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VOJO NAUJA KARINĮ 
LAIVĄ

kas valandą atskeltus iš Baltijos jūrų į 
Juodąsias, 5 minininkus, 15 

______ .povandeninių laivų, 4 minų 
! naikintojus, 11 sargybinių

Jungtiniu Valstijų Oro 
Keliai

vą iš lengvesnio metalo.
Vieton nitų panaudojo

pinto ir apšviesto, 
valandos orlaiviai 
apie 130,000 mylių, 
ja 125 kompanijos 
orlaivių.

Pereitais metais padarė 
! 40,080,000 mylių. Vežė 418,-

WASHINGTON.— Avia
cijos sekretorius C. M .

• Young paskelbė, kad yra

).M. Šolomskas Lankysis Conn.VaIsti  joj
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Popiežius Verkšlenęs Sovietų Sąjungos Darbininkę Algos Kyla,
Del Ispanijos Įvykio o Kapitalistinėse Šalyse Nukapojamos

k a v

i

Dar Labiau Susiriejo
• "onn ono*T t- •'1°'’ | tuos pardavikus ir pradėjo Chinijos gyventojus, le 300,000, bet nieko! tundomS Omo *j.

Kolektyvai

išsiple-
Bu-

?Motinos Aplankė

Francijos Armija

del karo pradžios.

Hunan 
kariavo 
armijas,

Dabar, matomai, pri- 
kariauti.

ką reiškia kovingosios uni
jos, organizuojamos no Ko
munistų Partijos vadovybė.

SŪRESNES, Francija. — 
nepaisant lie-

Ipos teikimo sky 
road St., pereita

To skvriaus

o 
Valdžia

Kaip matome, yra du Pru- 
seikos, vienas, kuris ėjo su 
mumis 1925 metais ir stojo už 
tai, kas yra bolševikiško, ir an
tras, kuris 1931 m./išėjo net 
prieš tai, ko jis patsai pirmiau 
mokino.

no žodi Amerikos lietuvių ju
dėjimo reikalais, ten Prusika 
pradėjo spausdinti ir savo an
ti- partinį straipsnį.

Centro 
ir kelia 

nurodinėja,

komandantai ir

Reikia pasidarbuoti, kad 
“Aliejus” pasitarnautų gavimui 
naujų darbininkų į ALDLD. 
organizaciją. Knyga gera ir 
graži. Ta viena knyga atsimo
ka nariui už jo metines duok
les. Parodykite savo draugams, 
duokite pasiskaityti ir kalbinki
te juos j ALDLD.

Paimti dokumentai įrodo,

| bet, matydama, kaip 
jziastiški darbininkai, 
nedarė.

Na, o dabar, kada 
Biuras eina į minias 
klausimus, kada 
kad reikia kovoti prieš oportu

nizmą, tai Pruseika ir patsai 
išėjo ir savo pasekėjus organi- Į 
zavo kovon prieš bolševistinį 
Centro Biurą ir jo pravedamą 
Partijos liniją.

“Savo” Šūdų Kapus

tai rašė? Ra-

“Maxas Eastmanas parašė 
knygą, kurioje jisai įmasi savo 
globon L. Trockį ir paškudina 
Zinovjevą, Staliną, Buchariną. 
Bet Trockis griežtai atsisakė 
nuo tos globos.

“Tik drąsumas pas tulus in
teligentus: Jis, 
kys revoliucijos 
No 167, 1925 m.

Ar žinote kas
šė Pruseika, o dabar jis patsai!

pipiras, mo- 
liutus.”—“L.”

šių pagarbos LKP. vadovaujan
čių draugų, bet neklausė net 
Kominterno. Ir kas labiausiai 
keista, kad toje, pat “Vilnies”

Knyga “Aliejus” turėtų pa
siekti toliau, kaip ALDLD. na-1 
rių ribos. Nariai perskaitę ją 
privalėtų suteikti savo drau
gams arba pažįstamiems skai
tyti. Apysaka yra apysaka, 
kartą ją parskaitai, daugiau 
skaityti negreitai panorėsi, bet 
duosi kitam, padarysi gerą dar
bą. Skaitys tavo pažįstamas, 
gėrėsis ir arčiau prisiartins 
prie ALDLD.

i streiklaužių apmokėjimui, 
s viršininkai pa-

organizuoti Industrine Me
talo Darb. Lvgą, kuri yra

“Osoaviachim
me mūsų dienraščius ant da- “Klim Vorošilov” ir “Kol- 

koznik.”

laidota Amerikos kareiviai, j 
kritę pereitame kare.

kad sugrąžina dar-1 sei

KRISLAI
Ką Pruseika Kalbėjo.
Knyga “Aliejus”.
Nauji Nariai.
Mūsų Spaudos Piknikai.

Rašo D. M. šolomskas

Kas pradeda eiti prieš Parti- 
ą, tas anksčiau ai; vėliau ga

lutinai išeina prieš darbininkų 
judėjimą. Nes Partija, tai yra 
darbininkų pirmutinių eilių bū
rys.

Dar kada Pruseika buvo Par
tijoje ir klausė jos direktyvų, 
tą suprato ir jis patsai. Auš
rotai ir žalioniui jis davė pa
tarimą “Laisvėj” No. 149, 1925 
m.?šioje pat vietoje: “Draugai 
Audrotas ir Žalionis turi mai
nytis. Jeigu jie virs amžinais 
opozicionieriais,- tai jie pražus 
mūsų judėjimui.”

Tas patsai dabar su pačiu 
Pruseika. Kas eis prieš Parti
ją, tas bus žuvęs darbininkų 
klasei.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše»*»a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

VATIKANO MIESTAS, 
Italija.— Papa išleido atsi
šaukimą del įvykių Ispani
joje. Jam labai nepatinka, 
kad ten įnirtusi minia degi
na bažnyčias. Jis šaukia 
tikinčiuosius melstis, kad 
dievas duotų ispanams “dva 
šią šventą.” Bet supranta
ma, kad jis nei patsai tam 
netiki, kad tos maldos 
nors reikštu.

Wilsonui Paminklas
Fašistinėj Lenkijoj

Sovietų Sąjungos darbi
ninkų algos nuo 1928 metų 
pakilo ant 24 nuoš. i Tuo 
kartu kapitalistinėse šalyse 
darbininkams uždarbiai nu
kapota nuo 10 iki 50 nuo
šimčių. Amerikoje darbi
ninkams per tą laiką algos 
nukapotos proporciorialiai 
ant 20 nuoš.

Bet jeigu mes paimsime 
Sovietų darbininkų socialę 
apdraudą, apmokamas va- 
kacijas, ir kitas pirmeny
bes, tai darbininkų algų pa
kilimas, lyginant su prieš-

karinėmis algoiįnis, bus 71 
nuoš. ir 41 nuošimtis vien 
grynais pinigai!

Sovietų Sąjungoje ne tik
tai nėra bedarbių, bet dar 
trūksta apie cįu milionus 
darbininku, v

Sovietų šalyje industrijos 
darbininkų - skaičius spar
čiai auga. Jeigu 1929 me
tais buvo 12,394^000, tai pe
reitais metais ja’u siekė 14,- 
269,000, o 1931 metais pa
sieks iki 16,300,000 darbi
ninku. ;

100,000 Tekstilės 
Darbininką Sustreikavo

PARYŽIuŠį*Francija. — 
Šiaurinėje dalyje Francijos 
100,000 tekstilės (audimo) 
pramonės darbininkų ir 
darbininkių paskelbė strei
ką prieš algų nukapojimus. 
Manoma, kad šis streikas 
apims daugelį didelių mies
tų ir palies kitas industri-

Prasidės Karas Tarp
Chinijos Militarist^

3,000 DARBININKŲ DEMONSTRAVO 
APGYNIMUI JAUNUOLIU NEGRŲ

Minia Entuziaztiškai Sveikino Motiną Dvieju Negru Jaunuo
liu; Ji Kalbėjo Apie Vargingą Negru Gyvenimą

Imperialistinė Lenkija Po- 
. . ^nanio mieste pastatys bu- 

^priėjo prie to, kad neklausė ne vusiam Jungtiniu Valstijų 
tiktai Partijosir užsitarnavo- prezidentui W. Wilsonui pa- 

7 minkią. Paminklas bus ver
tas $100,000. Jį dovahojo 
pmnistas Paderevskis. Wil- 

laidoje, kurioje tilpo Kominter-,.sono^stovyla bus 20 pėdų

Dabar Pruseika primetinėja 
Centro Biurui, kam mes ėjome 
po “Laisvės” suvažiavimo į mi
nias. O savo laiku jis labai 
puikiai suprato, kad reikia eiti. 
“L.” No. 161, 1927 metais, jis 
rašė editorialą “Trockis ir jo 

4 Draugai.” Ten nurodęs, kad 
nereikia slėpti ginčų esmę, pa
reiškia, kad tie, kurie mano, 
jog reikia slėpti, klysta: “Tą 
nuomone perdėm klaidinga. 

' Komunistai neturi ką slėpti nuo 
savo draugų. Slėpti ginčų tu
rinį reikštų tą patį, kad neduo
ti draugams suprasti, kurioje 
pusėje yra teisybė. Tik tas, 
kas tingi protauti ir kas gyve
na išsvajotuose oro palociuose, 
gali pasivėlinti sau pamoti ant 
visko ranka: tegul jie sau pe
šasi, o mudu, bobute, važiuoki
me... Su nukrypimais reikia 
kovoti, o ne pataikauti jiems, 
nes ugnis negesinama 
čia.”

augscio.
Wilsono žmona rengiasi I 

važiuot jo pažiūrėti.
Imperialistinė Lenkija 

Wilsona gerbia ypatingai 
už tai, kad jo sumanymu 
pravesta jos koridorius per 
Vokietijos žemę linkui Bal
tijos jūrų.

1,500 Darbininką
Philadelphia Užgriebė

Pašalpos Skyrių

Tūkstančiai Darbininką
Laimėjo Streiką D.U.V.

Lygai Vadovaujant

NANKING, Chinija. — 
Kraugerys Chiang Kai-she- 
kas rengiasi karan prieš 
pietų Chinijoje sukilusius 
generolus ir sudariusius sa
vo valdžią Kantono mieste. 
Jis sutraukė armiją prie 
Yangtse upės ir Tiensin- 
Pukow gelžkelio. Taipgi

— rengiasi paimti dalį armi-

šeštadienį New Yorke T. 
D.A. ir Lyga Negrų Teisių 
Gynimui surengė demon
straciją. Dalyvavo virš 
3,000 baltų ir negrų darbi
ninkų. Maršuojant, dauge
lis darbininkų nuo šalygat- 
vių prisidėjo prie demon
stracijos. Tūkstančiai gre
ta su demonstrantais mar- 
šavo šalygatviais į susirin
kimo vietą.

Demonstruojanti
ninkai energingai reiškė sa
vo protestą prieš Alabamos 
valstijos darbdavių pasikė- taujančios klasės pasikėsi- 
sinimą nužudyti devynis ne- nimą nužudyti devynis ne
kaltus jaunuolius negrus. | kaltus negrus jaunuolius.

Demonstrantai entuzias
tiškai pasveikino motinų 
dviejų negrų jaunuolių, An
dy ir Roy Wright. Ji pasa
kė prakalbą apie negrų iš
naudojimą ir kaip vargin
gai ji auklėjo savo sūnelius. 
Ji čia atvykus bendrai dar
buojasi su TDA. išgelbėji
mui savo sūnų ir kitu ne
kaltų jaunuolių nuo elek
tros kėdės.

Visur darbininkai privalo 
kelti protestus prieš viešpa-

MANSFIELD, Ohio.
Du tūkstančiai darbininkų 
Empire Steel Corp, laimėjo 
streiką po vadovyste Darbo 
Unijų Vienybės Lygos. Ka
da jie paskelbė streiką prieš 
algų kapojimą, tai Ameri
kos Darbo Federacijos par- 
davikai darė viską, kad jie 
baigtu streiką ir priimtų al- 

. - • t-4. gu nukapojima, atsižvelgiant pimgai butų ).-bedarbę/ Darbininkai po

Penkiolika šimtų baltų ir 
negrų darbininkų apgulė 

! miesto paša 
rių 303 S. B 
penktadienį 
priešakyje yra H. G. Lloyd, 
kuris įteiktus miesto pini
gus naudoją del samdymo 
streiklaužiui o ne pašalpai.

Bedarbių komitetas rei
kalavo, kad 
perduoti patiems bedąr-j^ * DUVL ijo 
biams, kurių PhiJadelphijoj • ’
yra apie 
negavo. Tada 1,500 bedar 
biu atmaršavo, užėmė, na- Darbn Un. y. T 

!mą, pavare_ketuns rastmm- . kovoie.
ikus ir laike savo entuzias- bar k iia cer

GENEVA, Šveicarija. — 
Taip vadinamos Visos Eu- 
ropos Komisijos posėdyje :tiška‘SUshdnkima“ 
susirieję istisa eilė imperia- ■ 
listinių valstybių. Vokieti- pinigai buvo naudojami 
ta ir Austrija nori sus1 bedarbii 
jungti į vieną valstybę arba' -- - ' ---
sudaryti artimą sąjungą, Ykvriaul ..................... ..
Anglfjd tam nepriešjnga, |sj£au]cč policiją; ji pribuvo, 

entu- 
nieko

jos iš Kiangsi ir 
provincijų, kuri 
prieš raudonąsias 
ir siųsti prieš sukilusius ge
nerolus. 25 garlaiviai stovi 
paruošti pervežimui karei
viu.

Sukilę generolai taipgi ne
snaudžia. Jie turi daugiau 
armijos, negu Chiang Kai- 
shekas ir dar mobilizuoji. ■ 
Per radio kasdien kalba į 

> agi
tuodami juos prieš Nankin- 
go valdžią.

Chiang Kai-shekas jau 
Da- kelis kartus atsipirko nuo 

savo pirmesnių generolų 
viršininką C. H. Henkle pa-|UĮ.ų.
reiškė, kad sugrąžina dar-1 seis 
bininkams senas algas, ko-l __________
kia« jie tnrčio mrmiau. štai

Dd Išradimo Pati
Pareikalavo Divorso Juodąją Jūrą Laivynas

LOS ANGELES, Cal. — | Tautų Lygos komisija del 
Tūlas J. A. Smith išrado to-1 Pažiūrėjimo Bosforo ir 
kią mašiną, kuri jam be- j pa! dagelių peitakų skelbia, 
miegant kas valanda prime-1 kadSovietų Sąjunga turi 
na jo užsibrėžimus, teikia ^v.lleiausia Ju°dųjų jurų 
patarimus, ir, suprantama, Paivyn.a’ ne&a bentjcuri ki- 
pažadįna jį. Jo žmona del;ta šalis, turinti išėjimus į 
to padavė reikalavimą pers- .pas jūras. Komisija sako, 
kirų ir gavo. Matomai, jai pęad SSSR turi: vieną šar- 
nesinorėjo, kad vyras punk- vuotį ir du kreizerius, per* 
tuališkai 
bustų.

bet Francija su savo 
ninkėmis stulpu stoja prieš į 
tai.

Vengrijos sostinėje 
dapešte atsibuvo fašistinės 
demonstracijos, kur dalyva
vo apie 
ja prieš bent kokį Vokieti
jos ir Austrijos susijungi
mą.

Francija parašė ilgą pro
testo notą, ir ji fsako. 
nepripažins ;

Sovietą Sąjungos 
Aliejaus Pramonė Kyla

MASKVA.— Penkių Me
tų Planas aliejaus industri
joje tapo įvykintas į du me
tus ir 6 mėnesius laiko. Da- 

jbar Augščiausioii"Ekonomi- 
ine Taryba išdirbo ‘naują

MASKVA.—Sausio mė
nesį prisidėjo prie kolekty
vų 737,400 valstiečiai. Va
sario mėnesį, 1,520,800, kovo 
mėn. 1,661,500. Per pirmas 

110 dienu balandžio menesio 
! 673,000. Viso jau 11,187,500 
atskirų valstiečių susijungę 
į kųlektyvuš.

Viso jau yra kolektyvi- tonų įtalpos, pagal Versalės 
zuota 45.2 nuošimčiai že- sutartį. Tai ji panaudoja 
mes ūkių, bet derlingose že- kitus gudrumus. Padare lai
mes srityse daug daugiau.'

| nio lavinimosi laivus ir 21 
j jūrinius orlaivius.
i Sovietų Sąjungai laivynas 
reikalinga apsaugojimui jos 

BERLYNAS— Pabūda- kraštų nuo imperialistųata- 
votas naujas šarvuotlaivis 
kreizeris “A”. Jis yra 10,- 
000 tonų įtalpos, bet jam1 
nėra lygaus kito laivo to- i 
kio dydžio. Vokietijos in- i 
žinieriai viską darė, kad ap
ginklavus jį kuolabiausia.
Vokietija negali didesnius jungt Valstijose’25,000 my- 

i laivus budavoti, kaip 10,000 lių oro kelio viskuo aprū-

testo notą, ir ji fsako, kad 14 motinų, nepaisant lie-,
nepripažins jokio Vokieti- taus, išbuvo po dvi valan-' 
jos ir Austrijos susiartini- dasant kapų, kiw pa- respublikoje Pa.

bus parminama 48,500,000:nuoV°§” 
os apgavys- t()rj , a]i . | oje 80 nuos., . _ .

1 | IP L.L.

mo ir prie to neprileis. Jos 
talkininkės, Lenkija, Jugo
slavija, Čekoslovakija ir 
Vengrija, ją palaiko.

Yra keletas ir kitų klau
simų, kuriais griežtai skyla 
imperialistinės valstybės į 

i du logeriu.

Reikia, kad kiekviena kolo
nija surengtų vienokį ar kito
kį parengimėlį del “Laisvės” 
ir “Vilnies” naudos. Mūsų 
dienraščių gyvavimas dabarti
nio ekonominio krizio metu yra 
sunkus. Atsiliepia dar ir po
litiniai įvykiai, kurie yra išda
vas susidariusių ekonominių ir 
politinių sąlygų.

Visi' sąmoningi darbininkai ir 
darbininkės privalo kelti suren
gimo piknikų klausimus mūsų 
organizacijose: rinkti komite
tus ir energingai rengtis. Su
burtomis jėgomis mes išlaikysi- 
j 
bartinės augštumos.

te. Veža tas motiną į Fran
ci ją ir ten jos gauna progą 
išlieti ašarų neva ant savo 
sūnų kapų. Milžiniškos 
daugumos kritusių nei kau
lai nesurinkta. Jie ištašky
ti arba apkasuose palaidoti, 
ir niekas nežino kur.

MASKVA.— Nuo “Graf 
Zeppelino” apsilankymo 
Maskvoje Sovietų Sąjungos 
gyventojai deda aukas del 
pabudavojimo keturių to
kių oro milžinų. Jau sukel
ta, iki Pirmai Gegužės, 10,- 
500,000 rublių.

Yra būdavo jama keturi 
oro laivai. Jų vardai:

” “Pravda”,

Perdirbimo fabrikai ati
daromi Maskvoje, < Samaro
je ir Liski. 1933 metais bus 
atidaryta 44 didelės benzino 
stotys, ir manoma, kad 1934 
metais bus jau galima pa
gaminti iki 61,300,000 tonų 
aliejaus.

Pavolgėje 60|eIektros PaJ6^ suvirinimui į
i plieninių dalių ir tokiu bū-;c,oo pasažirių/'9,100,000sva- 

------- Idu pasibudavojo galingiausi J rų krasos ir 3,250,000 svarų 
tos rūšies laivą. kitu reikmenų.

MULHOŲSE, Francija.— 
Ūkio ministeris Tardieu pa
reiškė, kad dabar Francijos 
armiją sudaro 522,000 vyrų. 
Jis taipgi sako, kad yra lai
koma rezerve vien oficierių 
120,000, iš kurių 98,000 yra. 
buvę pereitame kare. Reiš
kia, didelė oficierių armija 
rezerve, o kas liečia papras
tų kareivių, tai tos kanuo- 
lių mėsos galima greitai 

vyras priverbuoti karui prasidė- 
imsis jus, bile tiktai užlaikoma 
prieš tvarkoje

tai, nes girtybė kenkia Pen- virš puse miliono kareivių; 
khj Metų Planui.

Sovietų Valdžia Smarkiau 
Kovos Prieš Girtybę

MASKVA.—Daugelis dar
bininkų del girtybės neišei
na į darbą. Kiti apsiveda, 
jo moteris dirba, 
“serga.” 
griežtesnių žingsnių

Drg. šolomskas, ALDLD. Centro Komiteto sekre
torius lankysis Connecticut valstijoje. Jis bus se
kamomis dienomis ir sekamose kolonijose:

Sekmadienį, gegužės 24 d., iki 3 valandai po pietų 
Bridgeporte.

Sekmadienį, geg. 24 d., vakare, Stamforde.
Pirmadienį, geg. 25 d., New Havene.
Antradienį, geg. 26 d., Waterburyje.
Trečiadienį, geg. 27 d., New Britaine.
Virš suminėtų kolonijų draugai gali surengti pra

kalbas arba šaukti praplėstus susirinkimus mūsų 
organizacijų ir skaitytojų. Daug yra svarbių dar
bininkų reikalų ir pasaulyje įvykių.

Apie parengimus praneškit D. M. Šolomskui, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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SOVIETU SĄJUNGOJ IR AMERIKOJ
“1930 metais tikrieji darbininkų uždarbiai (Sovietuose) abel- 

nai stovėjo 45 procentais augščiau, negu pirm karo. Prie to 
pridėjus socialę apdraudą ir kitus pagerinimus, uždarbiai paki
lo 70 procentų, palyginant su pirmkariniais laikais. Vidutiniai 
uždarbiai pereitais metais buvo 24 procentais didesni, kaip 19- 
27-28 metais. Anglies pramonėj darbininkų algos pakilo 24 pro
centais tarp 1929 m. gruodžio ir 1930 metų gruodžio. O šiemet 
vasario mėnesį mainierių uždarbiai buvo pakelti dar 20 pro-

• certtų.“
Kas gi šitaip rašo apie darbininkų būklės gerėjimą Sovietų 

Sąjungoje? Nagi, patsai kapitalistų- dienraštis New Yorko 
World-Telegram (geg. 16 d.). Pro nuolatinius melus kapitalis
tinėj spaudoj apie “maisto stoką“ ir “didelį skurdą” darbinin
kams Sovietuose, mat, laiks nuo laiko ima ir prasiveržia trupu
tis tiesos.

O kur link eina “gerovė“ Amerikos darbininkų? Tegul tatai 
pasako skaitlinės, kurias paduodame iš oficialių kapitalistinių 
Šeinių. ’

National City Bankas New Yorke, balandžio mėnesio peržval
goj šiemet, parodo, kad gyvenimo reikmenos “atpigę“ 15 nuo
šimčių; bet tuo pačiu laiku darbiniu, algos sumažėjo 32 nuošim
čiais. Taigi gyvenimas jiems pablogėjo bent 17 nuošimčių.

New Yorko republikonų Evening Post korespondentas iš Chi- 
cagos gegužės 16 d. rašė:

“Kuomet didmiesčių bankininkai ir fabrikantai, susirinkę į 
savo suvažiavimus palociuose-viešbučiuose, tariasi apie uždar
bių kapojimus, tai jau pirmiau farmų darbininkams uždarbiai | 
buvo numušti 33 iki 50 nuošimčių.“

O kaip tik tą pačią dieną prezidento Hooverio valdžia per 
Associated spaudos agentūrą paskelbė, kad “uždarbių laipsnis 
abelnai nėra nupuolęs!“

“Kazionas“ melagis Hooveris su savo begėdyste, vadinasi, pra
lenkia pačius bankininkus, fabrikantus ir stambaus kapitalo 
laikraščius. ’

Kapitalistai laiko konferencijas delei dar didesnio, sutartino 
uždarbių kapojimo. O Hooverio valdžia jiems padeda, mulkin
dama žmones, būk darbininkų gyvenimas nepablogėjęs; todėl 
jie neturėtų priešintis, kada išnaudotojai vėl ims skaldyti jiems 
darbo mokesnį....

Argi nedaria kiekvienam darbininkui į ąkį skirtumas tarp 
Sovietų tvarkos ir kapitalistinės Amerikos režimo? Ten vy
riausias valdžios rūpesnis yra—keliant augštyn pramonę, vis la
biau tuo pačiu kartu gerint darbininkams būklę; o čia Ameri
koj—prisimynus lupti darbininką, kad sumažėtų 
pęlnai šiais krizio laikais.

Tas skirtumas tarp darbininkų padėties Amerikoj 
Šalyj yra nuolatinis pavyzdys amerikiniams darbo
nuolatinis kurstytojas prieš kapitalizmą. Kad panaikint tą so
vietinį pavyzdį, tai Amerikos imperialistai išvien su kitų šalių 
imperialistais ir ruošiasi karan prieš Sovietų^. Je yra išsigan-1 
dę, kad Sovietai nebaigtų sėkmingai vykdyti savo Penkmetės; 
Planą; tuomet Sovietų Sąjunga pasidarytų jiems perdaug ga
linga. Užtat imperialistai ir skubinasi su kariniais prisirengi
mais prieš Sovietus.

,Ką tad turi daryti Amerikos darbininkai? Jie, vadovybėje 
komunistų ir Darbo Unijų Vienybės Lygos, organizuodamiesi ir 
streikuodami prieš uždarbių kapojimus, turi išsidirbti vis kie
tesni revoliucinį pasiryžimą apgint Sovietų Sąjungą nuo užpuo
likų.

A Iff 1 * t

kapitalisto

ir Sovietų 
žmonėms,

“Vilnies” Dienraščio Gelbėjimas
Finansiniai sustiprint mūsų dienraštį “Vilnį” yra šiandieną 

greičiausia ir būtiniausia pareiga kiekvieno sąmoningo darbi
ninko. Medžiaginė “Vilnies“ būklė dabar yra tokia kritiška, 
kaip dar niekad nebuvo. ’ ,

Viena, abelnoji priežastis “Vilnies“ vargo—tai bedarbė, kuri 
skaudžiai atsiliepia ir į “Laisvę“. Kita priežastis finansinio 
krįzio “Vilnyj“ tai pareina iš opozicijos. Priešnartijiniai biz
nieriai ir jų sekėjai dar pirm “Vilnes“ šėrininkų suvažiavimo 
pradėjo boikotą prieš tą dienraštį/ Jie, mat, nujautė, kad “Vil- 
nbį’ pasiliks Kdmunistų Partijos vadovybėje ir kontrolėje. Da- 
bąr gi, po Partijos laimėjimo “V.“ suvažiavįme, tai opozicijos 
v^dai jaustųsi laimingiausi, kad “Vilnis“ būtų pei’ finansinį 
v^iįfimą priversta užsidaryti kaipo dienraštis.

^Tokiems opozicijos lyderių linkėjimams neturi būt leista 
siįŪdyti. Amerikos lietuviai darbininkai turi parodyt, kad, 
Žilhnt priešpartijinių elementų boikoto, “Vilnis“ gali 
eif, kaipo lietuviškas Komunistų Partijos dienraštis, 
hiįj” talkon stos kaskart daugiau ir tų darbininkų,
opozicija buvo laikinai suklaidinus, kaip kad į tuos darbininkus 
irfkalba Lietuvių Komunistų Centro Biuras:

, ;“Mes šaukiame visus darbininkus atmesti visus ir kiekvieną, 
kurie bandytų tbliau laikyti opoziciją prieš Komunistų Partijos 
,vadovybę mūsų judėjime... Kiekvienas draugas bei draugė turi 
būti įtraukti į veikimą... Neturi būti jokių išmetinėjimų bei 

’dislęriminacijos prieš tuos, kurie parodys noro bendrai, petys 
pętjn, darbuotis, veikti, kovoti su klasiniu priešu, kurie pilnai 
ir.ščyrai priims Komunistų Partijos liniją ir vadovybę.“

/Tokioj dvasioj veikiant, išgelbėsime ir “Vilnį“ iš finansinio 
krizio. O gelbėjimui yra daug būdų: vasariniai piknikai pra
mogos, skyrimas “Vilniai“ paramos iš turtingesnių organizaci
jų ižd?, rinkliavos mitinguose, asmeninis aukojimas po dolerį 

* kitą, dienraščio užsiprenumeravimas ir kt.
fĘaip, draugai, “Vilnies“ gelbėjimas šiomis dienomis turi sto

vėt^ pirmoje eilėje mūsų greitųjų pareigų.
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POPIEŽIAUS “ATVIRUMAS" PRIE
SOCIALIZMO

Gegužes 15 d. popiežius 
Pijus XI, minėdamas popie

Ir todėl jis sako: “Vi
soks priešingumas tarp kla- 

žiaus Leono XIII enciklikos siu turi pranykti, ir turi būt 
keturiasdešimts metų • •
kaktuves, pasakė reakcinę 
prakalba už kapitalizmą, 
veidmainingai padejuoda
mas apie darbininkų sunkią 
padėtį.

Jis savo kalboje prisiminė 
apie socialistus ir komunis
tus, ir pabrėžė, kad tarp jų 
yra didelis skirtumas. Jis 
sako, kad socializmas.

skilo į avi dalis. Pirmoji, 
kuri išveda visas logiškas pa
sekmes, net kraštutiniausias, 
iš socializmo principų, paėmė 
komunizmo vardą, ir labai ge
rai žinoma, jog. jos mokinimai 
nieku budu negali but sude
rinti su katalikų doktrinomis.

Kita dalis, kuri tebesivadi- 
na socializmu, dažnai ir žy
miai švelnino savo programą. 
Daugely punktų ji daėjo kar
tais daugiau, kartais mažiau, 
taip arti prie katalikiškų so
cialistinių principų, kad net 
kai kas save klausia, ar dabar 
nėra skirtumo vien tik varde.
Tai taip popiežius apibu

dina socialistus, kurie yra 
tokie pet kapitalizmo rėmė
jai, kaip ir pats popiežius 
su visa savo juodąją armi
ja.

Bet prie "to popiežius dar 
padarė pastabą, kad vis 
tiek, nors tasai sušvelnin
tas socializmas ir turi tokiu 
punktų, su kuriais katalikų 
bažnyčia sutinka (rėmime 
kapitalizmo ir tt.),. tačiaus, 
girdi, 

pamatiniam draugijos su
pratime jis taip skirtingas nuo 
tikrojo supratimo, kurį mums 
suteikia evangelija, kad bile- 
susitaikymas doktrinoj ant vi
sados pasilieka visiškai nega
limu.
Na, ir del to popiežius ra

gina visus socialistus mesti 
savo socializmą ir kuogrei- 
čiausia sugrįžti prie katali
kų bažnyčios.

Socialistai tuomi labai 
Į džiaugiasi. New Yorko so
cialistų vadai sako, kad po
piežius jau prie socializmo 
atvirto, tik jiems nepatinka, 
kam jis pilnai neužgiria jų 
socializmo. Bet veikiausia 
popiežius dar pilnai “nesu
pranta,” kad socialistai yra 
tokie pat kapitalizmo gy
nėjai, kaip ir jis pats, o 
tarp jų skirtumas yra tik 
žodžiuose.

Louis Waldman, New Yir- 
ko valstijos socialistų par
tijos pirmininkas, taip už
siinteresavo popiežiaus “so
cialistine” prakalba, drau
giška “socializmo” kritika, 
kad jis, varde savo partijos, 
tą pačią dieną davė savo pa
reiškimą. Jis, apgailesta
vęs, kad popiežius • kalba ! 
apie religiją ir politiką, “lyg'l 
kad tai būtų vienas' daik
tas,” su pasididžiavimu pa
reiškė :

Nėra jokio priešingumo tarp 
socializmo ir katalikizmo arba 
kitos organizuotos religijos. 
Vienas paliečia valstybės ir 
pramonės reikalus, o kitas die- 

. vo dvasios reikalus. Mes svei
kiname popiežiaus atsivertimą 

' prie musų darbo doktrinos, 
bet skaitome jo ataką nepama
tuota.

O tas atsivertėlis prie so
cializmo (prie šių dienų so- 
cialfašizmo) savo kalboje 
pareiškė, jog jis pilniausia 
užgiria Leono XIII encikli
koj pasakytus žodžius: “Ka
pitalistai negali apsieiti be , 
darbininkų, o darbininkai 
be kapitalistų.”

SU- įsteigta harmoningas san- 
darbininkavimas tarpe įvai
rių grupių.”

O kas liečia pačią kapita
listinę sistemą, tai popie
žius sako, kad sumulkintiJLYCVV4 OLLI 11 LLlIkJLll ui 

darbininkus, jog jis pripa
žįsta, kad joje yra blogumų, 
bet

Jis nepasmerkia jos, kaipo 
savaime blogos. . .
Jis stoja už palaikymą 

kapitalistinės sistemos, už 
palaikymą išnaudojimo. 
Bet, girdi, darbininkų iš
naudojimas neturi būt toks 
nežmoniškas, toks žiaurus. 
Dabar, esą, neapsakomi tur
tai susikuopę saujalės tur
čių rankose, o proletariatas, 
kuris sudarko didžiumą žmo
nių, “nieko neturi, apart 
rankų ir sunkaus darbo.” O 
tos blogybės prašalinimui 
vienatinis, esą, vaistas, tai 
“sugrįžti prie krikščionių 
soeialės f ilozo.fi jos princi-

■mažiau rūpintis

tike-ti kunigų pasakoms 
apie dangaus karalystę. Po
piežius sako, jog jis

stropiai tėmija, kad šaknis 
tos betvarkės, kaip moderni
niam ekonominiam pasauly 
abejnai, taip ir socializme, glu
di žmonių beširūpinime žemiš
kais dalykais, nekreipiant do
mės į dievą ir į* amžinus da
lykus.

Tokiuo budu svarbiausias 
vaistas turi but panaudotas 
pačiai’šakniai, pakeliant žmo
nių širdis ir mintis linkui die
vo ir pripildant jas kilnesniais 
ir tyresniais siekiais.

Na, ir pravedus tuos 
krikščioniškus principus 
kapitalistinis pasaulis bus

Tai taip popiežius bando 
sumulkinti milionus ir mi- 
lionus darbininkų, kurių 
gyvenimas blogėja pūvan
čioj kapitalistinėj sistemoj 
ir kurie su kiekviena die
na vis labiau ir labiau įsi
tikina, kad tik kapitaliz

mą sugriovus ir ant jo 
griuvėsių įsteigus savo dar
bininkišką tvarką bus gali
ma panaikinti skurdą, pa
gerinti savo būvį.

J. Siurba.

RELIGIJA IR IMPERIALIZMAS
Romos papa savo įsakyme 

kardinolui Pompili prisako žiū
rėti, kad religinė propaganda 
prieš Sovietų Sąjungą eitų kiau
rai per jos kaimynų šalis: An
gliją, Vokietiją, Lenkiją, Ko
muniją ir Jungtines Valstijas.

Mes dabar pergyvename ga
dynę, kada tarpe Romos papos 
ir imperialistinių valstybių yra 
daroma viena po kitai sutartys. 
Paimkime Anglijos bažnyčią. 
Jos priešakyje stovi patsai ka
ralius, jis skyria vyriausį reli
gijos vadą ir tas turi parlamen
te teises.

Pravoslavų cerkvių galva, sę- 
clįs Konstantinopojyje, yra nie
kas kitas, kaip agentas Graiki
jos. Rumunijos bažnyčios gal
va Mironas buvo vyriausias val
dytojas šalies laike karaliavimo 
vaiko Mikučio ir dabar yra vie
nas iš patarėjų karaliui Kar
lui. Ir taip visur bažnyčia 
klasių kovos fronte buvo ir yra 
išnaudotoji! pusėje.

Romoje, Vatikane, 1925 me
tais atsibuvo pasaulinė misijo- 
nierių paroda. Iš jos paaiškė
jo, ant kiek katalikiška dvasiš
kija darbuojasi imperializ
mui kitose šalyse per savo mi
sionierius. Pasirodė, kad Ro
mos papa užsienyje turėjo 12,- 
712 kunigų, 4,095 instruktorius, 
24,162 minikų, 65,641 minikų 
pagelbininkų arba mokytojų 
katalikų tikėjimo. Jie visį yra 
nekatalikiškose šalyse ir turėjo 
66,397 stotis, 44,535 bažnyčias, 
daugiau kaip 40,000 žemesnių 
mokyklų su 1,700,000 mokinių, 
462 profesines mokyklas; 875 
augštesnes mokyklas; 144 vidu
tines, 8 universitetus ir 1,650 
kitokių įstaigų. Apart to turėjo 
vaikų prieglaudų namus, žemės sau#ą
ukius, fabrikus, dirbtuves, vais
tines, ligonines ir spaustuves.

Amerikoje p. Earll laikraš- 
| tyje “Foreign Affairs”, rašy
damas apie misionierius atvirai 
pripažino, kad jie “teikia mo
ralę pagelbą prekybai“ užsieny
je.

Franci jos parlamente 1929 
metais ponas Ero, kalbėdamas 
apie Francuzijos misionierių 
darbus Azijoje, Chinijoje, Sia
me, Indijoje, pietinėje ir cent- 
ralinėje Afrikoje, įrodinėjo, kad 
francūzų valdiški atstovai ten 
įkūrė savo mokyklas, bet gavo 
tiktai 10,000 mokinių.. Gi kas 
liečia francūzų misionierius, tai 
jie turi daugiau, kaip 500,000 
mokinių ir darbuojasi del 
“brangios Francijos”. O p. 
Briandas tiesiog pripažino, kad 
tie misionieriai atlieka “užda
vinius - francūzų propagandos.’ ’

Labiausiai frąncūžarris misio
nieriams kliudo italai ir vokie
čiai misionieriai. Vokiečiai jau 
no senai veda misionierių dar
bą greta su savo imperialistine

ti j a prieš savo priešus 
sijoje profesoriai

WORCESTER,Ru
sijoje profesoriai Pk Sfrachov, 
E. Trubecki, Bulgakov, ir filo
sofai N. Berdiajev ir S. Dyrilin 
buvo pritaikę, kad reikia “įeiti 
į šv. Sofijos katedrą”, J ' 
žodžiais, į Konstantinopolį, ir 
“sunaikinti teutonų pelnius”.

Franci joj, j---------’—1 ‘

buvo valdžia, net ir pati 
gresyviausia“ i 
šia, vistik skyrė milionus frau-!mos, 
kų del užlaikymo Francijos už-j mos, 
sienio misionierių, tai yra, jos darbininkai verčiami skubėti 
agentų. | darbe.

TZ ! Veik ištisai visose išdirbys-
Kada dabartiniu laiku imPe"jtėse: dratų, čeverykų, šriubų 

rializmo vadas, lautii Lyga, (]-r mažesnėse dirbtuvėse algos 
prisidengus “nusiginklavimo“ Į ]įj{osį apkapotos, valandos pa- 
lapu ir apsisaryavusi pacifizmo , iJgjntos. šriubų fabrike darbi- 
frazėmis paslepia rengimąsi ka-j njn];ai dirba vieną valandą į 
ran, tai tuo pat laiku bažnyčios,dieną, negaudami jokio atly- 
prirengdinėja dirvą karui prieš .ginimo. Keli mėnesiai atyal 
Sovietų Sąjungą, kaipo būtiną nukapojo algas, dabar, vietoje 
ir “šventą“ karą prieš taikos algas kapoti, pailgino darbo 
griovikus—bolševikus.

Religija, pradedant nuo garr 
sios enciklikos Romos papos 
Leono XIII, visaip kliudo dar-: 
bin inkų klasių kovai, skelbdama 
principą taikaus sugyvenimo f 
darbininkų ir darbdaviu; pakei- 
timą klasių kovos harmoningu, )jinin]<ai dirba po 18 valandų 
sugyvenimu darbo ir kapitalo.1 • - ....
Ir prie to organizuoja savo vi
sokias krikščioniškas profesi
nes sąjungas ir partijas, į ku
rias įtrauktus darbininkus su- 
vadžioja ir apgavingai išduoda i 
išnaudotojams.

Ko dar trūko pirmiau, tai su
siartinimo tarpe bažnyčios iri 
pasaulinių menševikų iš II In-i 
ternacionalo. Bet dabar jau ir 
tas atsiekta. Kovoje prieš So- 
vietų Sąjungą jie visi susigie- • 
dojo išvieno. Kaip Romos pa
pa, taip ir II Internacionalo va-; 
dai ruošia intervenciją prieš' 
Sovietų Sąjungą.

Kaip vieni, taip ir kiti akty- i 
viškai veikia tarptautiniame 
kapitalo susivienijime Tautų i 
Lygoje. Kaip vieni, taip ir kiti 
veikia išvien darbininkų apga-P/’ r. 7 
vime J—L~~ —-4_.......r. iUtU*>
tarpe Prūsijos i 
Romos papa. Prie to ėjo dis-i 
kusijos ir dar vis pasikartoja: Kapitalistinėj sistemoj dar- 
Vokietijos menševikų spaudoje, bininkas negali turėti jokios 
kam privalo priklausyti mora
lė garbė už intervenciją į So- darbo.

Darbininku Gyvenimas 
Blogėja

Daugelis darbininkų, tikėda-
kitais mj sav0 išnaudotojų pasakoji- 

mams, kad laikai tuoj page-' 
rėš ir algos pasiliks, kokiomis 

nepaisant kokia j buvo, didžiai apsiriko. Pasi- 
p,ui “pro-j rodė visai kitaip. Darbai yis 

arba bedieviškiau • mažėja, algos nuolatos kapoja- 
valandos darbo ilgina- 
ir vis labiau ir labiau

politika. Ir tarpe misionierių 
eina kova, nes jie kolonijų pa
vergime tarnauja, kaipo pirmo
sios imperializmo eilės.

1897 metais, kada Chinijoje 
likosi keli vokiečiai misionieriai 
nudėti, tai kaizeris savo atsto
vui į Chiniją Von-Biulovui ra
šė: “Vakar aš gavau oficialį 
pranešimą apie užpuolimą, api
plėšimą ir nužudymą vokiečių 
misijos šandune. Ir taip ant 
galo chiniečiai davė mums senai 
pageidaujamą progą ir pamatą 
karui.“ Ir Vokietija su kitomis 
imperialistinėmis valstybėmis 
užklupo ant. Chinijos ir pasi
griebė kai kurias jos teritori- vietų Sąjungą, 
jas.

Romos papa kovoje prieš So
vietų Sąjungą jau senai kalti
na ją už 
misionierių Chinijoje. O impe-

valandas.
Drataunėse algas jau kirto 

po kelis kartus, dabar vėl gir
dėtis bosai apgailestauja, kad 

■ darbininkai dar “pergerai“ 
j gyveną ir rengiasi prie naujo 
algų kapojimo, čia vieni dar-

jį dieną ir kai kurie visas sep- 
jtynias dienas savaitėj; o kai- 
: kurių skyrių 2-3 dienas į mė- 
inesį. Tai jums ir kapitalisti
nė tvarka! čeverykų dirbtu- 

ivėse algos nukapotos iki že- ( 
ūmiausio laipsnio. Darbe sku- 
binimas žymiai padidintas.

k. ;Kad darbininku vienybę su- 
■skaldyti, tai vieniems ilgiau 

r dirbti ir daugiau uždirbti, o ki
tiems pusbadį uždarbį arba vi-\ 

įsai paleidžia. Tai jau kapita-^ 
įlistinės sistemos logika. . .

Tokia padėtis darbininkus 
/gal prives prie susipratimo.

i Dar lig šiol, kai kurie darbi
ninkai manė prasigyvensią; tū
li turėjo apsipirkę namukus

i ir manė sau: išmokėsime ir 
senatvės susilaukę turėsime

į savo gūžteles. Bet užėjus be- 
_ . . . . vieni nustojo tos vil-
I adarytas susitarimas į|es 0 jau namukus prade- 
Prūsijos menševikų su'da prarasli-

vilties apie prasigyvenimą iš
. Jo vienintelė užduotis

Romos papai,!yra kovoti už nuvertimą šios 
ar II Internacionalui. .išnaudojimo sistemos, jei jis e

i nori turėti sau senatvę užtik- f
Eina susitarimai tarpe skir- h'intą. Todėl organizuokimės, 

ir kovokime.
“Laisvės“ No. 110-me korės-

I to, kad kataliku, žydų ir protes-;l’<,n5leVcij?j,’š ^orc^te5io b“’ 
tonu kunigija ' bendrai rinko Į? !7kusl 1:11!‘n,a- n ' 
aukas ir surinktus pinigus dali- ^all!ius’ P*sakyta ?• Stankus, 
nosi. Atlaikyta keletas konfe-l/W ’* ’"V° E?"?1?“!*. aU‘ 
rencijų del susitarimo. Vienok ■ !oto« s““os’ Ti“8‘ V1S1 aU‘

, ~ . -Ta- ikojo po 50c.vienybe jų tarpe neįvyko, taip i AS
kaip ji negali įvykti ir pačių’
kapitalistiį tarpe. Kaip tiktai i ---------------------
kils kokie nors susirėmimai tar-J 
pe imperialistinių valstybių,! 
taip tas patsai skirtumas atsi
ras ir tarpe valstybių sienomis i 
atskirtų tikėjimų. Kiekvienos! 
šalies tikėjimas remį savo vai-■ 
džia. /

V r /
». |

Viename dalyke vįsds tikybos i v
sudaro bendrą frontū, tai “dar-1 surengg Tarpt. Darb. Ap-

kiekviena nužudyta tin8’J tikėjimų ir norima suda
-.......... Q impe- jų bendras frontas. Ame

rialistai turi progą siųsti į Chi-! l’ikoje Jau buvo prieita net prie
Ame

niją savo karinius laivus ir ar
mijas neva misionierių apsau
gojimui.

Afganistane nuvertime Ama- 
nullo valdžios, kuri stojo už pa- 
liuosavimą savo krašto iš po 
Anglijos jungo, ima dalyvumą 
dvasiškija, apmokama Anglijos 
pinigais. >

Lenkijos, Komunijos ir kitų 
Sov. Sąjungos priešų kunigija 
eina petys petin su savo valdžio
mis prirengime karo prieš SS
SR. Laike pereito imperialisti
nio karo kunigija be galo pasi
tarnavo pasauliniems plėšikams. 
Jie šaukė, kad tai bus paskuti
nis karas, kad tai yra karas už 
paliuosavimą brolių, jie šventi
no ir laimino armijas, jie visaip 
apgaudinėjo kareivius, dulkinda
mi visokius škaplierius ir kitas 
religines dovanas, kaipo “ap-: 

nuo kulkų.
NAUJA POPIEŽIAUS 

ARMIJA
Religija perdaug save diskre

ditavo beųt kiek daugiau pro- doringų, religinių,politiškų, so- 
taujančių darbiniu, akyse. Ro- cialių 
mos popiežius sugalvojo naują pažadėjimų matyti *yienų ar ki-' 
jėzuitišką skyrių po vardu “šv. 
Povilo. Jo nariais

BINGHAMTON, N. Y
Negrai Darbininkai Remia 

Tarptautini Darbininkų 
Apsigynimą

11 d. gegužės negru bažny- 
viename uaiyKC vrsos uayoos ,čioj(? įvyko prakalbos. Prakal- 

binjnkų klases apgąudinejime isigynimas. Kalbėjo negras 
ir išnauciojniie. Nepaisant, ko* i Richard B. Moore iš New YorX 
kie tie tikėjimai yra; visi. po.ko. Jis plačiai aiškino, kaip 

darbbųnkų klases Svaidančioji klasė naudoja dar
bininkus abclnai ir juodvei- 

jdžius ypatingai; kaip skiepija 
■darbininkuose rasinę neapy7 
kantą, ir kaip pasikėsinta nu
žudyti 9 jaunuolius negrus 
Klabamoje. Jis taipgi aiški
no Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo tikslus ir ragino 

j visus darbininkus į šią organi
zaciją priklausyti. į

Po prakalbai vienbalsiai pri
imta protesto rezoliuciją prieš 
pasikėsinimą nužudyti 9 jau
nuolius Alabamoje. Aukų 
Tarp. Darb. Apsigynimui su
rinkta $31.75. Čia pat išpil
dyta 17 narystės aplikacijų į . 
Tarpt. Darb. Apsigynimą. Pu- 

jblikos buvo apie 100 ypatų. 
Pusę to skaitliaus sudarė ne-y 
grai. J.

eina prieš 
reikalus.

Leninas sakė: įmonės visa 
i da buvo ir visada, bus kvailo 
! mis aukomis apgavystės ir sa 
1 vęs apgaudipejinjį) politikos, 
pakol jie neišmol^į <už įvairių

frazių', pareiškimų, ii

tų klasių reikalus.”'Tai yra, pa-1 
priimama kol darbininkai nepafnatys, kad 

tiktai daugiau lavinti ir tik ant už religinių- žodžių -debesų sic-: 
3 metų. Ten įeina tiktai tur-i piasi išnaudotojų klasiniai rei- 
tingesni. Jie jau organizuojasi kalai. 
Italijoje ir Francijoje. Jiem: 
pavedama vesti bažnytinė spau
da, jiems pavesta redaguoti ir ■ JYsmcsme finlrki 
popiežiaus Vatikane laikraštis y SnCijOS blilhiai , 
“Osservatore Romano”. Afganistanui 

Vatikanas paskyrė 10,000 ly- i 
rų tam, kas suderins bibliją su i ---------

Quantum teorija-fizikos moki-, prcnAWAR Tndiin nimo, tai yra, kas kaip nors _v t,. .? y. ’ .
priartins biblijos < mokinimą cia išvažiavo , 240 vrOx<ų i 
prie tikrumo, nes dabar jau!su Francijos ginklais del!

D. M. Šolomskds

JAPONIJOJE
pi Iv UM U1HV, HCd UclUclL Jcvu I x J . £}****>* VIV * I

bent kiek daugiau apsišvietu-' Afganistano. Veža 10,000 Cl 1 ivi z-1 o 1 i o « 1 *■ z\ > r< <■» i o zJ r~*< N z •• « »šiam darbininkui paikomis pa
sirodo bibliškos pasakos.

RELIGINIŲ BURTŲ 
NAUDOJIMAS

Pereitame kare kiekvienoje

naujos mados šautuvų ir 
daugybę amunicijos. Fran
ci ja, matyt, nori gerai ap
ginkluoti SSSR pietinį kai
myną. ,

TOKIO.— Iškilo gaisras 
teatre. Buvo virš 800 žmo
nių. Įvyko baisiausis susi
grūdimas ir betvarke. . 180 
asmenų sužeista ir apdege, 
o 14 sudegė.

Wf,

ilozo.fi
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<
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I < DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČJUS

371 Lakes St.r Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-79G4,

’ragų. Išgerkite porą stikNepaslankūs

patarkite ir; 
mūsų dienraštį ■ 

kaip man gydyt’ 
mano viduriai. Jau trečias | 
metas jie man nesivalo ge- 

Kas dieną turiu vaistų 
viduriams praliuosuo- 

Šalčio labai bijau, la- j
Tarpais šal-i 
t. Naktimis

Gydytojau, 
man per

imti
ti.
biauria kojos.
ta, tarpais šil
prakaituoju, b.<up tva'ui pu; 
tris kartus naktį turiu mai-

LAISVE Puslapis Trečias }
£3 =rx- 7,"1 ■■

LIETUVIS GRABORIuf
bei j tam po vieną kas antras va- tymas. Nepaisykite to, jie- Irybų. Detroito<aplinkinių,mies- j 

. i t i sz • i • — • 1 • i T~\ • j 4za1 iii rl n nl\i vs iri tilrn r\i»n«n 111 rz n
vandens; Nekramtyt, ] 

įčielus grūdelius vandeniu 
nuplaut. Jie padeda sli
džiai per žarnas nuosėdoms 
i pereiti. Paskiau tų sėme
nų galim
galo visai nebevartoti. Už- į Kerniau: aKių vyžių Kai (i.c- 

. . . . . ’teks vien gero, nesugadinto i linkės) bus išplėsti. Bas
ių pieno ii poios apelsmų p.amtinio maisto. kiau, no mažiau vartojant

•adžių, be tų sė- atropmos, to nesmagumo
‘ [akyse nebebus. Akims nie-

vaisto priseitų!ko nekenkia, Jūsų amžiuje.
nvagnezijos [Senam žmogui geriau atro-.

“milk of magnesia.” i P*r-os nevarto!, nepažinia-.norvuokit 
dieną du šaukštu, j ^us

dieną — šaukštą, 11 • e - 
čia — šaukštuką, o toliau p’rs. 
veikiausia nebereikės: ir be p0 
to viduriai valysis gerai. gult eidami, iš 

Gerkite dažniau vandens’. ;la vanden 
Pasilahkstykite per liemenį 
pasisukaliokite, kulio ansi- 
verskite, žagrę pastatykite

kams
o ten ir visai nustosite var 
toję atropiną. - ■

Nuo atropines akys lyi 
mažinti ir galų i bijos šviesos, ir skaityt bu

kas trečias vakaras,įsirūpinkite. Pereis po tru
putį. Nieko nekenkia.

i O kad Jums noris
ir

telių darbininkiškų organiza
cijų atstovai dalyvavo: War- 
ren Towship, Lincoln Park, bVtis-; R0yai Oak> Hazel park> HamJ 

gerai, j tramek, ir Pontiac, Mich. 
Nesi-■ Konferencijoj delegatai visi 
nesi-!reiškė savo pritarimą ir pasi-

■ ■ ■»

• W

omu

DETROIT, MICH.

Kai i

ai

K*' 
pMtar-

ir už

k ai ną.

stiklan šilto ties,

4 šaukštus nieno cuk-lliaunint 
su vandeniu. Galima į phate,

gina kraujo apytaką ir pri 
duoda gaivumo.

reikalo, nesibaiminkite, ne-;J°£ konferencija buvo labai! 
įsivaizdinkite visokiu nebū-1 P^brieže nema- i
tų ligų. Būkite ant saulės, į 
ant gryno oro. Pakvėpuo-!

kai susinešti, 
i tai taip ir tu

“Triple bromides tablets 
. 15, No. 100.” Imkite 

akaricnei ir 
n upinę į stik- 

5 u da idėie nuse
Likštuko sodos miltelių. | 
: savaitės sumažinkite:! 
kite po vieną tabletčlę (įi 
ndenį) gult eidami, per!

kite giliai bent keliais atvč 
kas dieną. Pasimaudė 
na ir pasilsėkite da?

10 (<• £v,yiv\.r nuiijv
į .rencija Michigano valstijos pri

ižai didelių darbu.i * •-
Reportis.

agyvenimą

? ua

I
i
ii

.“-m?K Vį

<7$

e;

sunką. Jeigu da yra vietos, 
keletą daktilių (finikų, 
“dates”). Ir paimkite ko
kius 3—4 šaukštus pieno 
cukraus (“milk sugar”), nu- 
gerdami vandeniu.

Pietums, kaip geriau iš
puola. Salotų, morkų, ko

pūstų, celerijos, bananių, 
apelsinu ir kitokiu vaisiu. 
Galima ir džiovintų, vande
ny pamirkytų. Pieno Duo

menų, gal da ir lengvo ne 
'erzinančio i . ,

• vartoti, būtent,
pieno,

! Pirmą

saugokite, nesusilaikykite ; tikėjimą Darbo Unijų Vieny- 
nuo susinešimu. Lytinis vei- bfis L-y8ai’ kaipo vadui alkanų-j 
j. • . U *' • Iju eisenų, ir gilus buvo nusi-jkitimas ir gabumas yra vie- įtatyn.as ‘’ž oraanizavima au-! 

mas visų svarbiausių veiks-itomobiiių darbininkų i uniją,! 
miu. j kurie turėtų sudaryti stipriau-į

kite ramus, nesi- j šią šaką Darbo U. V. Lygos.
, nesirūpinkite be i Taip, kad reikia pasakyti, '■ 

ne-'jo^ konferencija buvo labai Į

Murintieji 
riaufiin 

davinio

i p lu ą

nuliūdimo 

landoj, ianki- 

t#H pas: __ _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

lei.: So. Boston 0304-W

nytis apatinius. Kartais už
eina tokis lyg gailestis, kar
tais lyg barnio ima. Ir man : 
tankiai varva balti skysčiai' 
iš šlapinamojo kanalo, dau
giausia rytais pasikartoja.

Aš esu vedęs, 37 m. am
žiaus farmerys. Turiu la
bai didelį norą susinešt ly
tiškai, ir tankiai susinešda-i 
vau, bet dabar biski prade-i 
jau saugotis susinėsimų. į 
Susinešt lytiškai noras pra-j 
sidėjo nuo tada, kaip vidų-j 
riai sugedo. Kai neimu vai- J - •• rr . ? ., . v . bėra įjaudinti ir susitrau stų del vidurių pahv.osavi k 
nio, tai skauda šonus ir vi

tį ir rupesnės, čicJo grūdo 
duonos. Pieno truputį.

Vakarienei irgi daržovių, 
kokio viralo, sriubos, trupu
tį riešutų, .džiovintų slyvų, 
meno. Mėses kai kada,
šviežios. Žuvies irgi, gali- Iš. vaistinės parsineškite 
ma ir konservuotos lašišos ariopinos ir bromo: tai da- 
GTcy point salmon”). Pas-Jinai vidurių spazmingumui 
kui, kaip ir no pusryčiais,! sumažinti 
3

1 raus
'kartais konservuotų vaisių, i (1—200), No. 100.

Iš pirmo, kol viduriai te- po vieną grūd
k____  _______  gymą. Kokią
■:kę, salima pora-treieta kar-ldvi). Paskiau- 
itu dienoje vartoti sėmenų įkartu dienoje 
i f“f!axseed”), po porą šauk

' Buvau pas kelis gydyto- štų, įmaišius 
jus . Vienas sakė, kad turiu 
nervu liga, kitas, kad vidų-, 
riu veži, o da kiti nieko ne
sako, tik duoda vaistų nuo 
viduriu paliuosavimo. 
vartoju

d. gegužės įvyko konfe-, 

] sirengimui prie alkanųjų eise- 
Kr<W- nos, kuri pasieks Lansingą, vals- 

Mažiau tada ir prakai- jtijos sostinę, 27 d. gegužės.
Mažiau ir Į 210 delegatu, atstovaudami 

78 organizacijas, dalyvavo 
konferencijoje Ferry svetainė
je. Svarbu pažymėti ir tas, kad 
nemažai dalyvavo moterų ir 
negrų darbininkų, konferenci- 

Konferencija buvo tikrai 
darbininkiškai revoliucinio cha- 
raktoriaus.

Konferencija išdirbo reika
lavimus bedarbių apdraudos 
pridavimui valstijos valdžiai 

įLansinge. Taipgi išdirbta pla
čiai budavojimui bedarbių ta

J.viaz.ldll Litui
1 tuosite naktimis.
šalčio bijosite. I

nervams su- duriai tvarkoje, tai ir kiti 
sul-! organai bei liaukos geriau 
•120'veikia, ir tada abelnai žmo-

i;
“Atropine
ts 2T-

.” Imkite [gus jauties sveikesnis, nebo- i joji 
deiį prieš vai-1 ji šalčio ar kitų paralių.

savaitę (ar i Kad Jums rytais pasiro
do vieną du do iš šlapinamojo kanalo

o už kelių i baltų skysčių, tai veikiausia j 
■dienų—po vieną ant nak-įyra pro,statinės liaukos sun-, 

per keletą kartų. Po-!ka, kaip žalio kiaušinio bal- i

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

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

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

Daugiausia Atsiūdama ant Reiinoskopišky Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

aistus, tai l 
; kaip tik ne 

ir vėl blogai. Pasak1 
kas daryt, kaip nasigydvt? i • «. X v c v

i Atsakymas.—
■Jums viso ko susidarė po . 

truputį. Dalykų pamato; 
veikiausia yra abelnas nėr-, 
vų arzumas. Tu r būt, Jūs,i 

jprautre, turite, koki nervų 
Sempimą, ir pasėkoje to su

daro viduriuose, žarnose • 
spazmingu.no būklė. Apati-1 
.nes žarnos dalis esti per-i 
daug siaurai užsismaugusi. i 
ir per ją sunkiau pereiti Į 
maisto nuosėdoms.

Kaip ten nebuvę, Drauge, 
bet jums tie visi liuosuoja-! 

mieji vaistai tai tik da b!o- ■ 
giau dare, da aršiau jie e r-i 
zina vidų žarnų, ir nuo to ; 
erzinimo žarnos pasidaro! 
da aržesnės, da aršiau susi- į 
traukia. Kai paimat kokių j 
vaistų, tai nuo jų tam kar
tui žarnų turinys atsiskie- 

.džia, viduriai pasiliuosuoja, 
o paskui ir vėl užsirakina. 
Tokie vaitai tai yra tik ak
stinas, botagas. Jie vidu
rių nepataisė ir nepataisys, 
jų sukietėjimo nepagydys. ’ 
Ir, kuo greičiau Jūs nusto
site vartot tuos 
tu s, tuo Jums bus 
ir viduriams ir visiems ga
lams.

Štai ką Jūs darykite. Kas 
rytas, tuoj kaip tik atsikė- 
Išt, tuoj ištraukite' trejetą- 
Ketvertą stiklų vandens, o 
da geriau, limonado (citri
nos sunkos su vandeniu),* 
užsaldyto ruduoju cukrum ' 
arba geru ęiropu (“Grand-1 
ma’s molasses”). Trys-ke- 
turi šaukštai tokio siropo 
£U vandeniu gražiai išjudi
na vidurius ir, be to, pri
duoda organizmui greitos 
energijos.

L Pusryčiams valgykite po- 
^ą-trejetą trynių_ (kietai

"vi^oi t© 
pasiimk LUCKY
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VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO. 

Praktika ant vietos.
i 

elektriką ir magrnetizmą. ir važiavimą, 
ir vakarais _ lietuvių i£ anprlų kalbose.

visus vais-
geriau—

virtų kiaušinių). Baltymus 
taip kam atiduokite, bet 

I trynius pats sušveiskite su 
sviestu. Duonos nereikia, 
nebent kokios rupios, juo
dos. Nereikia nė košės, py-

3 
K

ii

Uždėkite savo piršta ant gerklės — ant vadina
mojo “Adcmo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
paly tėjote larynrą. Tai jūsų garsinė dėželė — 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Pasinaudokite opinija 20.679 Amerikos gydyto
jų, kurie yra pareiškę, jog LUCKIES savy turi 
mažiau erzinančių ypatybių negu kiti cigaretai. 
Vienas gydytojas rašo:

“Aš esu rūkęs įvairiausių rūšių cigaretus, 
tačiau randu, kad Lucky Strike turi savy 
mažiau erzinančių ypatybių negu kiti cigaretai. 
Nuo Lucky Strike niekad nereikia kosėti.”

Kitas gydytojas rašo:
“Mano manymu Lucky Strike cigaretai mažiau 
erzina jautrias gerkles negu kiti cigaretai ....
o mano gerklė nepaprastai jautri.”

“SPRAGINAMU” pašalinami tam tikri erzinu 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga - prieš krutėji
mus - prieš kosulį. Apsaugok savo brangųjį 
balsų.

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

© 1931, 
The A. T. Co., 

Mfrs.

“It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina-—Šiluma švarina

Jįįsp Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus— pries kosulį

Išardymas, autaisymau, sustatymas, supraat 
ir plano automobilio; mokinant dienomia ...... __ _ ____
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICIINiAVIC1US. B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojnme už mažą užmokestį.
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki V-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 rvto iki 2 vai. po pietą.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 
llllillllllllllll!llllll!lll!iillillllhll|l!ll!Ii!UII3IIIIKIIII!llilllii!IIIIIIIIM^

THE COLLECTED WORKS OE

AT
ztmng
Issued

padedam

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 

International Publishers

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

if

4G Ten Eyck Street
,,

Brooklyn, N. Y.

oaonoKano:

spazmingu.no
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D. Furmanov.

Mūšiai prie Miesto Ufos
Vertė Valstiečio Sūnus.

a

veikia jo mintis ir plaka jo širdis. Kas su 
Frunze bendrai dirbo, tas tą pamena ir ži
no, kaip jis energingai ir su džiaugsmu vi
sas save atsiduodavo revoliucijai, ir min
tis ir energiją ir viską tose sprendžiamose 
kovos dienose.

Sudarytas kietas ir tvirtas prieš Kolča- 
ką Raudonosios Armijos kumštis. Karo 
frontas tartum pradėjo nauja dvasia kvė
puoti. Pasidarė gyvesnis, atsirado nauja 
viltis ir apėmė kovotojus džiaugsmas. 
Greitai ir tinkamai persigrupavo mūsų jė
gos,—mūsų pulkai jau nesitraukia atgal, 
sustojo, apsikasė ir pasirengė kovon.

Ir štai atėjo lauktosios dienos: Frunze 
patsai vedė pulkus į užpuolimą ant KolČa
ko jėgų.

Kaip, nejaugi mes eisime pirmyn? Ne
jaugi atėjo galas gėdingam pasitraukimui 
Raudonosios Armijos? Nejaugi mūsų rau
doni pulkai puola pirmyn, kad aplaikyti 
naujas pergales?—kalbėjosi kovotojai.

Su didele energija ir džiaugsmu mūsų 
pulkai pasisuko ant priešo—padrąsinti, 
tvirti, jau ne tokie, kurie pirmiau traukėsi 
atgal, kaip galingos upės vandens pasilei
do jie pirmyn ant priešo.

Štai jau susitiko mūsų pirmosios eilės su 
priešo pirmais būriais, — greitai ir ener- CŲUOlocvUJYltv
gingąi sunaikinome juos, o likučius nuvijo-'^“?kuojančiuT7rr b i ninkus 
me atgal. Dar daugiau dvasiniai sutvirtė-j Mansfielde, suorganizuoti eili- 
jo mūsų pulkai... Vėl susitikome su prie- nių darbininkų komitetus vedi- 
šais, ir vėl mūsų pergalė. Stiprėjo mūsų i m,ui streiko. Taipgi kviečia vi- 
jėgos. Štai jau pirmieji mūsų karo laimi-'sus jaunuosius darbininkus, 
Idai—pirmieji belaisviai, priešo kanuolės, ' besirandančius kovos lauke, 
kulkasvaidžiai ir tt. Štai žinios, kad į mū- ' išrinkti delegatus ir prisiųsti į 
sų pusę pilnai perėjo Kolčako pulkas, čia ! Younfi’stown gegužės 30-tą die- 
vėl žinios, kad priešo jėgos susiūbavo išil- 
gai visą karo frontą... g

Štai pirmosios mūsų pergalės. Žinia ^Haf Lyg7s ^YoutrCommTtte^ 
apie jas ritosi per musų pulkus. Tai buvo j 1426 West 3rd St., Cleveland, 
džiaugsmo dienos. Vis drąsiau ir galingiau Ohio.
eina pirmyn nesulaikomi raudoni pulkai, ’ Jaunas Darbininkas.

i ritasi raudonoji banga. Jau mes esame pa- i
ima-

jaunų darbininkų suplauks į 
Youngstown, Ohio, 30-tą die
ną gegužės.

300 jaunų darbininkų išėjo 
į streiką sykiu su 1,500 plieno 
darbininkų Empire Steel kom
panijos Mansfield, Ohio, prieš 
algų kapojimą. Visi darbinin
kai laikosi drūčiai ir solidarin- 
gai, reikalaudami kompanijos 
atšaukimo algų kapojimo. 
Streikas bus laimėtas, jei dar
bininkai nepasiduos išdavikiš
kai vadovybei Amalgameitų 
Associaoijos Geležies, Plieno 
ir Blekių vadų, kurie jau pa
sirodė ant scenos su panašiais 
tikslais, kaip jie visuomet pa
sielgia. . .

Jaunųjų Darbininkų Komi
tetas Metalo Industrinės Lygos 
persergsti jaunuosius darbinin
kus Empire Steel Kompanijos 
Mansfieldo, kurie dabar strei
kuoja, kad tėmytų žygius A. 
Darbo Federacijos vadų. A. 
D. Federacija niekuomet ne
bandė suorganizuoti jaunuo
sius darbininkus, niekuomet 

' nekovojo už jų geresnes sąly
gas. Metalo Darbininkų Indu
strinė Lyga atsišaukia į plieno

Pavasarį, 1919 metais, kaip juodas debe
sys užgulė Kolčakas ant Pavolgės miestų. 
Raudonoji armija pasitraukė iš Ufos, Be- 

' Lebei, Buguruslano ir kitų miestų. Mūsų 
armijos dalys traukėsi prie pat upės Vol
gos. Prie Buzuluko, prie Samaros, Kine
lio ir kitų vietų mūsų pulkai tai ėjo pir
myn, tai traukėsi atgal. Mūsų kovotojai

• 'buvo nupuolę dvasioje.
Atrodė, kad niekas jau negali pakelti jų 

kovos dvasią, kareivių, kurie jau neteko 
. savim pasitikėjimo.

Kolčako pirmosios eilės jau buvo apie 40 
verstų nuo Buzuluko miesto, jieškojo pa
togesnės vietos pasiekti Volgos upę ir per
sikelti. Puldavo ant mūsų demoralizuotų 

’ armijos pulkų. Artinosi didelis pavojus.
Frunzės štabe ir kitose armijos vado- 

; vaujančiose dalyse užvirė darbas. Greitai 
buvo atitraukiama iš pirmųjų eilių ir siun
čiama į užpakalį tos armijos dalys,.kurių 
kareiviai buvo nupuolę dvasioje; į pirmas 
eiles buvo pasiųsta nauji pulkai, sveiki, 
drąsus ir kovingi. Pastatyta tvirti ir jau 
daug kartų buvę mūšiuose komandantai. 
Prisiųsta iš užpakalio bolševikų būriai; 
tvirtėjo dvasia ir pasidarė ko vingesni pul
kai, iš kitų frontų buvo prisiųsta kovingi

• pulkai. Tiesiog prieš Kolčako centrą pa
statyta garsioji Čepajevo divizija. Prisių
sta daugiau kanuolių, amunicijos, šautuvų, 
kulkasvaidžių, dinamito ir pragyvenimui 
reikmenų. Užpakalyje buvo iškeltas obal- 
sis:—“Viskas del karo fronto!”—ir gele
žinė ranka vykino jį gyveniman. ___ ______ __ ____ ___  _ (

Patsai draugas Frunze atvyko į šį karo|£mę Buguruslaną ir Belebei miestus,' ima-'
frontą. Pas ji stabe eina pasitarimas. Jis|me čišmą ir išeiname ant Belaja' upės 1 SKAITYKIT IR PLATIN- 
diktuoja įsakymus pulkams ir divizijoms, j kranto; jos vanduo šniokšdamas ir puto-' “r atwip”
jis vedžioja palkele po didelį zemlapj, per-1 damas plaukia. Prieš mus augštai ant kai-: 
statmeja mažus vėlukus, ant.kurių yra įra-1 no yra miestas Ufa. Tas miestas, tai kaip i 
syta pulkų numeriai; vedžioja keliais ir įr vartai į Sibiro erdves, tai miestas, kurį i 

. keldinėja tuos vėlukus (tai yra pulkus) paėmus mes atsidarome plačiai duris prie;
per upes; tas lengva ant žemlapio, bet kaip naujų pergalių. ' i

Ufa, nepaisant visko, turi būt paimta! j 
Kolčako armija pasitraukė už upes; jie!

per upes; tas lengva ant žemlapio, »et kaip 
bus gyvenime? Tai vėl veda pulkus plentų 
ir gelžkelių keliais, per miestelius, sodžius
ir kalnus ir ilgiau apsistoja prie ant žemlapio ant savo kelio išsprogdino tiltus, sudegino 

• juodu tašku atžymėto—-didelio miesto, ir javus ir grūdus, sudegino šieną, sunaikino 
> sodžius ir miestelius,—raudoni pulkai ėjo 

divizijas ir korpusus. . . Raudonos armijos apsupti gaisraviečių. Priešas antroje upės Trnrlnn Java nlnYMin Izniw mt i I • • T — j • i • iv • i
• vėl kilnoja vėlukus, veda ir veda pulkus, 
r <

vadas daro planus, kaip sumušti priešą. ..
Šalę d. Frunzės stovi draugas Kuibuše- 

vas. Jis. nuvargęs ir akys neturi žydrumo, 
J miegas apima, jis pakrato galvą, apaugu-
• šią dideliais plaukais. Frunze ir Kuibuše- 

vas kalbasi, jie daro didelės istorinės reikš
mės tarimus. Jie pertvarko pulkus, siun
čia žinias į užpakalį, į Maskvą, Leningra
dą ir kitur. Ir kartu su jais geriausi drau
gai, kuriuos tik jis, Frunze, žinojo ir pa
sirinko: F. F. Navickis, Karatygin ir kiti. 
Jie tose dienose atliko tokius didelius dar
bus, apie kurių svarbą dar ir dabar stoka

’ žinių: jie valandų valandas išbuvo pirmo
se eilėse ir žvalgyboje teiraudamiesi, kaip 
dalykai ten yra, stengėsi patirti priešo 
spėkas ir mūsų jėgų galią, kovotojų dva
sią, iš mažyčių gabalėlių sudarė dideles iš
vadas ir nusakė kovos liniją. Jie patiekė 
tą medžiagą del Frunzės, Kuibuševo, Bą- 
rhnavo ir Elievo, ka;l jie iš to padarytų 

; išvadas, kaip turi kovoti Raudonoji Armi
ja, kaip sudaryti planus, iš jų nupinti bai
sų tinklą, į kurį būtų galima pagauti viso 

; senojo kapitalistinio pasaulio aprūpintas

• vos Štabas.

sodžius ir miestelius,—raudoni pulkai ėjo

pusėje apsidrūtino, tik ir kyšo juodos 
gerklės Anglijos kanuolių, kurias ji jam 
suteikė; ten daug jo kariuomenės, daugy-! 
be oficierių ir ištikimos kariuomenės.

Frunze pasižadėjo paimti Ufą, o Kolča- 
kas iš kitos pusės, prisiekė, kad jis įjos į 
Maskvą: du istoriniai pasiryžimai ir. du 
ipasižadėjimai Ufofe karo fronte. Ufą stai
giai reikia išplėšti iš tvirtų priešo rankų. 
Bet kaip pereit tą putojančią Belaja upę, 
kada nėra nei laivų, nei baržų, nei sielių 
(troptų)? Ką gi reiškia keletas valčių ir 
sielių, mūsų atgebentų prie upės kranto, 
palyginus su Ufos tiltu.

Kur tai, apie Krasnyj Jar, apie 20 vers
tų augščiau Ufos miesto, mūsų raiteliai su
laikė du garlaivius, kuriais važiavo oficie-; 
riai. Oficierius nuskandino, garlaivius pa
siėmė. Tie garlaiviai turėjo suvaidinti 
svarbią rolę. Greitai mes pasibudavojome 
iš sielių plaustus ir ten arti Krasnyj Jar 
sutraukėme divizijas: pirmoji eis Čepaje- 
vo divizija, jos pirmas pulkas Ivanovo- 
Voznesensko audėjų pulkas.

Prie Krasnyj Jar visi komandantai ir

Visos informacijos galima 
gauti iš Metal Workers Indus-

Naujiena 
Muzikantams 

Lietuviškas Džiazas 
Lietuviška Muzika

Ką tik išėjo iš spaudos se
kantiems instrumentams: 
piano solo, pirmai ir ant
rai smuikoms: trumpėtai 
ir clarnetui, 20 lietuviškų 
šokių 5-iems instrumen
tams, kaina $3.00, yiena 
knygutė $1.00.

Reikalaudami rašykite:

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y..

£

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAM!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ 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 2(Jc
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

- PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie 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. .Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus., ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Detavos Darbininkės ir Poniutės
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

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

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.

Kolčako jėgas. Dirbo ir rengėsi mūsų ko- komisarai sutrauktų čia Raudonosios Ar- 
. — ZįJL— mijos dalių-laikė pasitarimą. Ten dalyva-
k Visi suprato, kokis momentas, kokia di- vo ir Frunze. Jis atsargiai pasvėrė kiek

vieną smulkmeną, išskaitliuoja, kiek valan-I 
dų turi trumpa liepos mėnesio naktis, ka
da vakare pradės temti ir kokią valandą 
aušti, kiek galima kovotojų patalpinti ant 
garlaivių ir plaustų, kiek laiko paims per
kelti į aną pusę upės,’—vienas, kitas ir ke
lintas pulkas... Pasverta viskas, sužinota 
kiekviena smulkmena,—kaip ant delno vi
sas plapas, kaip ant delno mūsų spėkos,

* dėlė atsakomybė gula ant jų: čia ne. svei- 
kata arba gyvenimas atskiro kovotojo bu-

;• vo statoma ant kortos, bet gyvavimas So-
* vietų Rusijos, naujo proletarinio pasaulio.

. . Su didžiausia energija ėjo darbas ir pri
sirengimas tų stebėtinų žmonių, genijų 
liaujos tvarkos: Frunze mokėjo pasirinkti 
sau pagelbininkus, panašius jam pačiam. 
Su-Frunze neužmigsi,—jis išjudins tave iki 
pat gilumos tavo jausmų, sumobilizuos į mūsų galimybės, ištirta ant kiek tik buvo 
kiekvieną lašelį tavo energijos, tavo min- galima ir t priešo spėkos, paimta atydon ir 

; čių, pastatys tave ant tvirtų kojų, privers1 atsitikime priešo kontratakos, kas daryti, 
tavo širdį taip plakti ir mintis veikti, kaip ' kas veikti. (Bus daugiau)
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CLEVELAND, OHIO

Darbininkų Kovos

Valstij os
I rencijoj, įvykusioj Columbus, 

Ohio, gegužės ,11-tą dieną, 
vienbalsiai priimta rezoliucija 
rėmimo Nacionalės Jaunuolių 
Dienos demonstracijos, kuri 
įvyks 30-31 dierftimis gegužės, 
Youngstown, Ohio. Tai bus 
Jaunųjų-Darbininkų kovos die- 

- nA visos Ohio valstijos prieš

■P'
■ ■ ■ 7 '■
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i bedarbę ir už pilną apdraudą 
bedarbių^

Bedarbių konferencija susi
dėjo iš visos valstijos delega
tų, dalyvavusių alkanųjų m^r-

lumbus, kur buvo priduoti rei
kalavimai valstijos legislatu- 
rai ir pačiam gubernatoriui, 
reikalaujant tuojautinės pa- 
gelbos bedarbiams ir .bedar
bių apdraudos.

Pakelyje alkanieji maršuo- 
tojai, 
visur

Bedarbių konfe- šavime į valstijos sostinę Co-

agitaciją už Jaunųjų Darbi
ninkų dieną Ohio valstijos, • 
kaipo kovos dieną prieš impe
rialistinį karą, už gynimą S. 
Sąjungos ir už ūmią bedar
biams pagelbą. Tūkstančiai
. \ ’ i

kur tik laikė mitingus, 
kėlė klausimą ir vedė

Bell Phone,- Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US- UNDERTAKER

Iftbnbamuoja ir laidoja numiruniu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainų nuliudimo 
valandoje Ratikitės pas mnne. Pas mane 
galite gauti lotus ant viaokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainą. —

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

DETROITO LIETUVIŲ DARBINI^ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galimajjit-kti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir SOW CHENE ST„ DETROIT, MICH.

IWiX



RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO Choras nutarė

LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

J. Sklenys

mi

ir pri

Laisniuotas Graborius

vis dar

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J.

BREMEN
EUROPA

Vardas.

State.Mlentats

jei uz 
bonkos

nuo
Fer-

Tai 
tokius 
džinės 
darbai 
mi.

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

ULMER PARKAS 
PADIDINTAS

savo klases reikalus.
> | lietuvio darbininko 

valstiečio šeimy- 
aĮy ji negyventų.

prie manęs sekančiu
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

ka pas bosus darbus, geriau 
užsirašytų darbininkišką laik
raštį už tuos pinigus ir, įga
vę klasinės sąmonės, stotų į 
darbininkiškas organizacijas 
kovai prieš kapitalistinę siste
mą ir prieš visus bosus, par
duodančius darbus.

Siųsdami pinigas eu savo adresu, ažraiykite:

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

Šiuomi primenu savo <draugams, jog aš 
praktikuoju^ savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry 
Dabar mano antrašas:

Šis miestelis daugiausia ap
gyventas italais darbininkais. 
Nors darbininkai prietaringi, 
bet jie parodė klasinio karin
gumo su policija ir mušeikom. 
Ne tik vyrai, bet moterys ir 
kūdikiai kovėsi su policija. 
Vietos policmanai buvo gerai 
apstumdyti.

Valstijos kazoku] viršininkas 
sakė, kad jis visus susirinki
mus, kur tik bus surengta, iš- 
ardysiąs. Bet darbininkai at
sakė, kad tu visų neišardysi 
ir visi] mūs badau jaučių nesu
areštuosi!

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 8-1411

Draugai, darbininkai, laikas 
susiprasti, organizuotis ir ko
vot prieš kapitalistinę sistemą 
išnaudojimo. L.D. Susivienijimo kuopos 

susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Tai negerai. Reikėtų vi
siems lankytis. Kuomet išva
žiavimo komisija raportavo, 
kad pelno liko virš poros de- 
sėtkų dol., tai penkinę nutar
ta paaukauti į Apsigynimo 
Fondą. Tai labai gerai, nes 
dabar reikia daug lėšų padėti

ą iki' 2 vai. po piet.
r YORK AUTO SCHOOL

228--2nd AVENUE, Kampas 14th St. - NEW YORK, N. I»

Su pirma gegužės 1931' metą 
sukanka 20 mėty nuo įsisteigimp 
“Laisvės". šiemet “Laisvės99 pik
nikas bus kaipo 20 mėty jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks 4-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. 4-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku- 
stems bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir btts lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš arti ir 
toli rengtis prie šios iškilmės; 
kviečiame darbininką chorus at
vykti ir revoliucinėm dainom svei
kinti savo dienraštį, kuris gina mū
są klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę" materialiai ir 
lai (Luoda jos rėmėjams inspiraci
jos grumtis tose darbininką kla
sės kovose, į kurias “Laisvė" mus 
šaukia, “L." Administracija*

ainintojai. Klases dieną ir nak> 
... Ekspertai mokytojai.

numušeme pilno mechaniško kurso

Ulmer Parkas, kur “Laisvė" 
laiko savo piknikus, žymiai padi
dintas. Praplatintas ant 30 pė
dą ir pailgintas ant 35 pėdą. Pa
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200‘ aulomobilią. 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 pikniką 
bus puikios vietos įvairiems žais
lams.

L u t w i'n’s Rali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
RčaI Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų įr žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

darbininkai vėl atėmė iš jo ir 
pastatė kalbėti. Pribuvus 
daugiau valstybės, kazokų, li
kosi areštuoti kalbėtojai. Kuo
met vežė kalbėtojus, darbinin
kai kazokus tuliojo, kaip vil
kus, ir visi bėgo prie miesto 
rotušės atimti kalbėtojus. Po
licija ir gengsteriai, bijodami 
darbininkų, kad neatimtų kali
nių, nugabeno juos į valstybės 
barakus Wyoming, Pa. Geng
steriai norėjo pasigauti kalbė
tojus, bet vietos policmanam 
buvo pareikšta darbininkų, 
kad jūs esate atsakomingi už 
minėtus žmones.

gauti. Kasyklos uždarytos, c 
kurios dirba, tai tik dirba die 
ną ar dvi į savaitę. Darbiniu 
kai jniršta badų. Kuomet N 
M. U. surengė prakalbas ii 
aiškino bedarbiams, kad jie or- 
ganizuotųsi ir vestų kovą už istreiklaužyste 
bedarbių apdraudą ir kad tuo- 
jautinę pagelbą suteiktų mies
tas, tai miesto valdžia atsa
kė areštu kalbėtojų. Kurie 
darbininkai turėjo įsitikini
mus, kad valdžia gelbsti jiem, 
tai dabar jau aiškiai mato, 
kad ne.

yra
Mą 
kietėjimą 
na daug rūpesčių ir 
25 centai už skrynutę

> Kalbėjo drg. Cheron angliš
kai ; Butkus — lietuviškai ir 
draugas Slučevski — rusiškai. 
Visi kalbėtojai pasakė po la
bai gerą prakalbą apie bedar
bę, apie kapitalistų puolimą 
bei terorizavimą klasiniai su
sipratusių darbininkų ir apie 
tuos didelius ir svarbius del 
darbininkų darbus, kuriuos at
lieka Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Ypač žingeidžia 
ir turininga prakalbą pasakė 
lietuvis kalbėtojas E. Butkus.

Pasibaigus prakalboms, bu
vo vienbalsiai skaitlingos susi
rinkusios publikos priimta dvi 
rezoliucijos prieš kapitalisti] 
suokalbį nužudyti 5 nekaltus 
Patersono darbininkus ir 9 
Scottsboro negrus jaunuolius. 
Taip pat ir už visų darbinin
kų klasės politinių kalinių pa- 
liuosavimą.

Susirinkimas pavyko visais 
atžvilgiais, ir tokis skaitlingas 
publikos atsilankymas į pra
kalbas pasitaiko tik retenybė
mis šiame miestelyj. Aukų 
T.D.A. surinkta $16.21. Di
desnes aukas davė: K. Stepo
navičius $2.00; po $1.00: M. 
Vaikys, S. Garbačauskas, B. 
Naudžiūnas, K. Bukaveckas ir 
J. Tumavičius. Smiulkių su
rinkta $7.21.

Reikia pažymėti, kad įsio 
skaitlingo susirinkimo didžiu
mą publikos sudarė lietuviai 
darbininkai, o ir aukavime 
duosesniais pasižymėjo. Pa
girtina, kad šio miestelio lietu
viai darbininkai supranta sa
vo klasės reikalus ir juos re
mia.

Kuomet T. D. A. dėjo visas 
pastangas tuojausIšbėluoti, tail 
vieni viršininkai siuntinėjo pas 
kitus, ir kol kas dar nėra pa- 
liuosuoti kalbėtojai.

Kiek yra žinių, kad valsty
bės kazokų viršininkas, kapi
tonas Clark įsakęs Swayers- 
villio policijai neduoti leidi
mo laikyti bedarbių susirinki
mo ir, jei Sius leidžiama, tai 
jie išardysią.

Minėtam/ miestely darbinin
kai jau nedirba daugiau kaip 
metai ir nekur darbo negali

Delei kapitalistų gašlumo 
didesnių pelnų ir ■ nepaisymo 
apsaugoti darbininkus nuo ne
laimių, čia neteko gyvybės 
Baltrus Vaitukaitis. Jis dirbo 
Spencer .Kellogg Oil Co. prie 
iškrovimo laivų, ir bedirbda
mas nupuolė į dugną laivo 
apie virš 15 pėdų žemyn, mir
tinai užsimušdamas.

Velionis buvo nevedęs, apie

šis bjaurus darbas yra kapi
talistinės sistemos išdavas. Bo
sas, naudodamasis darbininkų 
nelaime, plėšia iš jų paskuti- d. Nelsoną nuo platformos, bet 
nius sunkiai uždirbtus centus, 
pardavinėdamas jiems vergiš- 
kus darbus, o tie darbininkai, 

\\urie eina ir perka tuos dar
bus, taipgi atlieka tokį- pat 
bjaurų darbą, kaip bosas par
duodamas. Nes |aip daryda
mi darbininkai savo būvio ne
pagerins, o tiktai padvigubina 
išnaudojimą patys savęs. Tan
kiausiai tokį darbininką bosas, 
palaikęs kiek laiko darbe, pa
leidžia, jei jis jam neduoda 
kyšių bedirbdamas. O jei nuo
latos bosui atiduoti tūlą dalį 
savo uždarbio, reiškia duoti 
save išnaudoti dvigubai. Ir to
kie darbininkai yra lygūs 
streiklaužiams. Bosa<ns pra
dėjus duoti, nėra galo. Jie 
pripras ir reikalaus nuo kožno 
darbininko. Ir kolei duosi pi
nigus, būsi gęras, sustosi da- 

L*vęs, būsi pravarytas iš darbo, 
•|kaipo “netikęs” darbininkas, o 

į tavo vietą priims kitą, kuris 
jam duos pinigus. Taip, kaip 
kunigui.. Kol parapi jonas 
duoda pinigų, tai “dievobai
mingas” ir geras; sustojo da
vęs, paliko eretiku.. .

Tie darbininkai, kurie per-

Bedarbiai Kovojo su 
‘ Vietps Policija

SWAYERSVILLE, Pa. 
Gegužės 9 d. buvo masinis 
tingas bedarbių, kur dalyvavo 
500 darbininkų ir atydžiai 
klausėsi kalbėtojų. Gegužės 
13 vėl buvo surengtas mitin-i 
gas ant gatvės. Darbininkų į 
susirinko 1,500 — veik visas 
miestas. Policija norėjo išar
dyti mitingą, bet negalėjo. Iš
badėję darbininkai neleido iš
ardyti. Pylė vandeniu į akis 
policistams, kurie tik bandė, 
nutraukti kalbėtojus. Vietos 
policija negalėjo išardyti, .o 
buvusis valstybės kazokų veži
mas bijojo pasirodyti. Vie
nas policistas buvo nutraukęs ■

60 metų amžiaus. Paėjo iš 
Lietuvos čyčkų kaimo, Alvito 
parapijos, Vilkaviškio Apskri
čio. Tai buvo fiziniai tvirtas 
vyras ir, kaipo darbininkas, 
niekados savo vardą nesutepęs 

s. Bet jo gyveni
mas šįoje šalyje, tai buvo tik
ra gelmė tuštybių. Alkoholis 
—tai jo buvo patieka ir viso 
gyvenimo nelaimė. Kada dirb
davo, tai net maisto sau pa
vydėdavo ir taupydavo kiek
vieną centą, o kiek susitaupęs^ 
vėl paskęsdavo tame pragariš
kame alkoholizme. Ir taip 
sunaudojo visą savo gyvenimą 
fabrikantų ir karčiamninkų 
naudai.

KINGSTON, Ont., Canada. 
—Čia, kaip ir visur didelė be
darbė. Vieną gražią dieną pa
sklydo žinia, kad reikalinga 
prie gelžkelio darbų darbinin
kų. Į tą vietą susirinko apie 
500 darbininkų. Kada bosas 
atėjo, tai iš visos didelės mi
nios iššaukė pavardėmis kele
tą darbininkų, o kitiems liepė 
eiti namo. Visi pradėjo žin- 
geidauti, kokiu būdu bosas ži
nojo tų darbininkų pavardes, 
kuriuos jis iššaukė jį darbą. 
Kadangi iš tų laimingų buvoJr 
mano vienas frentas, aš pasi- 
ste. giau sužinoti, kaip jo pa
vardė pateko bosui. Jis paaiš
kino : “Pasistengiau pirma 
matyti bosą ir nunešiau jam 
bonką “džinės” (degtinės). 
Jis nesutiko už bonką džinės 
duoti darbo ir reikalavo pri
dėt prie jos penkinę pinigais. 
Išpildžiau 
daviau

Iš Sysirinkimų
Paskutiniai T.D.A. ir A.L.D. 

L.D. kuopų susirinkimai buvo 
sėkmingi ir padaryta gerų ta
rimų. Apkalbėta apie 9-nių 
juodukų neteisingą teismo 
nuosprendį,, kuriuomi nuteista 
visi nužudyti ir pasiųsta Ala- 
bamos valst. gubernatoriui te
legrama, reikalaujant išnaujo 
tą bylą peržiūrėti. Taipgi ki
ta telegrama pasiųsta Calif, 
valst. gubernatoriui, kad pa- 
liuosuotų Imperial Valley po
litinius kalinius, kur nuteisti 
už streiko vadovavimą.

Lietuviai darbininkai ir or
ganizacijos turėtumėt daugiau 
veikti, gelbėti T.D.A. vesti by
las ir kartu gelbėti organizuot 
bedarbius į bedarbių komite
tus. Pasirodo, kad reakcija 
pradeda daugiau siausti. Va
dinasi, išnaudotojai mato, kad 
ekonominis krizis vis eina di
dyn; 'daugiau ir daugiau dar
bininku] išmeta į bedarbių ar
miją, į bado nasrus, ir kad vis 
grieščiau išmestieji stoja į ko
vą prieš išnaudotojus ir pa
vergėjus. Tai jiems tik viena 
išeitis tėra: reakcijos pagelba 
nuslopinti kiekvieną darbinin
kų išstojimą į kovą.

Reporteris.

Vietos Žinios
Gegužės 10 d. vietos lietu

vių ir rusų T.D.A. kuopos bu
vo surengusios prakalbas . už- 
protestavimui prieš kapitalis
tų provokacinius suokalbius 
ant nekaltų 5 Patersono dar
bininkų ir 9 negrų jaunuolių 
Scottsboro darbininkų, gu
riems dabar gręsia mirties li
kimas.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių’
Turi .didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir 
tik 3 blokai 
Staten Island

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 

antrašu:
STREET

Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-6261

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

Padaro Silpnus Or
ganus Stipriais

Nu«a- Tone priduoda naują jčpą ir gyvu
mą silpniems, iKsidevėjusicins organams. Jis 
pašalina iš kūno ligų perus, suliprina silp
nus inkstus, nugali skilvio pakrikimus, gal
vos skaudėjimą ir kvaitulius. Nuga-Tone 
atgaivina silpnus nervus ir raumenis ir pa
daro jūsų miegą poilsingą ir atgaivinanti. 
Jeigu jūs stokuojate S|x-kų ir gyvumo, būti
nai gaukite Nuga-Tone ir pasigerėkite .gera 
sveikata ir veikliais organais. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu ap- 
tiekininkaH neturi jo, paprašykite jj užsakyti 
del jūs iš savo urmininko.

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 
‘RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemes ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrines revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svambiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalj darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu-, 
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už !
Kiekvieno 
tarnautojo ] 
na, kokioj 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artpją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užpreųume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana,
‘RAUDONASIS ARTOJAS’
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje..................... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

‘RAUDONASIS ARTOJAS’
Minsk, UI. Sovetską j a No. 63, 

Red. Lit. Gaz.

per-1 
r u g-;

Po pertraukai rengsis 
prie perstatymo operetės “Ne-į 
baigta Kova.” Pereitą sezoną ■ 
choras, po vadovyste Nellies 
Savickiūtės neblogai pasidar
bavo. Tik reikia didesnio 
skaičiaus dainininku.

“L.” Koresp.

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo- 

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj, 
f—11 m Iii lliutl- ■ Bendrasai taisymo darbas, praktis- 

» -kas šapo j lavinimas; abelni pertai-
I ' I K symai, pritaikymai; sudėjimas ifrŪL 

skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, .mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

reikalavimą 
savo pavardę.”
galite suprasti,
darbus reikia

ir penkinės, tai gejrą|ni 
dar brangiau atsiekia-

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ant VANDENS 
per Cherbourg—6 dienos per Bremen 

t TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ
Specialis trūkis iš Bremerhaven

ekspresiniu laivu COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai

OL» gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais
BML Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-D r e s d e n 

Informacijų klauskite pas bite vietinį
I ill B agentą arba
¥13 57 BROADWAY, NEW YORK

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50

i Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta, 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. .
madieniais 10-tą vai

Kaip žmonės kalba, tai jo 
du broliai gyvena Baltimore  j, 
Md. Jei taip, tai broliai ga
lėtų pasiteirauti ir gal gautų 
kiek atlyginimo iš kompanijos 
už šią nelaimę.

Kalbėta apie krimjnalio sin- 
j dikalizmo teises, kuriomis Ca- 
jlifornijos valstijoj terorizuoja 
darbininkų judėjimą. Dabar 
vedama smarki agitacija, kad 
tas teises panaikinti. Tuo tik
slu yra šaukiamos kelios kon- 

'ferencijos. Viena bus 30. d. 
i gegužės Fresno, Calif. Tai 
! bus visos valstijos konferenci- 
į ja. Ir minėtos kuopos išrinko 
[5 delegatus į tą konferenciją, 
i Tai labai gerai, kad pradeda- 
Ima aktyviškiau veikti tarptau
tiniame darbe.

Los Angeles'lietuviai darbi
ninkai gerai laikosi už Komu
nistų Partijos nustatytą liniją 
ir smerkia tuos, kurie kovoja 
prieš Partijos poziciją, griau
dami darbininkų judėjimą. Tuo 
tikslu priimta rezoliucijos už 
Partijos liniją ir smerkiančios 
oportunistus.

Šiame susirinkime A.L.D.L. 
D. kuopa iš iždo paakavo $5, 
“Vilnies” pasveikinimui ir $10, 
nariai suaukavo. Tai viso $15 
paaukauta “Vilniai,” su sąly
ga,. jeigu suvažiavime paims 
viršų partijos pozicija. Aukau- DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?
ligas įvaro, bet ir J grabą paguldo,
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
tai kanuolS prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už

kuria žmogui pagami- 
unkių ligų

tojų vardų neminėsiu, nes bus prieš fašistų puolimą 
paskelbta “Vilnyje.” Čia tik 
pažymėsiu, kad mūsų darbš- traukti pamokas iki 1 d 
čioji veikėja d-gė Levanieriė 1 pjūčio 
aukavo net penkinę. Bet to, 
abi kuopos aukavo po $5 va
jui liž atšaukimą kriminalio 
sindikalizmo įstatymo.

Gerai pasirodė nariai šiuose 
susirinkimuose. Reikėtų kož- 
nam nariui užsidėti sau parei
gą šis tas padirbėti, o ne krau
ti visas darbas ant keleto na
rių, kurie jau ir taip daug dir-

VISOKIU RŪŠIŲ SURGIKOS REIKMENES
VYRAI, MOTERYS IR VAIKAI, ar jūs sergate patrūkimu, ar 

jūsų viduriai nusvirę ar perdaug atsikišę? Ar jums reikalinga dir
žas po operacijos?

t
 Mes' jau 23 metai specializuojamas ,itTff7nMir|Įrj.j.iL _ 
pritaikyme ir gaminime diržų (trus- 
sės), guminių kojinių, padams pape- m
džių del nesveikų kūjų ir šiaip viso- 
kili dirbtinių kūnui dalių.’ t 
Moterims patarnauja moterys, o vyrams-—vyrai. Alės 
parduodaiųe šlubiems vaikščioti lazdas'ir invalidams kė
des. Alės juos parduodam, išnuomuojam ir taisom. Visas 
mūsų darbas garantuotas ir labai prieinamomis kainomis.

Egzaminuojatn veltui. Darbo valandos:’ nuo 9 v. ryto iki 8 v. va
kare. Sekmadieniaiš susitarus.

HIRSCH’S SURGICAL SUPPLY CO.
347 BROADWAY, tarp Rodney it Keap gatvių, BROOKLYN, N. Y 
Trečio# durys nuo Commodore teatro, du blokai nuo Williamsburg tilto 

Telefonas Stagg. 2-5297. Įsteigta 1908 metais.

A. L.ClVlNAb

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Knapsi Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-8796
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V I P T* IM F ę 11\I I O Q j Svarbus Newarko Lietuvių .V 1 Ej 1 111.1L D Ia 111 1 Vf m ^Darbininkų Susirinkimas
I NEWARK, N. J. — A.L.D. 
L.D. 5-tos kuopos, Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimoj 
lietuvių kuopos ir L.D.S.A. 10- 
tos kuopos bendras susirinki- 

'mas įvyks gegužės 22 d., 8-tą 
j vai. vakare, 90 Ferry St., New-

>
Iš Darbininkų Susivienijimo (Stengsis Deporiuot Pat 
Konferencijos deki Apskričio Devine, Kairiųjų Audėjų 
Įkūrimo Centro Sekretorių

Sekmadienį buvo atlaikyta' NEW YORK.—Pat Devine,,............ —»----- .
New Yorko ir apielinkės Dar- j veikiantysis sekretorius kairio-! arke, N. J. Kviečiame taipgi 

kuopų’sios Nacionalės Audėjų Uni-! atsilankyt L.D.S. narius. A le- 
invijči xu«i»vco svetai- jos, buvo pereitą šeštadienį į tos I.L.D. atstovas duos pra- 
Jinai įvyko sulig cliff- paleistas iš federalės valdžios |nešimą apie klasių kovos kali-

bininkų Susivienijimo
konferencija “Laisvės’ 
nėję. <
saidiečių sumanymo. Konfe- nuovados,
renciją atidarė Cliffsidės kuo-i Darbininkų Apsigynimas už- j Ras iš 
pos veikėjas Chas. Steponavi- statė už jį $2,000 parankos.
čius. Jis turėjo vakar stoti kvoti-

Kol komisija
delegatų mandatus, Centro se
kretorė H. Jeskevičiūtė buvo •
pakviesta pakalbėti apie or-j
ganizaciją apskritai.
kiai nušvietė svarbiausius da-guotas,
lykus, ypač reikale pastovaus jrence audėjų streiko vadų

peržiūrinėjo ™an Jungtinių Valstijų apsk
rities teisme New Yorke.

Valdžia stengsis draugą
■ Pat Devine išdeportuot iš Anie

ji aiš- M’ikos į Škotiją. Jis buvo areš- 
'kaip vienas iš Law-i 

' j; o1 
dabar savaitė atgal jį vėl are
štavo už tai, būk jis Amerikon! 
įvažiavęs su pasidirbtais, klas-1 
tingais dokumentais.

Yonkerso Mitingas Prieš

kada Tarptautinis J nius; bus taipgi vienas drau- 
--------- “Laisvės” štabo, kuris 
duos pranešimą lietuvių kal
boje. Yra daug dalykų, kurie 
reikalauja greito bendro vei
kimo. Visi nariai būtinai turi 
atsilankyt.

Bendras Komitetas.

čarterio gavimo. Pasirodo, 
jog viskas jau padaryta, ko 
reikalavo valstijos apdraudos 
viršininkai New Yorke. Iš 
valstijos sostinės Albany atėjo 
užgyrimas ir konstitucijos. To- 

"irti”
Susivienijimo Lietuvių Ameri- į Negram Jaunuoliam 
koj advokatai ir kiti priešai 
daro skundų skundus visų val
stijų valdžioms prieš naująjį 
Darbininkų /Susivienijimą. Tai 
gal del to dar būsime kiek 
tampomi, sako drg. Jeskevi
čiūtė.

Konferencijos pirmininku iš- darbininkus. .......
rinktas_ V. Bovinas, sekretore jų iš Tarptautinio Darbininkų 

------- - Delegatų su-j Apsigynimo, kalbėjo ir moti
na dviejų nusmerktųjų mirtin 
negrų, Ada Wright, taip pat 
drg. F. Welsh, darbuotojas 
Lygos Kovai už Negrų Teises. 
Po smarkiam) demonstraciniam 
mitingui atvirame ore, paskui 
įvyko susirinkimas svetainėje 
po num. 252 Warburton Ave. 
Čia tapo sutverta kuopa iš ne
grų ir baltųjų darbininkų, at
ėjusių iš masinio mitingo, ir 
surinkta $23 aukų kovai 
devynių negrų berniukų 
liuosavimą. ....... 1 ♦
Policmanas Peršovė Kitą 
Policmaną if Vieną 
Mūnšaino Gėriką 

Sloppy Joe smuklėje, 
maicoj, policmanas G. E. Mc

A. Zablackiūtė. 
siregistravo 44.

Svarstymai ėjo gana rimtai, 
beveik be frakcijinių užsivari- 
nėjimų.

Po įvairių klausimų ir dis
kusijų, nutarta įsteigti apskri
tys Darbininkų Susivienijimo 
ir išrinkta komitetas, į kurį įei
na šie draugai: Skairys, Sta- 
kovas, Bernotas, Lukauskas, 
Bovinas, Siurbis ir greatneckie- 
tis Bečys.

Sekama konferencija nutar
ta šaukti rugsėjo mėn. pabai
goj Cliffsidėj.

V. Dalyvis.

v4«

lo skaitlingai susirinkti pama
tyt tų įdomių judžių ir tuo bū
du paremt šia svarbią organi
zaciją.

Įžanga suaugusiems 25 cen
tai, o vaikams tik 10c.

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA frontinis kamba

rys, šviesus ir gražiai papuoštas, 
dviem arba vienam draugui. Tik vie
nas blokas nuo subway, paranku va
žiuoti bile kur. Kas mylite švariai 
ir gražiai gyvent, kreipkitės pas: 
S. Polockas, 656 Metropolitan Avo., 
Brooklyn, N. Y.

(115-117)

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)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

; I Krutawieii Pa veikslai
- j “laisvės” Svetainė j

| Sovietinis judamasis paveik
usias “Trys Draugai ir Vienas 
(Išradimas” bus rodomas “Lai- 
įsvės
St., gegužės 21 d., ateinančio 
ketvirtadienio vakare, prade
dant lygiai 8-tą vai.
šio puikaus judžio, dar bus ro
doma judamieji žinių paveik

ei sieliai iš Sovietų Rusijos.
Tai bus parengimas Darbi- 

masinį mitingą Larkin Plazo.j, njnkų Tarptautinės Pašalpos, 
protestuodami prieš baltosios ^urĮ rūpinasi negrais ir baltai-

YONKERS, N. Y.—šimtai 
negru ir baltųjų darbininkų Į 
pereitą šeštadienį susirinko į

protestuodami ] 
buržuazijos užsimojimą nužu
dyt devynis negrus jaunuolius

. Apart kalbėto-

u z
pa

REIKALAVIMAI
RĘIKALINGa senyva moteriške pri

žiūrėjimui namų ir 9 metų vaiko. 
Valgis, guolis ir mokestis. Atsišau
kite šiuo antrašu. Jurgis Kondrota, 
216 McKee St., Floral Park, N.Y. 
Telefonas Floral Park 8812.

(117-119)

PARDAVIM/U
PARSIDUODA bučerne.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

K

AntradienjGeguž, 19, 1931
• I

REAL ESTATE: Namai, Žeme i
PARSIDUODA 18 akrų farma, su 

gyvuliais ir padargais, 2 šeimynų 
namas, steam heat, miesto vanduo, 
gesas ir telefonas. Del platesnių in
formacijų kreipkitės sekamu adre
su: F. M. Bertulis, Box 181, Strat
ford, Conn. Tel. 7-0973-M.

(112-117)

Telephone, Stagg 2-fifilO

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM? 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

1 Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį

, atsilankę persitikrinsiu—Pabandykite I
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street “Laisves” Nsme
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES 
Lietuvis Fotografistas^ 

Šiuomi pranešu savo kostume- 
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, Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s t u d i j a daug 
geriau įrengta^ 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
j Žinomi pranešame lietuvių vi
ešuomenei, kuri valgo restaura-

Važiuoju į j cijose, kad mes atidarėme nau- 
I Lietuvą, tai parduosiu už labai pri- i lietuviška valgykla po se- 

I ’ kančių 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 valgyklų Brooklyn^. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkes

svetainėje, 46 Ten Eyck einamą kainą. J .. ..
| vietoj, apgyventa Įvairiomis tautomis, 
daugiausia vokiečiais ir airiais, šis 
pagarsinimas bus paskutinis, tat pa- 

Aipart skubėkit pasinaudoti proga. Kreip
kitės po No. 564 Wythe Ave., Brook

lyn, N. Y. (115-118) Į

siais politiniais kaliniais, strei- 
kierių šelpimu ir t. t.

Lietuviai darbininkai priva-

^MIRTYS— LAIDOTUVĖSj

Elena Feraro, 11 m. amž., 
424 Ridgewood Ave., mirė ge
gužės 16 d. Bus palaidota ge
gužės 19-tą d., Kalvarijos ka
pinėse. Laidotuves prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

SUSIRINKIMAI
A.L.D.L.D. 18S KUOPOS 

NARIAMS
Gegužės 21 d., 8-tą vai. vakare,

Aidiečių Pramoga
Visai Gerai Pavyko

Aido Choro pramoga ( 
čiaus parke pereita sekmadie- j Donald peršovė vieną koštu 
nį Maspethe gerai’ pavyko iš marį ir savo sėbrą policmaną _ __ _
visų atžvilgių. Publikos buvo į McDonald susikirto su koštu-, jau atspausdinta, 
skaitlingai, daugiau negu tike-; meriu del msoterų, kurių ten 
tąsi. Nors tą pačią dieną tau-1 buvo kelios. Kitas policma- 

ar tris savo parengimus^ betjnaldo revolverį; o McDonal- 
Aido išvažiavimui jie negalėjo j das paleido kulką ne tik kos- 
užkenkti, kaip kad norėjo. tumeriui,

Kas liečia programos, tai Ai- licmanui. 
do Choras turėjo tikrai masi- Baldas areštuotas, 
nį dainų pokilį. Dainavo net' .. n . T*,
šeši chorai: vietiniai Aidas, [IS A1CI19S iSjailSkieiieS 
Lyra ir Lyros Vyrų Choras, va- į i 
dovaujami Retikevičiūtės; Eli-; LdliiUlUViy 
zabetho choras, vadovybėje1 Pirmadienį, Mount Olivet 
Eremino; Great Necko choras, j kapinėse, tapo palaidota Alena 
vadovaujamas Pakalniškio ir Pajarskienė, sesuo drg. F. 
Rusų Choras. Visi jie šauniai Abeko, 
dainavo. Didžiausias buvo1 Kūnas buvo išlydėtas 10-tą 
Rusų Choras, kuris pasižymėjo val. ryte iš jos sūnaus Antano 
ypatingu skardumu. namų, 1095 Halsey St., Brook-

Puikų įspūdį daro tokia dar- lyne. Į kapines palydėjo bū- 
bininkiškų chorų talka vienų relis draugų ir pažįstamų, 
kitiems. * Prie kapo drg. J. Siurba pa-

Taip pavykus Aido Choro sakė prakalbą, prisimindamas 
parengimui, Lyros Choras ke- apie velionės kad ir nedidelius 
tina pasispirt ir sumobilizuot nuopelnus mūsų revoliuciniam 
dar didesnę savo pramogą. Ir judėjime. Velionė buvo lais- 
kodel ne? Mūsų chorams pri- vų pažiūrų, ir ant kiek ji su
taria tokios didelės darbininkų prato ir ant kiek jos- spėkos 
masės. Reikia tik jąsias priei-1 ir gyvenimo aplinkybės leido, 
ti, tinkamai pakviesti per i ji prisidėjo prie revoliucinio 
spaudą ir gyvu žodžiu supa-1 darbininkų judėjimo, prie ju- 
žindinti su dalyku, o publikos dėjimo už geresnį būvį darbi- 
galima turėti, kaip šierio. Tik ninku klasei. Priklausė prie 

privalo suvienytai [Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo 132-ros kuopos ir prie L. 
D. Susiv. 1 kp.

Kaip ir daugelis darbininkų 
kapitalistinėj sistemoj jauna
me amžiuij užbaigia savo gy- [ 
venimą, taip ir A. Pajauskienė ; 
vos sulaukus 48 metų amžiaus 
užbaig-ė savo gyvenimą. Su
sidūrus su sunkiomis gyveni
mo aplinkybėmis, kurias gim
do kapitalistinė išnaudojimo 
sistema, ji neturėjo pakanka
mai spėkų tas aplinkybes nu
galėti; susirgo širdies liga, re
umatizmu, ir juo toliau, tuo 
labiau energija sėmėsi, iki pa
galios galutinai- užgeso gyvy
bės kibirkštis.

Velionė paliko du jaunus 
sūnus, Antaną ir Juozą, ir bro
lį F. Abeką.

Klaš-

lOLLYN'S

J H-

LIETUVIŠKA BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šj metą turime geriausias Perma- 
ment Waves, sulig vėliausios meto- 

. , dos. Kurie atsilankysite, gausite ge-I 
svetainėj 218, Van Sicklen Ave., East j ra> teisingą patarnavi mą už prieina- | 
New Yorke, įvyks A.L.D.L.D. 185-tos I mą kaina. " Specials turime 4 dienas j 
kuopos mėnesinis susiri/kimas. Visi , fcas savaitę. Nukerpame arba išmaz- , 
nariai atsilankykite, nes turime gOjame ir sugarbiniuojame už vieną i 
daug svarbių reikalų. Reikės rinkti i doleri $1.00, Marcei arba Finger Wa- j 
delegatus j apskričio konferenciją, ! ve> ' ‘ j
aptarti išvažiavimo reikalą ir t. t. ;

_ Taipgi kurie nariai dar neužsimokėję 
' už šiuos metus, būtinai užsimokėkite, 1 
i nes negausite knygos “Aliejus,” kuri :

Sekret. V. P.
(117-119)

laol. 11VIO P CIVIC*, tuviicv vcvu ------- - ------------------- ---------------- x

tininkai ir klerikalai turėjo du «as norėjo ištraukt iš McDo- -

draugai
veikti, tikrą darbą dirbti.

Aido Choro parengime pro
gramai pirmininkąvo drg. Na- 
livaika; šokiams griežė Wm. 
Norris smarki orkestrą, šoki
kų gi buvo tiek, kad pasidarė 
perankšta net gana didelėj 
Klaščiaus svetainėj.

Asto-

Subadė Moterį del 
Bardingieriaus

Elzė McClellandienė, 
rijoj, L. L, peiliu sužeidė savo
kaimynę F. Barney, kad pasta
roji prisikalbino burdingierių, 
kuri norėjo gauti McClellan- 
dienė. į Jinai taip pat peiliu 
suraižė du policmanus, atėju
sius tvarkos daryt.

bet ir antram po-1 
Mėlynsiūlis McDo-i

sesuo drg. F.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

<l>

e >

< >

Betts iro

513 GRAND
Antros durys nuo 1 

šalę a p tie 
BROOKLYN.

Būkite su Mumis

<b

<!>

<!>

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTeS 
CIGARAI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

25 METŲ 1
Rengia Martin Lutherio Draugystė

JUB1LEJAUS PIKNIKAS
SUBATOJ.E, 23 GEGUŽES .(MAY), 193:

• CLINTON PARKE
Maspeth Aenues, Maspeth, L. L,
Grieš Prof. Retikevičiaus Orkestrą

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
Pradžia 3:30 Vai. po Piety

Bus įvairių pamarginimų ir žaislų.
Prašome skaitlingai atsilankyti.

NEW MASSES GIMIMO POKILY 
Seredoje, Gegužės (May) 20, 1931 

Webster Salėje, 119 E. 11th St., N.Y.C

<!>
Programo išpildyme dalyvaus: ų t

Taylor Gordon, žymus negrų darbininkiškų dai
nų dainininkas; Michael Gold pasakys trumpa pra
kalbą; Margaret Larkin dainuos Gastonijos dar
bininkų dainas; 12 artistų pieš paveikslus.

<♦>

<!>

Programa prasidės 8:30 vai. vakare, 
Šokiai prasidės 10:30 valandą vakare 

ĮŽANGA $1.00
Įsigykite tikietus: New Masses; 112 E. 19th St 

Algonquin 4-4445 arba Workers Bookshop, 
50 E, 13th Street, N, Y. C.

Pelras Naujokas
Savininkas -

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105 "

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LA1BOTUVIU DIRKKTORKIB

Ifihalzamuoja ir laidoja aumlrusiua 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoras, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

416
231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

o

Mes

o 
<>

&

be
<!>

<!>

<!>

<>

<♦>

taip pat tunme žolių ir gerą Bandeli gyduolių Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

P. J. KUNDROTĄ. Savininke*
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoixit C-2017-2360-3614

I&idrpldt iį skelbimą U fiiitusrtU karts su oteakymo.

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

KUNDROTO APTIEK A

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina................................ 60e, per paštą I5«

n Rept.r

EAlSV.fi



