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Darbininkai Visų Saliu 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Amerikos garsus biznierius, 
George S. Leisure, lankėsi Eu
ropoj. Daugiausia laiko jis pa
šventė Sovietų Sąjungoj.

Na, tas ponas parvažiavo su 
naujienom. Klausykitės, ką ji
sai pasakė savo ponams. Gir
di, vyrai, jau mums blogai. Jei 
Sovietu Sąjunga tik 50 nuoš. 
sjavo Penkių Metų Plano įvy
kins paskirtu laiku, tąi ir tai 
mum jau bloga mūsų tvarkai.

Francija Išsirinko 
Naują Prezidentą i SPONTANIŠKAI DARBININKAI VER- f M I A - • •Atsako bhmsonui

ŽIAS KOVON PRIEŠ ŽIAURIAS SĄLYGAS

Anot jo, Amerikos gamyba 
jau pergyveno savo šalies poli
tinius įstatymus. Jau reikia 
kas daryti, tas ponas sako.

Tai tiesa, kad naujoji ekono
mija, Sovietų Sąjungos sistema 
yra peilis kapitalizmui ne tik 
politiniai, bet ir ekonominiai.

Kaip, rodos, toli Ispanija nuo 
Jungtinių Valstijų. Anos revo
liucija nieko bendro neturėtų 
turėti ^su Washington!!. Bet 
taip nėra.

Amerikai rūpi Europoj sko
los. Be to, jai rūpi palaikyti 
vis didesnę senojo (kapitalisti- 

i nio) svieto šeimyna. Dar dau- 
’ giau, tai įrodo, kad Amerika 

darosi imperialistinių valstybių 
kamandierium. Jos biznis, 
nigai siekia platųjį svietą, 
kur biznis, ten ir politika.

pi-
0*

Jau daugiau žinių gauta 
“Vilnies” suvažiavimo, 
cija, sakosi, pasidavė. 
Tik nežinia kokiu tikslu?

Pasidavė! Tai kam buvo ta 
mobilizacija? Kodėl buvo sta
toma jos pirmininkas? Jeigu 
ji pasidavė tik todėl, kad buvo 
mažumoj, tai turėjo pasiduoti.

Bet gerai ir taip. Jei opo
zicija stos darban už “Laisvę” 
ir “Vilnį” po Komunistų Parti
jos vadovybe, jei taisys savo 
klaidas ir bandys išlyginti tą 
žalą, kurią ji padarė mūsų ju
dėjimui demoralizuodama dar
bininkus,—tai mūs kova baig
sis.

iš 
Opozi- 
Gerai.

opozi- 
mūsų 
Parti-

PARYŽIUS.—Gegužės 13 
dieną Francijos atstovai 
rinko naują šalies preziden
tą. Buvo du buržuazinės 
klasės kandidatai — Brian- 
das ir Doumer. Pastarasis 
gavo didžiumą ir tapo iš-! 
rinktas.

Komunistų kandidatas ga
vo mažai balsų. Mat, Fran-1 spontaniškai metė darbą ir |

Ohio Valstijoj Sustreikavo 3,750 Plieno Darbininkų; Va
dovauja Darbo Unijy Vienybės Lyga

ei jos prezidentą renka tik 
atstovai sykį į septynis me
tus. Darbo liaudis neturė
jo teisės pareikšti savo 
sa. v

Jaunuolių Bylos
Kamantinėjimas

Gegužės 20

bal-

■ MANSFIELD, Ohio.—Ge-j ta apie panašius streikus 
įgūžės 13 dieną pranešama, |Central Falls. Daugelyje ir 
kad plieno darbininkai, Em-1 kitų miestų reiškiasi toki 

j pire Steel Kompanijos, j spontaniški streikai.
• Harlan, Kentucky valsti- 

numušimą jiemTžO kur ginklais mainieriaiapie 2,000 išėjo streikan į 
prieš 
nuoš. algų.

Tą pačią dieną gauta ži
nios, kad Empire !___
Corp, dirbtuvių išėjo apie 
750 darbininkų streikan. j 
Tos pačios kompan., Niles, j Milicija dar vis laikoma 
Ohio, dirbtuvių, išėjo strei-! Harlan paviete. Darbinin- 

kan 1,000 darbininkų. kai reikalauja, kad ginkluo-
Darbininkai greitai orga- ta policija būtų pašalinta iš 

nizuoja savo susirinkimus mainų distrikto. Jie atsisa- 
ir formuoja reikalavimus, j ko dirbti po policijoj nagai-

kovoja prieš kompanijos 
policiją ir miliciją, streiką 

Steel ne£ali sudraskyti jokia jė
ga. Mainierių daugiau de
dasi prie streikierių.

NEW YORK. — Negrų
■ Vakar “Laisvėj” buvo rašy- ka.

MASKVA.— Sovietų Są
jungos spauda duoda gerą 
atsakymą Amerikos Jungti
nių Valstijų valstybes sek
retoriui, kuris dar nesenai 
kalbėdamas per radio, išdė-

Stimsonas pasakė, kad 
Amerika sulaikė net Sovie
tų Sąjungos karinius žy
gius 1929 metais Mandžuri- 
joj. Stimsonas taip pat pa
sakė, kad Amerika visur 
gins savo piliečių reikalus.

Gerai į tai atsako Mas
kvos laikraščiai. Jie nuro
dė, kad tik juoko verti tie 
Stimson o kalbos tvirtini
mai. O iš kitos pusės, tai 
dar labiau patvirtina, kad 
Amerika yra viena iš tų 
valstybių, kurios ruošia 
suokalbius prieš Sovietų Są- ‘ 
jungą.

ISPANIJOS ARMIJA NEPAJĖGIA
UŽGNIAUŽT REVOLIUCINĮ JUDĖJIMĄ

Valdžia Persigando Komunisty; Kariuomene Apstatė.Ban
kus; Darbininkai Stato Reikalavimus

Draugai turėtų mesti 
cijos lyderius ir dirbti 
judėjimui po Komunistų 
jos vadovybe.

Buvimas bįle opozicijoj judė
jimui naudos neduodą. Jei kas 
nori pavyzdžių, tai gali jų ras
ti kad ir d. J. Buivydo laiške 
Prusęikai. O dar geriau, tai iš 
jo straipsnio, tūpusio “Lais
vėj.” Ten d. Buivydas nurodo, 
kokių blėdingų priemonių 
griebtis priveda tokios opozici
jos kad ir gerus draugus.

jaunuolių naujo teismo rei
kalavimas bus kamantinėja- 
mas gegužės 20 dieną. Jų 
bylą veda Tarptaut. Darbi
ninkų Apsigynimas. Tą tei
sę, kad būtų naujas teismas, 
iškovojo tik darbininkų 
protestai. Komunistų Par
tija ir T.D.A. veda šią kovą 
plačiu frontu. Organizuo
jama eilė bendro fronto 
konferencijų, šaukiama pro
testo susirinkimai, renka
ma aukos bylos vedimui.

Visi darbininkai turi rem
ti šią kovą kuo smarkiau
sia. Nes jei čia bus pra
laimėta, tai tokių legališkų 
linčiavimų bus dar dau
giau. Reikia tvirtu bendru 
frontu kovoti prieš tą lega- 
lišką jaunuolių negrų lin- 
čiavimą.

Lenkijoj Nuteisė 35 Negnj Bažnyčia Kovoja J 
Darb. Kalėjimai! Už Jaunuolių Laisvę
V * TT -r A -w 1 • • '

VARŠAVA.— Lenkijos 
fašistinės valdžios teismas 
nuteisė 35 darbininkus ka- 
lėjiman tik todėl, kad pati 
policija sudarė “liudijimus,“ 
jog jie priklausė prie Ko
munistų Partijos.

Penki nuteista šešiems 
metams sunkių jų darbų ka- 
lėjiman, kiti po keturis me
tus ir tt.

CLEVELAND, Ohio. — 
Gelbėjimui negrų jaunuolių, 
kurie nekaltai nuteisti Ala
bama valstijoj mirti, deda
si ne tik kad darbininkų or
ganizacijos, visa eilė 
buržuazinių laikraščių, 
ir bažnyčios.

Clevelande dvi didelės
įgrų bažnyčios pasireiškė už 

Tai Pilsudskio diktatūra, į tų jaunuolių paliuosavimą.

net 
bet

ne-

(Amerikos Kareiviai 
i Užpuldinėja Panamos 
Gyventojus

COLON, Panama. — Pa
namos ruošte, kur Amerika 
laiko savo armiją, jau pra
dėta kalbėti ginklais. Tar
pe Amerikos Jungtinių Val
stijų kareivių ir Panamos 
policijos įvyko susikirtimas, 
keli jau tapo tame šaudy- 
mąsi sunkiai sužeisti. Keli 
dar buvo sumušti buožėmis.

■ Tie darbininkai jokio kito-1 Šios bažnyčios yra baptistų | Keturi Kaimai __ ________ i i kaa|kio prasikaltimo nepadarė, įtikėjimo. Viena turi 1,500 
j kaip tik buvo įtarti Komu- parapijonų, o kita—3,000. 
nistų Partijos nariais. Juos!Jų kunigai ragina savo pa- 
pasmerkė fašistų valdžia to- ’ rapijonus stoti į bendrą 
del, kad jinai pamatė, jog!frontą kovon už tų nekal- 
tie darbininkai jau supran-itų laisvę.
ta savo klasės reikalus. Jie
įtariami veikime Ukrainoje, sako taip pat prieš tą lega- 

TZ X- i ikur Lenkijos policijos na- 
EVARTS, Ky. Čia, kur j gaįka viešpatauja.

Kentucky Mainieriai
Grasina Sukilimu

Laikraščių daugiau pasi-

Po Vandeniu
Didelis Potvinis Provincijoj

“Lietuvos žinios” rašo apie 
Sovietų Sąjungos “tremtinių 
sunkią padėtį.” Labai navat- 
na, kad “L. ž.”, būdamos sale 
Sovietų Sąjungos, o tas “baisias 
sąlygas” surado ne Sovietų 
miškuose, bet Chicagos “Tribu
ne'” 1__  ___  ___
visai į atbulą kraštą?

Mes patartume, kad 
nios” ]
savo nosies—apie Kauno ty ('mi
tinių padėtį. Medžiagos ten 
yra labai daug.

pribuvo milicija gelbėti ka
pitalistų reikalus, negelbsti 
darbininkams, kurie badau
ja. , Kapitalistinė spauda 
paskelbė, kad mainieriai at
sisako badu mirti. Jie iš
leidę pareiškimą, kuriame 
sakoma: “Jei niekas mum 
negelbės, tai mes turėsime 
gelbėtis patys save.”

Tai reiškia, kad darbinin-

lišką juodųjų rasės linčiavi- 
ma. v

Visoms A.LD.LD. Kuopoms ir Nariams

Kam tokia kelionė ir da kai jau negali ilgiau kentė
ti. Jų pareiškimas išleistas

L. ži- varde 11.000 bedarbių mai- 
parašytų ten pat iš po nierių. Mainieriai pareiškė, AVX1/X L//4AIAAZ. e 1

kad gubernatorius sulaužė 
visus sąvo prižadus.

į ' l ¥ ■ * T * |

Kaip tik Ispaniją sukrėtė re
voliucijos perkūnas šią savaitę, 
tai pasipylė gandai, kad tūks
tančiais bėga... Bet kas pir
miausia bėga? Tai juodos ir 
juodai rudos “žiurkės”— miny- 
kai, minykės, kunigai, davatkos 
ir davatkynai. ,

Mat, šie gyvūnai turėjo Is
panijoj labai daug savo lizdų, 
jie daugiausia naikino, graužė 
Ispanijos kūną. Tad šita armi
ja pirmiausia pajuto ir pavojų 
—pasijautė kalta.

šio momento revoliucinės ug
nies žibintuvas, mat, irgi pir
miausia pradėjo badyti, drasky
ti tuos juodųjų sutvėrimų liz7 
dus.

Tad ve kodėl pasklydo žinios, 
kad tūkstančiai “juodųjų” bė
ga.

PHIL ADELPHI JOS 
DRAUGŲ DOMEI

šeštadienį, gegužės 16 
d., yra šaukiama svarbus 
susirinkimas. Kuopos ir 
draugijos, kurios turi 
“Vilnies” ir “Laisvės” Še
rus, taip pat ir tų laikraš
čių skaitytojai, yra kvie
čiama dalyvauti šiame su
sirinkime.

Susirinkime bus išduo
tas raportaš iš “Vilnies” 
suvažiavimo. Be to, dar 
turiniu ir kitų reikalų at- 
liki. Visi draugai daly
vaukite.

Draugai ir Draugės! Ilgai lauktoji knyga “Alie
jus” jau apdaryta. Knyga graži, didelė ir gera; 800 
puslapių -apysaka. Jau siuntinėju kuopoms.

Kuopos gaus knygą, einant nuo žemesnio nume
rio. Tik tos kuopos gaus knygą, kurios yra pasimo
kė ję už 1931 metus. Tas jau buvo kelis kartus pra
nešta.

Nei vienas narys negali gauti iš kuopos knygą 
“Aliejus,” jei jis nepasimokės už 1931 metus. .Išim
tis tik su bedarbiais ir tais, kurie del ligos. ar kitų 
priežasčių • nepajėgią užsimokėti.' ,

Kuopos, kurios jau yra prisiuntė pinigų j už šiuos 
metus, gaus didesnį skaičių, negu narių pasimokė jo. 
Tas daroma tam, kad kuopų valdybos galėtų tuoj aus 
duoti nariui knygą, kaip tik jis pasimoka savo duo
kles.

Taigi, visi draugai mokėkite duokles kuogreičiau- 
siai ir gaukite taip brangią knygą. Kuopos, kurios 
dar neprisiuntė už 1931 metus duoklių į Centrą, kuo- 
greičiausia tatai padarykite. Tokių kuopų yra ne
daug, bet yra. Jeigd jos neprisiųst mokestis, tai,’ pa
darius knygos ekspediciją, bus paskelbta jų nume
riai spaudoje.

Centras jokių nusileidimų negali daryti, nes ši 
knyga suviršum $2,000 reikalavo pridėti iš 1931 me
tų įplaukų. Todėl ji yra duodama už pabąigą perei
tų metų ir pradžią šių metų.

Apysaka labai naudinga. Centras atspausdino 
jos nemažą skaičių. Kuopos galės dar ir pardavinė
ti ją. Knygos kainą padarėme kuomažiausią, tiktai 
$2.50.

Kuogreičiausiai siųskite savo duokles į Centrą!
D. M. šolomskas,

ALDLD. Centro Kom. Sekr. ir Knygius.

Iš Ukmergės apskrities 
mums praneša, kad balan
džio 24 d. pradėjo kilti van
duo Neries upėje ir 26 d. 
užliejo Ardiškių, Valiuniš- 
kių, Miktiškių ir Semeniš- 
kių kaimus. Namai apsemti 
iki stogų, o žemesnėse vie
tose ir visai apsemti.

Gelbėjimui buvo sušaukti 
artimesnių kaimų gyvento
jai. Žmonės ir gyvuliai pa
vyko iškraustyti. 27 d. van
duo vėl pradėjo kilti.

Iš Okupuotos Lietuvos da
lies atplaukė upe du gyVe-i 
namieji namai ir užsilaikė 
ties Ardiškių ir Miktiškių 
kaimais,

Nuostolių apskaičiuoti da
bar negalima, kol neatslūgs 
vanduo.

Balandžio mėn. 26 d. pa
kilęs Nemune vanduo pra
dėjo lieti Varviškės kaimą 
(Seinų apskr.). Vietos žmo
nės pasakoja, kad toks pot
vynis buvęs tik 1916 me- 

; tais.
Šiomis dienomis Neries 

upėje pakilo vanduo. Tur
žėnų valse., Balupių vienk. 
yra vandens apsemta pirtis, 
o Kresvinų kaimo iki upės 
vandens nuotolis 2 metrai. 
Tarp kaimu Guldenai ir Sa- 
lupiai vanduo verčia kran
tus su valdišku mišku. Prie 
Jonavos miesto, Vaivoriš- 
kių k., Prelenkų k., Zapyš
kio vienk. vanduo taip 
smarkiai ardo krantus.

“Liet. Žinios.”

pat

darbininkų unijos įteikė lai
kinai valdžiai reikalavimus: 
(1) kad ūmai būtų paliuo- 
šuota iš kalėjimų areštuoti 
visi unijų nariai; (2) kad 
valdžia tuoj pradėtų žygius 
prieš kaltininkus senosios 
valdžios (monarchijos); (8) 
turi būti panaikinta civile 
policija; (4) ginklavitnas 
liaudies; (5) išmesti visus 
religinius įstatymus; (6) 
turi būt atšaukta karo pa
dėtis.

Valdžios nuogastavimas, 
kad komunistai nori užpulti 

•banką, buvo pačios Žamo- 
■ras valdžios sumoksiąs. Vai
zdžia norėjo sudaryti tąbau- 

Revoliucinių darbininkų ir bą, kad paskiau galėjus ge- 
komunistų judėjimas dau- i riau pulti bet kokį darbi- 
giau kyla. Revoliucinės .ninku judėjimą.

MADRIDAS.— Ispanijos 
revoliucinis darbininkų su
kilimas dar nėra užgesytas. 
Trečiadienį, gegužės 13 die
ną, gauti pranešimai sako, 
jog daugelyj vietų dar su
kilę darbininkai kovoja.

Madride valdžia paskelbė, 
kad komunistai organizuo
ja jėgas paėmimui banko. 
Valdžia greitai sutraukė vi
sas ginkluotas jėgas “gyni
mui” miesto. Apie banką 
apstatė mašinines kanuoles 
ir didelius pulkus armijos. 
Raportai .sako, kad dar to
kio sujudimo tas miestas 
nėra matęs.
Darbininkų Reikalavimai j

Alkanyjy Konferencija 
Detroite

Komunisty Rolė Sukilime

DETROIT. Mich.— De
troito bedarbiai laikė alka
nųjų konferenciją organi
zavimui kovos prieš bada
vimą darbininkų ir jų šei
mynų. Konferencijoj daly
vavo 210 delegatų nuo 73 
organizacijų.

Ši konferencija buvo lai
koma prirengimui ir išleidi
mui alkanųjų maršuotojų į 
valstijos sostinę, Lansing. 
Maršuotojai valstijos sosti
nę pasieks gegužės 27 die
ną.

Iš Ispanijos darbo liaur 
dies sukilimo matoma, kad 
komunistai deda pastangų 
tą liaudies sukilimą pa
kreipti į tikrą kovą prieš 
monarchijos liekanas, baž
nyčių galę ir dabartinę lai
kinąją valdžią, kuri nieko- 
nedaro, kad gerinti darbi
ninkų būklę. f , 

Komunistų Partija šau
kia streikus, rengia masi
nius mitingus ir ruošia dir
vą nuvertimui, tos visos sis
temos, kuri slėgė Ispanijos 
liaudį per šimtmečius. Ko
munistai dalyvauja kovoje, 
kad nuo deginimo bažnyčių

Konferencija priėmė rei- tą kovą atkreipti prieš Za- 
kalavimus, kuriuos maršuo- moros valdžią ir visą, tą - 
tojai įteiks valstijos vai- brudą. 
džiai.

Konferencija reikalauja 
pirmiausia, tai kad greitai; 
valstijos taryba priimtų įs
tatymą, kuriuo su šeimyno
mis bedarbiai gautų po 15 
dol. į savaitę, o pavieniai— 
10 dol. Ir po 5 dol. ant 
kiekvieno šeimynos nario.

“Socialistu” partija šioj 
kovoj pasisakė dar sykį, 
kad jinai ateiną į pagelbą 
buržuazijai, kuomet liaudis 
sukilo kovon.

Fašistai Prakišo Bylą 
Prieš L.D.S.

Visi Darbininkai Dalyvaukite 
Protesto Demonstracijoj 
Prieš Deportavimą T. H. Li

šiandien ruošiama didelės 
protesto demonstracijos, 
kad išgelbėjus draugą T. H. 
Li, kuris yra skiriamas de
portavimui į kraugerio 

sų korespondento, kad fa- Chiang Kai-sheko lankas, 
šistų Susivienijimo įgalioti- Draugas T. H. Li reikala
ms, advokatas Bagočius, ir ^a( ^?cLa”? .5?u^
vėl bylą prakišo prieš Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopą Worcesteryj.

Tai jau ne pirmu kartu 
fašistai pralaimi savo skun
dus teisme. Mat, jie negali 
įtikinimu palaikyti darbi
ninkus savo organizacijoj. 
Pirmas jų žingsnis, tai teis
mas. Bet vargšams ir čia 
nesiseka, nes jie neturi jo
kio pamato tam užpuolimui. 

Plačiau apie tą reikalą 
skaitytojai ras korespon
denciją iš Worcesterio.

WORCESTER, Mass. — 
Mes gavome žinių nuo mū-

Draugas T. H. Li reikalą-

leista pasirinkti šalį išva
žiuoti iš Amerikos. Bet A- 
merikos deportavimo auto
ritetai neleidžia jam ne tos 
teisės. Jie nori jį atiduoti į 
mirties rankas. ,

Dabar tą draugą gali iš
gelbėti tik darbininkų grieš- 
ti protestai. 
Darbininkų 
ruošia didelį 
tingą šiandie, 11 valandą 
ryte, reikia rinktis prie El
lis Island fero, Biattery Pk., 
New Yorke. Visi darbinin
kai dalyvaukite.

Tarptautinis 
Apsigynimas 
protesto mi-
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KAIP VEIKTI TARP BEDARBIU

I

1932 metais jis privalo duoti 
iki 27,000,000 tonų.

Netiktai, kad Kuzbase 
yra tiek daug anglies, bet 
kas svarbiausia, kad jų yra 
negiliai ir storai. Prie Pro- 
kopejevskaja miestelio yra 
anglies sluoksnių nuo 26 iki 

|30 metrų storumo. Gi Don- 
jbase anglies sluoksniai yra 
'tik nuo lį iki 2 metrų sto
rumo. Čia viena kasykla į 
metus laiko suteikia nuo 

11,200,000 iki 1,500,000 tonų 
j anglies. Iki Penkmečio Pla- 

j Visasąjunginės Komu-no pabaigos čia bus išbud^- 
. ' ' .inistų Partijos 16-tas šuva-:yota nemažiau, kaip 80 nau-

M^stų kiau pl5sti budavojimą ka- Vokietijoje anglis 168 pė- 
....„ ;.i- sykhb suteiks kuro en- fju po įeme rokuojas negi- 
žmonės. Cgiją Sibiro industrijai. ■ iiai- Čia gi pas mus turtin-

Atrasta turtingi anglies 'gi anglies sluoksniai tik

prastas darbininkas juos sukir
to, gabiau parašydamas laišką.

Camel cigaretai yra panašūs, 
kaip ir kiti. Kiekvienas savo 
laiške juos girdamas sužiniai
melavo ir saldliežuviavo, kiek'tai turtingiausia vieta ang- 
tik pajėgė. O pats rūkymas bi- Sovietu Sąjungoje da
le kokio cigareto, cigaro ar ta- . , .to . to

j bako yra nenaudingas papro-1 laiku VIS dai stovi
„ toys; ir beveik kiekvienas rūky-1gaminimo anglies priešaky- 

. I tojas sako: “kad tai galėčiau ie Donbaso

Iškraipo Pirmos Gegužės 
Reikšmę

“Lietuvos Žinios 
džio 30 d. laidoj įžanginiam i pamest? 
straipsny apie Gegužės Pir
mą rašo:

.1Gegužės Pirmoji kaip tiktai 
yra tos rūšies šventė, kuri 
turi pasaulinio solidarumo ir 
žmonijos taikos principų.

Švęsdami Gegužės Pirmos 
dienos šventę, mes norėtume 
tuo ne tiktai prisidėti prie 
viso pasaulio gerųjų pastangų, 
bet norėtume, kad ir mūsų 
valstybėj, musų tautoj, lais
vės, taikos ir .solidarumo obal- 
siai rastų gražaus ir rimto at
balsio.

Lietuvos buržuazija iš
kraipo Gegužės Pirmos tik
rą reikšmę. Gegužės Pir
moji yra darbo žmonių ko
vos diena už geresnes gyve
nimo sąlygas. Lietuvos bur
žuazija, kad atimti tą dieną 
nuo darbininkų, kad nu
kreipti darbininkus nuo ko
vos prieš išnaudotojus, pa
skelbė Gegužės Pirmą visos 
šalies švente.

Na, ir dabar liaudininkų

Kaltina Bolševikus 
“Supykinime” Lietuvos 
Fašistų su Popiežium

Kunigų organas “Drau
gas” gegužės 12 d. laidoj ra
šo:

Santykius tarp Apaštališko
jo Sosto ir Lietuvos ardo tau
tininkų vyriausybė, kuri yra 
pasiryžus sunaikinti kat. vei
kimą Lietuvoje, likviduoti vi
sas organizacijas, pakirsti 
Bažnyčios autoritetą, atimti 
iš dvasiškijos visas teises... 
Tuos santykius ardo, tie patys 
tautininkai, kurie sudarė kon
kordatą su Apaštališkuoju So
stu ir jį iškilmihgai pasirašė, 
pasižadėdami pildyti jo nuo
status.
Na, ir tame 

fašistu “faite” 
niais 
kaltina 
Esą,

Kad bolševikai galėjo pa
veikti Į tautininkų vyriausy- ’ 
bę santykių suardymo su Apa
štališkuoju Sostu atžvilgiu, 
tam pilniausia butų galima ti
kėti. Bet mes tokio kaltinimo 
mesti nesiskubiname, nors ir 
žinomo, kad niekur kitur taip 
smarkiai i 
tikėjimą, kaip šiandien Rusi-: 
joj. Suprantama, bolševikai į 
daro viską, kad panaši .kova | |ęQg principu 
eitų Lietuvoj ir visam pašau-!*, •• ’ -
ly. Del to galėjo ir Lietuvos Į -' • - --
tautininkams ; 
einant prie nepuolimo sutar
ties pasirašymo.
Tai visgi tie bolševikai 

galingesni ir už patį “visa
galį dievą”. Jie gali net 
“sukurstyti” Lietuvos fašis
tus prie suardymo santykių 
su popiežium, o “visagalis 
dievas”' neįstengia sahtai-, 
ko j palaikyti smetoninių ir: 
klerikalinių fašistų.

Klerikalai, kuriuos smeto
niniai fašistai nori pasiže- 
boti savo politikai, nenori 
pasiduoti, stengiasi nukovo- 
ti smetoninius fašistus, kad 
patiems užimti jų vietą val
džioje, daro visokius prime- j 
timus savo buvusiems drau- i 
gams, su kuriais padarė fa-! 
šistinį perversmą 1926 me-1 cigaretus. 
tais. Ntotod

baseinas, bet 
jis yra mažas savo turtais, 
palyginus su Kuzbaso basei
nų. Donbase yra apie 68,- 
000,000,000 tonų anglies; o 
Kuzbase daugiau kaip 400,- 

1000,000,000. Kuzbasas turi 
. v. . _ . „ du kartu dąugiau anglies,

Miestiečiai Daugiai! ^I’^ikaip Vokietijos visas ang- 
Cukralige, negu Farmeriai ilies rezervas. 
Metropolitan Life Insurance j Visasąjunginės 

Kompanija padarė apyskaitą i 
sirgimų cukralige (diabetes) irjžiavimas nutarė, kad Sinar-ijU kasyklų, 
mirimų nuo tos ligos, 
gyventojai nepalyginamai dau
giau- kenčia ir miršta nuo jo
sios, nekaip farmų i_____
Kompanijos daktarai sako, kad. 
priežastis tame, jog miestiečiai [ . R “ d s~itv.;70 pėdu gilumoje,
perdaug valgo, perdaug įvairius x a to" .. to i 1 v J
valgius maišo ir negana išsidir- _____________ __ _
ba, permažai kūno mankštos te- ksnių, kiekvienas ne pienes-i 54,000 gyventojų. Dabar jau 
gauna. Bet tie specialistai už- nis kaip po 3 metrus (apie ! 
tyli faktą, jog miestų darbinin-1|2 nėdu). 
kai šiais 
dažnai yra priversti
dirbti už farmerius. rermaw." — ^"‘^.“arčiau ’ ito I Plečiasi Sibire ir kita in- fizinio prasimankstimmo mies-ilil° itailUo yia diCiau, Kaip, .
tuose turi tiktai ponai ir pone-! Kuzbasas. Pabaigoje Pen- ^-stpja. Budavojamos nau- 

kiu Metu Plano Uralo in-! Ę>s ir galingos elektros pa- 
dustrija reikalaus apie 14,- jėgų gaminimo stotys. Nau-

Bet šiame atsitikime truputį 
juokinga, kad nemokytas dar
bininkas pataikė gražiau nublo- 
fyti, negu augštus kursus išė
jusieji poneliai.Vienur kitur, girdėt, .ir lietuviai bedarbiai daugiau 

pradeda eiti į Bedarbių Tarybas ir kalbinti beduonius, 
sustojusius eilėmis prie buržuazinių labdarybių. Svarbu 
tad, propaganda bei agitacija tarp jų duotų apčiuopia
mo vaisiaus, kad jie būtų įtraukiami į Bedarbių Tarybas 
ir priruošiami organizuotai kovai už tuojautinę paramą 
iš vietinių valdžių iždų ir už bedarbių apdraudos įstaty
mą visiems neturintiems darbo proletarams ištisoje ša- 
Jyje.

Šičia, todėl, privesime vieną kitą pavyzdį, kaip reikia 
veikti tarp bedarbių, o kaip nereikia. <

Iš Philadelphijos vienas darbininkas rašo, kaip jis nu
ėjęs į beduonių liniją ir aiškinęs jiems, ką šiandieną tū
li Rusijos darbininkai. Jie, sako, kovojo bolševikiškai, 
du vertė caristiniai-kapitalistinę valdžią, įsteigė darbi- 
riinkišką Sovietų tvarką; panaikino bedarbę ir labai pa
derino darbininkų būklę apskritai.

I Šitokiam jo aiškinimui pritarė beveik visi beduoniai, 
sii kuriais tik jis kalbėjosi: “Taip, ir mes čia, Amerikoj, 
tupėsime padaryt panašiai, kaip padarė Rusijos bolševi
kai.”

• Bet tas darbininkas, mokindamas kitus apie bolševi
kus, pats taip nepadarė. Pasikalbėjo sau ir bergždžiai 
nuėjo, nepaimdamas nei vieno bedarbio vardo bei adre
so, nieko nepadarydamas jiems organizuoti.

iKtas darbininkas tame pačiame mieste visai kitaip 
padarė. Po pasikalbėjimo, jis stengėsi gauti kiekvieno 
bedarbio vardą ir adresą. Sulig to jie paskui buvo su
šaukti į susirinkimą, suorganizuoti į Bedarbių Tarybą; 
surengta toj vietoj prakalbos atvirame oro, ir dabar ten 
yra jau stipri Taryba, susidedanti iš kelių šimtų bedar
bių.

Šis antras darbininkas padarė bolševikiškai, savo pro
pagandą sutvirtindamas reikalingais organizatyviais 
žingsniais.

■ Taip turi daryti ir visi lietuviai komunistai ir mūsų 
pritarėjai, kurie sueina bedarbius.

Toliaus. Gerą būdą veikimui tarp bedarbių, parodo 
Bostono Bedarbių Tarybos dvi kuopos: viena South End, 
kita iRoxbury.

Tų-bedarbių kuopų komit. nuėjo pas’Viešosios Miesto 
Labdar. direktorų, panelę Shay,; bedarbių komitetas pa
rodė sąrašą bedarbių, neturinčių duonos, anglies bei pi
nigu užsimokėti už kambarius. Bet į nurodymus, kad 
tie žmonės randasi baisiame varge, ir reikia jiems tuo- 
jautinės paramos, Labdarybės direktorė atsakė:

“O kas man galvoj, kad jie ir badautų?”
Taip atsiliepė ta pagelbininkė Bostono majoro Cur- 

ley’o, kuris nesenai pirm to gyrėsi, kad jo miestas turįs 
“geriausia šelpimo sistema iš visų kitu.”

Dvi minimos Bostono bedarbių kuopos nesitenkino 
vien išleist ir paskleist lapelius apie tai, kaip kapitalisti
nė miesto valdžia niekšiškai apleidžia badaujančius ir 
šąlančius, bedarbius. Tos kuopos pasiuntė savo komite
tus, rinkti maisto iš kaimynų bedarbiams, kuriems pagel
bėti atsisakė miestinė valdžia. Tuo tikslu aplankomiems 
žmonėms, buvo rodoma lapeliai su vardais ir adresais 
taip apleidžiamųjų bedarbių, gyvenančių kaimynystėje 
čia pat.

Del tokio valdžios pasielgimo pasipiktino ištisi dideli 
miesto blokai, net ištisos gatvės. Tapo surengta dideli 
visos kaimynijos mitingai; išdirbta juose protestai su 

‘ reikalavimais ir pasiųsta miesto ponams—kad būtinai ir 
tuojaus turi būt teikiama iš miesto iždo piniginė pašal-

• pa bedarbiams. Bedarbių Tarybos dikčiai paaugo; ir 
jau planuojama pasiųsti dideles bedarbių komisijas su 
reikalavimais ne tiktai į miesto valdybą, bet ir pas Mas- 

I . saehūsetts valstijos gubernatorių.
į Vadinasi, kaip visose kitose darbininkiško veikimo sri

tyse, taip ir einant, su propaganda bei agitacija į bedar- 
i mus, visuomet reikia siekti konkretus, apčiuopiamas, or-1 
f pfanizacinis tikslas,—jeigu norima susilaukti tikros, or 

izuotos pajėgos.

i
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teliko Darbininkę

Vokietijoje anglis 168 pe-

smetoninių 
su klerikali- 

fašistais “Draugas” 
Sovietų Sąjungą.

Ten yra 18 anglies šiuo- Kuzbase 1920 metais buvo 1 • 1 • 1

. - - - - Yra 219,000, o pabaigoje
aktą, jog miestų aarbimn-112 pėdų). Karaganda del;penkiu Metu Plano bus iki 
siais skubimmo laikais įUralo • industrijos yra labai 775 norį sunkiau! i - t v to . . < .o,vuu.svarbus kuro šaltiniai, nesi 

mies-

]iai, kurie, be. to, dar apsiryja 
visokiais delikatnais, gardžiais 
valgiais. ■

giau palyginamai ser-

jėgų gaminimo stotys. Nau- 
Ka- j°s dirbtuvės ir fabrikai.

raganda galės duoti apie 3 šiais metais ‘Sibiro indus-'
Arija pareikalaus iki 236,000

Kuzneco baseinas neišpil-! K)riU benzino ir kerosino. 
dė Penkmečio reikalavimo, Būdavo jamas koksų gami
nes jam labai daug pakenkė.kombinatas. Taipgi

• nuo kitų skurdo ; kantr-revoliucinis trukdyto-į

sunkiai šakyje. Ypatingai jie šabo- fabrikų, ir cinko fabrikų. 
Pirmiaus stažavo ištyrimo darbą, kur Kuzbasas turės aprūpinti ne 

yra anglis ir kur reikia bu- tiktai Sibiro industriją ku- 
davoti naujas kasyklas. Ten suteikti jo ir kitoms

i i ■ - orn-inos s-ikr> iotr Cooii’žėų "T' 1 iU 11 !‘uo <'ll,iral 1)?es 000,000 tonų anglies, nevedama kova pries 01 gan as saKO, jog ueguzes daug daug’°" --’y-”—-- —
1 Pirma “turi pasaulinio SO- ga buržujų ir buržujėlių, kaip 

tai-j rankpelnių. Užtat darbininkai pmhonus tonų.
kur kas daugiau už juos ken-' 

i čia nuo džiovos ir kitų ligų, pa- 
. ' einančių nuo persidirbimo, nuo 

| sveiko maisto stokos, nuo . už- 
j teršto oro ir
sąlygų.

Cukraligė yra labai 
tepagydoma liga, 
žmogus tegyvendavo vidutiniai 
tik penkis motus nuo apsirgi- 
mo jąja. Bet dabar, paskuti
niais laikais pradėjus m 
tokiems ligoniams nadjai išras
tą vaistą “insuliną, 
pratęsiama iki astuonių metų 
nuo ligos pradžios.

: Birma 
ilidarumo ir žmonijos

l” Kuomet biu 
uazija kalba apie žmoni- j 

statyti sąlygų, |J?S t311'?8 P™01?118’ . ,t.al i 
ji turi minty, kad turi but

lo, kad darbininkai nepri
valo kovoti ’ prieš išnaudo
tojus. Ir už tai Lietuvos 
buržuazija stengiasi atimti 
nuo darbininku ta diena.

jų darbas su Ramzinu prie-
' Kamerove baigiama būda
vot! ištisa eilė chemikališkų

Sovietų Sąjungos dalims; 
Nuo Kuzbaso yra tęsiamos 
geležinkelių linijos.

Sovietų Sąjunga paskyrė 
šimtus milionų dolerių buda- 
vojimui naujų kasyklų ir

Pienvežis Gabiau Rašo už 
Profesorius

Darbininkas pieno išvežioto- 
jas James Thomas Sharkey, 
Bostone, gauila pirmą dovaną, 

125 tūkstančius dolerių, iš’taba- 
! ko kompanijos už parašymą 
I “geriausio” laiško apie Camel

audoti|yra aP*e 400 miliardų tonų 
anglies, ir tankiai dar. nega- 

jy gyvybė Įima pradėti darbas del bu- 
davojimo kasyklų, nes neiš
tirta anglies ir žemės plotai. 
Bet dėka tokiam gausumui 
anglies pradedama kasyklos pagerinimui Venų.Avies Liaukos Esą Vaistas 

Nuo Vėžio Ligos
New Yorko miesto sveikatos 

skyrius nedavė leidimo dviem 
Californijos daktarams, W. B. 
Coffey ir J. Humberiui atsida
ryti šioj apielinkėj kliniką gy- 

savo išrastais čiepais žmo- 
nuo vėžio ligos. Tie jų čie- 
tai yra skystimas, išsunk- 
iš avių liaukų (gliandsų).

Miesto sveikatos vyriausybė 
pasiūlė paskirti gydytojų komi
siją, kad išvien su minimais 
Californijos daktarais darytų 
jų vaisto bandymus, ir jeigu 
bus pasekmingi, tik tuomet*ga
lės būt kalba apie leidimą 
jiems kliniką Įsisteigti New

i
ir, mažai ištyrus ir atranda
ma pakankamai anglies.

Iki karo Kuzbasas i me
tus laiko suteikdavo 1,300,- 

i 000 tonų anglies. Pereitais | 
. metais jau davė 3,300,000 

tonų, f' 
duoti iki 6,500,000 tonu. Gi Z Z V

D. M. š.

Sukilimas Buvo Karo Laive

Portugalijoj gauta žinių, 
Šiais metais turės kad Ispanijos kariškam lai- 

ve, Lauria, įvykęs sukili
mas. Laivas turėjęs plauk
ti į kraštą ir ten, sakoma, 
sukilėliai areštuota.

Visi daviniai rodo, kad 
Ispanijos sujudimas nėra 
menkos grupes darbas. Tai 
sukilimas liaudies, kuri yra . 
slegiama nuo amžių.

dyt 
nes 
pai 
tasNelabai smagu Minnesotos 

Universiteto profesorėliui J. M. 
Noltei, kuris tegavo tik trečią 
dovaną, ir Paulinai C. Sweetie- 
nei, kapitono pačiai, baigusiai 
kolegiją; ji laimėjo antrą do
vaną. Tiesa, Nolte gauna 
$5,000, o Sweetiene $10,000. 
Bet garbės tai nėra, kad pa-

Yorke. Californiečiai labai per- 
pyko, užreikšdami: “Leiskite 
mums gydyti tokius vėžio ligo
nius, kurių jūs negalite pagy
dyti savo pjaustymais ir degi
nimais radiumo bei X-spindu- 
liais.

Už Gelbejimą Negrų
Jaunuolių nuo Elektros Kėdės

Theodore Dreiser, žymus 
Amerikos novelistas, ir Lin
coln (Steffens, publicistas ir 
redaktorius, prisidėjo prie 
suvienyto -fronto gelbėjimui 
devynių negrų jaunuolių, 
kuriuos kapitalistų klasė 
Alabama valstijoj nori su
deginti elektros kėdėj,, kad 
tuo būdu sukelti neapykan- 
tą tarp baltųjų ir negrų 
darbininkų, besiorganizuo-

listinę sistemą.
Tie du intelektualai orga

nizuoja; komitetą ,rėmimui 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, vienatinės or
ganizacijos, kurią užgiria 
tie negrai jaunuoliai ir jų 
tėvai vedime jų bylos.

Prie to dar 
laikraščiai. 
Argus” ir “Omaha Guide, 
taipgi pasisakė už rėmimą 
bendro fronto judėjimo, ku
rį išvystė Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas ir Ly
ga Kovos už Negrų Teises,, 
idant nedaleisti legališkai 
nužudyti tuos devynis neg
rus jaunuolius.

• cija neduoda bedarbiams apsis-j jančių į kovą prieš kapita-
i totr, leidžia nakvoti tik laukuo- 
j se, kur tenka gulėti be jokios 
pastogės ir ant grynos žemės, 
bet ir ten policija neduoda ra
mumo: tankiai užpuola ir daro 
kratas, radę pinigus’ vagia arba 
atima, už menkniekius muša. 
Darbo gavimas yra gana sun
kus nors ir už menkiausią už- 

kę kukurūzų laužimo, darbinin- mokesnį. ’

r . . '
spaugelis darbininkų 

kukurūzų laužimo, tikėdamiesi 
šiek tiek užsidirbti ir išvengti 
bado, kuri tenka kęsti. Sulau-

laukė

kai neturėdami pinigų užsimo
kėti už traukinį, važiuoja kar-i
gu (slaptai ant prekinių vago-; . . . .. _
nų) policija ir šnipai labai sau-!^e^ šeimynines nesantaikos

„..j .i -x. x ... i —pasikorė
Balandžio 28 d. 18 vai.

•., ras-
3 pasikoręs pil. Baranaus-

žemaitis

goja, pradedant eiti traukiniui! 
policija eina per vagonus jieš-’ 
kodami slapta važiuojančių. v
Suradus vagone bedarbį, polici- Kauno,. Miškų g. 8^ nr 
ja- smarkiai muša dratinemis tas į 
ndgaikomis ir verčia šokti iš kas Antanas, 30 metų am- 
clnąnčio traukinio, o kuris at- žiaus. Savižudybės priežas- 
sfeuko šokti, tą jėga išmeta iš^jg—šeimyninė nesantaika, 
efamnžio traukinio, Lavonas padėtas miestodaug smarkiai susižeidžia,o ki- . _ * -

L ^fcJĮiŽjdrnula arba pakliūva po.g°nine? 
traukinio ratais. Stotyse pOli-L — -—

du negrų 
“The St. Louis

“L. Aidas

s M, . •

Skaitykit ir Platinki t 
“LAISVĘ
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Pirmos Gegužės demonstracija, Union Square, New Yorke. Dalyvavo 100,000 darbininką.
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tūlo Visokiy Vaistų Amerik. Kapitalizmui Fašistinis Pasaulis ir Darbininkę Kovos

Atsiranda daug visokių1 darbo Denvere, ir aiškina, 
daktarų, kurie siūlo įvairių , kad kapitalizmui 
vaistų gydymui, sergančio.galima pagelbėti labdarybe 
kapitalizmo žlugimo liga. I tz x

Laikai nesitaiso. Kapita-! kuomet bedarbė didėja. Sta- ;biau, negu kada nors pirmiaus 
lizmas visose šalyse vis la-Į tistikos parodo, kaip labda-jnuo uzba,g,mo llaro> pas,eke 
biau ir labiau šlubuoja. Ka-'rybė šioj šaly padidėjo nuo j 
pitalistinė sistema darosi 
vis didesnė ir didesnė sun
kenybė ant darbo masių pe
čių.

Darbininkuose vystosi pa
siryžimas kovoti už nuver
timą kapitalizmo.

Kapitalistinės sistemos gy
nėjai siūlo visokias priemo
nes gelbėjimui kapitalizmo.

Ethelbert Stewart, Jung
tinių Valstijų Darbo Statis
tikų Biuro komisionierius, 
siūlo penkių dienu darbo sa
vaitę, kaipo vaistą sergan
čiam Amerikos kapitaliz
mui. Jis sako, kad Įvedus • 
“penkių dienų darbo savai- vo ir stambus kapitalistas, 
tę būtų didelė ekonominė E. J. Yetter, prezidentas 
nauda, nes bilionai doleriu > Colorado Fabrikantu Susi- 
būtų paleista cirkuliacijon.” vienijimo, ir jis sutiko, jog 
Girdi, tuomet daugiau žmo- labdarybe negalima pago
nių turėtų liuosesnio laiko, i rinti padėtis, ir jis išsireiš- 
ir daugiau žmonių važinėtų kė, kad įvedimas penkių 
automobiliais. ■ dienų darbo savaitės būtų

O, esą: 
j “Jeigu tik pusė arti 26,- 
d00,000 automobilių savinin
kų sunaudotų tik du galio
nus gazolino daugiau per

nedaug
....

[ypatingai dabartiniu laiku,

Puslflpjs Trečias
"* • : ’ I f t ! <

■■■■ ' " - 11

I LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK-46—Anna Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, 
Ohio. . . <

41— J. Guziavičicnč, P. O. Box 400, Benld, 
II).

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

43— J. Kuras, 930 Williamson St., Saginaw, 
Mich.

44— M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, HI. I
45— M. Savukaiticnė, T 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. 

crsville. Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Kaz. Januška, 4046 

Chicago, II).
53— J. Gudišauskas, 437 

Pa.
i 54—Geo. Braknis, . 222 

Pontiac. Mich.
I 55— .__ ____  ___ .

, I ington. Pa.įmonių ir padėtis dailt>- paeeres, ; 56—v. Glaubicus, BIG George Ave., N. End.
11 ° 1 c • Wilkes-Barre, Pa.

57—John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran
ton, Pa.

. N. Vnlanchausky, 11 Bigelow St., 
Brighton. Mass.

TERŲ DRAUGIJA
Grand Rapids, Mich.---------------- —-- ------------------------ . .

Padėtis Fašistinėj Italijoj J pasitenkinimą masese. Ekono-
v • t i miniam krizini vis didėjant,Padėtis Mussolmio karulys-1 ](artu jr pasipriešinimas prieš 

diktatūrą augs, ir nereiks il
gai laukti, kol susidarys visai 
rimtas pavojus fašizmui Portu
galijoj.

Lietuva

įtėj, Italijoj su kiekviena diena 
■ vis eina blogyn. Ekonominis 
i krizis, kuris paliečia šalį la-

... - . ..z . Jokio laipsnio, kad išnaudoja-
. - - -mos masės darbininkų ir ma-

1 .T 1S5 k..3ko, 1\ d. įžažemių ūkininkų jau prade-
1929 metais 145 labdarybės j da sukilti ir atakuoti fašistinę 
įstaigos praleido $1,250,000,:badavimo sistemą. Komunis- 
SUteikdamos šiokia tokia jtinis veikimas pradeda įgyti 
pašalpa del 50,000 šeimynųJ'is.didefng® s,m,p"-n”n 
Gi 1930 metais tos labdarin-idarbininkijos>
gos Įstaigos išleido $5,000,- Fašizmas pilnai nujaučia tos 
000 Šelpimui 250,000 šeimy-i būklės pavojingumą, kurioj jis 
nu, kad jos nesipiktintu ka- , dabartiniu laiku randasi. Kuo- 
pitalistine sistema, kad iu,mi Jis mano nugalėti krizį ir 
nariai nevirstų bolševikais (sulaikyti kylančias mases dar- 
ir nepradėtų griežtai kovoti: 
ir reikalauti tinkamos pa
šalpos bedarbiams. O šiais 
metais tokių šeimų skaičius 
padidėjo iki 500,000.

Na, toj konferencijoj bu-

pirmas žingsnis pagelbėji
mui kapitalizmui išeiti iš - 
dabartinės bėdos—sumažin-1 
ti bedarbę.

Taip, jie įieško visokių 
savaitę, turėdami daugiau vaistų kapitalizmui. Jie 
liuosesnio laiko, ir tai jie; kalba, bėdavoja. Jie išgal- 
praleistų apie $200,000,000; voja 
’ ’ ’ ‘ v mulkinimui darbininkų.

Bet darbininkai turi 
ganizuotis ir kovoti, 
privertus kapitalistus

visokią

VALDYBA 1931 METAM:
■ . e

AUŠROS DRAUGIJOS 
I ELIZABETH, N. J.

Valdybos Adresai:
Pirm. Poškus, 211 First St.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.

Pirm. pag.
Clark PI.

S. Pinkcvičius, 121

Iždininkas 
Clark PI.

V. Paulauskas, 228

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255

P. O. Box 262. Cuddy, I ... ... ....i Pirmininkas—K. Margis.
Box 118, Blanford, I ... ... . . . .| Vicc-Pirmininkas—A.
Scot ten Avc., De- . ,,i Nutarimų Raštininkas—K.
O. Box 246,

46 . Ten Eyck

4 Lager St., N.

69 S. Empire
S. Francisco ___ ,
Elm St., Tamaqua, ,
Crystal Lake

-Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash- ! - cvizijos komisija:

Ave.
St.

117
Ave.

Ave.

:• T.

1323 Muskegon 
Karcekas,

730 Nason 
. Rnsikas, 
R. R. 9. Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker 

Iždo Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ii 
Grušiūtč,

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ručinskas, 1
Vilkuvicnė,

’ | Trustisai:
T. Rasimas, 
Jasaitis, A. B.

Min-
St.,

S.
St..

Avc.,

, 1108
1307 Davis Ave.

1414 Turner Avc. ir
718 Richmond St.

Zcgunis,

I Iždo Globėjas P. Kalnietienč, 
144 So. Park St.. II Iždo Globėjas 
.1. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. K išeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Ekonominis Lietuvos krizis 
vis toliau auga. Nors fašistų 
valdžia bando raminti “visuo- 

|menę”, būk įvesta bus naujų I 
i 
bet tai tik kalbos,- o tikrenybėj ;
krizis dar didės, nes darbai jau I os—j° 
ir esančiose Įmonėse siaurina
mi. Auga kartu ir žemės ūkio j 
krizis. Kartu su juo auga vai-( 
stiečių nubiednėjimas. Skur-;
das mieste ir kaime didėja..*?1™1.

A. Lujus, F.
Shatkus.

Valentą, M
Žcgunis, 515 

A.
įvyksta 1

savam

A. Senkus, V. 
Salės valytojas—F. 
Salės pnrandavotojas — 

1108 Elizabeth Avc. 
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrą utarninką’ 
1057-63 Hamilton Avc.

O.

. Žiulis.
> Eleventh 
Garbanauskas,

kiekvieno
i name,

St.

r
4177 Ashland g 

A. Birsenas, į
itar. rast. v. J. § 

luvvj nn/.id, lcio HC10VC11K1CH1KU , rr , į. 4 ’1 i B

v. . v. . I Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand- gverčia dirbančias mases pne I on Avė.; Iždininkas A. Vegela, 7715 i
Q Y O S zl i rl z\č« i-v i zv nn n i vtu! AhI I'Y » 4-.-v A «« vz\ • T xl 1 ” •! »-» i • T ? ‘

nimo.
džia, kad atsilaikyti prieš au-■ 
gantį revoliucinį darbininkų 
judėjimą, imasi vis griežtesnių 
priemonių to judėjimo slopini
mui. Vieši ir slapti Smetonos 
šnipai seka kiekvieną pasiju-

I dinimą Lietuvos Komunistų 
[Partijos, kuri vadovauja visam 
I revoliuciniam darbininkų ir 
mažažemių ūkininkų judėji
mui. Kad ir pastaruoju laiku, 
vėl įvyko visa eilė areštų. 
Areštuota keletas žymjių Ko
munistų Partijos narių ir su
kimšti į kalėjimą, kuriems grę- 
sia ilgi metai katorgos, t„ 
hems gal ir mirtis. Bet ir tie 

'areštai ir persekiojimai nenu- 
gązdins Lietuvos i 
kovotojų. Lietuvos Komunis
tų Partija vietoj suareštuotų 
draugų gaus naujus kovotojus 
į savo eiles ir toliaus tęs savo | 

[kovą prieš fašistinę diktatūrą 
! ir kapitalizmą. Taigi areštai Nuta4r9im$ 
nei persekiojimai neišgelbės Turt?9 Y®n81auskiB>I 1 Z. ZYJlIl'JVVi fcJ L •

Lietuvos dabartinę valdžią, at- ■ Li«oar^ 
eis ir jai galas ir tai gal vei-1 i?.<iininkaB“M° 
, • • • v. 9 Burtonklausia greičiaus, negu tūli ma
no.

Mes, Jungtinėse Valstijose 
gyvenantieji lietuviai darbi
ninkai, turėtumie i( kiek galint 
suteikt finansinės'parahlos Lie- i . Tz ti j.• • • i j * vaiuyna ivictams:tuvos Kom. Partijai, kuh orga- Pirm- P> Krikščius, 33 Hamilton st

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 

VALDYBA 1931 M.: 
J. Liubartas, 

. . ......... . Vice-pirm. M. ... - ---------Kuomet auga ekonominis Lie- 6388 Sparta Avė.; Nutar. rašt. V. J 
tuvoj krizis, tas neišvengiamai' Geraltauskas, 7715

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIU

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY

: sulaikyti kylančias mases dar- 
ibininkų ir dirbančiųjų ūkinin- 
Ikų, tai tik didesniu išnaudoji- 
!mu ir dar griežtesniu teroru. 
■ Italijos darbo unijos yra tie
siog stumiamos į bado nasrus.

I Kad reakcija smarkiai aštrė
ja, tai galima matyti ir iš šio 
j fakto: Pabaigoj 1930 metų
• tik vienoj provincijoj Emillia 
: buvo 800 darbininkų areštuo
ja ir sugrūsta į kalėjimus. Pa- i 
i našūs masiniai areštai buvo ir • 
! kitose provincijose. Pabaigoj1
1930 metų fašistinis specialis! 
teismas nuteisė 65 darbininkus 
366 metams sunkių darbų ka
lėjimai!, skaitant per visus 
tuos nuteistuosius. Bėgyje pir- 

imųjų dviejų mėnesių šių metų, 
Jas pat teismas nuteisė 46 dar- 
įbininkus 178 mietam kalėji- 
iman. Taigi tas fašistinis teis- 
! mas tik per kelis mėnesius nu- i 
Jeisė 111 darbininkų suvirš
• 500 metų kalėjimam
' Visoje šalyje pasireiškė dide- 

Masės darbi
ninkų ir dirbančiųjų valstie
čių pradeda tai vienur, tai ki- į 
tur sukilti. Ne tik darbinin- 
... ir vargingieji ūkininkai

~ v įbuju bdjyjc
propagandą ns sujudimas.

daugiau į metus už automo
bilių kurą.”

Na, ir sergančiam Ameri
kos kapitalizmui biskį būtų 
geriau. O juk tai ne vis
kas. Milionai žmonių, turė
dami biskį daugiau liuoso 
laiko, praleistų ir kitokiems 
dalykams daugiau pinigų. 
Tuomet daugiau pinigų bū- į 

< tų paleista apyvarton, na,; 
., ir biznis pagerėtų. O dar 

suradus kokiuos nors “vais
tus”, ir kapitalistinėj Ame- ■ 
rikoj vėl žydėtu “prosperi-; 
ty”—“gerbūvis.”

O fašistas Hamilton Fish, 
nesenai kalbėdamas Bosto- j 
ne, pasakė, jog geras vais
tas Amerikos kapitalizmui 
ir geras įrankis prieš ko
munistus būtų palaikymas 
dabartinės algų skalės, pra- 
vedimas įstatymų suteiki
mui pensijos seniems darbi
ninkams ir išrišimui bedar- 

„ bes problemos. .
Gegužės pradžioje Den

ver, Colorado, atsibuvo ka
talikų kunigų ir jų klapčiu- 

ykų konferencija ; _ 
mui kapitalistinės sistemos! trauke durtuvą ir pradėjo švy- pinamas, vienok fašizmas jau- 
bėdų, arba, kaip jie sako, 
svarstymui industrinių pro
blemų. Ten bėdavojo John 
E. Gross, reakcinis Colora
do Darbo Federacijos sek
retorius, kad mašinerija iš
meta iš darbo daug darbi
ninkų, kad ji gimdo bedar
bę. “Mašinos padidino ga-

I mybą ant 250 nuošimčių 
per pereitus dešimt metų,” 
jis pareiškė. Ir vietoj tuo- 
mi džiaugtis, reikia, bėdavo- 
ti; reikia bėdavoti, kad mi
lionai darbininkų išmesta 
iš darbo. Bet' nieku būdu 
negalima kaltinti kapitalis-

7 tinę sistemą, negalima kalbė
ti, kad reikia tą sistemą nu
versti 
Ne. ,

• įieško būdų, kaip tą sistemą ibių ir dirbančiųjų darbininkų 
aplopyti, kaip ją ant toliaus į susirinkimus, kuriuose svarstyt 
palaikyti.

Bet kapitalistinėj Ameri
koj dalykai blogėja. Kon
ferencijoj kalba kunigas 
John L. Mulroy, vedėjas ka
talikų labdarybės draugijų

or-
kad kai j
SU- rengiasi kovon, bet bruzda ir 

trumpinti darbo valandas, smulkioji buržuazija, kuri iki 
uteikti apdraudą bedar- šiol buvo pačiu pamatu fašisti-g

hiams. Bet dar ne viskas, 
i Jie turi kovoti už panaikini
mą kapitalizmo.

Bedarbiais

į

prie didesnio pasiprieši- Dayton Ave.; Iždo Globėjai: Jieva 
Fašistinp Lietuvos vai-! Vegelicnč ir Ona' Guntarienė.1 as sill C Draugijos susirinkimai įvyksta kas

! ketvirtas nedėldienis, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų svetainėj,. 25th St. ir 
Vernor Highway.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

nes diktatūros; jau ir ta prade
da nepasitenkinti.

Smulkieji krautuvininkai ir 
kiti biznierėliai tiesiog* stumia
mi į pražūtį, kaipo pasekmė 
ekonominio krizio. Smulkieji 
ūkininkai i 
ūkininkų vis daugiau yra stu- 

r mjamf į proletariato eiles. Net 
; ir stambesnius ūkininkus palie- 

l te žemdirbystės krizis, ir jie 
jau kreiva akia žiūri į dabar
tinę fašistinę tvarką. Taigi 

i socialis pamatas fašizmo daro
si vis siauresniu. Dabartinis 
krizis didina priešingumą tar- 

Tiesos pe ivari^ buržuazijos grupių, 
ir ta buržuazijos dalis, kuri 
yra labiaus spaudžiama, dau- 
giaus paliesta dabartinio kri-

jau kovotų už pakeitimą ^cSs^sta?,1 
šios sistemos, jeigu nebijotų,
kad bekeiciant fasistinį režimą, sekretorius—j. 
gali kartu padaryti galą ir pa-*! iždininkas—k. 
čiam kapitalizmo surėdymui, i Gi^bSįi?-

Tai štai kokia yra padėtis 
dabartiniu laiku Italijoj. Ne-

E. 14th STREET,325 Near 1st

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vnkarnis_lieluvių ir anglų kalbose.

„_____ _ . .. Mes padedam
Ūžairašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte

Išardymas, sutaisymns. sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinant dienomis -------- ------- . . . ...
Mokytojais yra žymūs ekspertai—T,. TICHNT AVIČ1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti, j 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam j 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užairašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte I 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. j

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

Telephone, Algonquin 4-4049 į
a ■ IPirm. A. Palubinskas

Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass. 
Vice-pirmininkas M. Dulkiene

180 Concord St., Lowell, Mass. 
Prot. rašt. V. Mikalopas,

973 Central St.
Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

, 12 Chase St.
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 

A. Randeliunas, 98 Cha
pel- St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno menesio antrą nedėldieni, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
„ ____ Lowell, Mass.

tu- Tyler St.

revoliucinių 19r'Unfon

VIENYBF.S DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Vaidyba 1931 metam:
W. Gclusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Stripinis,

Pirm.
Pirm. .

256 Ames St.
J.

49 Sawtelle Avc.
rašt.

j rašt. M. Jazukevičia,
153 Ames St.

. Miškinis,
9 Burton St.

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1931 Metams: I

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
t
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ir dalis vidutinių mzuoja darbininkus jr vado- Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 
□ rimwrinn cfii vau ja kovai prieš fašizmą ir „ AJe‘' _ , ,O1 TJ ,S daugiau yia siu- C .. J v £ Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-
Jpfnrintn eiles. Net. buržuazijos viešpatavimą. _ . I son St.

Argentinoj lietuvių komunis
tų grupes leidžiamas (slapta) 
dvisavaitinis laikraštis

I žodis” kovo P/l d. laidoj sekamai 
' aprašo, kaip žiauriai Ai^genfb-
■ nos išnaudotojai elgiasi su par- 
■bininkais. išmestais į bedarbių
eiles ir jieškančiais darbo:

. Beriso, kovo 17 d.—Prie fri- 
'gorifiko “Svifto” susirinko virš 
1300 bedarbių, kurie tikėjosi gau- 
• ti darbą, bet jų laukimas veltui.
7 valanda atėjo matrosas ir žiūrint, kad fašistinis teroras

■ puolė bedarbius stumdyti nuo vis didinamas ir kiekvienas! 
apkalbėji- frigorifiko vartų, paskiau išsi- darbo masių pasijudinimas slo

guoti; vienam bedarbiui nespė- čia artinantis sau didelį pavo-1 
jus pasitraukti, sužvėrėjęs mat- jų.
rosas užsimojo durtuvu, tą pas- į 

į tebėję bedarbiai pradėjo šaukti' 
—kapitalizmo parsidavėli, atsi
trauk nuo mūs alkanų bedarbių, 
mes čia ateinam ne tam, kad 

imus pjauti, mes ateinam darbo 
j ieškoti,. pragyvenimui duonos 
kąsnio, jau pereitą savaitę per
skėlė! galvą vienam bedarbiui, 
o dabar nori kitą papjauti— 

■bedarbiu šauksmo pabūgo mat- 
rosas^jlurtuvą nuleido ir nuė
jo.

Benssos bedarbiai neorgani
zuoti, tad ir elgiasi su bedar
biais žiauriai. Kapitalistiniam 
krizini didėjant didėja darbi- 

Jiinkų skurdas ir vis tankiau 
užpuola alkanus bedarbius, kad 

i . , atsispyrus prieš kapitalizmo
’T. kaipo netinkamą. pU0]imus turime organizuotis į
Jis ir kiti tokie ponai. Kovos Komitetus, daryt bedar-

- - son St.
J. Weiss. Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

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

Į 481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai atsibū- 

' na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- 
; nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
i Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30

APLA CENTRO KOMITETO vai. vakare.
ANTRAŠAI !------------------------------------------

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

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 
Daugiausia Atsidetee ant’ Retinoskopišką Ištyrimu

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba * 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviSkaiš' instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi. ' > •

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

zio,

savo kovos reikalus.
Bedarbis

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Portugalija
i

Padėtis Portugalijoj pasida- i 
re gana rimta. Sukilimas, ku-! 
ris prasidėjo Madeira salose 
kelios savaitės pirmiaus, persi
kėlė į Azores salas ir dabar 
j pačią Portugaliją.

Fašistinė prezidento Carmo- 
nos valdžia pastaruoju laifyu 
buvo pradėjus dar griežtesnius 
žingsnius prieš dirbančiąsias 
mases. Darbo unijos pakrik- 
dytos, visur įvesta cenzūra ir 
panaikinta streikų teisė. Dau
gelis diktatūros priešų., ypač 
kairesni darbininkai, šimtais 
ištremiami iš Portugalijos į jos 
salas. 300 iš jų pateko į Ma
deira. Kuomet ten įvyko suki
limas, ‘tai buvo pasiusta laivas 
su keturiais šimtais kareivių ir 
su kanuolėmis, kad sukilėlius 
numalšinti. Paskiaus buvo įsa
kymas, kad dalį tų tremtinių 
perkelti iš Madeiros į Azores 
salas; vienok /ir kariuomenė, 
kuri buvo atsiųsta sukilėlius 
malšinti, tam pasipriešino ir 
prisidėjo prie sukilėlių. Nors 
tai ir nėra proletarinė revoliu
cija, bet tai visgi išreiškia ne-

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

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

St.,

O.

ROGERS, 312 Oregon 
Pittsburgh, Pa. 

". STAŽINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

MILIAUSKAS, 626 
McKees Rocks. Pa. 

Urmonas,

P.
Wood-

37 Norwich Ave.,
Wjpst View, Pa.

G. Urbonas,
A. Žvirblis, 

wood. Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
J.—Saulis, 3225 Stafford St., Corliss Sta., 

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

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

nandoah, Pa.
5— M. Paulavičienė, 123 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa.
6— M. E. Custericnė, 19841 Benwood Avc., 

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

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

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

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

Heights, III.
11— Anna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kinderis, 

Ambridge, Pa.
13— Antanas Miliušis, P. O. Box 151, Vestą- 

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

‘ dock. Pa. .
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 

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

Turtle Cneek, Pa.
Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 
Va.
Botyrius, Box 126, Slovan, Pa.
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth,'
Y.
Sodcikis, 1324 Powersdale

Ohio.

434 Library St..
3012 Bremen
1925 Harcums 
Pa.

THE COLLECTED WORKS OF
ŠV. ROKO DRAUGIJA, 

MONTELLO, 
Valdyba:

V. Gelusevlčius, 51 Glendale

MASS.
M

P

Braddock, Pa. ■ 
Avė., Brent-
Way, S. S.

Brent-
S. S.

New

1039—4th St., Monon-
439 Maplewood Ave.,

19— J
W

20— A. 
22—P.

N.
24— P.

Youngstown.
25— A. Dolininkaičiūtč, 41 Eckert St., 

falo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E, Mahanoy

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, III.
31— N. Zubrickas, 2304 Hewitt St., Ham

tramck, Mich.
32— K. Bakanauskas, 69 Oak St., Easton, 

Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave,, 

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

ton, Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Shamo

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris

burg, Hl.
87—L. Aimanas, P. O.

Shannon, Pa. _
38— M. Tamulienė, 102 E. 4th St.

Frankfort, Ill.
39— Tony Zodolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville, III.

Ave.,
Buf-

Ave.,

Box B6&, Castle

West

Pirm.
St.

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

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

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton

Petravičių, 162I Iždo Globėjai:
I Melrose St.*
• D. Velkauskas, 33 Andover St.
: Maršalka J. Pilipauskis, L9 Ames 
i St. Visi Montello, Mass.
I Susirinkimus laiko pirmą « nredą
l kiekvieno mėnesio.
I S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūna paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US-UNDERTAKER

IŠbalsamuoja ir laidoja numirusim ant 
visokių, kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mnne 
galite gauti lotu* ant. visokiu kapinių kuo 
geriausiose vietose Ir už žemą kuiną. _..

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 
by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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(Pabaiga)
Staiga bedarbis atsidūrė troboje. Vidu

je stalas buvo apdengtas, šeima, matyt, 
buvo prisirengusi pietauti. Ant prieždos 
stovėjo parengti šventiniai pietūs. Tarp 
dviejų pilnų butelių gulėjo tik ką iškepta 
duona.

Randel pirmiausiai čiupo ją; perlaužė ke
palėlį, kuris viliojančiai kvepėjo, ir pradė
jo paskuba jį valgyti. Kvapas mėsos jį 
viliojo prie prieždos, ir, nuėmęs nuo katilo 
dangtelį,, jis įkišo į katilą šakutes ir iš
traukė geroką gabalą jautienos. Po to jis 
pripylė pilną dubenėlį kopūstų ir, pastatęs 

/ viską ant stalo, supjaustė mėsą į keturius 
gabalus ir pradėjo pietauti, rodos savo tro
boje. 'Suvalgęs beveik visą gabalą mėsos, 
daugybę daržovių, jis jausdamas norą ger
ti, nuėjo atsinešti vieną butelį, kurį jis pir
miau buvo pastebėjęs.

Vos tik jis pažvelgė tą gėrimą, tuoj pa
žino, jog" čia degtinė. Jausdamas, kad 
degtinė jį sušildys, sujudins sustingusiose 
gyslose kraują, jis išgėrė.

Degtinė jį staiga pradžiugino, nes jau 
senokai jis ją buvo ragavęs. Jis prisipylė 
antrą stiklinę ir per du kartu išgėrė. Jis 
tuo laiku save jautė didžiai patenkintu, 
tartum į kūną buvo įpilta gyvybės ir 
džiaugsmo jėga.

Dabar jis pradėjo valgyti neskubėdamas, 
užsrėbdamas bulionu. Visas jo kūnas pra
dėjo raudonuoti, ypatingai kakta, kurioje 
buvo atgyjęs kraujas.

Tolumoje pasigirdo varpų skambėjimas. 
Baigėsi mišios, ir greičiau instinktas, negu ( 
baimė, verto bedarbi apleisti šiuos namus. • 
Jis padėjo į vieną kišenių likusią duoną, į Į 
kitą—butelį degtinės ir lėtai priėjęs prie 
lango, pažvelgė laukan.

Kelias buvo tuščias. Jis iššoko pro lan
gą ir tęsė savo kelionę. Bet vieton ėjęs 
kelių, jis nubėgo į miškelį, kuris buvo ne- 
pertoliausiai.

Jis jautėsi esąs drąsus, stipras, linksmas, 
patenkintas tuo, ką padarė, ir toks gyvas, 
kad vienu žingsniu peršokdavo per ežias.

Prisiartinęs prie miškelio, jis vėl prisi
minė butelį ir,, išsiėmęs iš , kišeniaus, vėl 
pradėjo siurbti degtinę.* Mintys pradėjo 
painiotis, akys aptemo, kojos pasidarė mi
klios, lyg guminės.

Jis uždainavo senovišką liaudies dainelę

Penktadienis, Geg-15>,.Puslapis. Ketvirtas

Guy de Maupassant.

BEDARBIS
Vertė Juozas Gaigalas SKAITYKITE!

1

EASTON, PA.
Pirmas Bedarbių Piknikas

Sekmadienį, 17 gegužės, Hackett 
Parke, bus šaunus bedarbių pikni
kas. Prasidės 10-tą vai. ryte ir tę- 
ns iki vėlumos. Bus gera muzika 
r įvairių žaislų. Visi lietuviai dar

bininkai dalyvaukit. Nepamirškit ir 
kitiems • pasakyti, paraginti, kad at
silankytų. Jei lietus lytų, tai pikni
kas įvyks 24 gegužės. Rengėjai.

(113-114)
~MASS.
rengia šokius 
Lietuvių sve- 
Pradžia 7:30 
vyrams 35c,

WORCESTER,
L.D.S.A. 2-ra kuopa 

šeštadienį, 16 gegužės, 
rainėj, 29 Endicott St. 
zal. vakare. Įžanga 
noterims 25c. Kviečiame visus atsi- 
ankyti ir pasilinksminti.

Rengėjos.
(113-114)

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51-mos kuopos nepapras

tas susirinkimas bus sekmadienį, 17 
gegužės, po No. 350 Lynwood Ave., 
paprastu laiku. Visi nariai būtinai 
iteikit, turime labai svarbių reikalų 
iptarti.

Sekr. P. Maslaveskas.
(113-14)

* —Tai tamsta čia,, poete?
Jis nieko nesakydamas šoko iš griovio, 

nežiūrėdamas į tai, kad griovys toje vie
toje buvo apie porą metrų gilumo.

Netikėtai jinai pamačiusi jį, suriko: 
“Dieve, kaip tamsta mane išgązdinai.”

Bet jis to negirdėjo, ką ji sakė: jis buvo 
kelmas ir visai nebilys, mąstąs apie kitką; 
jis buvo laukinių aistrų vergas. Jis buvo 
apsvaigintas alkoholiu, kaipo dviejų mėne
sių badautojas. Be to, jis buvo jaunas, 
stiprus ir gamtos apdovanotas meilės troš
kuliu.

Mergaitė pradėjo trauktis, išsigandusi 
jo veido, perveriahčių akių, išžiotos bur
nos ir ištiestų rankų...
. Jis nutvėrė ją iš užpakalio ir, nieko ne
sakydamas, pargriovė ant žemės.

Jis numetė savo kibirus, kurie nuriedė
jo žvangėdami; pienas išsipylė, ir ji pradė
jo šaukti. Po to, supratusi, kad miške 
šauktis pagelbos yra tuščias dalykas, ir, 
dabar matydama, kad jis prieš, jos gyvybę 
nesikėsina, ji nurimo. Ji, beveik, buvo pa - 
tenkinta, nes vaikinas buvo sveikas, nors 
ir per daug jai didelis.

Kada ji pasikėlė, jai prisiminė išpiltas 
pienas, ir ji vėl užsidegė pykčiu. Nuėmusi 
nuo kojų medines klumpes, ji užpuolė ant 
bedarbio, grasindama jam sudaužyti galvą 
jeigu jis jai neužmokės už pieną.

Bet jis, nežinodamas priežasties to kvai
lo užsipuolimo, būdamas išsiblaškęs, išgaz- 
dintas savo žvėriškų veiksmų, pradėję 
greitai bėgti, tuo tarpu ji metė į jį akme
nis, kurių keletas pataikė į jo nugarą.

Jis bėgo ilgai, ilgai, kol pagaliau jautėsi- 
visai bejėgis. Kojos jo visai apsilpo, min
tys painiojosi; jis pamiršo visus įvykius ii 
nieko negalėjo toliau mąstyti.

Jis atsisėdo po kokiuo tai medžiu ir, pen 
kioms minutoms praslinkus, saldžiai mie
gojo.

Jį pažadino skardus šauksmas ir, atida- 
jji’ęs akis, valkata pamatė dvi blizgančias 

galvas, pasilenkusias virš jo, ir du tuos pa
čius policininkus, kurie rytą jam buvo su
rišę rankas.

—Aš puikiausiai žinojau, kad tave vėl 
sutiksiu, — pasakė vyresnysis policininkas 
šypsodamasis.

Randel atsikėlė, nei žodžio nesakydamas. 
Policininkai jį rišo įnirtę, ir, jeigu jis da
bar būtų mėginęs nors kiek pasipriešinti, 
jie būtų jį gyvą užspardę.

—Pirmyn,—užkomandavo policininkas.
Jie iškeliavo. Artinosi vakaras. Žeme 

dengėsi sunkiu, tirštu rūku.
Pusei valandos praslinkus jie buvo kai- 

( me. . Visos durys buvo atviros, tarsi šis 
• j nuotikis buvo visiems žinomas. Vyrai ir 

moterys buvo taip susierzinę, lyg kiekvie
nas jų buvo apvogtas ar apgautas; kiek
vienas troško pamatyti valkatą ir jį gero
kai iškolioti.

Jau prie pirmo namo prasidėjo šauks
mas ir švilpimas, lydįs valkatą ligi polici
jos, kur laukė policijos viršininkas, jau iš 
anksto numatęs bausmę valkatai.

Dar ištolo bedarbį pamatęs, jis subliovė:
—Aha, meiluti! Pagaliau atėjai.
Ir jis pradėjo trinti rankomis; jis taip 

patenkintas būdavo labai retai.
Jis tęsė:
—-Aš taip sakiau, aš taip sakiau, kada

Kaipgi gera
Rinkti žiemuogėles.

Jis ėjo per tankias, minkštas samanas, 
ir tas minkštas po kojomis patalas, sukėlė 
didelį norą prigulti prie merginos.

Jis jausdamasis patenkintas, pervirto, 
pasikėlė, po to vėl pervirto ir prieš kiek
vieną pervirtimą dainavo:

A, kaip gera, 
Kaipgi gera 
Rinkti žiemuogėles.

Staiga jis atsidūrė prie mažučio kelelio.
ir pamatė didelę Mergaitę, grįžtančią i I ci;
kaimą su dviem kibirais pieno, kuriuos ji jį pamačiau prie kelio, 
nešė naščiais. .. * ' "

Jis pabaidė ją, prisitūpęs, degančiomis dūrė: 
lyg šunies akimis, tarsi putpelė.

Ji, pamačiusi jį, pakėlė galvą, susijuokė mas. 
ir sušuko jam:

Pagaliau jis dvigubai džiaugdamasis pri-

—Ach, gyvulys, ach prakeiktas sutveri- 
. Dabar tu tupėsi dvidešimt metu 

valkata, netikėli! .

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
Paskaita religijos klausimu bus 

’.ekmadienį, 17 gegužės, po No. 110 
iV. Mark St. (Providence Square). 
?radžia 7-tą vai. vakare. Kviečia- 
ne visus lietuvius darbininkus atsi- 
ankyti, nes paskaita labai įdomi ir 
svarbi.

Kviečia A.L.D.L.D. 39-ta Kuopa.
(114-115)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos pusme- 

inis susirinkimas bus 17 gegužes, 2 
zal. po pietų, L. P. W. P. svetainėj, 
1723 Jane St. Sekr. J. Urbonas.

(113-114)

detroitTmich.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin

kimas bus šeštadienį, 16 d. gegužes, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Verno)* 
lighway, 7:30 va], vakare. Visi na- 
•iai ateikit, yra svarbių reikalų ap- Į5 
;arti. Bus delegato rapottas iš “Vii- 11 
lies” šėrininkų suvažiavimo. Pasi- B 
stengkit ir mokesčius užsimokėti. r

Sekr. ■ N. Astrauskiene. j 
(113-114) |

MAYNARD, MASS. I
Komunistų Partija ir T.D.A. kuo- R 

la rengia šokius šeštadienį, 16 ge
gužės, Rusų Darbininkų svetainėj, 20 
Powder Mill Road. Prasidės 7:30 
ral. vakare. Visi lietuviai darbinln- 
cai kviečiami atsilankyti, nes nasku- 
iniai šokiai bus šį pavasarį. Pelnas i 
skiriamas gynimui darbininkų ir jų I 
/adų. Komisija. ' i

,(113-114) |

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-toš kuopos susirinki- ; 

nas bus sekmadienį. 17 gegužės, l 
Draugijų svetainėj. 4637 W. Vernor, L 
Tighway, 10-ta vai. ryte, šis susi- L 
-inkimas iškeltas iš regularės dienos L 
lelei svarbios priežasties. Visi na- • g! 
*iai būtinai ateikit, nes bus renka- L 
nas delegatas į A.P.L.A. 23-čią sei-llj 
na. Išgirsit raportą iš “Vilnies” še-i ji 
•im’'0'.ų suvažiavimo. Atsiveskit b; ji 
laujų narių. ii

Sekr. V. A. Norkus. ; 8

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia šaunų pikni- ! g 

ką sekmadieni, .17 gegužės, Laurel | 
Springs, N. J. Prasidės 10-tą vai. U 
ryte ir tęsis iki vėlumos. Bus gera, I j 
orograma, ristynės ir daug kitokių F 
vairumų. Grieš gera orkestrą šo-'Bi 
kiams. Kviečiame visus atsilankyti, 11 
būsite pilniausia patenkinti. Įžanga ' k

y patai. . I|l
Kviečia Lyros Choras. ; |i 

(114-115)

WORCESTER, MASS.
I

Priešfašistinio Komiteto susirinki- 1
mas bus antradienį, 19 gegužes, Lie- •
tuvių svetainėj, 29 Endicott St., 8-tą 
vai. vakare, 
malonėkit atsilankyti 
bių

25c

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai*.

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
' PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 16 CENTŲ!

(LIETUVIŲ MAC0CHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiąučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj ąugštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai Šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntiinu tiktai 
$1 -M- Si 'I -įE ’ u įsakymus sekanči ai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniules
Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

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

I

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

Pittsburgh, Pa., ir Apielinke
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Rezidencija: 18 West 3rd Street;
Tel.: So. Boston 0804-W
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’ Mainierių Vaikai Badauja. — 
Algų Kapojimas Tęsiasi. — 
Daugiau Mainų Užsidaro.— 
Nacionale Mainierių Unija 
Auga.

* Kapitalistinės spaudos nuro
dymais, mainierių Pittsburghe; 
162 šeimynos badauja. 385' 
vaikai pusnuogiai ir nedavalgę į 
palaikomi mielaširdingų įstai
gų, kurios išleidžia po 3.4 cen
to ant kožno vaiko palaiky-; 
riiui gyvybės, lanko mokyklas. 
Pastebėta, kad tūli vaikučiai 
duodamos jiems duonos liku
čius deda sau į kišenius, kad 
parnešus savo alkaniems tė
vams. Taipgi raportuota, kad J 
Viena šeimyna suvalgė šunį, i

Naujas algų kapojimas pra- j Rengiami streikai ir alkanų- 
jūdėjo Coverdale kasyklose i jų eisenos* Streikas turės pra- 
Pittsburgho Terminal Coal Co. įsidėti greitu laiku visoj Avel- 

‘ Tūliems darbi ninkamu, dir
bantiems nuo dienų, nukirto 
po 50c f lioduotoj'ams 4c nuo 
tono. Kompanija bandė tokiu 
pat būdu nukapoti algas ir ka
sykloje No. 3, bet darbininkai 
jpągrąsirto streiku ir kompani
ja atidėjo algų kapojimą.

Daugiau Mainu Užsidaro į mai yra padaryti abiejuose ap- 
Rainey Coal kompanijos kaJfkričiuo?e: Moterys ir vaikai 
, , T .. ; taipgi dalyvaus eisenose.sykla Jamison, arti Perrypolis, i „ . ,. ........................

v .j _ , . . Galutinam prisirengimui prieužsidarė kurioje dirbdavo 100 t vi svarbi darb ir k‘am. 
darbininkų. H. C. Fnck kom-j 
panija taipgi uždarė savo ka
syklas šioj teritorijoj.

Mainieriai, matydami besi
artinantį vis didesnį skurdą ir 
senosios unijos bendrą darba- 

jvimąsi su bosais, stoja į Nacio- 
nalę Mainierių Uniją. 60 mai- 
ifierių Buffalo kasyklos įstojo 
M. N. U. ir 16 Vesta kasyklos

• No. 6-to. Streiko apimtame 
distrikte įstojo 250 paskutinė
mis dienomis. Melrose ir 

-Driftwood kasyklų taipgi 
streikuajančių mainierių įstojo 
,į uniją.

panijų įvyks Distrikto konfe
rencija gegužės 23-24 dieno
mis.

Rinkite visi delegatus 
siųskite į konferenciją.

M. N. U.

Visi draugijų atstovai 
nes yra svar- 

reikalų aptarti.
Org. J. Bakšys.

(1.14-115)

BALTIMORE, MD.
Vietos Sovietų Draugai rengia jo

džius “China Express” sekmadienį, 17 
gegužės (May), Little Theatre, 523 
N. Howard St. Pradžia 5:30 vai. va
kare. Visas pelnas skiriamas Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigynimui. 
Visų lietuvių darbininkų pareiga atsi
lankyti ir pamatyti šiuos judžius, nes 
tuomi paremsit taip svarbią organi
zaciją. Viršmineti judžiai yra rodo
mi ištisą savaitę savininko naudai, 
bet sekmadienį bus organizacijos 
naudai. ' 1 '

Vinco Duktė.

la dalyje prieš ubagiškas al
gas. Masiniai' ir organizaci
niai mitingai, platinimas lape
lį ir ktokios propagandos va
rymai smarkiai eina pir
myn. Alkanųjų eisenos į Fa
yette ir į Washington^ prasi
dės greitu laiku. Prisirengi-

NEWARK, N. J.
Apielinkės Draugijoms

Sekmadienį, birželio 7-tą dieną, 
1931, Newarko trys kuopos bendrai, 
būtent: A.L.D.L.D. 5 kp., L.D.S.A. 10 
kp. ir L.D.S. 19 kp. rengia didelį iš
važiavimą ant Fenske Grove Parmos, 
Livingston, N. J. Pradžia 10-tą vai. 
ryte. Bus gera programa ir gera 
muzika šokiams. Todėl Newarko ir 
apielinkės draugijų bei kuopų mel
džiame nerengti yiršminėtą dieną, 
kad išvengus nuostolių. Taipgi 
pranešame, kad garsusis Sietyno 
Choras rengia savo išvažiavimą toj 
pat vietoj 28-tą dieną birželio. Buvo 
paimta jau diena 21-mą birželio, bet 
A.L.D.L.D. II Apskritis rengia Lin
doje tą dieną ir kviečia chorą dai
nuoti, tad choras nutarė dalyvaut 
Apskričio piknike, o savo, atidėjo ant 
sekančio sekmadienio, 
dienos.



BOSTONAS IR APIEL1NKE ‘Mmuose, ginant darbininkus
MONTELLO, MASS.

Vakariene ir Kitkas
Nors jau buvo “Laisvėj 

syta apie bankietą, kuris įvy
ko 18 d. balandžio, bet dabar 
jau aiškiai turim visas pasek
mes. Kaip buvo minėta, kad 
nusisekė visais atžvilgiais, ne
skaitant mažų trūkumėlių, ku
rių negalima išvengti. Pelno 
liko $113 su centais. Esant 
pinigų kasoj, nelaikėm jų, o 
paskyrėm taip: $50 pasiuntėm 
į priešfašistinį centrą, nes šis 
bankietas buvo rengtas suvie-

ra

uždirba į dieną, bet turi sto- m v«,i nup<xisivĄuivjiiiia>a *q 
veti šapoj visą dieną, nes kiek vęs, darbininke? Ir ar ilgai tu muose, 
gauna užsakymų, visus greit! kentėsi ir lauksi, kol iš bado vįen n. J. valstijoj, 
reikalauja išpildyti. Abelnai' užmerksi akis? Ne, tu turi •• • ,
žiūrint, čeverykų išdirbystė la-! stoti į kovą ir kovoti už be-1 # Šioj konferencijoj buvo pa- 
bai suparalyžiuota, jau net se- darbių apdraudą, organizuotis j tiekti planai intensyvei kovai 
nos kompanijos šlubuoja, o ki-lį bedarbių tarybą ir sujungto- visos N. J. valstijos darbininkų 

mis spėkomis reikalauti to, gelbėjimą Patersono pen- 
Tu savo ^to darbininkų.

Geresniam vedimui kampa- 
į visų didesnių miestų 

į įvyks konferencijos, kurios yra 
I nužymėtos sekamai: 
! Newarke ir Elizabethe—:

tos visai užsidaro. Dirban
tiems darbininkams algas ka- kas tau priklauso, 
poja visu pasimojimu. A,. D. pūslėtomis rankomis išpuošei' 
Federacija eina su fabrikai!- pasaulį, tu mokėsi jį ir valdyti. į nijos 
tais ranka rankon tuo klausi- šalin kapitalistinė sistema!

Kiekvieną iškilusį ginčą * Šito Gegute.

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi
taisyti mašinas. Laikas mokinimosi neaprubežiuotas. Mokinimo kur- 

_ _ sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai
■ del moterų. Orlaiviais važinėti mokiname
JMMMSuKMflHHEĄ ant mūsų specialio orlaivių lauko. Vienas 

mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau- 
dokite proga. Būtinai stokite į mokyklą. 

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla įrengta pagal paskutinės ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

. ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL ,
231 West 58th Street, New York, N. Y.

T. Darbininkų Apsigynimas 
šaukia visus darbininkus New 
Brunswick© ir artimesnių vie
tų susirinkti į masinį protesto 
mitingą—prakalbas šeštadienį, 
16-tą dieną gegužės į Darbi
ninkų (Workers) Centrą, 11 
Plum St., New Brunswick, N.J.

Bus rišamas klausimas gyni
mo Patersono penkių darbinin
kų ir Scottsboro devynių dar- 
bininkų, kuriems visiems grę- 
sia mirties pavojus. Kalbės 

'žymūs kalbėtojai iš New, Yor- 
I ko.
i Tarptautinis Darbininkų Ap- 

as; woode—12 d. birželio; Treų- sįgynimas šaukia visus New 
i Jersey valstijos darbininkus

mu. 
tarpe bosų ir darbininkų A.D. I ------------- -------- i Newarke ir Elizabethe-—31

ionyj ar-, į p.S.A. 8~to Rajono Kuopom 'gegužės; Perth Amboy ir New 
bitracijos komisijoms, kurios. _ ' * įErunsw.icke—7 . d. birželio;!

;be abejonės tarnauja bosams.) L0111L VHlStlIOS Patersono ir Passaice__14 d I(Suorganizuoti darbininkų šiuo i --------- ' birželio? Jersey City ir Lakei
bedarbės laiku nėra lengva,1 ...........

nytomis spėkomis Priešfašisti- 1 Įies. dar turi darbą, lai-j 
nio Susivienijimo, Montello, 
Mass. Pasiuntėm $25.00 Ko- 
ntonistų Partijai. ’ Dar liko 
keletas dolerių, kuriuos sunau
dosimi darbininkiškiem reika
lam.

Dabar rengiamės pilnu 
smarkumu.prie 30-tos gegužės. 
Tai bus atidarytas vasarinio 
sezono parko, kuris priklauso 
Montellos Tautiškam Namui. 
Parengimas trauksis net 2 die- gaivinančiais spinduliais. Lau- 
nas—subatoj ir nedėlioj. Sve-‘kai, medžiai jau puošiasi ža- 
čių bus iš visos Naujosios An-; liais rūbais, paukšteliai čiulba ! 
glijos. Apie šį didelį parengi-į linksmas žavėjančias melodi-i jsjarįina< pirmas metinis pa- 
mą plačiau bus rašyta kitą! jas; viskas puiku, malonu!; rengimas—piknikus j

Taip tik ir kviečia gyventi ii I ma c|jena gegužės, Khuns Par- 
gėrėtis grožybėj gamtos... Bet, ke; Bridgeport, Conn. Apskri-

džiaugtis pavasario i naudai. Taigi, draugės, 
grože darbininkas, kuris nuo ; -ūs turite suprasti, kad Apskri- Į formoje telegramų, kurios Ii-

įčio valdyba bei išrinkta komi-p
-sija viena be pągelbos visų * N- J- 
narių negalės

kosi įsikibęs, kiek galėdamas.
Bet visvįena ilgai negalė; 

kęsti tokių sąlygų.
Žmogus.

PHILLIPSBURG, N. J.

A. LUTVINAS

Draugės, žieminis
i jau prabėgo. Per tą sezoną tone—18 d. biržęlio. 
j vienas daugiau, kitas mažiau ! šiose augščiau i 
.pasidarbavome darbininkiškų konferencijose bus renkami

j delegatai į Trenton būsiančią 
turėsime konferenciją 18 d. birželio, ku-

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

minėtose; į kovą už paliuosavimą
i organizacijų naudai.

Dabar, draugutės, 1
i daugiau kreipti domės į vasa- rį įteiks reikalavimus guberna- 
Irinius parengimus. Jau ra- toriui Larsonui, N. J. valstijos 
' šiau visoms kuopoms po laiš- paliuosuoti Patersono penkis 
ikutj, pažymėdama mūsų pasi- darbininkus, paliuosuoti visus 
į briežtus darbus šią vasarą. i politinius kalinius ir atšaukti 

A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. Aps- kriminalio sindikaliz.mo (Sedi- 
jkričiai yra nutarę surengti tion Laws) įstatymus.

Bedarbių Vaikai Elgetauja
Pavasaris jau čia^ Saulutė! yra nutarę ;

šypsosi meiliai ir šildo savo^ne>c ]{e]js išvažiavimus darbi-,
Įninkiškos spaudos, Apskričių, j 

i Komunistų Partijos ir t---- -■
. Ir šie visi parengimai Gyvavusių organizacijų

visų politinių kalinių.
Būkite visi protesto mitinge

A. Tonakin.

BUFFALO, N. Y

Lu t win’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

įvairių karstų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tink a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.“Gods of Lightning” — “Žai- į 

bų Dievai” Buffaloj !

“žaibų Dievai” yra dramati-, 
zuotas tragediškas veikalas iš " 
Sacco ir Vanzetti nužudymo ' 
bylos. Pirmu kartu bus rodo-i 
mas Buffaloj 16-tą dieną ge-i 
gūžės, Shea’s Court Teatre, | 
Court St. i

. - i .. i Veikalas yra trijų aktų. 301
Rezoliucijos buvo priimtos ypatų dalyvauja vaidinime.!

!Pelnas nuo šio parengimo eisi 
kosi pasiųstos gubernatoriams - darbininkų mokyklos naudai,!

. ir Alabamos valstijų. ]<tir bus išlavinama daugiau! 
rezoliucija, pritariant . jaunų kovotojų už darbininkų į 

Partijai rinkimų rejkalus. “žaibų Dievai” bus! 
koope- 1 kampanijoj N. J. valstijos. Ii- rodomi du kartus į dieną. Die-j

I nos laiku 2:30 vai. po pietų ir* 
i vakare 8:00 vai.

, . . I Įžanga dienos laiku 35c, va-!
■ stoti į Tarptautinį Darbininkų , i<arc 5()C< j
■ Apsigynimą ir gelbėti būdavot Nepraleiskite nepamatę šio!

j įdomaus veikalo ir pagelbėki-įl
i te darbininkų mokyklai, kur!*- 
■bus išlavinta desėtkai naujų - 
i kovotojų už darbininkų klasės 
reikalus.

Taipgi . konferencijoj buvo 
choru i nutarta sumobilizuoti visų da- 

narius 
. i kolektai, - einant per darbinin- 

įvyks 31-namus gegužės 23-24 dd. 
' " r- į gynimui Patersono ir Scottsbo

ro kalinių. Į
syk.

Pašalpos Draugijos ,.i a r g‘ a 11 
Pašalpinių draugijų Montel- Į

loj yra net 4—vytų ir moterų, ankstybo ryto Iki vėlaus va-; 
Kiek metų atgal, buvo gana karo uždarytas tvankioj, tam-Į 
skaitlingos nariais. Nekurtos; šioj dirbtuvėj, kur smarvė,1 narių negaiės atlikti tinkamai I Taipgi j 
turėjo net po kelis šimtus na-į mašinų ūžesys, kur niekados į visl^ darbų milžiniško išvažia-1 Komunistų 

irių. Bet kaip visur, taip ir [ neįtrykšta saulės spindulėlis ?; vjmc0> už tai reikalinga T ' 
' Montelloj, lokalinių pašalpinių5 Ar gali džiaugtis pavasariu!. • • 3 '
draugijų dienos suskaitytos.! tie milionai bedarbių, kurie ;vįSoS kuopos i
Nes, nariams senstant, o naujų ! jau senai kenčia alkį, kurių ! apkalbėkite visu7būdus gėrės 
negaunant, iždai baigia tuštėt, I šeimynoms jau badas žiūri į!njam prisirengimui ir kiek ga 
nors savu laiku buvę gana tur-'akis? Ne! Pavasariu nesigė-!ėdamos stengkitės pasidar 
tingi. O ypač dabar, bedarbės ‘rėš darbininkas, nesigėrės be-lbuotį; °p]atinkite garsinimus,1 kuopas, 
laiku. Todėl, už metų kitų idaibis. Geiesis pavasaiio gio- organizuokite būrius iš dr?iii- ■ Konferencijos Dalyvis, neteksim buvusių skaitlingų že ir naudosis jo malonumais g g ’
draugijų.

Knygynas i Nes darbininkas savo kruvinu Į pasidarbuosime
Tautiškam, Name yra du di-• prakaitu sukrovė jiems turtus. ir vjs- į darbą ! 

deli skaitymui kambariai. Lai- A'~ 
' kraščių pareina
—visi lietuviški Amerikoj lei- ■ kais, daugiausiai ateiviais, 
džiami.
lietuviškų laikraščių; “Daily t pelio. 
Workeris,” ir kiti komunisti- ' 
niai laikraščiai. Taipgi yra 
daug knygų, bet knygų skaity
mas dabar, mat, eina iš “ma
dos.” Knygų mažai skaitoma.

“Vilnies” Klausimas
3 d. gegužės buvo mitingas 

A.L.D.L.D. Apsvarsčius drau
gijos reikalus, apkalbėta da
bartiniai ginčai “Vilnies” klau
sime. Kadangi buvo keletas 
“Vilnies” šėrininkų, tai apkal
bėta gana plačiai ir prieita 
prie išvados velk vienbalsiai, i esam 9 vaikai.” 
kad “Vilnis” turi pasilikti Ko-i Baisu. ____ _____
munistų Partijos kontrolėj.! vaikučiai iš kūdikystės jau su- 
Priimta rezoliuciia su šėrinin- ! ėsti skurdo, eina stnba nuo 
kų parašais ir pasiųsta “ 
nies” šėrininkų suvažiavimui J almužnos, pasigailėjimo.

Turinys maž <
“Jei ‘Vilnis’ nebus kontroliuo
jama K. P., tai kad ir vadin
sis komunistiniu laikraščiu, tai 
tik žodžiu bus komunistinis, 
bet principe tiek bus komunis
tinis, kiek “Naujienos” ar 
“Keleivis.”

Iš Dirbtuvių
Čeverykų išdirbystėj labai 

mažai dirba. Nerasi visam 
Brocktone nei vienos dirbtu
ves, kad dirbtų pilną laiką. 
Teisybė, kad ir vieną dolerį

Bet kaip visur, taip ir (neįtrykšta saulės spindulėlis? |vin;o> už įai rc,ikalinga koope-! kampanijoj N. J. valstijos, li- 
racija visų draugių ir draugų.; 1<OSI prhmta. Ant galo priim-

> susirinkimuose ila rezoliucija, šaukianti visas.

. laionumais i gy kaimynu i 
turtuoliai, kuriems visko pil- pikniką. Paseku! 
na, kuriems niekas nerūpi. !mo ^Ug tokios

ir traukite į 
Pasekmes išvažiavi- 

ant kiek mes 
Todėl visos

SKAITYKIT IR PLATIN
ĖTI1 “LAISVE” Reporteris.

69 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 
Tel. Trinity 3-1045

. 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,

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

Šis miestelis visai mažutis 
gana daug apgyventas vien tik darbinin-;

Ir iš Rusijos pareina ’ darbe neaplenkė ir šito kam-' 
Čia bedarbiai taip su-j 

vargę, kad bado verčiami siun
čia savo vaikučius elgetauti.

Sykį baladoja į duris. Ati
darau, stovi dvi mažytės mer
gaitės: viena kokių 6, kita gal 
8 metų. Purvinos akys įdubu
sios, pamėlynavę, plaukučiai 
suvelti, drapanėlės 
Matyt, italų tautos. 
“Duok mums ką nors, 
esam dideliam varge, 
ką valgyti, nei su kuom apsi-l 
rėdyti. Mūsų tėvelis jau se-' 
nai atleistas iš darbo. Mes i

Draugiškai, 
8-to Rajono

M.
Sekretorė, 
Vaitonaite.

Buvo gautos iš A.L.D.L.D. 
Centro blankos rinkimui aukų > 
del Tarptautinio Darbininkų ; 
Apsigynimo. Taigi vieną iš tų 
blankų buvo davęs M. Siakio- 
nis ir man, kad parinkčiau au
kų. Surinkau apie $2-3 ir tu-1 
rėjau vardus surašytus, bet per 
mano paties kaltę pamečiau tą 
blanką ir jau jos negaliu su-' 
rasti,—taigi jaučiuosi kaltu 
delei to. Už tai dabar aš, no-: 
rėdamas, kad nebūti taip jau ' 

Tie nieko nekalti kaltu, tai dar savo dadedu $2 ; 
ir pasiunčiu del T.D.A. $5. Be 

Priimta rezoliucija su šėrinin- j ėsti skurdo, eina stuba nuo stu- i ’ ^abai atsiprašau tų auko- 
" ' ' > “Vii-;bos, durys nuo durų ir prašo toji. kad vard:’> netilps

■ „■'■■■ . ša- laikraštyj delei blankos žuvi-i
daug tokis:!lyje, kur visko pilna, kur pūs-i11}0’ ° kito vardą at-

įta maistas sandėliuose; ;
Iii*.t.ve* niauuuvvo nuv i

Ikur visko perteklius. Ponios! 
j “verkia” pamatę šunį ar ka-! 
tę alkaną. Tavo, darbininke, 

j vaikučiai alkani, pusnuogiai 
į eina per stubas, prašydami iš-1 
maldos. Tu dirbai sunkiau-i 
šiai juodžiausius darbus, su-! 

| krovei milionus turtuoliams, 
išbudavojai, išpuošei jiems pa- 
locius. Dabar tu jaiujiems ne- 

■ bereikalingas, tu dsm,estas iš 
(darbo, ir badas^^maugia tave.

suplyšę.
Prašo: 

nes mes 
neturim

’— . kur simenu, tai jau nėr ko' ir tų
lūžta krautuvės nuo drapanų;! bedėt.
kur visko perteklius. Ponios! Aukų rinkėjas

P. Matulionis.
A.L.D.L.D. 37 Kp. Sekr.

M. Staktoms.

Iš Buvusios Konferencijos

MONTELLO MASS MONTELLO, MASS.

ŽODIS NUO DRf MENDLOWITZ

Trijų Veiksmu Melodrama su Liaudies Dainomis, par. Seno Vinco
Rengia A. L. D. L. D. 6-ta Kuopa 

Stato Scenoje So. Bostono Laisves Choras

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE
Kampas No. Main ir Vine Streets Montello, Mass

Lošimas Prasidės 7:30 Valandų Vakare

Gerbiami Montellos ir Apielinkes Lietuviai! ši operetė yra kūri
nis darbininkų laikraščių bendradarbio, drg. Seno Vinco, garsaus 
feljetonisto ir juokdario. Operetė “Nebaigta Kova” vaizduoją jau
nuomenes gyvenimą dar caro laikais, kada žandarai siege ir per
sekiojo Lietuvos kraštą. Daug gražių dainų, solų, duetų, kvartetų 
ir viso choro. Tai bus paskutinė operetė šio sezono.

ĮŽANGA: SUAUGUSIEMS 50 CENTŲ, VAIKAMS 10c
Kviečia Komitetas.

Muacauuccft.

Gegužės 10 d. 80 delegatų,; 
atstovaudami apie 50 darbi
ninkiškų organizacijų, susi-1 
rinko į konferenciją Newarke,! 
N. J., 90 Ferry St. Vyriausiu 
klausimu prieš delegatus sto i 
vėjo, kaip geriausiai susiorga-: 
nizuoti, susimobilizuoti kovai i 
už gelbėjimą Patersono, N. J. i 
penkių darbininkų, kuriuos! 
rengiasi šilko bosai nužudyti; 
ir ' devynių Scottsboro jaunų I 
negrų darbininkų nusmerktų i 
mirtin, o taipgi, ir už generalę; 
amnestiją visų politinių kali-' 
nių J. Valstijose. Karl Hack-J 
er, atstovaudamas Tarptautinį' 
Darbininkų Apsigynimą, nuro-; 
d ė didėjantį terorą prieš dar-; 
bininkus, kaipo rezultatą, ku-: 

j ris seka iŠ ekonominio kapita- i 
Jjlistinio krizio ir aštrėjančių- 

klasių kovų. Draugas Tainki- 
nas raportavo apie padėtį dar-! 
bininkų New Jersey valstijos, i 
ir apie vedamas kovas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, nurodydamas, kad tik per 
penkis pastaruosius mėnesius

JUOZA5 M1CKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
specialiAkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-6261 <

Užrakinkite Atdarytus Langus!
<./

Išradėjas 
F. LASECK 
(Laeevičius)

atdarųMano nauju išradimu užrakintą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washing!one užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės, iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra ' naudingas . sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir silčiausiame ore. Mano langų už* 
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų 'namai, prie iūsų larurų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. TodcA aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami, Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai, langų negadina. Prisisbka. su 
mažais šriūbukaiš, kuriuos mes prisiunčiamo. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negales la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis'dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat,-rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vejas nebaladoja, galima ramiai miegoti, j' 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugotam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą ^kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554

Kas yra didžiausias Žmogaus prieias 7—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Bet tie, kurie vartoja po plačiu

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

kietėjimą—kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenue) 

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

yra 
"4

tai kanuolg prieš kit^ amži- 
žmogaus priešą—vidurių ui-

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus bu savo adresu, užraiykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurj malon&ft 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas-----
No_______
Mleitas----

—Street or Avenue
—, Stata_________

Window LneU 
ir kad niekas per jį

9

Suini-

L1ETUV1ŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
_____  Išsimokinkite naujausios rūšies mei- 

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj.
r~lL 01-IU Bendrasai taisymo darbas, praktia-

y____ kas šapo j lavinimas; abelni pertai
symai, pataikymai; sudėjimas ir if 
skirstymas Įvairių rūšių motor 
elektrinės sistemos, batarejos, r 
notai, pradėtojai (starteriai) ir r 
ros gamintojai. Klasės dieną ir 
tį. ' Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant j bedarbę, mes numušėme pilno mechaniško kui 
kainą nuo $75 iki $50

# Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrr 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare, 
madieniais 10-tą vai. ryta iki 2 vai. no piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK N. i
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Rengiasi Mesti ii; Mokyklų 
Mokinius už Daly ravimų 
Komunistų Demonstracijose

Sovietų Sąjungos Judis 
Bus Rodomas “Laisvės” 
Svetainėje

Pirmos Gegužės Apvaikščioji- 
mas Buvo Geras

Iš trijų miesto dalių buvo 
patvarkyta eiti į Washington 

kur kalbėtojai sakė 
Darbininkų susi- 

Policija

Parką, 
prakalbas, 
rinko gana daug.

praleido laiką besisotindami ir 
juokaudami. Vakarieniaujant, 
pirminiu. B. Černiauskas per 
statinėjo svečius ir vietinius 
pakalbėti. Po trumpą prakal-

I bėlę pasakė: V. Čekanauskas,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. rKeipkites po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefo
nas: Market 2,3057. (109-118)

New Yorko AJdermanų Ta
ryba svarsto paduotus suma
nymus išmesti iš .mokyklų mo
kinius, kurie dalyvauja komu
nistų demonstracijose ir kovo- "judis ‘ 1
ja už darbininkų reikalus.

Tuos sumanymus remia vi
sokios fašistinės organizacijos 
ir užsieninių karų veteranai. 
Tūli miesto aldermanai taipgi 
griežtai stoja už prašalinimą 
tokių mokinių.

Vaineikis padainavo. Vietiniai 
padainavo B. Brakutis ir A. 

... ... ._ (Vaivudukė. Kuriu vardu ne-o prakalbu nekliudė.- i • , .. •;» L ■ 4-8 H - (paminėjau, teiksitės atleisti,
Gedemino draugystė buvo į nes nespėjau pasižymėti. Ge

davus svetainę, kur turėjo su- i domino draugystė ačiuoja vi-
J pasidarbavusioms—gas-

, bet lietuviai, kaip visada! padinėms, lošėjams ir rengimo
J • — 1 J • • • I 1 .. ~ *

Rytoj Protesto Demonstraci
ja. Daug Organizacijų 
Dalyvaus

Ketvirtadienį, geg. 21 d 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St. bus ro
domas Sovietų Sąjungoj pąga-jeiti norintieji paroduoti gatvė-j siems 

“Trys Draugai imis,
—Vienas Išradimas.” Tai papratę pasivėluoti į visus su-i komisijai, 
yra vienas iš labiausiai vyku- sirinkimus, taip ir dabar di- 
sių judžių, kuriuomi visi gere- džiuma atėjo tuo laiku, kada 
jasi. j jau kiti buvo išmaršavę.

Lietuviai turės progą pama- vieni grįžo namo, < 
tyti jį sekantį ketvirtadienį. Washington Parką. 
Tad jau dabar galima pradėti 
rengtis prie jo ir raginti kitus.

Šį judį ruošia Tarptautinės* 
Darbininkų Pagelbos organi
zacija paramai vasarinės vai
kučių stovyklos.

Visi lietuviai turi paremti šį 
parengimą, nes tai bus para
ma auklėjimui jaunuolių dar
bininkiškoj dvasioj.

Įžanga suaugusiems 
vaikams 10c.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Darbininkas.

25c,

Nubaudė “Daily Worker”

Daugybė New Yorko darbi
ninkiškų organizacijų pasiren
gusios dalyvauti protesto de
monstracijoj gelbėjimui devy
nių negrų jaunuolių nuo mir
ties Scottsboro, Alabama. Tūk
stančiai New Yorko darbiniu- j Padavinėto U 
kų išeis į gatves ir parodys so- Į • Jt1
lidarumą darbininkų klasės už 
savo klasinius reikalus.

Demonstracija įvyks šešta
dienį, geg. 16 d., prasidės nuo 
128th St. ir Lenox Ave. Visi 
turi tenai nueiti apie 2-rą vai. 
po pietų. Maršavimas prasi
dės 4-tą valandą. Bus marguo
jama link 145th St., nuo ten į 
vakarus 7th Avė. iki 116th St. 
116th St. iki 5th Avė., nuo 5th 
Avė. iki 110th St., kur įvyks 
prakalbos ir bus išnešti protes
tai.

Lietuviai darbininkai 
skaitlingai dalyvauti šioj 
monstracijoj.

turi
de-

Bosų ir A D. F. Mušeikos 
Sumušė Kairiosios Unijos 
Darbuotojų

. Tai 
o kiti ėjo į i

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Telephone, Stagg 1-8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

2 d. gegužės Gedemino j 
2 draugystė surengė perstatymą | 

“Nebaigtą Kovą,” kurią vaidi-1 
no Aušros Choras iš Bingham- . 
ton, N. Y. Rengimo komisija ; 
labai puikiai pasidarbavo ren- j 

i gimė, o binghamtoniečiai gerai į 
suvaidino. Publikos buvo tiek 
daug, kad senai kada bebuvo 
mačiusi Gedemino svetainė 
tiek publikos. Pasibaigus lo
šimui, buvo šokiai iki 12 vai. 
nakties. Taipgi lošėjams tu-! 
rėjome prirengę vakarienę,: 
kur svečiai ir vietiniai smagiai i

Pereitą antradienį įvyko tei
smas vieno “Daily Worker” 
pardavinėtojo. Prasidedant 
teismui kaltinamojo advokatas 
reikalavo kaltinimą panaikint, 
remdamasis tuomi, kad visoki 
laikraščiai būna pardavinėja
mi ant gatvių ir požeminių 
traukinių stotyse, tad ir “Dai
ly Workerio” pardavinėjimas 
negali būti prasižengimu. Bet 
teisėjas reikalavimą atmetė ir 
pardavinėtoją nuteisė dvi die
ni kalėti.

Bedarbis Puolė ant Traukinio 
Bėgių ir Liko Suvažinėtas

Bedarbės ir bado nuvarytas 
į desperaciją nepažįstamas 
žmogus užvakar, 3rd Avė. ir 
23rd St. požeminių traukinių 
stotyj, puolė ant bėgių prie
šais atbėgantį traukinį .ir liko 
ant vietos užmuštas.

šis jau buvo antras toks at-

Pereitą pirmadienį langų va
lytojų bosų unijos ir Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkų 
užsiundyti mušeikos užpuolė 
namo einantį Window Clean- sitikimas toj pačioj vietoj be
efs Protective Union sekreto
rių d. H. Feinstein ir sunkiai 
sužeidė,
peilius ir kitus įrankius, 
buvo jau antras užpuolimas 
ant d. Feinsteino.

Drg. Feinstein yra veiklus ir 
kovingas narys Darbo Unijų 
Vienybės Lygos ir daug veikia 
viršminėtos unijos narių tarpe 
statybos srityj.

gyj poros mėnesių.

Užpuolikai vartojo 
šis

Sekmadieni Bendro Fronto 
Konferenciia Gelbėjimui 
Jaunuolių Negrų

Duonos 'Streikas Prasidė jo
Suvienyta Taryba Darbinin

kių Moterį) Middle Village, 
Brooklyne paskelbė streiką 
prieš duonos kepėjus bosus, 
reikalaudamos numažinti duo
nos kainas. Pikieto linijos su
organizuotos prie kepyklų.

Pereitą trečiadienį prie 
kampo Wayne ir Griffith Ave. 
bosai užpuolė pikietuotojas ir 

i pradėjo mušti. Vieno duon
kepio moteris ponia Weiss pei
liu perpjovė ranką pro šalį

■ ėjusiam žmogui, kuris pama-
Sekmadienį, geg. 17 d., 11 i tęs užpultas ir mušamas pi- ■ 

vai. prieš pietus, Finų Svetai- kietuotojas norėjo jas išgelbėt, 
nė j, 15 W. 126th St. įvyks Pikieto linijos vis drūtėja— 
Bendro Fronto Konferencija i daugiau prisideda moterų dar-

Pikieto linijos vis drūtėja—

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

&
&
&
&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount, 
Green 
Parrish 
Poplar

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3r<i

1215 South 2nd 
Franklin & Vine

ULMER PARKAS 
PADIDINTAS

Ulmer Parkas, kur '‘Laisvė" 
laiko savo piknikus, žymiai padi
dintas. Praplatintas ant 30 pė
du ir pailgintas ant 35 -pėdų. Pa
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200 automobilių. Visas vidu
rys daržo, kur pirma būdavo sta
toma mašinos, gražiai išlygintas 
ir užsėtas žole, kuri jau dabar su
žėlusi kai šepetys ir net tamsiai 
žalia iš žvalumo. Laike piknikų 
bus puikios vietos įvairiems žais
lams.

Su pirma gegužės 1.931 metų 
sukanka 20 metų nuo įsisteigimo 
“Laisvės". šiemet “Laisvės" pik
nikas bus kaipo 20 metų, jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks 4-tą 
diena liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. * 4-ta. l'epos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku
sioms bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš arti ir 
toli rengtis prie šios iškilmės; 
kviečiame darbininkų chorus at
vykti ir revoliucinėm dainom svei
kinti savo dienraštį, kuris gina, mū

sų klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę" materialiai ir 
lai duoda jos rėmėjams inspiraci
jos grumtis tose darbininkų kla
sės kovose, į kurias “Laisvė" mus 
šaukia. “L." Administracija.

gelbėjimiui devynių negrų dar
bininkų Scottsboro, Alabama.

Visos New Yorko darbinin
kiškos organizacijos be skirtu
mo rasių turi pasiųsti delega
tus į tą konferenciją.

Po konferencijos įvyks puo
šnus parengimas, kuris prasi
dės 6-tą valandą vakare. Bus 
puiki ’programa ir įvairūs 
mąęginimai.

bininkių. Bus rengiama ir 
masinių mitingų, kad įtraukti 
daugiau darbininkių ir priver
sti bosus numažinti duonos 
kainas.

j PAJIEŠKOJIMAII

“LAISVĖ”
BIIHNIHiniHIIIIHHIIIIIinniliyilllNHHIIIinilHHIIHHHIinilllinniHilllllllL'

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS Į LIETUVĄ

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura

cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu
vių valgykit) Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA 18 akrų farma, su 

‘2 šeimynų 
steam heat, miesto vanduo, 

Del platesnių in- 
adre- 

Strat-

gyvuliais ir padargais 
namas, 
gesas ir telefonas, 
formacijų kreipkitės sekamu 
su: F. M. Bertulis, Box 181, 
ford, Conn. Tel. 7-0973-M.

(112-117)

JONAS STOKES >
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo koštame- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. ^Broadway, Chaun
cey St. stotis,

V

iWi irti irti WWW irti irti irti irti irtnm mi

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau joki Cigarą

Mūsų išdirbystė savo ei-, 
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, i 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
J

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRIČK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ B

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
apt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenua 
BROOKLYN, N. Y.

MO T. LA UK US^kUografas

' 'Nt>. *nTėl.Gt;eehp6inu.9-7831
; -:'A '■.•Vi"kf*W -

Geriausia Studija Brooklyne: ' ■; Ateikit Persitikrinti
• ’ . -v r“ .s’ • t , '• • ’

TEL., STAGG 2-0783

(Levandauskas)

Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

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

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

JONAS ŠTOKES
512 Marion št., Brooklyn, N. Y.

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
pa-

$ 5.50 51.7550 500uz uz
100 10.75 600 62.00uz uz

k 70021.00uz
800Jis buvo 31.25uz

400 900 v uz 92.75uz
••

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

KUNDROTO APTIEKA

LAISVE
HUdrpkit ij skelbiu* U ferisiuNt karta *a Mtsakysa.

S

200
300

Litų
Litų
Litų 72.25

82.50

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

UZ
v uz Kandroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri- 
aam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

46 TEN EYCK STREET, f BROOKLYN, N. Y<

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

I Šiais vaistais neužtraukia paprožio ir atliuosuoja vidurius ir pa
iki gelbsti sugrųžint natūrali vidurių malimų. Nereikia virint, o tik 
Q sumaišyti su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
M mingas, ir galima duot vaikams, kfldiklams, lygiai kaip ir suaugu-
II siems. Kaina...................................  60e, per paštų 45«

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

KAINOS PRIEINAMOS.

REIKALAVIMAI
2 geri vyrai prie labai 

gero biznio. Turi įmokėti kiek pini
gų ir gali gauti apie $50.00 j savai
te. Atsišaukit greit. Smith, 65 
William St., Newark, N. J. 114-116

PAJIEŠKAU dėdės Prana Mikutai- 
čio, kuris pirmiau gyveno New 

I Yorke. Meldžiu jį patį atsišaukti 
I arba kas žinote, malonėkit pranešti, 
i būsiu labai dėkinga. V. Mikutaitytė, 
1873 Red Road Terrace, Teaneck, 
IN. J.

41.50
1000 Litų už 103.00

• .r '
>' £ < • x /L. •». <sh S

■■ ■ W 

Airė bankieriusl M. W JL -4 J4.JK. Ik 1 » JL ..4 4 

Jis mirdamas I REIKALINGI 2 geri

i.il • .. r <

Štai Kas Turi 
Darbininkų Pinigus

New Yorke mirė 
G. F. Baker. 
paliko $75,000,000. 
vienas iš plieno karalių. Tur
ėjo daugybę namų ir First Na
tional Banke milionus dolerių. 
Faktiškai tas bankas buvo jo 
kontrolėje.

Jis' paliko krūvas pinigų, 
karstydamas tarpe savo 
terų, sūnaus, giminių ir 

kurioms buržuazinėms į- 
•ms.
bininkai savo sunkiu 
tu sukrovė tuos milio- 

dolerių. Jų išnaudotojas 
umingai dagyveno 92 metus 

amžiaus. Ir dabar išnaudoji
mo darbą tęs jo giminės.

(NOTARY PUBLIC) ’
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, 8TAGG 2-5048

Mes taip pat turime žolių ir gerų sandilj gyduolių. Kiekvienų 
kartų reikalaujant, kreipkitės:

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Graenpoint 9-2017-2360-8514




