržengimą, įstato* prieš 
kriminalį šindikalizmą, ir 
jie laikomi po $41,000 , pa
rankos pinigais bei $108'000 
nejudinamąja nuosavybe.

Senosios Jungtinės Mai
nierių Unijos ' 
ne tik neprotestuoja prieš! 
tuos ‘ kriminališkus darbus,1 
bosų ir valdžios atliekamus 
prieš mainierius, bet tie 
viršininkai dar pateisina to

leidžiant įstatymą, 
“ubagai butų nuvyti 
gatvių miesto centre.”

O, girdi, yra daug ne Los 
Angeles miesto ubagų. 
Laikraštis sako 
svetimi ubagai,
vyksta iš Sacramento, 
ri but suimti ir pasiųsti ten, 
iš kur jie atvyko, ir tuo bū
du bus galimą sumažinti 
burius prašančių almužnų.”

Na, ir tuo bildu “išnaiki
nus” 
vėl galės 'ramiai
Angelų mieste ir Hollywoo- 
de.

Nesmagus Vagims Išradi-d
maskų rankų kristų ginklai nuo al

kanų bedarbių kovos, bet čia 
kapitalistų ir fašistų valdžia veikia, tie visi darbininkai? __ 

į ubagus, i kapitalistai yra< sūgalyojds priemones, su ar jie’susidaro viduj šalies sau 
gyventi kuriomis laikinai apsigina nuo' 

~ bedarbių judėjimo.
S. Paulo gubernijos valdžia jęs masinis 

ir Rio de žaneire federalinė | Milionai kavos 
valdžia yra įsteigusios “koloni-Į s< 
žavimo skyrius.” Per tuos “ko- [kavos darbą. Dau gelis 
lonizavimo skyrius” yra darbi-1 fazandierių atsisakė nuo toli- 
ninkams išduodami veltui pa- mesnio kavos apdirbimo. Kurie R nutraukia jo paveiksią,, 
sai nemokamos kelionės į 
šalies vidų. S. Paulo koloniza
vimo skyrius išduoda tik į sa
vos gubernijos ribas. Gi fede
ralinė valdžia išduoda i visus 
šalies kraštus. Tik važiuojant 
reikalinga nurodyti antrašas.

Grįžti kelionei neduoda pini
gų. Daugelis tokiu budu dar
bininkų yra apsukę tolimiau
sius kampus Brazilijos. Bet 
valdžia netikrina, ir leidžia va
žinėtis, kiek tik nori. Valdžia 
puikiai žino, kad toli nuvažia
vęs negreit grįš, 
išvykus eisis, mažu badu prisi-

ptitįa,--binjnkaj J 
rimi) strėikūo. antiems mai- 
n’ięžiams ir eina! jiems pa- 
geįbon. Šis galingas streL. 
kipįs judėjimas dabar “tu^i 
būt? dat labiau .remiamas, 
dą •> plačiau skleidžiamas ir 
dą stipriau -suvienytas.

iŽad šie tūkstančiai strei-

n:

daF labiau .remiamas,

ių mainierių, jų mo- 
vaikų galėtų laimė-

viršininkai, sumušė Butku.
• • v i *"urna nvioo

ir

pragyvenimą. Visj žino, kad 
jau metai laiko, kaip yra susto- 

kavos eksportas, 
maišų pūsta

Vagims negalės 
ypač vienas išradinias, ku- < 
rį padal’ė Generalė 'Elekt-L: 
ros Kompanija, Nela f arke. 
Žingsniuoja sau žmogus ir ’.

patikt' i

fa .kovą, tam reikia suvieny- kiug ž ius. ir 1 t dal 
to. fronto visų mainierių, vauja ^oge prieš
organizuotų kovingoje va- QtJkipri,15! fiP.
dovybėje.

Centralinis Eilinių Narių 
Streiko komitetas daro su
manymą, kad liepos (July) 
15 d. Plttsburghe būtų su-l Todėl Centralinis. Eilinių 

. ^bendras susirinki- * Narių Streiko' Komitetas, 
masę, kuriame dalyvautų^ei-1 susidaręs iš narių revoliu- 
liriiŲ mainierių delegatai ir .cinės, kairiosios Nacionalės 

Mainierių Unijos-, vadovau
jančios šiam streikui, šau- 

i senosios 
unijos ir West Virginijos

streikierius. Daugelis se
nosios unijos' viršininkų ei
na specialės policijos parei
gas prieš mainierius........

15 d. Pi^sburghe būtų 
šauktas .bendras susiri

liriių mainierių delegatai ir 
ištisų kitų svarbesnių an- 
glfekasyfelu vietų,' kad jie 
galėtų čia bendrai išdirbti 'kia visus lokalus 
Vicfeybes ir veikimo progra- unijos
mąr kaip sėkmingiau ko-1 Mainierių Unijos, taip pat 

, vejįr prieš badavimą, kaip visas kovojančias grupes 
padidinti ir pagreitinti mai- tose organizacijose, visus 
ni&'ių šelpimą ne tik pačio-!kasyklų darbininkų komite- 

1‘ie^įreiko srityje, bet juostus ir visas mainierių ,Be- 
lattiku kitose.* vietose; kaip [darbių Tarybas — išrinkti 

■ gefoeti ir apginti dese&us[delegatus, ir pasiųsti juos į 
įkalintų strfeikierių, yjū-ų ir 'bendro .froiito: susirinkimą 
mtorų; kaip kovoti prieš Pennsylvanijos-Ohio ir W. 
žriĮojgžųdisĄą. tęręyą* . kuris Virginijos Eilinių Narių 

jJ [Streiko Komiteto, Tas su- 
Mąi- širmkima,s7 kąip ;jau; 'mine- 

ršifiįnkai} ta, įVyks ^Pittįbui'ghe, Pa., j 
^irode aiškiau, ne-!hepos 15 d.
k^dk, jid yra; ( Mes ,turime suvienyti vi- 
ikiižyrho' įrankiai,Įsas pajėgas .dirbančiųjų ir 

taiįiaujanti kasyklų savi- į bedarbių mainierių, negrų 
niekams valdžiai. Jung-[ir baltųjų, vyrų, moterų ir 
tfrį£ Mainierių Unija, ku- į vaikų,» bendrai kovai prieš 
riį 'globoja ir apgina kul-! badavimą [ ir prieš yisus 
kaįvaidŽiai (machineguns),[mainierių neprietelius. 
lai£6mi' rankose specialės ! Išlinkite ir atsiųskite de-i 
pojteijos, ^valstijos kazokų legatus į Pittsbfyrghą, lie- ! 

.. .pos 15 dieną.
Frank Borich, 

Sekretpriįs Nacionalės 
Majnierių Unijos.

Vincent Kemenovich, 
sulaužyti įSkr. Cęntr. Eil. Narių Str. 
rieš bada-į nių 'Nairin* Streiko 

Komiteto.

Visybės ir veikimo progra-

la

Ha pr^ęš .§treikjėęmsf < 
•nosios^Jtihgtiįėš. ML

strįiko

^ir/jforią garbina kapitalis- 
; thtiai ląikraščiaita gelto- 
- noį' • uniją -' t jau t ■ ^pasira^ė 
yaldfrbišMas’/sutartis su kom-

Lvįmą ir vergiją, 
s

Deki Antivelykines 
Kampanijos Lietuvoj

Hiltono Kompanija Paskelbė 
Savo Vergams Lokautą

i NEWARK, N. J. — Ponas 
I Hiltonas, milionierius, drabu- 
I žiu fabrikantas, turintis visuo-

Lietuvos Komunistų Par- se dideliuose miestuose drapa- 
tijos Centro Komitetas pri
ėmė sekamą rezoliuciją an
tivelykines kampanijos klau
simu :

1. LKP CK pripažįsta, kad
šiemet nereikėjo mechaniškai ^raj Ave.,' Newarke, visuomet 
perkelti iš SSRS antivelykines dirba tik 6-7 mėnesius į metus, 
kampanijos ir surūošt Lietu
voj kaž kokią ypatingą anti- 
velykinę kampaniją. Pilnai 
galima buvo pasitenkint aiški
nimu to, iš kur atsirado vely-jtris savaites, reikalaudama nu- 
kų šventė, kaip Lietuvoj krik
ščionių dvasiškija išnaudoja 
velykų šventes kurstymui;
’prieš žydus ir kaip žydų dva
siškija išnaudoja tas' šventes 
šaukimui visų žydų prie vie
nybės ir paifi. 

f ''V

2. Dabartinėse Lietuvos są
lygose .mest obalsį “šalin reli
ginės, šventės”-—yra net ža
linga, lies tas obalsis ne tik 
negal mobilizuot darbo masių 
į kovą prieš naudotojus ir fa
šistų valdžią, bet dar musų 
priešai gal lengvai išnaudoti 
tą obalsį prieš komunistus, 
aiškindami, kad komunistai 
su savo reikalavimu panaikint 
tikybines šventes palieka dar
bininkus be poilsio dienos 
(Lietuvos sąlygose darbinin
kai poilsio dienas tur išimti
nai tikybiniu švenčių metu). 
Lietuvoj dažnai patys samdy
tojai naikina tikybines šven
tes, kaipo poilsio dienas, spir- 
dami. •darbininkūs dirbt ir 
šventadieniais. '

3. Obalsiuos < priešpastatyt 
revoliuęines šventes tikybi-

nų storus, paskelbė savo dar
bininkams (16 d. birželio) lo
kautą, išmesdamas visus dar
bininkus į gatves. Faktiškai 
jo darbininkai darbą baigė 1 
d. birželio, nes Hiltono šapa, 
kuri randasi po num. 355 Cen-

Vadinasi, Hiltono darbininkai 
savo sezoną užbaigė su pirma ) 
birželio. .. 1. ........ ....

Hiltono kompanija vedė de- ®1S vmil'ti, tai šituo valdžia ne- 
rybas su ponu Hillmanu apie laužo galvos nei trupučio.

. Federalinė Brazilijos valdžia
mušimo algų. Bet kadangi tik ; is -Rio de .žaneiro pareitais me- 
šį pavasarį ponai Hillmanai i išvežė 10,741 ypatą. Ta- 
davė jam numušti algas dar-J1]16 skaičiuje 1582 šeimynos su 
bininkaiiiš 6y> nuošimčių, tai ! 6525 šeimynos nariais, žmo-1 
dabar jau matyt, kad nenore- įnamis. Nevedusiemt veltui pa- 

■ jo ir vėl taip greit numušt, nes sų buvo išduota del 3,946 
Į suprato, kad darbininkai ne
tylės.

Todėl ponas Hiltonas, nieko 
nepešęs New Yorke, išvijo sa
vo vergus lauk ir uždarė ša
pą, paskelbdamas lokautą. 
Unijos ponai sušaukė darbi
ninkų mass-mitingą ir. prane-1 
še, Uad pohas Hlltonas'paskel- • 
be mUmS’kovą.

mušimo algų

ypatų.
Šiais metais per pirmus tris 

t" v, č 1 • i •—i—i-u- ii--- :----- , ta.---------------- &—

lyn, N. Y. šitos vi^os krautu
vės yra pikietuojamos Newar- 
ko Hiltono kriaučių su iškabo- 

! mis. j
Todėl, draugai darbininkai, 

' Darbįfiinkai, prašomi ne tik neiti į šiuos 
išgirdę tokią Hiltono mestą storus dirbti, bet ir abelnai 
mums pirštinę, svaidė jam at-. nieko bendro su jais neturėti, 
gal, vienbalsiai paskelbdami! nes čia eina kova tarp darbo 
jam streiką ir boikotą jo krau-iir kapitalo. Kova tarpe beso- 
tuvėms. Darbininkai išrinko j čio milionieriaus Hiltono ir 
streiko komitetą iš 22 (ypatų ir'siau alkanų jo vergų.
nutarė kovoti įprieš besotį po-! Kaip ilgai mes galėsime lai- 
ną Hiltoną. I kytis kovos lauke, negaliu
Hiltono kompanija turi New-,sakyti. Bet kaip dabar mato- 

ąrke didelę dirbtuvę, kurioje!si, tai eiliniai darbininkai va- 
dirba apie 300 darbininkų, dovauja
Turi, dvi krautuves: į The Hil- biznio agentų, kurie gal ir la- 
ton and Company ir “Hill and bai nenorėtų, bet prįversti sto- 
Ko.” I vėti su niumis. Ant kiek aš

Gi New Yorke jo krautu-! pajiegsiu, tiek apie streiko..bė- 
vės yra po No. 225 Broadway,' gį pranešiu “Laisvės” skaityto- 
1377 Broadway, 1591 Broad-! jams, nes pats esu komitete, 
way, 1971 Broadway,

sandėliuose suparalyžiavę visą i jaučiasi kad niekas j0 fe.'. 
k q X7 n g H a v h a I I q n imlia v 1 v f«

pastebės; o čia tik blykst

kavą dar apdirba, tai darbi- fotografinis įtaisas, paslėp-p 
ninkams nieko nemoka ir duo- tas kur lubose bei sienoje.^ 
da prastą ryžių ir šebelbonų Tokia žmogaus fotografija ' 
valgį ir verčia dirbti 12-14 ir! 
daugiau valandų.

Krizis palietė skaudžiai cuk
raus medvilnės ir kakao au
ginimo gamybą.
ūkis tapo krizio baisiai paraly
žiuotas. žemės ūkio bankai at
sisako toliau remti žemės ūkį. 
žemės ūkio darbuose irgi dar
bininkams nieko už darbą ne-

Bet kaip tau ^'vginama, ir turi dirbti ’kaip 
ir kavos gamyboje, po 12-14 
valandų už šaukštą ryžių ir 
šebelbonų nedarytų.

Darbininkai, nepakęsdami iš
naudojimo tose feodalų gūžto
se, sukyla, bet nesant organi
zuotiems tampa žiauriausiai 
numalšinami.

šių metų pradžioje Parnahy-. 
bos miestely bedarbiai apipuo
lė turgų su maistu ir suvalgė.
Bet apie - tokius . vidaus palies

" nė truputį nerašo, viską slepia, Upės tilto kabo ant dviėj

Visas žemes

gali pasidaryt, jam duris- 
bedarant arba vos koją pa
dėjus ant grindų. Arba 
kur pro plyšį gali eiti ne
ina t o m i ultra-violetiniai 
spinduliai; bet kada jiėį. 
nors neregimi, o atsimuša į] 
žmogaus veidą, jie galį su-j 
žadint per tam tikrus‘ įtai-4 
sus, elektros sriovę, ir. įsi
veržėlis gali būt nufotogra
fuotas. O paskui paveiks
las palengvins jieškoti nusi
kaltėlio.

Didžiausias Kabomasai 
Tiltas

....... . , neWyoRgWjTOHi 
judėjimus valdžios. J a išraše yri į u* | ilį$O I Vkhjry^ ’ Hu(|S^

pu-

pa-

streiką- su pagelba

kiek galėdami. ........ į milžiniškų, lynų, padirbtu Sj
Organizuoti valstiečius, fa- plieno vielų. O dabar San;

f

ir, šis darbas vdik nepradėtas.
Fazendos randasi vieiih ‘nuo 

kitos toli, miškais apaugę; su
sisiekimas sunkus; per miškus 
negalimas. Brazilijos ’ darbinin
kai labai atsilikę. Apstatyti 
šnipais, policija, kariuomene ir

<11II 4/U Uli V U1OV1VVA VA O, ACV piAVAXW VAVAKA* W 
zendos dhrbininkūs;yrą. sunku Pranciškoj’’ Calif.jj 4n| Gol-’

Gate, yra prajdėt^is dar 
ilgesnis’ kabomashi * tiltas.' 
kurio vidurinę dalį, tutin-; 
Čią 4,203'p^dų ilgio laikysi 
dar storesnį lynai, pagaj. 
minti iš plonų plieno vielų’

velka feudalizmo užkrautą j im-. Taigi čia ant tų lynų kaboj’ 
. veik pusantro “viorsto” d:Gi bedarbiai nuvykę is įmes- dxifm<dn Huo bp k}t 

tų į fazendas, priversti pasi- džiausto tilto, De JOKIO 
tata j tokį pat jungą, nes ki- ramsčio kur nors per vidų*duoti į
tokios išeities nemato. Tai 
taip yra išnaudojami fazendose
iš miestų nusiųsti darbininkai, ant STOCIV GALITE <G A UTĮ 

Pundu>
Brazil i j

27—V—31 m.

ri.

‘‘LAISVE” ELIZABETH. N

fv . .. ... 1492rTad pačiamvtenka viską patir-l w VT i .
nėms šventėms bus vien tuš- Broadway, 14th'St. ir Bread-(ti ir. jausti. j oA.au įiML^ri/ALiiNiin j
čia frazė,, kuri negal patraukt way ir

ay, i-iiu kJb. ii į vi
; 412 Fulton St., Brook-1 Hiltono Vergai. “LAISVĘ.”

■ J .
| 'S. Mickų h, 278 Second' Itt.

Donaven. 182 First St.

B. Figens, 221 Second St.: / 
Ir pas Šlagerį.
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L. BERNICE ŠALINAITĖ

Muzikos ir Ixilso mokytoja, kompozitorė 
ir cohrvedė. Jai vadovaujant dainuos

SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK, N. J.

ELENA RETIKEV1ČIŪTĖ'
žymi pianistė ir kompozitorė, jai vadovau

jant bendrai dainuos vietiniai
AIDO IR LYROS CHORAI

DRAUGAS E. J. SUGAR
Kompozitorius ir chorvedys, uolus 
veikėjas darbininkiškos dailės dirvoj, 
jam vadovaujant bendrai dainuos 

Norwoodo ir So. Bostono Chorai

DRG. R. MIZARA
“Tiesos” redaktorius,. jau 
parodęs savo talentą kaipo 
rašytojas net ir dailioje li
teratūroje, kalbės apie “Lai
svės” jubilėjų.

Darbininkų vaikai turi 
būt Jaunųjų Pionierių 

organizacijoje!
Čia paveikslas tų devynių negrų jaun uolių iš Scottsboro, Alabama iš kurių 8 

jau nuteisti sudeginimui elektros kėdėje, o vienas dar laukia paskelbimo mirties 
dekreto. Šiame piknike bus suloštas vei kalas iš bylos tų jaunuolių. Čia matysite 
kaip neteisingai jie yra pasmeigti mirti.

DRG. A. BIMBA
Vienas “Laisvės” redakto
rių, darbininkų rašytojas ir 
kalbėtojas sakys / prakalbą 
šiame piknike klasių kovos 
klausimais.

“Nuo Volgos iki Gastonijos”
JUDŽIAI IŠ KLASIŲ KOVOS" VAIZDU, KURIE VISUR DARO GERĄ ĮSPŪDĮ Į PUBLIKĄ

LYLIEPOS
ULME1 PARE MUSIC HALL

DIENA. 1931
I!

Pradžioje 25th Avė BrooklyiVOLLEY BALL GEMAS Prad™ 12 Vsl ilipoo
LOŠ NORWOODO CHORO TYMAS SU WORCESTERIO “ I OIJOO

CHORO TYMU. LAIMĖJUSIEJI GAUS DOVANĄ.

TRAUKIMAS VIRVĖS
MASSACHUSETTS SU CONNECTICUT IŠBANDYS SAVO 

SPĖKAS. LAIMĖJUSIEJI GAUS DOVANĄ DĖŽĘ NAU
JOKO CIGARŲ.

PROF. RETIKEVIČ1AUS IR WM. NORRIS DVI 8-nią KAVALKŲ ORKESTROS GRIEŠ BE PERSTOJIMO
Piknikas Prasidės 12-tą Valandą Dieną. Pirma Dalis Programos Prasidės 5-tą Valandą, Antra Dalis 7:30 Vai.

įžanga 5Oc. Ypatai. Kviečia Rengėjai
•Al WW IAI IAI MM IAI IAI IAI IAI IAIJAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAIIAI IAI IAIIAI IAI IAI IAI JAI lAIWWWIAiW iai iai iai iai iai W IA4 lAi IAI W W lh» Mt W (AlIAIIAI tfM IAI JAI IAI IAI VM IAI IAI IAI (Ai IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI IAI iftf



WORCESTER, MASS.

M

Pirmadienis, Birž. 29,
< ' J • V

WILKES-BARRE, PA. ;

GAISRAS Verte D. M. Šolomskas
Birželio 13-tą dieną įvyko1 

vakarėlis Vinco Tamulaičio ir , 
kasaus ko isleistuvems matysime, kad jų jau visai

' 1 C? G? T* Z V, T.Tl nzl n VlL 1 I '

Jei pažvelgsime, kiek drūti 
yra .mūsų priešai socialfašistai.

bėti, tai visas tas plaukų kamuolys judėjo ir 
drebėjo, nebuvo galima žinoti, iš kur ver
žiasi tie keiksmų ir kelionių balsai. Dre
bėjo ir judėjo rudas plaukų kamuolys, 
plaukė keiksmai, trypė kojomis, mosikavo 
rankomis ir visas judėjo krutėjo “tėvas”

(Tąsa) ,
Jis gerai kalbėjo vokiškai ir francūziš- 

kai, puikiai griežė ant smuikos, ir buvo 
garsus šokikas. Na, o jau kalbėti tai ne
parodyk—“viską” žino. Nadią jis kaip ir

. •   • I . . . • t . • 1 I J Gavrila. .. Keikė ir trypė, plauke iš plau-kutinemis dienomis, ji buvo sujudusi del - — ji > i r. .
jo,... Jis jai kalbėjo apie Tolstojų, Šope
ną, apie šliūbą, dievą ir piliečių karą Ku- 
baniuje... Apie ką jie nekalbėjo? Ir apie 
viską jis taip kalbėjo, buk tą geriausiai 
jis žinąs. Tas jai patiko, nes ji norėjo 
daug sužinoti. Ji visko žinojo po biskį, 
bet surišti, sujungti negalėjo. Ir Priža- 
ničiuje ji matė asmenį, kuris jai suteiks 
žinojimo, o jis pastaruoju laiku patsai ar
tinosi prie jos. Kada ji sužinojo, kad PrL 
žaničius užėjo pas ją, kad kartu eiti į kon
certą, tai kaip kokia paukštelė išskrido 
Pas jį.

kų kamuolio: “Dievui buvo malonu, kad 
mes čia susirinktume del pagelbos jaunes
nio kenčiančio brolio. Mano vaikai, širdis 
žmoniška negali būti rami, kada žemė de
juoja po velnišku bolševikų kardu, kada 
dievas užsirūstinęs ant žmonių už griekus 
nusiuntė savo koronę. Eina brolis prieš 
brolį ir sūnus prieš tėvą—kraujas liejasi, 
ir nesimato galo... ”

Popas lakstė po estradą kaip laukinis 
veršis, rėkė ir abejais kulokais ore taip ga
lingai mosikavo, kad atrodė, jog jis ką tai 
muša. Iš jo burnos tryško seiles ir pirmo
se eilėse sėdinčios ponios jau prisidengė 
skepetaitėmis, belaukdamos naujų spjau-Milžiniška gimnazijos syetame pilna dalų> ir jos raukg kaktas> bijodamos; kad; 

šalimis stovi blizgančios kėdės, kar£ajs tas “tėvas” bekumščiuodamassviesos. ;
tartum papuoštos lėlės stalai ir kiti įren
gimai. Svetainėje ne rūko: švaru, vietos 

• užtektinai, šviesu ir gražu. Prie tolimos

i b.b.K.a. Rengė visos darbi
ninkų draugijos bendrai.Drau
gės: Kasparienė, Meškauskie
nė ir Ulinskienė pagamino va
karienę. Pirmiausia davė va
karienę, paskui sekė progra
ma.

Sudainavo Aido Choras tris 
dainas, kurios išėjo vidutiniš
kai. Pirmininkas padarė klai
dą, kad leido sklokos rėmėją 
Vilkelį kalbėti. Vilkelis boiko
tavo šią vakarienę ir visaip 
šmeižė, kad pakenkus. To- 
liaus kalbėjo draugės ir drau
gai: Zdanienė, Milerienė (iš 

Ill.), S. Pietaris, 
Šoko Kimeniūtės.

i : ? • ELIZABETH; -N» J
Važiavimui į “Laisvės” pi 

yr,a’ paimtas puikus .busas. Ka 
ritė važiuoti 4 liejos) Užsisakyk 
vietą Jki 2 liebos pas A. Skah 
265 Secund St., Elizabeth, N. 
Busas ištiš- 1-mą vai. dieną, nuo 69 
S. Park St. (151-158)

mi aki: trečiadieniui; ?! liepos: ; Užsir 
sakyt galit pas ,J.. Stasiukaitį. ir. M. 
Mažeiką. (151-153)

j BUFFALO, i N?V
;A.L.D.t.p.' lW-fnk kliopa' rengia 

pikniką “Vilnies” naudai .sekmadienį, 
5 liepos (July), ant Munch Farm 
Tannavanda, River ’ Road. Prasidės 
11:30 vai. ryte. Bus gera muzika. 
Įžanga 25c. Kviečiame visus atsi
lankyti iš visos apiebnkės ir parem
ti “Vilnį.” Iš miesto paimkit No. 5 
karą Riverside iki City line, ten gau
sit Wicks Virė karą ar busą. Išlipę 
eikite porą blokų ir pamatysite iš
kabą po dešinei pusei.

Rengėjai.
(151-153)

eilės baigia byrėti, čia yra tik 
apie pora karštuolių ir apie 
trys neva pritarėjų, jų šalinin
kų. Bet ir tai nėra tikri jų 
pritarėjai. Vadinasi, jų įtek
mė ir eilės mažėja. Visai jau 
nyksta.

Dabar noriu tarti keletą žo
džių apie atsibuvusį pikniką 
birželio 21 d. šitas piknikas 
man buvo įspūdingiausias .iš 
visų, kiek jų esu matęs. Svie
telio privažiavo basais, auto
mobiliais ir pėsčių priėjo. Bu
vo virš 2,000.

Programa buvo irgi įvairi. 
Pionieriai žaidė įvairius žais
lus. Buvo ir kalbėtojų. Kal
bėjo draugas Kaplan, distrik- 
to organizatorius ir negras, 
Pastarasis dar tik ką sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos. Darbi
ninkuose matėsi geras entuzi
azmas ir parama savo judėji
mui.

Bet reikia pastebėti, kad lie
tuvių labai mažai šiame pikni
ke buvo. Bet nei vienas čia 
nebuvo iš tų pragaištingų bui
lt inių.

Šį pikniką rengė Komunis
tų Partija. Jis įvyko “Nitge- 
diaget Kempėj.” Tai žydų 
darbininkų įstaiga. Jie valdė
si ir tvarkosi patys ir gerai gy
vuoja.

Reikalinga papeikti lietuvius 
darbininkus, kad nesilanko į 
tarptautinius parengimus.Ypa- 

-a-i tingai į Komunistų Partijos 
sklokinin-I parengimus reikalinga lanky- 

Sakė, kad Tamulaitis r tis.

Chicagos, 
Zdaniūtė. 
Pietariūtė smuiką palydėjo. 
Tos mergaites visada publiką 
užganėdina.

.Dainavo seserys Kaspariū- 
tės dvi' dainas. Pianu paly
dėjo Opatiją Šukiūtė. Daina
vo ir seserys Zdaniūtės dvi 
dainas gerai. Aldpna Pie
tariūtė dainavo gerai.

Kalbėjo V. Tamulaitis. Jis 
sakė: Draugai, aš važiuoju 
darbininkų tėvynėn. Važiuoju 
padėti budavoti industriją, pa
dėti vykinti Penkių Metų Pla

tai pasi

ne
nusiristų ant jų, o jis savo kartojo:

:—Bolševikai griauna visus dievo įstaty-
! mus, taipgi ir bažnyčios, jie griauna krik-

iŠ, na, ir jeigu reikė,sienos aksomais apmušta estrada, ant jos gčionišką tikėjimą, jie žmonėms išpiešė - u—o- ------ - - x—
du milžiniški kariniai paveikslai, antpetis, širdies poną dievą, ir prakeikė juos dievas 1 ėmęs šautuvą, ginsiu S.S.R.S..

/I K n I >>-r X z-x I ■« -a -.za 1 - X 4- z-v I a-1 Ta 1 n -> X« 4 z-. 4- I . V i _____ __ ~   - . . . , -medaliai, kryželiai ir kitokį blizgučiai ant 
jų. Viena po kitai pereina poros, vaikš- 
tinėjasi aplinkui pasieniais, vieni kitus 
atydžiai peržvelgdami, nusišypsodami; 
svetainė pilna juoko ir linksmų kalbų.

Karidoriuose surado sau vietą jaunimas, 
porelės susigrūdo prie langų, šėpų ir už
kampių, matomai jaunimui čia'linksmiau 
ir parankiau, nes prietamse, o ten svetai
nėje be galo šviesu. Aplinkui gimnazistes 
sukinėjasi baltieji oficieriai, jie iš viršaus 
žiūri į gimnazistus kaip pienžindžius, ‘ o 
gimnazistai taipgi nepasiduoda oficie- 
riams, kalba garsiai ir neužsileidžia oficie- 
riams... Merginų juokas, klykimas, del
nų plojimas, ir garsios linksmos kalbos... 
Ir štai užgriovė muzika. Visi atsisuko ir 
daugelis pasileido greitai linkui svetai
nės... Koncertas prasidėjo... Ir kaip vi
sada, publika ilgai nesusėdo, viens kito 
klausinėjo ir visi buvo nepatenkinti, bet ne- 
sikoliojo, nes ginčams Ir kolionėms čia ne 
vieta, o ir koncerto tikslas buvo veik 
“šventas.” Ir kada, galų'gale, jau susirado 
savo vietas ir susėdo, tai ponios sunkiai 
atsiduso, o jų gerbiami vyrai nusišluostė 
sukaitusias plikes...

Pirmoji pasirodė Ona Petrovna, ir ilgai 
kloniojosi į visas puses, kaip ir ačiuodama 
už atsilankymą į “mano gimnaziją.” Ji 
kalbėjo ačiuodama už atsilankymą, ir ka
da visa įraudus nuėjo nuo estrados, tai pu
blika palydėjo delnų plojimu... Ją pakeitė 
gimnazijos popas, nei iš šian, nei iš ten 
išlindęs. Jo ne tiktai galva apaugusi plau
kais, bet ir pusė kaktos. Kudlota barz
da kabojo, kaip lopeta, taip, kad veido vi
sai nesimatė, o stovėjo tartum kokis rudas 
kuodelis. Kada tas “tėvas” pradėjo kal-

1 sutvėrėjas, nukreipė kaip saulė šviesų sa- i P.,įus>. Pa’ draugai, orgamzuo- 
vo veidą nuo jų, užsiunta badą ir mirtį ant 
jų prakeiktų miestų. | |izr^a

-Kur toji šventenybė-jau rėkė jdū-1 Draugas vincas Ka]asauckas. 
kęs kunigas, -kur krikščioniška bažnyčia? I m. žaldokas irgi.kalbėjo. Pa 
Kur ramumas rusų žemės?... Tai tie žvė-,'starasis davė vėjo ; 
rys žmogaus pavidale, jie išvogė musų ba-j kams.
gastvas ir išniekino šventas vietas, pra-1 negerai daro, kad važiuoja į' 

- ~ ( jisai ir čia reikalin-i
1 gas kovai prieš išnaudotojus.' 

’ Buvo ir svečių. Draugas K. 
Arminas iš Minersville, Pa. K. 
Arminas birž. 14-tą d. dalyva-

- tt. • i i - . . . vo A.L.D.L.D. 43-čios kuopos
Visi suklaupė n piadėjo melstis. Gavri- susirinkime ir kalbėjo apie

la lankstėsi ir meldėsi... Kada šis nume-,Pittsburgho mainierių streiką, 111 Cl I \ 1 1 T L", o zmLo r. 4- _ 1 _ • J  j! 1 — t • •• ••

gastvas’ ir išniekino šventas vietas, ;
keiksime mes juos ir išgelbėsime Rusiją S.S.R.S., jisai ir 
galingą nedalinamą, visi į karą prieš bol- 
ševikus už vierą, tėvynę ir vaidytoją per 
dievą pastatytą. Už tai pasimelskime 
ponui dievui!

T. Žemaitis.

PHILADELPHIA, PA.
Pataisome Klaidą

Mes, L.D.S.A. 11-ta kuopa, 
laikytame savo susirinkime,ris buvo baigtas, < tai vienas po kitam ant j nurodė, kaip mainieriai nar", birželio 1 d aptarus mūsų

- ’ I kuopos susirinkimą, kuris bu-
. Draugas Arminas labai ste-jvo aprašytas “Laisvės” No.

Kultūros,— kriokė kalbėtojas — tie dras-, bejosi iš Wilkes-Barriu, kad j 109 (geg\ 9 d., 1931), sekamu 
kanti žmogedos, atėjo ir sukilo su tikslu, čia yra sklokininkų. Pas juos pareiškimu: “Už Komunistų 
kad sunaikinti per amžius sutvertą civili-j viso tik vienas ir tas jokios Partiją pasisakė 25 draugės, 
zaciją ir ant pelenų sunaikinto puikaus ei- ’reikšmės neturi. Ragino wil-' prieš—8.” 
vilizacijos palociaus pastatyti purvina .ir j.
dvokiantį, viešpatavimą tu purviu ir "cha- Partlj^ Energm

ik ką tas-reiškia? ĮL.D. yra antra eil5. 1„„luu 
□ tai leiskia tiktai vieną: pridengti gra-jng yra Komunistų Partija.! 
ziomis kalbomis nežmoniškus pogromus ir stokite į ją, kovokime už dar-'

scenos pasirodė “visuomeniniai veikėjai.” i šiai kovoja.
—Tie prakeikti priešai visuomenės ir 

kultūros,— kriokė kalbėtojas,—

ni reikšmės neturi.
•\,.j kes-barrieČius stoti į Komunis-j Mes užtikriname “Laisvės” 
" i tų Partiją; Energingai d. Ar- ,redakciją, kad tokio pasisaky-

iminas šaukė: Draugai, A.L.D.!mo prieš Komunistų Partiją 
It. n OTa antro niia Pirmuti-' visai nebuvo. Meldžiame “L.”

atitaisyti.
,_v. T , . x o - - — — . ............—- —- j Kuopos Vafdyba:

plėsimą... Ir daugiau nieko. Atimti nuojbininkų iš&iliuosavimą iš kapi-'Org. K. Aleksender, 
manęs todėl, kad aš turiu, todėl, kad aš SU-| balistinės vergijos. Mes lai-'Sekr. B. Ramanauskiene, 
kroviau savo turtus per savo triūsą, ir ati- ' mesime, ateitis bus mūs. . If. Sekr. U. J. Šapranauskienė. 
duoti jį tam, kas ubagas ir basas, kas jo j P—J 
neturi, kas nemoka turtą įsigyti ir susi-i?ai vlsl_ems 
kuopti—štai visas jų mokinimas ir teorija: 'it 
piešk dienos šviesoje, todėl, kad tai nau-|“0

Meldžiame “L.

dingą!
Tokių prakalbų buvo didžiuma, bet bu-; 

vo ir kalbos, subudavotos kitaip, taip sa
kant, netaip kvailai. - j

(Bus daugiau) !

Draugės ir draugai, širdin-, ižd. F. Sirutiene.
---- ; ačiū, kurie dirbo Į 

. į ir rengė vakarienę. Taip pat; 
••ir programos dalyviams, 

liko mažai—$5.96.
S.

BALTIMORE, MB.

P.

Ant Siu Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. Cth & Callowhill

WINNIPEG, KANADA i žoje lietuvių kolonijoje, šiais ir nušviečiama lietuvių darbi- 
j metais padidėjo 17-ka naujų ninku gyvenimas Winnipege ir 
i narių. Ji turi viso 42 narius. į abelnai Kanadoje. Todėl pri- 

. “Vilnies”

6th & Noble Streets
3rd & Noble Streets
5th & Fair mount
7th & Green
7th & Parrish
7 th & Poplar

Bell Phone, Poplar 7545 ‘

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

IŠbaleamuoja ir laidoja Dumirnstua ant 
viaokių kepinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainų nuIKkdimo 
valandoje fiaukitėa paa mane. Paa mane 
galite gauti lotus pnl viaokių kepinių kuo 
aeriauaioae vietpae Sr uf KMltig.BEAUTY SHOPPE

Atlieka ; visokius pągrąžinimo 
darbus nebrangia kaina.

. Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE
Pilnai gvarantuotas darbas

L Street , Beauty Shoppe
K. KASPER BARčIENfi,

- Savininkė

Kampas L ir Sixth Streets
SOUTH BOSTON, MASS. 1023 Mt. Vernon Street 

Philadelphia, Pa. . ,!Telefonas South Boston 4645-R

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.

LU TV1NAS

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

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

Penkias miliutas paėjus'nuo Great Kill Beach, pasi- 
randavoja' l ūniai ant dienos,, savaitės ir ant jlgiaų,. j,ęi ( 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

• ■. t

■

Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo.

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

MRS. F. G00DMAN-MAR1J0NA KRAULAITIS

<

4

)

154 Dewey Ave., Great Kilis, Staten Island, New York .< >

UM

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

Moderniškiausi įtaisymai
BROOKLYN, N

Tel., Stagg 24

Pranešimas Baltirnoriečiams

J^u keletą kartų buvo spau- ' 
doj minėta, kad Komunistų I 
Partijos vietinė sekcija rengia; 
smagų išvažiavimą liepos 4 d.; 
Išvažiavimas įvyks Darbininkų i 
Kooperatyvo Shore. Buvo mi-1 
nėta, kad bus ir prakalbos, bet j 

: nebuvo minėta, kas kalbės.' 
i Štai ta paslaptis. Kalbės Ben į 
I Gold iš New Yorko. Jisai dar 
I nesenai yra grįžęs iš Sovietų 
Sąjungos.

Visi žinome, kad darbinin
ku vadai kain tik ir nušviečia :• : Gerbiami lietuviai ir licituvaites, 

J” ! duodame žinoti, kad busas išvažiuos

3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd
726
3rd
923

v
Ji turi viso 42 nąrius. j abelnai Kanadoje.

Tvarkoma knygynas, duoda- išleidimui
■ - ' Kanados numerio.

kas tik nori. Nuo praeito ru.; Laikas būtų geriau rudenį, . .w . ’ .... .. =
gyno ėmė knygas 55 žmonės' pertoli neatidėlioti, sutinkame,

Mūsų Veikimas ir Darbai
Kadangi šiandieninės gyve- ■ ma skaityti knygos visiems; j 

nimo aplinkybės verčia kiek- kas tik nori. . - ..
vieną darbininką žmogų gal- dens iki šio pavasario- iš kny-apie rugsėju mėnesį, bet kad 
votį, kas bus su mūsų gyveni- U-- —— 1—T“ " “ ' “ ., ~ '
mu rytoj,—mano svarbiausias ir buvo išduota skaitymui 255 sulig redakcijos ir kitų draugų 
tikslas buvo ir yra kartu su! knygos.
visais Winnipego lietuviais ar-i Rengta vakarėlių, piknikų ir 
čiau prieiti prie klausimų: ‘visada buvo publikos parama 
Kodėl tokia mūsų darbininkų • geras atsilankymas.
ir visos žmonijos dabartinė pa-į Tik todėl draugija ir finam- 
dėtis? Kanie išeitis, kas šian-'siškai galėjo verstis ir dar au- 
dien kiekvienam darytina ? koti:

Tiesa, mūsų laikraščiai:' ir. . . _. . .
“Taicvž” “Vilnia” nuaSfinni Winnipeg© siuvėjų streikuiLaisve ir Vilnis pusėtinai Apsigynimui 
tuos klausimus gvildena. Tu- Darbininkų Apraudos biliaus 
rime bent kiek ii knygy, bet i parašų rinkimo reikalais' 
nuo parašymo iki jvykdinimo Knygų pirkta i knygynų už 
gyveniman, tai didelis skirtu-' Surengta šokių vakarėlis To
mas.

Taip ir Winnipege, palygi
nant neskaitlingoj lietuvių ko
lonijoj, eina kova, kaip ir vi
sur tarp kairiųjų ir dešiniųjų. 
Svarbiausia, kad veik visi lie
tuviai yra įtraukti ,į kovas ir 
įdomaujasi. Gera didžiuma 
lietuvių susipranta ir maty d a- į 
mi, kad nėra kitos išeities, ei
na kovon už duonos kąsnį ir 
geresnį gyvenimą su visais ki-į 
tatauČiais darbininkais Komu-] 
nistų Partijos nurodytais ke
liais. A

Tai įrodo neblogas L. Darb. 
Lit. Draugijos 217-tos kuopos 
gyvavimas, kuri šiais sunkiais

nimo aplinkybės verčia kiek-

voti, kas bus su mūšy gyveni-

& South’
South 3rd
& Catharine
South 3ro

1215 South 2nd
.Franklin & Vipe

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

į nuomone, kad ir greičiau iš
leisti. Nors techniška pusė ir 
išlaidos surištos su tuo nume
riu, bet mes iš savo pusės pri
žadam 50 kopijų išplatinti. 
Prašome draugų winnepegie- 
čių neatidėliojant tam reika
lui parašyti apie Kanados ir 
Winnipego gyvenimą raštų ir 
korespondencijų.

Susirinkimas vienbalsiai pri
pažįsta, kad lietuviai taip pat 

i parodo pusėtinai darbininkiš- 
22.64 į0 susipratimo, dalyvaudami 1

I gegužės ir kitose demonstraci- 
Hzoc- jose b‘ mitinguose, Komunistų 

Partijos vadovaujamuose. 
Kai kurie stoja, nors ir ne 
taip skaitlingai, į Komunistų

$10.00
5.00

5.00
10.00

j

yra

ronto “Workerio” naudai
Knygą “Aliejus!” atsiimant 

(už 38 knygas) sumokėta 
taksų

Už salę susirinkimams * 
“Vilnies” dienraščio parėmimui

O čia neskaitome visų kitų 
smulkmenų. Nuo sausio 1 
d., 1931 m., iki birželio mė
nesio išaukota ir sumokėta 
viso

12.00
10.00

"“j Partiją ir daugumoj simpati- 
izuoja jai.

Draugai, stengkitės suprasti 
ir kitiems aiškinti Marxo teo-

$90.49-riją, Komunistų Partijos tak
tiką, kaipo vienintelį išsigel- 

Birželio mėn. 21 d. mėnesi- bėjimo būdą paties savęs^ ir 
niame susirinkime draugai, 
pripažindami, kad spausdintas 
žodis mums yra reikalingas ir 
brangus, kaip ir pati kalba, 

ijmes, winnepegieciai, jaučia- 
gyvenimo laikais, tokioje ma-lme, kad neganėtinai aprašoma

tiką, kaipo vienintelį išsigel-

visai žmonijai nuo bado, ka
ro ir visų vargų. Eikime į ne
tolimą šviesią ateitį.

šiuomi yra atsakoma į ple
palus ir užmetimus,.telpančius 
“Keleivyje” ir kituose social-

darbininkams, kas 
draugai, o kas priešai, 
draugas Ben Gold yra gana | 
talentingas kalbėtojas, 
sykį jį girdėjo kalbant, tai tas | rie 
norės ir kitą šykį girdėti. | UZS1:

Darbininkų K o o p e r atyvo i----
Shoras yra kontrolėj pačių j 
darbininkų. Vieta patenkinai 
visus. Taip pat šiame išvažia-' 
vime išleisti mūs centai, eisi 
naudai darbininkų reikalų, j 
kovai prieš išnaudotojus. To-! 
del visi, draugai ir draugės, 
eikime ir važiuokime į pikni-

CLIFFSIDE, N. J.
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės,

>
“Laisvės” pikniką šeštadieni, 4

' liepos (July), lygiai 1-mą vai. dieną,

INas j meldžiame visus pribūti laiku. Ku- 
> dar neužsisakete vietų, tuojau 

i užsisakyki!. Užsakymai bus priima-

LIETUVIS GRABORIUS

Vinco Duktė

SKAITYKIT IR PLATIN
KI “LAISVĘ”

fašistų laikraščiuose ant Am.
Liet. Darb. Liter. Draugijos;
217 kuopos Winnipege.

Draugijos Narys A., B.

Norintieji 
riausio

naviino

ge- 
patar- 

ir už 
kainą,žemą

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

I



ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVŲ

Prieškarinė Demonstracija

yra
Interna- 

darbinin-

prieš klasinius savo ] 
kapitalistus ir dvarponius.

Partijos nariai ir taipgi re
voliucinių unijų ir visų tų or
ganizacijų, kurios eina vado
vystėje Komunistų Partijos, 
pareigą dėti visas pastangas, 
kad įtraukti dirbtuvių ir fabri
kų komitetus, kur jie jau yra, 
į tas kovas, o kur dar nėra, 

(ten tverti juos. Tverti dirb- 
I tuvėse prieškarinius komitetus 

nūs-j ir vėliaus juos padaryti bran
duoliais kovos prieš bosų žiau
rumą, algų kapojimus ir bran

kos klausimu, kada proletariato 
: atsargos (rezervų) klausimas 
strategijos tapo vienu gyviau
siu klausimu, kada visos kovos 
ir organizacijos formos— ir 

■ parlamento ir šalę parlamento 
(taktika)—parodė save kuoryš- 
kiausiai,—tiktai šiuo metu ga- 

i vieninga 
strategija ir išdirbta proleta
riato kovos taktika. Gemalines 
Markso ir Engelso mintis apie 
taktiką ir strategiją, užmarin
tas II Internacionalo oportunis
tų, Leninas ištraukė dienos 
švieson kaip kartas šiuo laiko
tarpiu. Tačiau Leninas neap- 
sirubežiavo atskirų Markso ir 
Engelso taktikinių dėsnių at
statymu. Jis juos išplėtė to
liau ir papildė naujomis min
timis ir 'dėsniais, sujungęs visa

priešus— Įėjo p>ūti nustatyta

..................  ................. ■’ ■ Į ■ ■ ■ ■ J •
dovauti proletariato klasės ko-, Vietai kitiems spaudė rankas 
vai. Tokios Lenino brošiūros, jir pasižadėjo včikti darbinin- 

1 kų klasės reikalams dar la- 
; biau ir solidariškiau.

Konferencijos tarimai ir re
zoliucijos tilps laikraščiuose. 
Tėmykite laikraščius. Dabar 
reikia dirbti dar labiau, kad 
sukriušinus tą visą kapitalisti
nę sistemą.

Jūsų Jonas.

Tokios Lenino brošiūros, i 
kaip “Kas Daryti?”, “Dvi Thk-, 
tikos”, “Imperializmas,” “Vai-į 
stybė ir Revoliucija,” “Proleta
rine Revoliucija ir Renega
tas Kautskis,” “Vaikiška liga 
kairiųjų komunistų’’ be abejo
nės įeis brangiausiu įdėliu ben
drai! marksizmo lobiu, jo revo
liuciniu arsenalai; (ginklų san
deliu). Leninizmo strategija ir 
taktika yra mokslas vadovauti 
revoliucinei proletariato kovai.” 

<7. Stalinas.

Draugiją Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT,. MIŲH.

VALDYBA 1981; m.:
J. Liubortas, 

4177 Ashland 
pagclbininkas. M. Biršenas, 

6388 Sparta

7148 Mac Kcnzie

4689 Brandon

7715 Dayton Ave.

Pirm.

Pirm.

Nutarimų rast. P. Gyvis, r- ‘ •
Turto rašt. J. Overiiitis,

Iždininkas A. Vogčia,

Ave.

Ave.

Ave.
Ave. I

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantarienė,

O. Zigmantienė,

Susirinkimai atsibu* 
dieni kiekvieno mėnesio, 
3 mėnesius: birželio liet>os i 
Lietuvių svetainėj, 25 ir Vcrnor Highway

1212 Solvay Ave.,

9531 Russell St. 
kas ketvirtą nedčl- 
, 10 va), ryte, per 

rugpjūčio,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Ave., Mo
line, Ill.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

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

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

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

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

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

duoliais tvėrimui ųiūsų revoliu-j ^ai ^^G^10n ^.eJ:2 af 0”
cinių unijų, 1 
bin inkų klasės įrankių apgyni
mui savo reikalų. •

Visos demonstracijos privalo 
atsibūti po atviru dangum. 
Vietomis, kur dideli miestai, j 
tai spėkos bus mobilizuotos ke-1 
liuese centruose, ir iš ten mar
šuos į vieną centrą.

Yra ruošiama kelios brošiū
ros apie karą. Jose bus tin-:
karna ir prieinama medžiaga;1 MOLINE, III.—Birželio 
taipgi jų kaina maža. Jas rei-! tų dieną, 7:30 vai. ryte, mūsų i 
kia paskleisti, kuoplačiausiai, delegacija apleido Moline iri

Tu-' turėjo susitikti Depiu mieste-!

Rugpjūčio pirmoji diena yra 
viso pasaulio darbininkų kovos 
diena prieš imperialistinį ka
rą. Šiais metais sukanka ly
giai 17 metų nuo pradžios per
eito imperialistinio karo, kada 
išnaudotojų klasė, besivaržyda
ma už pasaulines rinkas, užku
le visapasaulinį karą.

Pirmoji rugpjūčio 
k irta per Komunistų 
cionalą viso pasaulio
kams, kaipo diena kovai prieš 
rengiamąjį karą, kurį imperia- 

- listar pirmojo vietoje ruošia 
prieš Sovietų Sąjungą ir taip
gi rengiasi patys karan, besi
varžydami už rinkas ir pelnus.

Del sėkmingo sumobilizavi- 
mo darbininkų masių ir kovos, 
pirmoj vietoj pati Komunistų 
Partija privalo būti gerai pri
sirengus, ir jau dabar reikia 
ruoštis prie pirmosios dienos 
rugpjūčio demonstracijų.

Jškėldami imperialistų prisi
rengimus prie karo, mes pri- • tarpe darbininkų masių, 
valome taipgi iškelti ir social rime vis; dirbti, kad f----
šovinistų rolę pereitame kare jų klasė matytų mūsų spėkų, va\- dieną, 
ir. dabartinę socialistų partijų vienybę ir galią, 
poziciją, kuri faktiškai yra' 
skraistė pridengimui imperialis
tų besirengimo karan ir paaks- ■ 
tinimas jų prie intervencijos' 
prieš darbininkų tėvynę—Sov- 
etų Sąjungą.

Komupistų Partijos nariai 
privalo darbuotis su visa ener
gija visose darbininkų organi- Kovotojai, po vadovyste revo- 
acijose, kad jas įtraukus į bucinių ųnijų, laikosi tvirtai, 
r ie š k arinės 'demonstracijas. į Išnaudotojai puola, šaudo ir a- 1 
emonstracijos bus rengiamos reštuoja. <’ 
augiausia -tuo laiku, kada dar- tis padėjusių 
ininkai ; .' ‘ ‘ 
et tai nereiškia, kad darbi- 
nkai privalo tą dieną eiti į 
arbą ir tik vakare prisidėti.7^nes''m7inierių'kova yra"ma-!kyta masinis mitingas. Kaip 
Isur reikia dėti pastangų kad> ko * ,alaimgji. I pirmesniam miestelyj taip ir
•rbininkai susiorganizuotu ir^ ai?iž|aim6jimai tai •'j^čia pašalimų darbininkų susi-

U- T T l)- V1' mūsų pralaimėjimai arba per- rinko «ana skmthngai -apieir bendrai, kad prisidėti prie Į - -
rieškarinių demonstracijų ir! 
iv&ikš&ojinių.
Komunistų pareiga jau da-1 Pittsburgh, Pa. 
ir įkviesti pas save į namus! 
ems: ^ištariančias ‘darbininkus į - ---------

daryti’su jais Iplanus: kaip 
ugiau įtraukti įdirbtuvių dar- rllwJvS

tu ekonominių dar- vaujamųjų nurodymų kaip va-i jos prityrimų.

Sekamame Partijos skyriuje 
bus paduota, kas tai yra stra
tegija ir kaip ją reikia naudo
tis komunistams klasių kovoje. 
Strategija yra paremta ant 
Rusijoje proletarinės revoliuci-

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

RASIM IŠ DARBO IR KOVU LAUKO
Alkanųjų Maršuotojų 
Kelionė

r social- rime visi dirbti, kad išnaudoto- lyj su Rockfordo grupe 12-tą1
7 • T T • J 1 1 • *• •Bet kelionėje su- 

Igedo mūsų trokas ir turėjome 
' jį grąžinti atgal.

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M
A.P.L.A

Pirmininkas—F.
Corliss Sta.,

Vice-Pirmininkau—K.
Box 655, New Kensington, Pa.

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

Iždininkas—K.
West View,

Globėjai:—
G. Urbonas,
A. Žvirblis,

wood. Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ

Kp.
J.—Saulis, 3225 Stafford St., Corliss Sta., 

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

Pa.
4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., She

nandoah,
5— M. Paulavičlenč, 123 E.

McAdoo, Pa.
6— M. E. C______

Cleveland. Ohio.
7— J. D.

wood, Pa.
8— W.

Pittsburg)), Pa.
9— .1. “ ’ '

Kensington. Pa.

CENTRO PILI). KOMITETAS: 
llOGERS, 312 Oregon St., 

Pittsburgh, Pa.
■ STAŠINSKAS,

MILIAUSKAS, 626

Urmonas, 
Pa.

434 Library St.,
3012 Bremen

1925 Harcums 
Pa.

P. O.
Wood-

37 Norwich Ave.,

Braddock, Pa.
Ave., Brent-

Way, S. S.

ANTRAŠAI
Sekretorius ir antrašas.I Darbininkų mases laukė mūs, 

j centre miesto, bet mus nelei-1 
i do į patpmiestą, kad susisiek-j 
Įtume su darbininkais, kurie su- 
l'sirinko mus sveikinti. Mus | 
I perkėlė per Illinois upę į j 
, priemiestį, kad negalėtume su- i 
’sisiekti su darbininkais. |

Be jokio poilsio turėjome 
keliauti toliau, nes nakvynei , 10—J. Albnuskis, lioo Union Ave., Chicago 

apsistoti neleido. Ir mes k e-’ ii^Sna1 Adomaitis, 

nepaisant, kad labai112_jOhn
A .vvk

Pittsburgh, Pa.
Saduliene, ~

Grabauskas,
‘ ’ Pa.
Paulayičienė, 123 E. Monroe

Custerionė, 19841 Benwood Avo.,

Sliekas, 3121 Elroy Avc.,

Štačinskas, 2310 Sarah St.,

Yasadavičc, 538—3rd Ave.,

St.,

Brent-

S. S.

New

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1931 Metams:
j Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 

Mass Pirnu pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 
b* i A vė.

Mass 1 l’rot- rašC J- Kazlauskas, 481 Hud
son St.

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

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, 

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

Fin. rašt. A. Rutkauskas
' 1 Vine Street

Iždininkas, S. Pauienka
12 Chase St.

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

Savo susirinkimus draugystė laiko Į na kas antrą ketve/gą kiekvieno mė- 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, i nėšio, T 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, Lawrence St., Hartford, Conn 
19 Union St. Lowell, Mass. vai. Vakare.

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. (
Draugystės susirinkimai atsibū-

Labor Lyceum svetainėj, 29 - - - - , 7:30

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 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

1039—4t.h St., Monon-

439 Maplewood
VA A A * v * V A XX A A AzV A A. Sz *• A. XX A. A A XX . #

Ijį grąžinti atgal. Tokiu bū- llavome>
du mes pasiekėme susitikimo ; buvome pavargę.

Pasiekėme kitą miestelį (Pi-'•stotį tik 2-rą vai. po pietų. Gi “ ‘ ' ............ ..
rockfordiečiai pribuvo tik 4-tą kiną), tai jau buvo 1-ma vai 
vai. po pietų. Mat, draugams, naktį.
rockfordiečiams reikėjo mar-{tūkstančius 
šuotj po “apsauga” geltonųjų kiant mūs.

(“sargų” (juos čia vadina gel- 
’ įtonaisiais šunimis), t.y. valsti- 
ljos depučiu. Jų grupė susidė

si jo iš 33 maršuotojų. Čia at- 
’, laikėme mitingą, padalinome 

Jau yra net gyvas-1 literatūros, dar surinkome 7 
klasinių ^ol. aukų kelionės lėšoms ir 

leidomės kelionėn į Spring 
čia reikėjo pasitikti

Mainieriii Kovos
Pittsburgh© apielinjiėje eina 

i mainierių kovos prieš įiepakelia.- 
mtis darbo sąlygas. Streikas 
apima apie 35,000 darbininkų

į mūsų 
apleidžia dirbtuves, draugų toje kovoje.

Pagelba reikalinga. Visi kla- Valley.
siniai darbininkai turi atsiliep- ^ar delegatus. Taip pat lai-

gahela, Pa.
i Kindoris, 

Ambridge. Pa.
Avė., 

j 13—Antanas Mihušis, P. O. Box 151, Vesta- 

Brad-
I burg, Pa.

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

-P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 
Pa.

. Levine, 242 Penn Avc. Extension, 
Turtle Creek, 

Preikšą, 
Va.
Botyrius, 
Cibulskis, 
Y.

Sodeikis,

15- 
Čia radome apie du ■ 17—k.‘ 

darbininkų lau-' 
Policija ir čia mus 20_^- 

pasitiko su tokiomis ceremoni- 22—p.’ 
jomis. Liepė apleisti miestą.; 24—p.’ 
Bet kalbėtojas dar suspėjo 25—A. Doyhinkaičiūlė, 41 Eckert St., 
apie 5 miliutas pakalbėti ir i 
paskleidėme šiek tiek literatu-;
ros. Publika mus sveikino, 
moterys net gėles bėrė į mus. 

Iš čia vėl leidomės kelionėn 
į Springfieldą. Kuomet čia 
mes jau pribuvome, tai jau 
buvo 3-čia valanda ryto. Po
licija, gaisrininkai, ginklai ir j ,r r> ,
vėl mus lydi. Čia mus nu-1 . “
vare į vieną kampą parko, i

242 Penn Ave.
Pa.

P. O. Box 201,

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

1324 Powersdale

Minden,

Pa.
Maspcth,

Ave.,

Buf-

Ave.,
falo,. N. Y.

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

i 27—Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, 111.
29—Antanas Kubilskis, Box 206, Coal Cen-

Duquoin St., Ben-

Hewitt St., Ham-

Oak St., Easton,

Scribner Ave.,

ter, Pa.
30— J. Lconaitis, • 107 N.

ton, III.
31— N. Zubrickas, 2304 

tramek. Mich.
■ 82—K. Bakanauskas, 69
| Pa.
| 33—A. B. Shatkus, 1256 

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

ton. III.

kin, Pa.

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5186 
♦ y

Keystone — Main 1417

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra didelis Pareikalavimas Au omobilių Mechanikų ir Šoferių
TžsimnlrinVif/> r> n n ian eina rn/i-Išsimokinkite naujausios rūšies mo

demiškoj jreingtoj Amato Mbkykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šgpoj lavinimas; abelni pertair , 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag» 
netai, pradėtojai (stąrteriai) ir elek- . 
tros gamintojai. Klasės dieną .ir nak
tį. Ekspertai .mokytojai.
mušėme pilno mechaniško kurso 
>75 iki $50 .

" ‘.j - / • ■! i
Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Sek- '

Shamo-

Harris-

Castle

102 E. 4th St., West

514 Autumn

1388 Andrus

N. Vine

O. Box 209,

O. Box 568,
burg, 111. 

'—L. Aiinanns,
Shannon, Pa. 

38—M. Tamulienč,
Frankfort, Ill.J as39—Tony Zedolek, 

į linsville. Ill.
I 40—Anna Kirtiklis, 

Ohio.
PH- 41—J. Guziavičienė, P. O. Box 400, Benld, 
t Ill.
DU- 42—Frank Miller, *P. O. Box 264, Buckner, 

Ill.
43— J, Kuran, 930 Williamson St., Saginaw, 

Mich.
44— M. Ažukienč, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaiticnc, P. O. Box 262, - Cuddy,

! viešbutį. Vienok jas suradome I 46—J. Petrauskas, P. o. Box 118, Blanford, 

j tik apie 3-cią vai. po piet. Jas 47—j. k. Aivinas, 2322 sootten avc., d<>
; laikė tame pačiame viešbutyj,! 48_Ant Snuskas, p.
. 1 , 1- . t-i i------- 1------------1 ersvillo. Pa. .

49— A. Matulevičius, 46 
Brooklyn, N. Y.

50— Ch. Adomaitis, 4 
Pittsburgh, Pa.

51— P. Maslaveckas, 
Wilkes-Barre, Pa.

52— Kaz. Januška, 4016 
Chicago, Ill.

53— J. Gudišauskas, 437

. Braknis, 222
v. . . . ■ Pontiac. Mich. nČia sužinojome, kad mar-|55—Tom. Sonata, U30 Sycamore St., Wash

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

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

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

Brighton. Mass.

Įgalės. Aukas siųskite jų komi-!tūkstantį. _ I Čia jau pradėjo diena brėkšti. ' t
į tetų i šiuo adresu: Miners Re-1 tš šio miestelio leidomės to-|oras dar šaltas, nejauku. Bu- 
Dief Committee,'*611 Penna Ave. i lipesnei kelionei. Bet iškelia- vo įr moterų delegačių.
l*x^._»-----1 1 vus iš Spring Valley vis dau-į policija nuvežė į miestą.

Bet ryte moteris policija 
slėpė. Mes kelis kartus 

Į vome jiį jieškoti ir negalėjome!
surasti. Viešbučio knygose su

badome, kad jos jau apleidoaihkų į prieškarines demons- 
icijas.;
Kitos Partijos kampanijos 
privalo pakenkti kampanijai 
isirengimui prie prieškari- 
i įdienos. Visos darbininkų 
sfe 'ilrovos privalo -būti su-
_ y • * . j. •<. ■. . • . ir kova j .man£.Qs kovos formos

leš ijmperiahstiTiĮ karą. Vi-j . _ 
r mes ’privalome kelti aikš-1?, - 
i tai,! kie|t viešpataujanti kla-
škriria pinigų budavojimui .

uju ^Maro laivų, orinių laivy- cmiam3 
, įtaisymui naujų ginklų, bu-

p.

Avė., Col-

St., Akron, Asižyelgiant į bedarbę, mes ni 
kainą nuo .... x_

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui 
Specialis važiavimo kursas $10.

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

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

giau ir daugiau matėsi vieške
lio “šunų.” Tie vieškelio “sar
gai” buvo ginkluoti nuo kojų’ 
iki dantų. Ant motorinių dvi-l 
račių jie turėjo mašininius šau
tuvus. Jie neleido maršuoto- 
jams niekur sale kelio sustoti, i 
Pašalinių žmonių taip pat ne-! 
prileido prie maršuotojų. • bet paslėpę kitame kambaryj.

Mes mažai ką kuris valgęs, I Pasišalinęs nuo policijos 
~ ■ “apsaugos,

damas, maisavome diąsiai ii. miestą. Suiauau o<xw 
linksmai. Maršuodami daina-, tarnus draugus Lagūnus. 
vomė revoliucines dainas. 5z; ’ v. ™ .

“II Internacionalo viešpata
vimo laikotarpis buvo daugiaū- 
siai laikotarpis proletarinių ar
mijų formavimosi, mokinimo- 
,si ir maždaug ramaus vystymo
si apystovose. Tai buvo laiko- 1 ■■

įtarpis parlamentarizmo, kaipo kKas P^elį eigai etų ture-!

Klausimai apie didžius i 
klasių kovos susikirtimus, apie 
proletariato rengimąsi revoliu- 

mušiams, ;
tariate diktatūros užkariavimo

nuo 
nužingsniavau į 

Suradau savo pažys-
Jie 

Vi- davė mum pusryčius. Taip pat 
a.   1 —   -Xu-xx ... ~ xx

St.,
S.

st..:

’ j Cv V\x 111 V4 All £-/ 1401 J vl llu. A- 1 j[ / CA v

sur kelyje darbininkai ir far- ten apsiplovėme, apsišvarino-1Į54—Geo.
. . i IJLldlcXl

£Sie .!pr®le’ lionės.
MWBWNU1 limi'JU glHKJU, UU~ . 7“ pu|u vlll
Vfxfttriuib&isesniu ir gal in ges- kellu« nestovėjo tuomet, kaip vjetą. 
j tampių, gazų dr t.t Mūsų I rodčsJ , (henotvarkyje^ Uzdavi- r_______
abUi y»a: Visi 'pinigai, ski- nXs tebuv<> tas> kad išnaudojus valgių pakelyje. ------ - ....

būt visus legalaus vystymosi kelius ) radOme gatavus valgius, pa-, draugams, kad draugai orga- 
prolctarimų armijų formavi- gamintus del mųsų. Kiti dar nizuotai mūs laukia, 

{rodėsi, dienotvarkyje. Uždavi- įdavė maisto pasiimti į kelio- {nudžiugo tai sužinoję,, 
mui ir mokinimui, iš- nę. Tik valstijos kazokai vi-'iįaus policija pradėjo

O. Box 246, Min-

Ten Eyck

Lager St., N.

69 S. Empire

S. Francisco Ave.,

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,:

Uždavi-

tini turi
šelpimui!

Partijos vietinės augštesnės į

aigos yra išdirbusios planus

proletarinių armijų

meriai mums linkėjo geros ke- me.
Mes taip pat buvome šuotojams yra rengiama pietūs 

pilni vilties pasiekti reikiamą- Riverview Parke. Prie šio 
i darbo prisidėjo ir A.L.D.L.D.

Farmeriai pristatė mums kuopa.
. Vietomis jauj iš čia sugrįžęs, pranešiau

Kiti dar njzuotai mūs laukia. Draugai 
_ Paga- 

Tik valstijos kazokai vi-']jaus policija pradėjo mažėti.
šaukia bendro fronto *konfe- naudojus parlamentarizmą sur skyrė mus nuo darbinin-! o kuomet jau pribuvo Chica- 
icijas. Kiekviena mūsų or- pritaikant sąlygoms, kurio- kų, kurie nemaršavo kartu su Ros skaitlinga delegacija, tai 
lizacija privalo dalyvautu pa- sc proletariatas buvo ir priva- mumis.

i, pasilikt opo- rankų mosikavimu ir sveikini- 
_ Kažin ar bereikia įro- mu galėjo daugelyj vietų 

T. Idinėti, kad tokiu laikotarpiu ir nuims tik palinkėti gerų sek- 
proletariato'mių. Mes gi piktai žiūrėjome 

„x: I į tuos kazokus, kurie neleido 
pašalinių darbininkų prie mūs 
ir visais galimais būdais mus 
persekiojo. Vietomis darbi
ninkai tapt raudonais vėlukais 
mosikavo mums.

Jei ne-tas kazokų persekio
jimas, tai-mes būtume nusive
dę tūkstančibs ’ darbininkų į 

Peorią. _____ __
Kuomet jau ^pasiekėme Peo- VėT visi rinkosi baigti konfe- 

rią, tai valstijos kazokų laukė renciją. Konferencijoj išrin- 
visa virtynė, apie 300. Buvo Rome delegaciją įteikimui mū- 
naktis, 11-ta Valanda, bet dar-'Sų reikalavimų. Delegacija,, 

Ibininkai mūs laukė. Kazokai sugrįžusi, išdavė raportą, kadi 
uz parlamento į mug apsup0 su atstatytais gerai vyko įteikti reikalavi-Į 

j brauningais. Jie visus iškrėtė, Į mai. Ten juos dar pasitiko 
; moteris su maistu.! 

ras paėmė. Po tų ceremoni- ‘Pasirodė, kad jinai nėra jokia' 
, bet labai atjaučia 

v . '‘^pasiūlė” miestą apleisti arba. badaujantiems bedarbiams.
“Tik sekamu atviru prolfeta-' visi būsime areštuoti ir į ka-' Kazokai ją sulaikė, neleido įei- 

Mes pasirin- ti su maistu. ’
kai j kome apleisti miestą, nes no- pasiekė alkanųjų delegaciją 

klausi- rėjome prispėti laiku į Spring- - ■ ...
prąkti-' fieldą ’ laikyti

icijas.
Tad darbininkai tik

nČiaht j jas delegatus ir i-Į Įėjo, kaip rodėsi 
.nt dalyvumą prisirengime, i zicijoj. galėjo daugelyj vietų

Chorai, kliubai ir pašai- ‘ taip * suprantant ] 
i5s ^draugijos bei kuopos pri-1 uždavinius begalėjo būti nei 
o Mmfi dalyvumą kovoje vieningos strategijos, nei iš- 
eš besiartinantį naują karą, dirbtos taktikos. Buvo nuotru- 
>arbihinkai privalo suprasti, pos, atskiros mintys apie tak- 
I ankščiau ar vėliau išnau- {tiką ir strategiją, tačiau tak- 
Ojį klasė vėl paplukdys pa- i tikos ir strategijos nebuvo. 
!j datbihinkų kraujuose, vėl! “Mirtinoji II Internacionalo 
losi 'gejnšs paviršį darbinin- nuodėmė yra ne tai, kad jis 
layonhis, jeigu darbininkų savo laiku vedė parlamentinių 
e, po vadovyste Komunis- • kovų panaudojinxo formos tak- 
tifernacionalo ir jo sekcijų tiką, o tai, kad jis perkainavo 
Hihistų Partijų ne pastos šių kovų reikšmę, skaitydamas 
kelią, jeigu mes nesireng- jas veik tik vienintelėmis, o

• ir karo paskelbimo valan-'kuomet stojo atvirų susikirti-.j 
nežinosime kas ir kaip rei- mų laikas ir 
veikti. E Mes turime imti sienų kovos formų klausimas į 
)kas ; iš buvusias Rusijos . iškilo priekin, II Internaciona- ]ęaį kurių ir reikalingas popie-; faimerka 
Įninku klases, kada ji, va-Jas ir jo partijos susirgo nuo ras paėmė. ______ 1
ujant Bolševikų Partijai, i naujų uždavinių ir nepriėmė jų policijos viršininkas mum' bolševike, 
rtė rniperialistinį karą į pi- * 
i karą, pavergtųjų prieš 
rgėjtis, darbininkų ir val
ių klasė atsisakė būti ka- 
ų mėsa ūŽ išnaudotojų rei- 
j, bet atsuko savo ginklus

€s -draugijos bei ku 
o Mitati dalyvumą y ą '9 ■ į • . •

gos skaitlinga delegacija, tai 
darbininkai rinkosi vis dides
niais būriais. Kuomet jau apie 
5 tūkstančiai buvo publikos,! 
tai prasidėjo prakalbos. Kal
bėtojai buvo nuo visų tautų 
ir rasių. Apie 4-tą vai. po 
pietų, darbininkai patraukė į: 
miesto centrą. Po demonst-l 
r'acijų, visi susirinko į svetai-; 
ne ir laikėme konferenciją. 
Vėliaus delegatai sėdo į tro-

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Maus.

Valdyba 1931 metam:
W. Gclusevičia, .51 Glendale St. 
paoglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtellc Ave.
Turto rašt. K. Venslauskie,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukovlčia, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St. •
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sswtclle 

B. Zdanavičia. 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102, Hantington St. 
Visi Montell, Mass.

Pirm.
Pirm.

j.
Ave., I
Bale- i

Montello, Mass.
ŠV. ROKO DRAUGIJA

riato išstojimo laiku, proleta-1}.Įėjimą sugrūsti, 
rinės revoliucijos metu, L*4 * ‘ "
buržuazijos nu virti m o 
mas paliko tiesioginės

: • • ii i

Phone, Stagg 2-8342 * ’
JAU 30 METŲ, KAIP {SIKŪRŲ 

ŠIOJE VIETOJE

Trumpu laiku 
viską kas link
BIL1Ų M ECH
Praktika ant vi

§ <rir»TiKTm-.T ., » r>r»»iz rttn « rr-nr* t,

s
VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVII

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKi
325 E 14th STREET, Near 1st Avenue NEW

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

YORK CITY

išmokiname
AUTOMO-

NEW YORK CITY

magnetizmu, Ir raiUvim*, 
lietuvių ir anglų kalboao. 

J. J. VAITKUNAS Ir kili.
utmokefcti. Mes padedam 

kiekvieną dieną nuo 8 ryt* 
vai. po ptetų.

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- t 
kamais akiniais.

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

puse vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla- ? 
sese, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. ž 

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišką Ištylimų i
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba ■ į 

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

DRS. SCHONGER & STENGER ■ I
39G Broadway, Brooklyn, N. Y. ’ 9

ftMiniiirav

elektriką ir 
ir vakarais

Išardymu*, sutaisymas, Buutatyma*, suprast 
Ir planą automobilio; mokinam dienomis 
Mokytojai* yra žymū* ekspertai—L. T1CHN1AVICIUS, B 
Leidimą (Licen*c) ir Diplomą gvarantuojame už mažą 
kiekvienam prie pirkimo, karo. Užsirašymas Į mokyklą 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2

COSMOPOLITAN AUTO
825 E. 14th STREET Near 1st Avenue 

Telephone, Algonquin 4-4049

VALDYBA 1931 METAM: 
V. Gelusevičhis, 51 Glendale St.

• * mu. pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St..
i Užrašų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.

......  ._Z1. Stripinis, 49 Snwteil Ave.
' Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
j Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
i Iždo Globėjai: F. Alusevičia. 18 Intervale 

St. ; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St. : S. 
Potravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtoll Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą scredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Pirm.
Pirm.

kus ii’ važiavo vakaiieniauti ii ! Finansų rast. j. 
nakvoti.

Ryte davė pusryčius vietinės
organizacijos. Po pusryčių

Moterų
Pašoipino Draugystė Birute 

MONTELLO, MASS.

VALDYBOS ADRESAI:
E. Bcniulienė, 16 Bunker Avc.

O. Turskienė, 79 Vine St.
T. Zizcn. 673 N. R^ain St.

Rant. K. ČereSkienė, 87 Battle St.

Vienok moteris
}. M.

Po visų raportų, delegatai j Jį 
konferenciją, pradėjo skirstytis namų link.y1^

l’i rm.
Viee-pirm
Pret. ras
Fin.
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
9 Broad St.
221 Amos St.
29 Intervale St.
M. Patsus, 184 Amos St.
iimanskienė, 88 Vine St.

Mass.

Baronienė,
Duobienė, 
Bartkienė,

I Ligoniu Rašt, 
! Maršalka J.
■ ■. Visos gyvena Montello,



; kt '■■-’A: '■' ..........

Puslapis šeštas ' ^LAISVE Pirmadienis, Birž. 29, 1

i

VIETINES ŽINIOS
Iš Kriaučių Nepaprasto 
Susirinkimo

i Prisipažinimas Kaltu Yra 
Laikomas Beprotyste

REAL ESTATE: Namai, Žemė
GREAT NECK, N. Y.

Parsiduoda bizniškas namas, 155 
Steamboat Rd., buvęs J. Valasko, la
bai gera biznio vieta. Kas greit at
sišauks, parduosiu labai pigiai. Kreip
kitės pas Caroline Chalkis, 90 
Schenck Ave., Great Neck, N. Y. Te
lefonas,Great Neck 1398-J.

. (151-153)

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

Wl

I

I

*A.
L',i1 į

K. Jankaitis ir S. Masiulis Iš
rinkti ant Antrų Metų Būti
54-to Skyriaus Viršininkais
Birželio 26-tą buvo kriaučių 

54-to skyriaus nepaprastas su
sirinkimas; susirinkimas buvo 
gana skaitlingas nariais, mat, 
buvo rinkimai, kaip apmoka-iĮgręsia mirties bausmė elekt-, East 9th St.; Hungarian Work- 
mu viršininkų, taip ir lokalo uros kėdėje. Todėl Joseph Bi-'ers Home, 350 East 81st St.; 
Pildomosios Tarybos. (Janco tapo pasiųstas į Bellevue ■ Finnish Workers Home, 16 W.

Prie šitų rinkimų tykiai ren-^ligoninę ištirt, ar viskas yra|126th St. 
gėsi abidvi pusės, kaip lygio-[itvarkoj jo makaulėje. Polici-Į BRONX: 
čiai, taip ir ratelninkai. Bet iįjos nuovadoje jis sakė,kad per Bronx Park East; 
propagandos viešai nei vieni, Įvisus tuos dešimts metų sąži-:ciub, 5«o 
nei kiti kriaučiuose neskleidė. nė nedavus jam niekur rainy-' 
Kiekvienas kriaučius stebėjo-; bes. 
si, kodėl taip tyliai šįmet rin-! -------------------
kimai ateina. Veikiausia to-j n v. -• x .
del tyliai rengtasi, kad blogi ' bUVaZiUCJO ZlBO§U l’f 
laikai, tai nei vieni, nei kiti, 
lyg neturėjo entuziazmo būti j ** 
išrinktais, nes tokiose apysto-j 
vosej sunku ką kriaučiams ■ 
naudingo duoti, o ypatingai 
dar, kuomet pati Amalgamei
tų Unijos viršūnė stoja skersai 
kelią.

Ant Lygos tikieto ėjo K.'.__________ ■____- *
Jankaitis ir gavo balsavime I A c ....
198 balsus prieš A. Bubnio, ra-, AlUO LhOfO ulISlFlDkllliaS 
telninko, 100 balsų.

Į duoklių rinkėjo vietą S. 
Masiulis tapo išrinktas veik 
vienbalsiai, tik trys ką balsa
vo prieš.

F. Vaitukaitis išrinktas vien
balsiai protokolų raštininku. 
Ramašauskas pirmininko pa- 
gelbininku išrinktas vienbal
siai. Taip pat vienbalsiai iš-< 
rinkta: J. Pranckevičius ir S. 
Jackus į Joint Boardą, o V. 
Burkšaitis ir B. Menderis Į 
Trade Boardą.

Į lokalo Pildomąją Tarybą 
išrinkti dalyvauti Naciunskas 
ir J. Stankevičius. >

J. Stakvilevičius lokalo ko-‘ 
respohdentu išrinktas vienbal
siai. ;

Po rinkimų K. Jankaitis iš
davė apie dirbtuvių padėtį ra
portą, pažymėdamas, kad ne- 
kurios pradeda jau dirbti, o 
didžiuma dar nedirba, ir kad 
Streikas būsiąs neužilgo pa
skelbtas. Ant galo, pridūrė, 
kąft' antru kartu išrinkimas 
dar daugiau jį paskatina dirb 
ti kriaučių labui. Taip paiĮ 
prašė, kad kriaušiai jam pa
gelbėtų darbe, o L— —„

ti streikuojantiems mainie
riams vagoną maisto. Jinai 
kreipiasi į visus darbininkus 
ir jų organizacijas, kad auko- 

i tų maistą ir drabužius kovo- 
| jautiems angliakasimas ir jų 
šeimynoms. Aukojamus val
gius ir drabužius reikia prista- 

Ityti į šias mainierių šelpimo 
I stotis:

Joseph Bianco New Yorke! BROOKLYNE: Food Work- 
atėjęs į policiją pasisakė nu-|ers Union, 140 Neptune Ave- 
dūręs savo moterį 10 metų at-pine, Workers’ Center,. 1844 

;gal ir prašė jį areštuot. Po- Pitkin Ave.; 764—40th St.; 
ijlieijai atrodė labai keista, kad,61 Graham A,venue, 73 Myrtle 
Jjsveiko proto žmogus prisipa-j Avenue, 
ijžintų žmogžudystėj, už ką i MANHATTAN: WIR

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 šviesūs kamba

riai, po du langu kožnam kamba
ry, ištaisyti sulyg naujausios mados, 

x is, vienas blokas nuo 
Halsey St. stoties 14th' St. subway 
ir pusė ‘blok'ol nuo parko, 
įtaisymai, tik be štymo. 
ma: M. J. Petraškevičius, 
soy St., Brookly, N. Y.

Q,,, ‘.V, IBKUB.VU M
^40 | dvejais tropai

Randa žc- I 
1292 Kal
tis 1-153)

Prie

■
*

-

■

K’'
I i

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. I.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Telephone, Stags S-8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ 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.

Concoops, 2700 
; Workers 

569 Prospect Ave. 
YONKERS: 252 Warburton 

! Ave.
; NEWARK. N. J.: 
Springfield Avenue.

PATERSON, N. J.: 205 
: terson St.
I PASSAIC: 39 Monroe

57th
S't. ir 3rd Avė. rado iš nak- 

i ties užmuštą gatvėje nežino
mą vyrą; per ji p e rž i avęs au-!

itomobilis. Niekšas automobi- 
' listas visai nei neapsistojęs.

121. [

PARDAVIMAI

• ~ • i PARSIDUODA užeiga gana geroje
I biznio vietoje. Del asmeninių prie-
I žasčių noriu greit parduoti. Atsi- 

Pa-1 kreipkite tuojaus šiuo • antrašu:
, 435-907 Wyckoff Ave., kampas Han

cock St., Brooklyn, N. Y.
(151-153)St. I

PA.HEŠKOJIMAI

jSCHMELINGO- STRIBL1NGO žiaus.
KUMŠTYNĖS siSanl

Draugai ir draugės aid iečiai, 
visi būtinai stengkitės ateiti į 
Aido Choro pusmetinį susirin
kimą, kuris įvyks šio antradie
nio vakare, June 30 d., 8:30 
vai., “Laisvės” svetainėje.

Visiems žinoma, jog Choro 
valdyba yra renkama pusme
čio terminui, tai šiam susirin
kime turėsim ją iš naujo per
rinkti. Taipgi esama daug ki- 
•ų reikalų apsvarstymui. Bū
kime visi susirinkime.

S. J. B.

Sugadino 179 Diplomų
pa-|Pereitą trečiadieni buvo 

dalinta 170 diplomų Far Rock-i 
'away High Schoolę baigusiems 
mokiniams. Tik tada kas tai 
Atkreipė mokyklos vii&ninkų 
!domę į klaidą, padarytą tose 
dipl.omose: vietoj Rockaway 
•rašyta “Rockway.” taigi pra
mista raidė a. Todėl dabar 
Hires būt išrašyta naujos di- 
vlomos. Vienas keistas daly
kas, tai kad klaidingąsias dip- 

gelbėtų darbe,' o kur mato | lomas, matė mokyklų superin- 
klaidas, kad turėtų drąsos iritendentas ir kiti augšti profe- 
jas parodytų, nes jis, kaipo šoriai; padėjo savo parašus, 
žmogus, nėra be klaidų ir jų nepastebėdami jokios klaidos, 
padarąs. jeigu kuris mokinys būtų

CLEVELAND, Ohio. — At
einantį penktadienį, liepos 3 
d., kumščiuosis vokietys 
Schmelingas su amerikonu 
Striblingu. Tai bus Schmelin- 
go kova apgynimui jo taip va
dinamo “pasaulinio čampiona- 
to.” Tikietų iki šiol išparduo
ta už $300,000. Promoteriai 
tikisi dasivaryt iki $600,000.

Striblingas yrą daug geres
nis k u m š t i n inkas, nekaip 
Schmelingas. Bet sunkiasvorio 
“čampioniškos” kumštynės yra 
bokso kapitalistų gemblerystė. 
Laimi paprastai tas, kam jie 
išanksto nutaria laimėti, žiū
rėdami, iš katro kumštininko 
galėtų būt ateityje daugiau 

[jiems biznio.

BENSONO KUMŠTYNĖS SU 
VITTORIO CAMPOLO

BROOKLYN, N. Y.—šian
dien vakare Eddie Bensonas 
(Dopkūnas) kumščiuosis su 
Vittorio Campqlo, Dexter 
Park Arenoj, 75th St. ir Ja
maica Avenue. Bus ir kelios 
kitos, poros kumštininkų.

G”’"“"

J. Buivydas.

Atviras Amalgameitų 
Lygiečių Forumas

Amalgameitų Lyga šiandien 
turi atvirą prakalbų ir disku
sijų forumą. 11 vai. dieną, po 
numeriu 795 Flushing Ave., 
Brooklyne. Visi lygiečiai 
Amalgameitai p a s i s tengkite 
dalyvauti.

Milionieriai Bjaurisi 
. Skalbykla

Park Ave. milionieriai ir ki
ti, ponai reikalauja, kad mies
to. valdžia, uždraustų skalbyk
lą, kuri tapo atidaryta arti tos 
turčių -gatvės. Skalbykla, mat, 
jiems* atrodo perdaug “muži
kiškas? $ i . biznis, gadinantis 
jiems išlepintas akis ir uosles.

taip klaidingai “susodinęs” 
savo mokyklos varda, tai kažin 
ar būtų davę jam diplomą.

Teisėjas Virto Muzikantu
Tai vra nepaprasta naujie

na. kad bent kas gero išeitų 
iš Tammany Hall grafterių tei-i 
sėjų. Ta naujiena yra, kad 
nėr paskutinius 27 metus bu
vęs teisėjas Leopold Prince 
apleido savo vietą ir pasida
rė muzikos orkestrų vadas. 
Visą liuoslaikį jis panaudojęs' 
mokinimuisi muzikos. Bet ir 
tai gali būt tik pasigarsinimas 
nėr laikraščius, kad visgi ir 
tarp teisėjų esą “smart vyrų 
ir gerų sportų.”

Aukokite Mainieriams 
Maistą ir Drabužius!

Workers International 
lief (Darbininkų Tarptautinė 
Pagelba) yra pasiryžus su
rinkti ir dar šią savaitę pasiųs-

Re

DRAUGAI BROOKLYNIEČIA1!
Via dar permažai teturime nakvynių svečiam, atvykstan- 

tiem iš toliau. Prašome kuogreičiau pranešti į “Laisvės” ofisą, 
• kas galite pernakvinti svečius, atvykusius iš toliau į “Laisvės” 

pikniką 4 d. liepos.
t Kadangi dvi dienos šventė, tai daugelis apsinakvos. Todėl 

Šįmet daugiau reikės nakvynių, negu kad kitais metais rei
kėdavo.

Vis Dar Trūksta Darbininkų
f ; Draugai, vis dar trūksta darbininkų “Laisvės” piknikui. 

' Prašome draugų apsiimti padirbėti. Kurie sutiksite pagelbėti 
sąvo dienraščiui, pasisakykite dabar.

■ Sekantį trečiadienį, 1 d. liepos, įvyks “L.” pikniko dąrbinin- 
‘ kų mitingas, “Laisvės” svetainėje, pradžia 8-tą valandį vaka

re. Prašome visų draugų ir draugių, kurie dirbsite piknike, 
dalyvauti šiame susirinkime.

MOLLYN’S
JIEŠKAU merginos arba našlės 

sivedimui, nuo 25 iki 35 metų 
Aš turiu savo krautuvę, 

sišaukit sekamu adresu: S. W. 
R. 2, 702, Phoenix, Arizona.

(150—152)

ap- 
am- 
At- 
M.:

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS geras fornišiuotas 

kambarys vienam vyrui, su atskiru 
įėjimu. Kas turit, malonėkit pra
nešti sekamu adresu: P. L., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. (152-153)

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystčs amato. Galit 

! išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
ipadaryti gerą pragyvenimą.
mokiname barberiauti 

i plaukus kirpti. Pilnas
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER
612—10th Ave

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.
COLLEGE 

Cor. 44th St. 
NEW YORK, N. Y.

(124-151)

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

REIKALINGA moteris ar mergina* 
dirbti prie fornišiuotų kambarių, j 

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

(148-153)

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

PLATINKI?
“LAISVĘ”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 /Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842 •

JONAS STOKES - Į
Lietuvis Fotografistas ’ 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, knd perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva 
Graborius

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

NaojolįiĮ Cigary

Petras Naujokas
Savininkas

JONO, ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas Įvaro, bet ir Į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami-

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c. už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Ave. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas.
No____

Miestas

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tai 
lietuvių 

išdirbystės 
CIGARAI

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

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve 

361 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

-------- --------------------------------------------------- r

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

Street or Avenue

.-State

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

be

Pikniko Komisija.

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL,, MIDWOOD I-M61 .............

DR. H. MENDLOWITZ

(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 24041

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
gėriai’. įrengta, 
todėl >aveiląla| 
padarote kuo- 
puikiausla.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius (

paveikslus įvai
riomis spalvo

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

JONAS STOKES
K12 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-440$

libalzamuoja ir laidoja numirusiu# 
ant viliokių kapinių; pareamdo au 
tomobllius ir karietas veselijoms. 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) • ’
BROOKLYN, N. Y. ‘ -

M MOT. LAUKUS, ^tdgrafas 

A ' 214 BėdfordiAve., Brooklyn
f .y - . Tel. Greenpoint^ 9-78ji

. Cjeruiusta Studija Brooklįjne. n Ateikit Persitihtmti

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANOA
(»vandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė.
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 

q nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa-
Dkymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir ęerą sandeli gyduolių. Kiekvieną 
a kartą reikalaujant, kreipkitės:

|
| KUNDROTO APTIEKA

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kariu su užsakymu.
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