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KRISLAI
Litvinovas Genevoj.
Imperializmo “Teisinas”.
“Renim Novarum.”
“Draugas.”
Negalima Sulopint.

Rašo V. B.

Kas nežino Sovietų Sąjungos 
užsienio politikos? Tai tas, kas 
neskaito darbininkų spaudą. 
Darbininkai labai gerai žino, 
kad Sovietų Sąjunga turėjo ir 
turi planą išrišimui kad ir pai
nių klausimų pasaulines politi
kos santikiuose.

Tautų Lyga šaukė politines, 
ekpnomones ir “nusiginklavimo” 
konferencijas. Kiekviena tų 
konferencijų žengė ne pirmyn, 
bet atgal. Tik Sovietų Sąjunga 
turėjo tinkamą, naują planą. 
Tik Sovietų Sąjunga pasiūlė vi
siško nusiginklavimo planą. Bet 
kapitalistinis pasaulis atmetė. 
Karo prisirengimas eina dar 
smarkiau. Taikos nėra, santi- 
kiai dar labiau iškriko tarpe 
Europos valstybių. Eina visti 
galų suirimas.

Dabar vėl susirinko Tautų 
Lygos vadai, imperialistinių 
v a 1 s t y bių “dideli ” žmonės: 
Francijos Briandas, Anglijos 
Hendersonas, Vokietijos Cur- 
tius, Austrijos Schoberis ir eilė 
kitų.

, Bet nė vienas tų diplomatų 
neturi plano, kaip reikia išrišti 
bent ir tuos klausimus, kuriuos 
jie ir norėtų išrišti.

Ir vėl tik viena Sovietų Są
junga atėjo,su konkrečiu planu, 
kuris tinkamas išrišimui eko
nominių Europos reikalų. Ne 
Briandas, bet Litvinovas pasiū
lė planą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų šalių.
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsito 

. Pasaulį!

Lenkijoj Streikuoja 
20,000 Mainieriy

Draugas Ignas Gaška 4 
d. gegužės buvo teisiamas 
Kauno apygardos teismo ir 
nuteistas 8 metus prie sun
kių darbų kalėjime ir atim
tos visos teisės.

Drg. I. Gaška buvo areš
tuotas pereitais metais 
rugsėjo mėnesį. Jis vadino-1 
si Povylas Šukys ir ant to

vardo turėjo pasą. Tai jau 
nebe pirmu kartu teisia tą 
draugą. Jis jau vienu kar
tu yra iškalėjęs 3 metus ka
lėjime. Buvo išvykęs Vo
kietijon, ten dalyvavo Lie
tuvos emigrantų veikime ir 
konferencijose. Paskiau su
grįžo vėl Lietuvon darbuo
tis darbininkų klases reika
lams.

VARŠAVA.— Daugiau 
kaip 20,000 njainierių Dub- 
rovos kasykloje arti Kroku
vos miesto, paskelbė streiką 
prieš algų kapojimą. Algos 
nukapota ant 10 nu’ošimčių.

Veikiausiai Silezijos mai- 
nieriai prisidės prie strei-

DRAUGAS LITVINOVAS ATREMIA 
KAPITALISTU SKLEIDŽIAMUS MELUS

Išdėstė Kapitalistinio Pasaulio Krizio Priežastis; Faktais Su
mušė Kalbas apie Sovietų Dumpingą; Siūlo Nepuolimo 
Sutartį '
GENEVA, Šveicarija. —

i kuojančių savo- draugų ko- čia Yra susirinkę 27 kapita-
vos.

Baisūs Potvynio Nuostoliai Vilniuje
VILNIUS.— Naktį į ba-{ 

landžio 28 d. vanduo Nery 
ties Vilnium nukrito 35 cen
timetrus. Vandeniui atslūg- 
stant matosi žalingi potvy
nio pėdsakai. Pakraščių 
miškuose guli daug išverstų 
medžių. Ties Vilnium su
naikinti universiteto gam
tos fakulteto inspektai.

Vilniaus valdžios organai
Tai reiškia, kad tik išleido visą eilę atsišauki- 

naujas pasaulis turi ateities gy- mų j gyventojus,, kuriais 
įsakoma imtis priemonių 

{prieš epidemijas, kurios ga
li kilti. Kaip žinoma, van- 
dentekiai ir kanalizacijos 
potvynio suardyti ir todėl 
bijoma, kad vanduo gali tu
rėti užkrečiamų bakterijų. 
Gyventojams įsakyta gerti 
tik virintą vandenį. Vienam

venimui gerus prospektus. Tik 
Sovietai mato gerą ateitį.

Genevon suvažiavę imperia
listinių valstybių diplomatai 
ginčinasi del Austrijos-Vokieti- 
jos sutarties. Francija jau 
džiaugiasi “laimėjimais”, nes 
tas klausimas pavesta imperia
listų pasauliniam teismui iš
spręsti. Na, o tas teismas, tai 
yra dešinėji ranka tų valstybių, 
kurios turi jėgą.

Jėgą dabar turi tos valstybės, 
kurios nugalėjo Vokietiją ir 
Austriją kare. Jos visos gauna 
Vokietijos kontribucijų, tad 
ant šio punkto jos sutinka, kad 
Vokietiją galėtų lupti iki kaulo.

'atsišaukime potvynio komi
tetas praneša, kad Vilniuj 
ir apylinkėse del potvynio 
nukentėjo 10,000 žmonių. 
Nors valdžia'kiek galėdama 
šelpia nukentėjusius, ta- 
čiaus to šelpimo nepakanka 
ir komitetas ragina Vil
niaus ir kitų vaivadijų gy
ventojus rinkti aukų nuken- 
tėjusiems nuo potvynio.

Dysnos ir Braslavos ap
skrityse potvynio katastro
fa siaučia visu smarkumu. 
Vandens lygis pakilo 12 me
trų aukščiau normalaus. 
Dysnos miestas visiškai už
lietas. Skęstantiems gelbė
ti čia sutraukta daug ka
riuomenes. Dysnos apskri
ty liko be pastogės 5,000 
žmonių, o Braslavos—3,000.

“L. Aidas.”

Kiek Sovietai Mano 
Užsėti Žemės

3,000,000 DoL 
Paleista Oran

; Prekyba tarpe Sovietą ir

DAYTON, Ohio.— Pir
madienį virš miesto ore da
rė karinius bandymus 672 
kariniai orlaiviai. Tik ke
lios dienos jų dabartinių 
bandymų lėšuos 3 milionai 
dolerių. Karo reikalams pi
nigu nesigailima leisti mi- 
lionais, o badaujantiems be
darbiams neduoda nieko, te
gul jie ir jų šeimynos badu 
miršta. Tokis tai atsineši- 
mas dabartinės tvarkos.

“Draugas” mini 40 metų su
kaktuves nuo popiežiaus Leono 
XIII enciklikos paskelbimo. 
Girdi, Romoj net “darbininkų” 
suvažiavimas įvykęs. Labai gai
la, kad darbininkai važiuoja 
garbinti tą juodąjį svieto ver
gėją. Bet tas suvažiavimas, 
žinoma, buvo tik tų organiza
cijų, kurios eina įsikibę į ku
nigų sijoną.

Toj savo enciklikoj, vadina- 
moj “Rerum Novarum”, Leonas 

^prakeikė “raudonąjį socializ
mą.” Dabartinis jo įpėdinis 
keikia komunizmą. Klerikalų 
“Draugas” dar prideda, kad 
“pralietas darbininkų kraujas 
bolševikijoj aiškiausia patvir-' _ _
tina didžiojo popiežiaus prana- žgs 3(000? darbininkų ir’ko- 
savimo -------- ”

ROMA, Italija.— Padary
ta tarpe Italijos ir Sovietų 
Sąjungos pirmesnė sutartis 
teikia gerų rezultatų. Vėl 
susitarta pagaminti del So
vietų už $31,380,000 prekių. 
Kompanija reikalauja nuo 
Italijos valdžios 75 nuoš. 
kredito. Manoma, kad kom
panija tas sąlygas gaus.

Londone Eina Kviečių Rei
kale Konferencija

teisingumą.”

Taip 
lizdas, 
nieko 
darbininkų, kurie krito jų pa
čių vedamuose karuose. Kas, 
ar ne kunigai šventino ir lai
mino tik pereito karo 10,000,- 
000 užmuštų darbininkų? Kodėl 
^Draugas” nekalba apie juos? 
Kas čia praliejo kraują?

Klerikalizmas nuo galvos iki 
kojų yra didžiausias darbinin- 
kų klasės priešas. Ir dabarti
nėj enciklikoj Pius XI kalba už 
darbininkų priešų reikalus. Bet 
veidmainystės, apgaudinėjimo, 

\ nudavimo, kad tas Romos va- 
das kalba ir už darbininkų rei- 

" kalus, pasakyta, priplepėta ga
na daug. Darbininkai turi ša
lintis nuo tų “dievo agentų.” 
Jie darbininkams tveria, pra
garą.

kalba tas veidmainių 
Bet klauskite, kodėl jie 
nekalba apie milionus

Berlyno laikraščiai, kalba, 
kad nepaisant koks bus tarimas 
Genevoj, Vokietija nemano atsi- 
sakyti nuo taikos, padarytos su

Pirmą Gegužės Bulgarijoj 
Areštuota 3,000 Darbininku

Bulgarijoj Pirmąją Gegu-

vingesnių valstiečių areš
tuota. Tik vien Plovdiv mie
ste daugiau < kaip -1,000 areš
tuota. Daugelis darbininkų 
skaudžiai sumušta ir kan
kinta. Visi: darbininkų laik
raščiai konfiskuota. Net 
buržuazinis ^Pobeda” buvo 
sulaikytas tą -dieną.

LONDON.—Kviečių kon
ferencijoje yra didelių gin
čų. Sovietų Sąjungą atsto
vauja d. I. Lubimov. Jis pa
sakė ilgą prakalbą išdėsty
damas Sovietų poziciją, kas 
liečia pasaulines kviečių 
rinkos.

M. Gorkis Parvažiavo į 
Sovietų Šalį 1

Austrija. • M^rt, to reikalauja 
šių šalių interesai.

Paryžiuj visai kita giesmė. 
Ten kalbama, kad Vokiėtijos- 
Austrijos sąjunga kaip tik prie
šinga Francijos reikalams, šio 
liogerio imperialistai daro stip
rius pareiškimus, kad nieku bū
du negali jie nusileisti tuo klau
simu. Gi Anglija kol kas yra 
taikytojo rolėj.

Vadinas, labai didelis klausi
mas ar pavyks dar šiaip taip 
tuos ginčus sulopinti. Pakriki
mas rhatosi iš visų galų.

Kapitalizmui galas artinasi, 
tad griebiamasi visokių priemo
nių.

' MASKVA.— 17 d. gegu
žės garsusis rašytojas,'Ma- 
ksim Gorkis, parvyko Mas
kvon. Jį entuziastiškai pa
sitiko d;
ant gelžkelio stoties. ' ' ’ ’

arbininkų mi'nioš

Bolivijos Bedarbiai Kovoja

LA PAZ, Bolivija.— Be
darbiai hiainieriai Oruro 
mieste užpuolė ant maiste 
sandėlių, kad nenumirti ba
du. Valdžia pašaukė karei
vius, įvyko susirėmimų, yra 
daugelis darbininkų sužeis
tų, ?Jet vietinis kapitalistų 
laikraštis apie tai rašo, kad 
bedarbiai yra Baisioje padė
tyje.

NĮNhrMhMHmmIm

Sovietų Sąjungoje pada
ryta planai šį pavasarį už
sėti sekamus žemės plotus: 
kviečiais 69,188,000 akrų j 

' miežiais—17,197,000; i avižor . ; 
mis—44,478,000; kornų (ku? 
kuruzų)—12,849,000 ir sau- 
logryžiais—12,108,000.tais, taikaus sugyvenimo 

šalių, nekreipiant domės į 
jų socialį, politinį ir ekono
minį surėdymą.

2) Pagal II skyrių susi
tariančios šalys nesiims po
litikos, kuri viena kitą dis
kriminuotų, nėgi palaikys 
kitas šalis agresyviems 
žingsniams prieš bent vieną 
iš šalių, pasirašiusių šį pro
tokolą.

Šis protokolas įeis į galią 
po jo užgyrimo... Jis bus 
pateiktas kiekvienai pasau
lio šaliai ir tt.

Šie pasiūlymai aiškūs yra 
tam, kad atmesti imperia
listų bejieškomus kelius 
išėjimui iš dabartinio eko
nominio krizio karo priemo
nėmis.

Toliaus savo kalboje d. 
Litvinovas faktais atmuša 
visas kalbas apie Sovietų 
dumpingą. Jis nurodo, kad 
kapitalistinė spauda nukrei-

surėdymas. pia visuomenės dome nuo 
Eina ko- tikro kaltininko esamo kri- 

va tarpe Sovietų Sąjungos zio ir nori įkalbėti, kad jis 
ir kapitalistinės sistemos, 
ta kova tęsis vienos siste
mos prieš kitą tų sistemų 
besivystyme. Klausimas, ar 
toji kova eis natūraliu, ke
liu, ar ji pavirs j dviejų pu
siu aštriausius susikirti
mus.”

listinių šalių atstovai ir at
vykę Sovietų Sąjungos de- 

’. Litvinovu 
priešakyje. Eina svarsty
mas Briando patiekto su- 

Teisių manymo Tautų Lygai del 
’ ” “ Europos vienybės.

Ilgai kapitalistinių vals
tybių atstovai svarstė ar 
kviesti Sovietų Sąjungą. 
Jiems kaip kaulas gerklėje 
stovi d. Litvinovo pasakyta 
prakalba, apie du metai lai
ko atgal, “nusiginklavimo” 
konferencijoje. Tada Litvi
novas numaskavo kapitalis
tines valstybes, įrodydamas, 
kad jos nenusiginkluoja, 
bet dar daugiau apsigink
luoja ir rengiasi karam

Drg. Litvinovas dabar 
kalbėjo daugiau kaip valan
dą laiko. Jis išdėstė, kad 
dabartinio ekonominio kri
zio kaltininku yra patsai 
kapitalistinis 
Litvinovas sakė: “

Gengsterių Karalius Gavo i legatai, su jd. 
’ $6,077,460 Įplaukų

Kas Veikiama Gelbėji
mui 9 Negrų Jaunuolių

CHICAGO, Ill.— ’ 
žinovas Johnson paskelbė, 
kad gengsterių karalius Ca
pone tarpe 1925 ir 1928 me
tų gavo $6,077,460.15 įplau
kų. c

2,400 Darbininky
Paskelbė Streiką

MISHAWAKA, Ind. — 
2,400 darbininkų ir darbi
ninkių Mishawaka Rubber 
ir Woolen Mfg. Co. paskel
bė streiką. Darbininkams 
algas nukapojo, jie pradėjo 
organizuotis. Kompanija 
du iš jų pavarė už organi
zavimosi darbą, tada kiti 
darbininkai paskelbė strei
ką, reikalaudami, sugrąžinti 
tuos darbininkus ir grąžin
ti senas algas. Keli desėt- 
kai pasiliko streiklaužiauti, 
streikuojanti. darbininkai 
rengiasi pikietuoti. Tai pir
mas streikas šioje dirbtuvė
je

Kantone Suorganizuota 
Nauja Valdžia

HONGKONG.— Kantono 
mieste sudaryta nauja val
džia sukilusių generolų 
prieš Chiang Kai-sheką. Ją 
sudaro grupė generolų, jų 
tarpan įeina ir Chen Yu- 
jen, žinomas kaipo Eugene 
Chen. Jis buvo per ilgą lai
ką Chiang Kai-sheko užsie
nio reikalų ministeriu, ypa
tingai, kada ’jie maršavo 
tais.

10 NIKARAGUOS 
GYNeJŲ NUŠAUTA

WASHINGTON.— Aplan
kytas pranešimas nuo ad
mirolo Smith, kad vėl buvo 
susirėmimas tarpe; Ameri
kos marinų ir Nikaragua 
laisvės gynėjų. Du ameri- 
kos kareiviai sužeista. 10 
nikaragiečių nukauta ir 
daugelis sužeista. Amerikos 
imperialistai nuvykę ten 
šeimininkauja. Ir nori galu
tinai pasiimti Nikaraguą, 
nes per jos žemę kasasi puo 
Atlantiko iki Pacifiko nau
ją kanalą, tokį kaip Pana
mos kanalą.

1) Visų devynių jaunuo
lių tėvai užgyrė, kad viena
tinė gelbėjimo jų vaikų or
ganizacija yra tai Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas.

2) Suvienyto Fronto kon
ferencijos šaukiamos 26 

i miestuose, kaip kurios jau 
atsibuvo.

r3) Daugiau negrų laik
raščių pasisako už rėmimą 
T. D. Apsigynimo.

4) Komitetas nuo rašėjų 
ir artistų pasisakė kartu su 
T. Dreiser ir L. Steffenson 
už rėmimą Tarptaut. Dar
bininkų Apsigynimo.

5) Visi jaunuoliai pareiš
kė savo sutikimą su tė
vais, kad vienatinė įstaigą 
ginanti juos yra tai Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Visų darbininkų pareiga 
gelbėti jaunuolius ir paro
dyti savo klasinį solidhru-

• ma.

yra būk todėl, kad SSSR 
užvertė pasaulines rinkas 
savo tavorais. Sovietų Są
junga dar mažiau išveža į 
užsienį, negu išveždavo ca
ristinė Rusija.-

Dumpingas reikštų, jeigu 
SSSR pigiau tas prekes 

.............., ne
gu savo šalyje, vienok to 
nėra. Jeigu Sovietu Sa-• v c-

Ispanijos Komunistu Partija 
Numaskuoia Laikiną Valdžią

MADRID, Ispanija.—Ko
munistų Partija išleido ma
nifestą, kuriame nurodo; 
kad dabartinė buržuazinė 
valdžia pirma leido pabėgti 
karaliui Alfonsui, pasiimant 
su savim visokias brange
nybes, perlus ir deimantus, 
o jau paskui paskelbė, būk 
tą viską konfiskuos.

Taipgi pasmerkia buržu
azinės valdžios bjaurius me- 

sienų ' ir kitų kapitalizmo Vokietija ir Lenkija perei- lūs, būk prieš ją komunistai 
tvarkos išdavų. tais metais užsienyje parda-1 veikia išvieno su monarchi-

Drg. Litvinovas siūlė pa- vė pigiau cukrų, negu savojstais. Partija reikalauja tą 
sirašyti nepuolimo sutartį, šalyje, kas yra “dumpingas” j įrodyti.
kurios svarbiausi punktai I bet prieš jas niekas nieko 

nesako.
Sovietų Sąjunga vis 

daug perka užsienyje. Pe
reitais metais nuo 50 iki 76 
nuoš. ■ Vokietija, Austrija, 
Anglija ir Lenkija pardavė 
savo industrines mašinas 
Sovietų Sąjungai. Jungti
nių Valstijų parduotų trak
torių 53.5 nuoš. yra pirkta 
per SSSR. Anglijos audi
mo pramonės mašinų ant 
12 nuoš. pirko Sovietai, Vo
kietijos 23 nuoš. žemės ūkio 
mašinų pirko SSSR ir tt. Ir 
aišku, kad Sovietai" tiek 
daug pirkdami užsienyje 
mažina dabartinį krizį.

Kas liečia Sovietų išveži
mo prekių į užsienį, tai dar 
nepasiekta caristinės Rusi
jos kiekis. Kviečių išveža
ma vieton .25 dar tik 20 
nuoš. parduodamų pasauli
nėje rinkoje, mangano vie
ton 51 nuoš. 35 nuoš.,. linų 
vieton 53 dar tik 43 nuoš.

Litvinovas įrodo, kad be- Padavinėtu užsienyje,
darbė yra naturališkas iš
davas kapitalistinės išnau-
dojimo sistemos, o ne kaltė <lun^a gaHJdek pigiau par 
Sovietų Sąjungos “dumpin- ^r^us’ ^ai aclu c

go,” kurio visai nėra.
Jis nurodinėjo, kad krizis

kitokiai tvarkai.
Sovietų Sąjunga pristato 

20 nuošimčiu pasaulinėj rin- 
, o 

‘caristinė Rusija pristatyda
vo 25 nuoš.

Prie to, Čekoslovakija,

yra. tąsa kapitalistimo surę:, k . duoda‘mu kviečiu 
dymo įnmo nuo pereito im- Į 
perialistinio karo, -pokarinės 
kapitalistinių valstybių po
litikos, ginklavimosi, muitų

yra:
1) Kad atliuosavimui da

bartinio krizio, kuris apė
mė didžiumą šalių ūkių, 
reikia vengti karo, kas reiš
kia ir kitokių tarptautinių 
susirėmimų bent kokiose 
formose tarpe atskirų ša
lių arba grupės jų prieš ki
tą grupę.

2) Panaikinimas ekono
minio agresyvumo padėties 
dabartinės sąlygose reika
lauja kooperavimo tarpe 
valstybių, neatsižvelgiant į 
jų ekonominę ir politinę sis
temą.

3) Sumažinimui ekonomi
nių prieštaravimų dabarti
nėse sąlygose, reikalinga, 
kad kiekviena šalis prisidė
tų priė’ šio susitarimo:

1) Susitariančios šalys 
dar kartą garbingai pripa-

Kavos Gaminimo Darbinin
kai Streikuoja

BOGOTA, Kolombija. — 
Kavos plantacijų darbinin
kai paskelbė streiką. Strei- 
kierių tarpe dalyvauja apie 
500 komunistų. Pasiųsta po- ’ žįsta principus Tarptauti- _■•••• • i • • 9 • . • «• .1 T71 Ls.™ TZ* L JĮmlicija ir kareiviai į streikų 
vietą.

nes Ekonominės Konferen
cijos, atsibuvusios 1927 me-

tais metais užsienyje parda-: veikia išvieno su monarchi-

I *

dar j 15,000 Chinijos Darbininkų
Laimėjo Streiką >

SHANGHAI.-. Streikavo 
15,000 šilko darbininkų. 
Streikas pasibaigė darbinin
kų laimėjimu. Išnaudotojai 
buvo priversti išpildyti dar
bininkų reikalavimus.

Drg. Litvinovas pasiūlė 
kapitalistinių šalių atsto
vams pasirašyti po sutarti
mi, kad jokios prekės nebū
tų pigiau pardavinėjama 
užsienyje, kaip jos yra par
duodamos savo šalyje. Tai 
mirtinas smūgis kalboms 
apie Sovietų dumpingą, bet 
veikiausiai kapitalistiniai 
atstovai tą pasiūlymą nepri
ims.

Drg. Litvinovas dar kar
tą numaskavo kapitalisti
nius melus prieš Sovietu 
Sąjungą. K
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SOCIALDEMOKRATAI - KARO AGEN 
< TAI PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

“Socialistų” Partijos ir Antrasis jų Internacionalas la
bai veikliai padeda kapitalistams rengtis prieš Sovietų 
Sąjungą. Ypač minių kurstyme prieš Sovietus “socialis
tai” užima vadovaujančią vietą; o tai yra vadinamas 
“moralis” arba “dvasinis” priruošimas karan prieš Dar-' 
bininkų Respubliką. - .

Tuo tikslu socialdemokratų vadai išgalvojo ir pasaką 
apie “raudonąjį imperializmą.” Jie sužiniai meluoja, 
kad “karo pavojus gręsia iš Rytų” (supraskite, iš Sovie
tų pusės). Sykiu “socialistų” lyderiai stengiasi sumuL 
kinti darbininkus, į padanges keldami Tautų Lygą. Jie 
blofina, būk Tautų Lyga veda linkui nusiginklavimo; 
perstato ją kaipo “taikos palaikytoją.” O ištikrųjų Ly
gos pastogėje eina pasiučiausias ginklavimasis ir rengi
masis užpulti Sovietų Sąjungą ir sunaikinti.

Vokiečių Socialdemokratų Partija, didžiausia Antraja
me Internacionale, organizuoja tarptautinių kapitalistų 
frontą prieš Sovietus. Josios vadai Breitscheid ir Seve
ring yra nuo senai pasižymėję kurstydami, *kad Vokieti
ja susidėtų su Francija, Lenkija ir kitais imperialistais 
prieš Sovietų Respubliką. Hilferdingas, Weis ir kiti Vo
kietijos “socialistų” tūzai davinėjo nurodymus menševi
kams, esantiems Sovietų šalyje, kaip jie turi ardyti ten 
pramonę, idant prirengt kelią imperialistams laimėt ka
rą prieš Raudonąją Respubliką. O Belgijos “socialistų” 
galva Vandervelde pats pripažino, kad slaptą griovimo 

• ir kontr-revoliucijos darbą Sovietuose menševikai varė 
įsu Antrojo Internacionalo žinia, pritarimu ir pamokini
mais. 

• f

Francijos “socialistų” vadai Leonas Blumas ir Albert 
Thomas sistematiškai dirbo savo valdžiai; berengiant 
Lenkiją, Rumuniją ir kt. karui prieš Sovietus. “Socialis
tas” Boncour buvo sumanytojas įstatymo delei visuoti
nos karinės tarnybos; Renaudel, kitas social-fašistas, da
vė savo patarimus Francijos seimui apie’geriausią pasta
tomą kariško orlaivyno.

■ ’Belgijos socialdemokratai seime atvirai reikalavo pa
skelbti karą prieš bet kokius tavorų įvežimus iš Sovietų 
Sąjungos. Latvijos ir Finijos socialdemokratai reika
lauja, kad fašistinės d^ganizacijos priimtų “socialistus” 
į savo narius; o tos organizacijos sudaro atsarginius pul
kus karui prieš Sovietus. Danijos socialdemokratų val
džia atidarė Francijai savo kanalus (Belts ir Sound) 
Francijos laivynui į Baltijos jūrą, kad iš čia galima būtų 
užpulti Sovietų šalį.

Panašiai ir visų kitų kraštų “socialistai” talkininkau
ja imperializmui prieš Sovietus. Gal, tačiaus, kaukam 
atrodo, kad “socialistinė” Anglijos darbiečių valdžia pa
darė gero Sovietams: atnaujino diplomatinius ir. preky-

APŽVALGA

Mil

Ot, jeigu ne bolševizmo 
pavojus, tai “Draugas” vi
sai nebūtų susirūpinęs be
darbe. Na, kas išlepusiems, 
turtuose paskendusiėms ku
nigams ir jų pakalikams 
galvoj, kad milionai darbo 
žmonių skursta, neturi ko 
valgyti, neturi kuo apreng
ti savo “griešną” kūną? 
Juk “dūšių ganytojai” turi 
rojišką gyvenimą. Turi pui
kius namus, turi gaspadi- 
nes, turi pakankamai viso
kio maisto, turi prisilupę 
pinigų nuo tamsių parapijo
nų. Ir už tai jiems ši pū
vanti kapitalistinė sistema 
gera, jie gina ją, jie visaip

to I mulkina darbininkus, kadI 7

juos atitraukti 
už tos sistemos 
mą.

Bet Amerikos 
kai negali tylėti, kuomet vis 
didesnis skurdas“ juos .spau
džia. Jie turi organizuotis 
ir kovoti už tuojautinę pa
šalpą bedarbiams, už ap- 
draudą nuo bedarbės, 
sutrumpinimą darbo 
du ir tt.

Detroito Aido Choras iš žie
minio parengimo spaudos nau
dai prisiuntė “Laisvei” $25.00 
kaipo pelną.

Visoje šalyje yra apie 
darbininkiškų chorų. Jei
visi pasirūpintų savo spauda 
taip, kaip pasirūpino Detroito 
choras, thi daug palengvi.._.e 
mūsų judėjimui sunkiąją * eko
nominio nedatekliaus naštą.

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

VARTUS NIEŽTI.

nuo kovos 
panaikini-

darbinin-

uz 
valan-

“Komunizmas Šuoliais Auga 
Visam Pasauly,” Sako 
Persigandęs Buržujus

Jacob H. Rubin iš
waukee, Wis., kuris save 
vadina “reformuotu socia
listu,” nesenai slaptai lan
kėsi Sovietų Sąjungoj, kai
po “Latvijos valstietis.” Jis 
patyrė, kad Sovietų Sąjun
ga daro milžinišką progre
są, kad Sovietų Sąjungos 
tvirtėjimas pramoniniai už
duoda smūgį kapitalisti
niam pasauliui, ir sugrįžęs 
pasakoja Amerikos kapita
listams, ką jie turėtų dary
ti, kad apsisaugoti nuo 
pavojaus.

Nesenai jis kalbėjo Chica- 
goj kapitalistų susirinki
muose, kliubuose, ir jis 
jiems pasakė:

Henry Fordas daugiau atli
ko del Sovietų Rusijos indus
trializacijos, negu didžiuma 
Sovietų valdžios vadų. Laike 
penkių metų 'periodo Fordas 
pardavė savo automobilius So
vietų valdžiai, o dabar jis bu- 
davoja milžinišką dirbtuvę ga
minimui Fordo automobilių i ’ 
Rusijoj. J

Ką tas reiškia? Tas re iš-; 
kia, kad laike trumpo periodo j 
Sovietų Rusija galės pagamin
ti ir parduoti tokius automo
bilius Europoj ir Azijoj pi
giau, negu Fordas gali par
duoti. Kitaip sakant, Fordas 
sutvėrė tokią padėtį, kad So
vietų Sąjunga pralenks jį 
pardavime ir pagalios jis ne
begalės eksportuoti savo auto
mobilių už Amerikos ribų.

Tokia pat tiesa yra ir su 
visais kitais Amerikos indus
trial istais, kurie daro biznį (su 
Sovietą Rusija.: ’ 

• Bet kuo kabiausią s ponas 
Ęubin susirūpinęs, ' tai kad 
jis numato, jo'g Sovietų val
džia gali išsilaikyti. “So
vietų Rusija,” sako jis, “pa
siliks pastovi įstaiga širdy
je mūsų civilizacijos, ar 
mums tas patinka, ar ne. 
Aš tikiu, jog komunizmas 
šuoliais auga visam pasau
ly. Pasaulinė ekonominė - - -

O kas liečia Ameriką, tai 
jis šios šalies kapitalistams 
sako:

Jeigu musų valdžia nesu
pras pavojaus, kuris gręsia 
draugijai, esamai lenktyniavi- 

. mo padėty, ir nesuras kon- 
struktyvio plano prašalinimui 
bedarbės, tai komunizmas su
ras derlingą dirvą savo vysty
muisi čia šioj laisvės šaly.
Ir išvedimas aiškus: im

perialistinė Amerika (priva
lo sudaryti bendrą frontą 
su kitdmis imperialistinėmis 
valstybėmis paskelbimui ka
ro Sovietų Sąjungai su 
tikslu ją sunaikinti, idant 
ttio būdu išgelbėti kapitaliz
mą nuo žlugimo.

Bet, kaip pats ponas Ru
bin priį)ažįštįa? 4 komunizmas 
šuoliais auga visam pasauly, 
ir anksčiau ar vėliau jis už
duos galutiną smūgį pūvan
čiai kapitalistinei sistemai.

į $40,000 S. L A.
Iždininko Kišenėj

“Sandara”, susirūpinus 
SLA. finansais, gegužės 15 
d. laidoj rašo:

Prie senosios SLA. finansi
nės tvarkos turėjo (Kas?— 
“L.” Red.) lygią teisę gavimui 
iš Susivienijimo paskolų. Prie 
“naujosios” sistemos, ta teisė 
teikiama tik Chicago j gyve
nantiems. O kadangi chicagie- 
čiai negali visų Susivienijimo 
pinigų sunaudoti, tai virš 40,- 

' 000.00 guli aždininko kišenėj.
Taigi, dabar 

išrišo tą “misteriją 
ponas Gugis taip 
darbavosi, stenėdamas 
dejuodamas, kad patapti 
L.A.- iždininku.

“Sandara”
”, kodėl 

.sunkiui 
ir

bos ryšius su jais. Bet tai tik spaudimas iš darbininkų\ depresija, tam gelbsti, 
minių pusės privertė social-imperialisto MacDonaldo vaK 
džią atnaujinti santikius su Sovietais. To nežiūrint, “so
cialistinė” Anglų valdžia užmezga artimiausius ryšius su 
Francija, kad suorganizuot imperialistinį ratą, iš visų 
pusių apsupt Sovietų Sąjungą, užkirst jai susisiekimą su!
pasauliu, suveržt Sovietus nauju blokados lanku.
; ^Socialistai” savo šauksmais prieš nebūtąjį Sovietų, 

produktų “dumpinimą” į kitas šalis dažnai prarėkia pa
čius atviriausius imperialistus.
Komunistų Internacionalo Pildomojo Komiteto Plenumo 

Atsišaukimas
tVisa tai imdamas domėn, pastarasis Devintas Plenu- 

ri)ąs Komunistų Internacionalo Pildomojo Komiteto iš’ 
leido patvarkymą, jog kiekvienas komunistas turi veik
liausiai darbuotis miniose prieš gręsiantį Sovietams karo 
pavojų ir ypač numaskuot “socialistus,” kaip imperialis- 
tmės buržuazijos agentus; traukt šalin nuo jų minias ir 
tajp veikt tarp, darbininkų ir vargingųjų valstiečių, kad 
iltjikro jie stotų į revoliucinę kovą prieš gręsiantį karą:
i “Kiekvieno komunisto pareiga yra iškelt aikštėn tą 

fpktą, kad buržuazijos ir social-talkinihkų obalsiai apie, 
‘nusiginklavimą,’ apie ‘šalių susitaikymą’... yra tikraį 
sjkTaiste, po kuria jie nori pridengti karo frontą, kuris 
yra organizuojamas prieš Sovietų Sąjungą.”

'•‘Kominterno Pildomojo Komiteto Plenumas tuo pačiu 
alpėjų ragina visas Komunistų Partijas plačiausiai pą- 
skieisti Lenino mokymus apie būdus kovos prieš karo 
pavojų ir apie imperialistinio karo pavertimą į revoliu
cinį karą. Plenumas čia primena visiems komunistams 
ir,patvarkymu s Komunistų Internacionalo Antrojo Kon
greso, kuriuos patiekė Leninas, tarp kurių yra ir šis:’

^Komunistinių idėjų skleidimo pareigoje yra ypatin-
is reikalas vesti nuolatinę neatlaidžią propagandą tarp 

jreivių. Kur ta agitacija yra‘uždrausta išimtinais įs
tatomais, tai jinai turi būt varoma nelegaliai (slapta). 
Atsisakymas varyti šitokį darbą yra lygus išdavystei 
prįeš revoliucinę pareigą ir yra nesutaikomas su naryste 
Trečiajame Internacionale.”
^Kominterno Pildomojo Komiteto Plenumas baigia savo 

pareiškimą, atsišaukdamas į visus komunistus ir į visų 
stfių darbininkus, kad būtų prisirengę niuo imperialistų 
rhpinti “pirmąją proletariato diktatūros šalį, visų kraš-

proletariato tėvynę.”

Kas Remia Nacionalę Mainie- 
rių Uniją?

Darbininkai vis daugiau ir 
daugiau pradeda matyti, kad 
senoji unija yra bosų unija ir 
gina jų reikalus, o ne mainie- 
rių. Tad mainieriai daugiau 
šliejasi prie N. M. U. ir jos 
programos, matydami, kad tik 
vienintelė išeitis bus darbinin
kams organizuojantis ir ve
dant kovą prieš išnaudotojus. 
Paskutiniai streikai davė gana 
gerą lekciją darbininkams, 
kad pasivadinę progresyviais i 
Tomchakas, Maloney ir Davis 
nėra darbininkų pritęliai. Ir 
kaip sakė, N. M. U., kad strei
kas bus išduotas^ jei mainie
riai neims į savo rankas vado
vybės, taip ir įvyko. Dabar 
daugiau mainierių mato,, kad 
N. M. Ų. buvo teisinga ir tei
singus nurodymus davė. Ne
užtenka priimti tik nurody
mus, reikia organizuotis ir 
veikti organizuotai prieš aflgą 
kapojimą ir bloginimą darbo 
sąlygų. .

Laike, streiko ir paskiau pa
rėmė N. M. U. šie draugai., S. 
Pieteris surinko aukų $1,50. ir 
drg. J. Majevski $1.50 ir A. 
Glbbičiuš $10.00. Šie draugai 
aukojo: A. Globičius $1.25, P. 
Waski $2.00, John Waski 25c, 
J. :Zujus $3.0 (kiek-—Red.?) 
V. Globičius $1.00; po 50c.: 
šie: S. Helcen, A. Staklūnas, 
M. No'rbut, JJBęnnbth, P. Ku- 
lisin. Atsiprašau draugą, jei 
bus čia kokia klaida dėlei var
dų teisingumo, nes ne visų pa
vardės žinomos ir neaiškiai su
tašytos.

Varde N. M. U. visiems au
kotojams tariame ačių!
N. M. U. Distrikto Komitetas.

Jeigu ne Raudonieji, tai 
Jie Nepaisytų

- ■ ' ‘ /

Kunigų organas “Drąū4 
gas” bedarbe susirūpinęs 
svarbiausia del to, kad są
ryšy su didėjančiu darbi
ninkų skurdu plečiasi ko
munistinis judėjimas. Gir- 
di,

Nedarbas Amerikoj yra vie
nas pavojingiausių. Ypač il
gas nedarbas t ir tai šiais ne
ramumų laikais, kada .visur kotojams tyriame ačių! 
nardo raudonieji gaivalai

i prirengti, sukelti joje lyti- 
I nio apetito ir atatinkamo 

vę”. Aš esu moteris 32 m. gerokai pasimy-
amžiaus. Aš po lytiško su- P^’kutent, pąsiciupt- 

mP7oiimJnet’ Pasibraukyt, išbučiuot 
-^moterį. Kuo kvailiau, tuo 

geriau, pilnu atsidavimu, 
pilnu užsimiršimu. Ir pats 
susinėsimas turi būti įvairi- 

kad tiktai moterį 
kinus. Tada ir 

geriau pasitenkina, 
ulinar. jo vikrumas ir pa

išoma ant gero ir 
i jam pačiam.

Vienas daiktas, tai! •« , ,Man rodos, kad nuo gerų, 
įpilnų, patenkinančių susine- 
šimų jums ir niežėjimas

40 Atsakykite man per “Lais!!?

sinešimo jaučiu 
vartuose. Jau keturi metai,: 
kaip tai mane kankina. 
Plaunu su druska, bet tai 
nieko negelbsti. Nuo ko tai 
man galėtų būti ir kaip rei-!’ ' , -kia gydytis? |geriau uatenki

Atsakymas—
Jums lyties organus niež-; tangos 

ti, gal būt, nuo kelių prit 
žaščių. 
gali būt, kad jus negaunate' 
gerai ir pilnai lytiškai pasi •; 
tenkinti. Gal susinėsimai 
esti pergreiti, per trumpi 

'be atatinkamo prisirengimo 
“Siunčiu banko čekį sumoje j Teisybę sakius, nedaug tora1 

$9. šeši yra už atnaujinimai * - .
sau “Laisvės” prenumeratos, o! 
tris aukoju “L.” reikalams.

Smagu, kad “Laisvė” ir “ 
uis” i 
jos kontrolėje...”

Daugelis dirbančių draugų 
galėtų pasekti dd. Zixienę ir 
Sellers, 
mas šiuo bedarbės metu 
vienas iš svarbiųjų mūsų 
davinių.

Lankantis Chicago j e, laike 
komunistų frakcijos konferenci
jos ir “Vilnies” suvažiavimo, 
draugė Adelė Zixiene, remdama 
“Vilnį,” primetė penkinę ($5) 
ir “Laisvės” reikalams. Gražu, 
kad draugai supranta reikalą 
remti abu mūsų dienraščius, va
dovaujančius kovoje už darbi
ninkų klasės reikalus.

Draugas Martinas Sellers 
Pittsfield, Mass., rašo:

ls ikepinio, mažiau arzumo.
Gali niežėti ir del viduriu 

I t-
į netvarkos, del mažakraujin-

Čia reikia gero na- 
maisto, poilsio, sau- 
ir 11.

vyrų, kurie išmano ir s 
bi atatinkamai lytiškai

Vil_ sinešti, patys save ir moterį 
pasilik7Komunistu Parti- patenkinti. Gaukite knygą 1 ‘e 

Dr. F. W. Robie: The arti 
of Sove”. Arba Dr. H. S J v; 
Long: “Sane sex life and bolic acid 1 drahm. Zinc 

j.” Arba Dr. oxide 1 oz. Alcohol and li- 
F. W. Robic: “The sexual!me writer, each to make 4 
ethics.” •'Pasiskaitykite irjozs.” Vilgykitės, kur niež-, 
ypač duokite savo vyreliui ! ti. kelis kaltus. Suplakite* 
pasiskaityti, pasimokinti. |mišinį prieš kiekvieną var- 

Vyras turi moterį prieš j toj imą. Gerkite dažniaus 
kiekvieną susinešimą gerai I vandens ir vaisių sunkos.

Stigę- i.......... - U, igunro.
Į »jLl“ i j -i •

- į luralio
Gaukite knyga! 01 °

Del

Juk spaudos islaiky- sane sex living
I x zA z’jrii'ilxtxn zx 4- » x v r x • Ayra

už-

Šiom dienom drg. J. Zakare
vičius, iš Philadclphijos ir A.L. 
D.L.D. 100 kuopa iš Hudson, 
Mass., pasipirko po du “Lais
vės” bendrovės Šerus. Labai 
gerai! Daugelis del bedarbės 
ir vienas kitas iš užpykusių jų 
del savitarpinių ginčų reikalau
ja atmokėti Šerus. Kiek nuper
ka naujų Šerų, tiek mes galime

p asisk ai ty ti, pasi mok i n t i1 -W . • . •

Ketuj Ų BC1U, UKft UICO - * 1
atmokei norintiems atsiimti pi- bvCikata. IS IskUDQ AlTO 
nigus už serus. “Sainy” Gatvėse

Elektrines iškabąs, arba

gaukit

tingiems tavo nesveikumams 
pataisyti.

Smulkesnėmis sumomis gavo- , . A .; 
me aukų niro sekančių draugų : Į ’^Tahma

Ch. Paulus, E. Setauket, N.lg“s pltXui, sako du' 
: Vokietijos daktarai Zimmern1 
ir Hickel. < 
naujos rūšies iškabas, kur sti
klinėse dūdelėse vietoj 
randasi reti gazai vienos bei i, 
kitos rūšies. Tuose gazuose i į 
elektra duoda nepaprastai 
skaisčią šviesą; o skirtinga 
šviesa priklauso nuo skirtingų 
gazų. Labiausia yra žinoma 

j raudona, vadinama neon švie
sa.

J. Urbutis, Sparrows Point, 
Md., 50c.

J. Petraškevičia, 
Heights, Ilk, $1.

J. Cibirka, Far Rockaway, N.

Chicago

F. židžiunas, Newark, N. J., 
dolerį.
J. Weiner, Newburgh, N. Y., 
dolerį.
J. Danish, Staten Island, N.!

Y., $1.
P. Ostrowsky, Scranton, Pa.,

1 doleri.
Visiem aukoj usiem

“L.” Administracija ir

1

cija.

dėkoja
Redak-

Lais-
bus

Visi įsitėmykite, kad 
vės” piknikas Brooklyne 
4 d. Liepos . Dvi dienos šventė. 
Kviečiame draugus dalyvauti 
šiame piknike iš arti ir toli.

Švedijos Darbininkai
Kovoja

COPENHAGEN, Danija. 
—Gauta pranešimai, kad 
Švedijos darbininkai nenu
rimsta/ kyla: protestai po 
Visą šalį del nukovimo 5 
darbininkų Adalein mieste.

Plaukiantis Automobilis
Kapitonas Geoffrey Malins 

į Londone išrado plaukianti au- 
Itomobilį; geriau pasakius, prie 
paprasto automobilio pridėjo 
tam tikrus prietaisus, taip kad 
jis gali plaukti per vandenį.

•vadinama,. ^a(įa privažiuoja upę, kur ne
panaudoti .(ra uito.

Prie vieno ir kito automo- -t; 
. jbilio šono yra pritaisoma tam 

aP\e tyčia rėmai; jie padirbti iš“* 
J" i naujai pagaminto metalo, va- 

?ro i dinamo elektronu; tai yra pu- • 
siau lengvesnis metalas, ne
kaip aluminas.

Prie tokių rėmų yra pritai
syta iš vienos ir kitos pusės po 
keturis maišus, pagamintus iš 
guminės medžiagos. Reikiant 
automobiliui plaukti, maišai 
yra pripumpuojami oro; ‘o

Daktarai Zimmern ir įliek- -iu2s Pr’Pompuo.ia tokios dūm
ei ilgai tyrinėjo, kaip tos švie- P^s, kurias varo patsai auto- 
sos veikia į žmogaus sveika- ....................
tą; ir štai ką jiedu patyrė apie _■ - - .
neono elektros šviesą. Ka- ,buna vandens apsemtas tiktai 
da jaunamečiai vaikai ’ būna palaipų vafūnamų
“surūgę,” nenori valgyti ir nie-1 “running-boards. >
ko veikti,—^palaikyk juos tris’ • C. J.
kartus per dieną po dešimts ,
minučių neono šviesoje, iri 
žiūrėk, kaip atsiranda pas juos; New Jersey Valstijos Dar- 
noras valgyti, jie pasidaro i i* • i n •! V
linksmi ir veiklūs. Bet jeigu ' Dinillklj Domei!
perilgai tuos vaikus laikys ne-i 
ono elektros spinduliuose, tai; 
jų ūpas ir apetitas pablogės, o i 
ne pagerės, 
saikas yra reikalingas.

Atsiliepdami į tą Vokietijos 
daktarų išradimą, -tūli Pary
žiaus gydytojai sako: tai gali-j 
ma bus pataisyti sau sveikatą, i 
pastovint prie vienos bei kitos 
spalvos iškabos gatvėje, pasi
renkant tokią, kuri tinka ypa-

el ilgai tyrinėjo, kaip tos švie- pies, kurias varo patsai auto-

•j Automobiliui plaukiant, jis ' 
Ka- būna vandens apsemtas tiktai

9.M. Šolomskas Lankysis Conn.Valstijo j
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.
Trečiadieųį,-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. 1V[. šolomskui, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Gelbėjimui Patersono ir 
Vadinasi, ir šičia'Scottsboro politinių kalinių 

į yra nuskirtos kolektavimui pi
nigų 23-24 dienos gegužės 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Visi darbininkiškų 

j organizacijų nariai, o ypatin- 
jgai T.D.A., turėtų pasidarbuoti 
renkant aukas. kb

Tarptautinis Darbininkų Ap- * 
si gynimas veda tų nuteistųjų 
ir rengiamų teismui bylas, tas 

j lėšuoja be galo daug pinigų, o 
iš kur organizacija paims, jei 
darbininkai nesidarbuos tam

■ tikslui.
Rinkliavai reikalingus daik-

■ tus galima bus gauti sekamo
se vietose: Newarke—90 FeNy

‘ ry St., 5 Belmont Ave ir 52 
j West St.; EHzabethe—106 E.
Jersey St.; New Brunswicke— 

' 11 Plum St.; Perth Amboy—308 
j Elm St.; Patersone—205 Pa- ■ 
iterson St.; Passaice—39 Mon- 
jroe St.

Taigi visi, draugai darbinin
kai augščiau suminėtų miestų 
pasistengkite susisiekti su tais 
jūsų mieste esančiais darbinin
ko centrais ir pasidarbuokite.

T. D. A. N. J. Valst. 
Komitetas.
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Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street

03©

Afrikoje 
Indijoje

S

i

Seredąje, Gegužes (May) 20,1931

imame tiktai 
valstybių:
Šalies vardas

Jungt. Valst. 
Kanada

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

39,650,000 
10,530,000 
11,759,000 
3,997,000 
2,908,000
6,873,000 
405,000

30,000

<|>

<♦>
<»>

&
&
&
&

t
<f>

Norintieji 
riansio

41,326,000 | 
10,872,000 ‘ 
11,893,000 | 
4,324,000 i 
2,908,000 , 
6,162,000 j 

410,000 > 
, 32,000 |

1930 m.
A kirj 

38,530,000 40,432,000 į 
1,042,000 f"'*

labai
■ daly- 
biedni.

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO

BILIU MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Išardymas, Butaisymats, • BUStntymnM, tuprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą,. 
• ir planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČ1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokėsi). Mes ' padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UŽairašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

Avenue NEW YORK CITY

NEW SASSES AMMO POKILY

i e m ą 

nuliūdimo va

landoj. tauki-

Wll|||||||IOIIII||||||||i;|||||||||«!lll|IIH!l!liP

VIENINTĖLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET,

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

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

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

Daugiausia Atsidadame ant Retinoskopiškę Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

_____—----- .................................

36,502,000 36,601,000 Į 
3,944,000 3.081,000 i

1,730,000 1,730,000 ;
(Pavasariniai kviečiai) .

5,674,000 4,811,000 I
30,468,000 31,609,000 j 

---- ----------------------- 1— į 
112,294,000 114,347,000 į

vienuolika atskirų gyvenimo nepagerinsime.
Pine Hill kasyklos, veikiau- 

1931 m. s’ab nedirbs per visą vasarą, 
Akrų į o gal ir metus kitus, kadangi 

894,000 !  --------------- —--—*■ -----------

Trečiadien., Geguž, 20,1931

KVIEČIAI IR RINKA
Kapitalistinė spauda su di

džiausiu padūkinau rėkia prieš 
Sovietų Sąjungą, būk ji užver
čia pasaulines rinkas kviečiais 
ir kitais tavorais. Ypatingai 
dar labiau padidės riksmas da
bar paskelbus, kad Sovietų Są
junga pereitais metais pagami
no 1,097,000,000 bušelių kvie
čių, pralenkė ant, 246,000,000 
bušelių Jungtines Valstijas ir 
atsistojo vėl kaipo pirmoji ša
lis pasaulyje kviečių pagamini
me. Dar caristinė Rusija 1913 
metais buvo pasiekus kviečių 
pagaminimo kiekį iki 1,028,-į 
000,000 bušelių. I 
žemyn.
Kiek Pasaulyje Pagaminama 

. Kviečių?
Abelnas laukų užsėjimas 

kviečiais kas metai didėjo ir 
didėja gana smarkiai, štai mes 
paimšime kas dešimtų metų len
telę, kaip kilo kviečių pagami-' 
nimas:

*

J.

Genda Mašinerija .. LIETUVIS GRAB0R1US

ir užnarinio

kainą.

ir

10yra

Daugelį pa-

t

jalapis TreHas '

Ke

pai ar-

Veikiausia, kad pradės 
tada, kada pastatys' 

anglies laužyklą West; 
o tai pKeis keli metai, i 
ir desėtkas metų.

IrtLiU KOU) I11US.Č11OOJ0 :
Šiandien mes esame 

visame kame,; turtingi medžiaginiais.
kais, bet visi esame 1

tos pačios kom'panijos “Oak! 
Hill” kasyklos dirba dviemis' 
pakaitomis, tai kompanija kn-, 

iglies turi taupoje daug, o pa-1 
reikalavimas mažas. Visame į 
kapitalistiniam pasauly ang
lies perdaug pagaminta.

Mums, darbininkams, nerei 
kia spėlioti, kada pradės dirb 

save prigaudinėti spė

negamintų pasaulinei rinkai, ’ 
bet nesiaugintų nei sau, o būtų i 
kapitalistų tavorams plati rin
ka. Prie to SSSR, neprisileis, j 
Ji pati gaminsis kas yra reik’a-į 
liūgą jai ir išvežimui į užsienį;! 
tam, kad galėtų už parduotus tį į1 
savo tavoms įsigyti tą, kas jai hojimu.

reikalmga. j Nereikia nei dūsauti
D. M. šolomskas. kja (

Nesenai Washington, D. 
C., įvyko tarptautinis suva
žiavimas bankieriu, pramo- 

spekuliantu L 

politikierių, j
įkViso buvo apie 1,000. Tai i 

d ¥ei- buvo Tarptautinio Prekybos 
organizuotis į Nacionalę • Buto suvažiavimas. Ir ten 

, Mainierių Uniją* ir kovot va-; daug dejuota apie kapitalis- 
idovystėj Darbo...Unijų Vieny-įtinęs sistemos vargus. Sir! 
Įbes Lygos ir Komunistų Par- Alan Anderson, Anffliio 
itlJOS. Į - J
i 4 !

i Ne vienas, bot daugelis mai-1 
nietių yra sakę: kad mes g 

I ir gerai darą 
j bet kad mes kaip visus darbi
ninkų klasės priešus, taip pat 
ir kunigus visuomet kritikuo-1 
-ų, tai del to tikintieji nenorį 
stoti į uniją, komunistų vado-' 
vaujamą. Bet ar jūs, drau
gai darbininkai, manote, kad , 
“dievui” garbę suteiksite ba-j 
du mirdami, negu kovosite už 
pagerinimą savo ir šeimynos*' 

į būvio, ir ramiai žiūrėdami į sa- ■ 
ivo vaikučius aptinusius iš ba- i 
do ir šaukiančius valgyti?

Jeigu jūsų “dievas” to rei- 
Pine skalauja nuo jūsų, tai tokiam 

'.“dievui” reikėtų ne garbės, 
Oak Hill” dar dirbai bet karšto akmens į gerklę!... | 

kiekvieną dieną. I jau jr dabartiniu laiku pas
žmonių prisigrūdo pilna vi- * daugelį šeimynų pasibaigė pa

su, net- negauna gana vago- -skutimai centai.
nėlių ir kitų reikalingų darbui i laiko smulkūs biznieriai, duo- 
priemonių. Idarni ant kredito, bet ar ilgai

Daugelis dūsauja ir bėdavo-ltaip bus?
ja, kadangi negali padaryti nei! Jau dabar tūli kredito kny- 

l. ir vis tiki, kad!gėlės atiminėja, o toliaus pa- 
; visi tą, kaip tik pajus, 

d jų krautuvės bus galuti- 
i suvalgytos.
Stokime į Nacionalę Mainie- 
j Uniją, stokime į Komunis

tų Partiją! Lai gyvuoja Rau
donųjų Unijų ir Komunistų 
Internacionalai I 

A. Deltuva.

Darbininkų Skurdas Didėja
Mūsų apielinkę bedarbe už 

Paskui puolė £ldė visu sunkumu, tarsi sim 
Iriausias akmuo kapitalizmo 
krizis traškina viską, kas tik 
jam po kojų papuola., šerifai 
išpardavinėja, smulkių biznie
rių turtus. Anglies kasyklos į; 
viena po kitai vis daugiau ir 
daugiau užsidarinėja. Reading 
Coal and Iron Co. kasyklos šį 

‘metą dirbo tik 33 dienas. Tos 
pačios kompanijos “Otto” ka
sykla uždaryta gana ilgam lai
kui, 
dirbti 
naują 
W ėst, 
o gal 
Hill Co. savo viena maina uždą-1 
re, kita “Oak Hill” dar dirbai

Metai Bušelių
1900 .......... 2,633,000,000
1910 .......... 3,613,000.000
1920 .......... 3,268,000,000
1929 .......... 4,385,000,000
Kviečiai auga ne kiekvienoje 

šalyje. Jie reikalauja tam tik
ros žemės. Vieni yra žiemi
niai, kuriuos sėja rudenį ant 
žiemos, o kiti pavasariniai. Vi

dujinėje geografinėje juostoje 
‘Sįėja abejus, bet Indijoje ir Af

rikoje tiktai pavasarinius.
Kiekvienas šalis stengiasi vis $2.00 T dieną, ... ...........

platesnius laukus apsėti kvie- dieną po dienos Pine Hill kasyk-Įdarys

Amerikoje 
Ispanija 
Italija 
Vokietija 
Bulgarija 
Rumunija 
Lietpva 

■^JFinlandija 

^Europoje 
Algerija 
Tunisija

Viso 11 šalių

Kitose šalyse kiek mažiau sė-' 
jama, išimant SSSR. Todėlj 
apie jas ir nekalbėsime šiuom ; 
kartu.

Kviečiai Sovietų Sąjungoje
Sovietų Sąjungoje žemė tin

kama kviečiams. Kur pirmiau 
buvo dykūmos, dabar ten įsteig
ia sovietiniai žemės ūkiai ir 
apsėjama laukai. Tiesa, toli 
gražu dar ne visas tas žemės 
plotas apdirbamas, labai daug 
dar stovi dykumų.
5 Didžiausis pasaulyje žemės 
ūkis “Gigant” yra įsteigtas ant 
buvusių dykumų. Jis pereitais 
metais suteikė šaliai 4,000,000 ' 
bušelių grūdų, iš jų 3 milionus p<3 
kviečių. I

Pereitais metais Sovietų Są- ■ 
jungoje buvo apsėta kaip žie- i 
minių, taip ir pavasarinių kvie-' 
čių mažesnis plotas. Pavasari- į 
nių pereitais metais buvo užsė
ta 58,891,000 akrų, o šiais me-I 
Jais yra pasibrėžta užsėti 69,-i 
188,000 akrų, žinoma, kad tas! 
bus atsiekta pilnai.

Kviečių pagaminta jau perei- i 
tą metą miliardas ir devynios- 
dešimt septyni milionai bušelių,; 
ir atsistota pirmon vieton pa-l 
šaulyje kviečių pagaminime. 
Daug kviečių bus parduota už
sienyje ir už gautus pinigusI 

įperkama mašinerijos ir kiti So- j 
vietų Sąjungai reikalingi daik- Į 
tai. į

Kaip matome iš skaitlinių, Į 
veik visose šalyse kviečiais ap- 
sėjamos žemės plotas didėja, 
taipgi ir kviečių pagaminimo 
kiekis auga. Aiškus dalykas, 
kad rinkoje atsiranda daugiau 
kviečių. Kapitalistinė spauda 
už kviečių kiekio augimą visą 
bėdą suverčia ant Sovietų Są
jungos. Kapitalistai norėtų, 
kad Sovietų Sąjunga, turėda
ma geriausius laukus, ne tiktai

l A

t <č>

Mes kenčiame ne del to, kad 
permažai turėtume gerti ar- 
arba valgyti, drabužių dėvėti, 
arba, kad tavorai perbrangūs, i 
bet del to, kad mūsų sandė
liai perpildyti pigiais tavorais, I 
o niekas jų neperka; mūsų, 
prieplaukos užsigrūdusios lai-į 
vais, kurių niekas nesamdo, I 
o mūsų darbininkai čia, ten ir! 
visur kitur neturi darbo. Kas 
nors atsitiko su šeštame
paprasto, civilizuoto gyvenimo 
mašinerijoj.

Taip; kapitalizmo mašinė- 
, Į rija genda. Juk didesnes 

| beprotystės nereikia, kai]) 
’ i tas, kad iš priežasties per- 
į tekliaus, del to, kad visko 
_ yra daug, milionai žmonių

Ant Šiy Stočių Galite Gauti Į 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. > 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill < 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3re 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine'

SKAITYKITE “LAISVE” 
“LAISVE

t is pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Te!.: So. Boston G304-W

Programo išpildyme dalyvaus:
Taylor Gordon, žymus negrų darbininkiškų dai

nų dainininkas; Michael Goki pasakys trumpą pra
kalbą; Margaret Larkin dainuos Gastonijos dar
bininkų dainas.; 12 artistų pieš paveikslus.

Programa prasidės 8:39 vai. vakare, 
šokiai prasidės 10:39 valandą vakare 

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

Algonquin 4-4445 arba Workers Bookshop, 
50 E. 131h Street, N. Y. C.

tB
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Everything
Issued

A NEW EDITION

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

Mūšiai prie Miesto Ufos
Verte Valstiečio Sūnus.

(Tąsa)
—Na, draugai, kalboms galas, valanda 

atėjo drąsiam veikimui!
Ir naktį, tamsioj naktyje, kada kaip svi

rias juodavo ir blizgėjo Belą ja upės van
duo,—pasodino ant laivų pirmąją kuopą 
Ivano-Voznesensko pulko, kuris buvo iš 
audėjų... Ant krašto nerviškai, bet .greitai 
bėgiojo draugai, kaip šešėliai, grūdosi aplin
kui siūbuojančius iš sielių (rąstų) plaus
tus ir povaliai šnypštančius garlaivius, sė
do į juos ir nakties tamsumoje išnyko... 
Vėl garlaiviai ir plaustai prie krašto ir vėl 
tas patsai judėjimas ir pasiuntimas jų į 
kitą upės pusę...
' Jau. vidunaktis. Povaliai darbas tęsia
mas pirmyn. Jau pradeda aušti, jau pul
kas perkeltas į aną pusę upės.

Priešas visai nepastebėjo, kaip pulkas 
buvo perkeltas į aną pusę. Raudoni kovo
tojai sugulė eilėmis. Kaip tik prašvis, jie

‘Komandavo d. Čepajevas. Komanduoti 
tas spėkas, kurias siuntėme į aną pusę, pa
siuntė savo mylimą brigados komandantą 
d. Kutiakovą. Po pirmojo pulko perkėli
mo ėjo perkėlimo darbas Domašinskio pul
ko, pugačevicių, reziniečių ir kitų.

Mūsų kanūolės parengtos mūšiui stovi 
prie upės kranto;, jos po komanda Čepa- 
jevo iškarto atidengs ugnį, išmuš priešus 
iš jų apkasų ir mūsų spėkoms, kurios jau 
yra anoje pusėje upės, atidarys kelią... 
Laimas vertė skubėti. Jau pusėtinai pra
švito, kiekviena minutė brangi, kaip valan
da. Žolė aptraukta gausia rasa, paryčiu 
vėsu. Rytas tykus ir malonus. Rūkai nuo 
upės greitai blaškosi ir kyla.

Ir štai kanuolių griausmas. Trenkė de- 
sėtkai plieninių juodų gerklių, pasiųsdamos 
priešo pusėn kulkas; sustaugė, suūžė ir su
drebėjo oras. Staugė kanuolių kulkos ant 
upės ir žviegdamos, kaukdamos ir, tartum 
dejuodamos, lėkė čigūno ir plieno baidyk
lės. Anoje pusėje upės plyšo jos ore. Jų 
sprogimas atrodė lyg kokių ugninių pėdų 
ir varpų lakstymas į visas puses, apšvie- 
čiąnt ir paskleidžiant pilkų ir juodų dūmų 
taškus.

upės ėjo pirmyn, kad apsupus priešus iš 
upės pusės. Ivano-Voznesensko pulkas 
visu smarkumu vijos priešus ir įsigavo į 
miestelį Novyje Turbasly. čia mūsų pul
kas sustojo, be atidairos "eiti pirmyn gali
ma buvo padaryti klaidą.

Čepajevas greitai siuntė pulkus į aną 
upės pusę. Jau perkėlė ir keturis didelius 
šarvuotus automobilius,—jie pradėjo šniok
šti, kriokti ir kuopti į kalną. Tai baisūs 
dideli plieniniai čarapokai. Bet minkšta 
žemė neišlaikė jų sunkumo ir trys iš jų pa
krypo ant šono, kriokė stovėdami ant vie
tos—nei kaip negalėjo išsikasti.

Priešas pasitraukęs pradėjo atsigriebti, 
apsidairė, pasitaisė ir apsisukęs žvangėda
mas ginklais ir žvilgančiais durtuvais nuo 
saulės spindulių, su daugybe kulkasvaidžių 
pradėjo ant mūsų spėkų kontr-ataką. Tai 
buvo septinta valanda ryto.

Per keturias valandas mūšyje Ivano- 
Voznesensko pulkas išeikvojo veik visą 
amuniciją, naujos nebuvo galima gauti. Iš 
anos pusės laivais vežė naujus ir naujus 
pulkus, daugybę ginkluotų automobilių, 
kanuolių ir tt.

Drg. Jonas Kutiakos davė prisakymą:
—Nei žingsnio atgal! Atminkite, drau

gai: nėra ant ko pasitikėti, mūsų užpaka
lyje upė, ten perkeliamos mūsų spėkos, jos 

neparuoštos, mūsų viltis—tai i t
1 miau, 
gūžės 
po pietų

dar musiui 
durklai!

Kada priešo pulkai puolė pirmyn, kada 
tauškėjo Turbaslių gatvės nuo kulkasvai- 

pradėjo 
krašto 
arklių 
šaukia

Oh.... Oh,.. Bum... Bum 
mušė kanuoles.
... Užžž... Uuuuu

Bum. .p.-
—Užžž.... Užžž... Uuuuu... Uuuu,.. 

Kaip įdūkę žvėrys kaukė jų kulkos.
Nusigandę priešo kareiviai pasileido iš 

apkasų. Tada pakilo mūsų perkeltasis 
Ivano-Voznesensko pulkas ir drąsiai žengė 
pirmyn. Mūsų, kanuoles .pradėjo mušti to
li užpakalin priešo bėgančių eilių tam, kad 
joms užkirtus pasitraukimo kelią. Pas
kiau nutilo mūsų kanuoles ir skubinta jas 
perkelti į kitą upės pusę.

Perkėlėme Pugačevo pulką; jis kraštu

džių,—neišlaikė mūsų 
trauktis atgal. Laksto 
iki kito ant sukaitusių 
raudoni komandfintai ir 
net užkimusiais balsais:

—Nei žingsnio!... Nei žingsnio atgal! 
Pasitikti priešą 'durtuvais! • Nėra priemo
nių mums persikelti atgal per upę! Gulkit 
ir laukite komandos, laukite amunicijos!

Priešas mato mūsų eilėse betvarkę, ’— 
štai jis skubina artyn, jis jau arti, galingas 
ir baisus, jo eilės eina pilnoje karinėje 
tvarkoje... štai jis užpuls, kaip galingos 
jūros bangos, kaip ugnies lava, durtuvais 
ir kardais sunaikins.

Ir toje valandoje prie mūsų eilių greitai 
prijojo raiteliai, nušoko nuo arklių ir puo
lėsi į mūsų eiles:

—Draugai! Amuniciją atveža... Pir
myn, draugai, pirmyn! Ura!

Artimi pamatė ir pažino, kad pribuvo su 
tais raiteliais vadas Frunze,—viens kitam 
perdavinėjo:

•—Drg. Frunze mūsų eilėse! Frunze ei
lėse !

Tartum kokia elektros sriovė persirito 
per mūsų eiles. Kietai suspaudė kovoto
jai, šautuvus, apėmė juos nauja drąsa, puo
lėsi aklai, kaip laukiniai, pirmyn, sutrynė, 
sumaišė ir nusivijo pakrikdytus priešus. 
Greta su Frunze atakoje ėjo ir komandan- 
tas d. Tronin. Pirmoji kulka pramušė jam 
krūtinę: dabar toje vietoje, kur tada buvo 
juoduojanti žaizda,—auksu žvilga Raudo
nosios žvaigždės ženklas.

(Bus daugiau)

nuo vieno 
putojančių 
komisarai,

Savasis” Judošius taip ir pas mus negeriau deda

BIENFAIT, Sask., Canada. 
—Kaip visose kapitalistinėse 
šalyse šio ekonominio krizio 
laikotarpiu eina smarkus dar
bininkams algų kapojimas,

NAUJIENA MUZIKANTAM
LIETUVIŠKAS DŽIAZAS

Lietuviška Muzika

Ką tik išėjo iš spaudos se 
kantiems instrumentams

piano solo, pirmai ir ant
rai smuikoms: trumpėtai 
ir clarnetui, 20 lietuviškų 
lokių 5-iems instrumen
tams, kaina $3.00, viena 
knygutė $1.00.
Reikalaudami rašykite:

LAISVE
46 Ten Eyck Street 

Brooklyn, N. Y.

Mūs apielinkėj randasi kele
tas anglies kasyklų. Unijos 
jokios nėra. Su darbininkais 
bosai elgiasi taip, kaip jie no
ri. Algas kapoja visu smarku
mu ir nužiūrimus darbininkus, 
kurie galėtų ar bandytų pasi
priešinti, meta iš -darbų. East
ern Collieries kasykloj numu
šė algas veik ant pusės. Ka
sėjui pirmiau mokėjo 46c už 
toną, o dabar nuo pirmos die
nos gegužės temoka 25c. Ma
tydami, kad už tokį atlygini
mą negalėsime pragyventi, nu
tarėme streikuoti. Bet, deja, 
atsirado tokių, kurie atliko ju- 
došišką darbą. Toj kasykloj 
dirbo ir Jonas Bilis. Iš jo( kal
bos atrodė, kad jis yra tikras 
revoliucionierius ir prigulėjo 
prie A.L.D.L.D. Bienfaito. 36- 
tos kuopos, bet, prasidėjus 
streikui, liko streiklaužiu ir 
provokatorium. Ne tik kad 
pats streiklaužiavo,/bet prikal
bino ir savo įnamius, kurie 

i’pas jį gyveną ir pranešinėjo 
: bosams ♦ visus streikuojančių 
I darbininkų pasitarimus, o taip- 
igi ir kitus darbininkus prikal
binėjo, kad eitų dirbti.

Todėl neišvedus visų darbi- 
! ninku į streiką, streikas likosi 
! laikinai pralaimėtas ir tie dar
bininkai, kurie išdrįso pasi
priešinti bosams, nesutikdami 
priimti algų nukapojimią, liko
si išmesti iš darbo.

Bet neilgai džiaugsis ir pa- 
silikusieji darbe, kurie sulošė 
bosų šunyčių rolę. Viena, kad 
tokios algos ir darbo sąlygos 
ir jiems neilgai bus pakenčia-

mos, o kita, kada kompanija 
iščiulps iš jų spėkas, išmes lau
kan, kaip nereikalingus, netin
kančius sutvėrimus. Tokie 
darbininkai yra neprieteliai ki
tų ir patys savęs. Tokius dar
bininkus, kaip J. Bilis, reikia 
vyti laukan iš mūsų visų dar
bininkiškų. organizacijų, kaipo 
darbininkų klasės priešus! O 
vietoje jo, mes turime įtraukti 
desėtkus sąžiniškų darbininkų 
į mūsų organizacijas if kovoti 
po raudona vėliava Komunistų 
Partijos vadovybėj. Tik tokiu 
būdu pasiliuosuosime iš kapi
talistinės vergijos.

Juozas Mingiias.
Nuo Redakcijos.—Jei tas 

pilnai yra teisybė, kaip kores
pondentas aprašo, jog Jonas 
Bilis, būdamas A.L.D.L.D. 36- 
tos kuopos nariu, atliko streik
laužio ir provokątoriaus rolę, 
jis turi būt išvytas iš mūsų vi
sų organizacijų momentaliai. 
Neturi būt vietos mūšų organi
zacijose tokiem žmonėm.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HUDSON, MASS.
Linksmą PIKNIKĄ rengia Hudso- 

no Lietuvių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje' 100 Kuopa nedėlioję, 
gegužėj (May) 24 dieną, 1931, A.

Stėrtiuno Ūkėje,' Long Hill, Bolton, 
Mass. Prasidės 12-tą vai. dieną-.

Gerbiami hudsoniečiai ii’ apielinkės 
lietuviai! Šis piknikas bus pirmuti
nis, todėl bus linksmiausias, nes mo
terys rengiasi prie jo ne juokais, o 
jos visada savo parengimais visus už
ganėdina. Bus juokų ir žaislų, ska
nių valgių ir gėrimų, šiltų ir šaltų. 
Vieta graži, visiems patiks. Tat 
kviečiame atsilankyti ir linksmai lai
ką praleisti.

Kviečia Rengėjos.
KELRODIS: Iš Hudson paimkit 

Manning St. ir davažiuosit iki vietai: 
tik 2į mylios nuo Hudsono. Taipgi 
ir iš kitu miestu tas pats kelias.

(118-119)

SO. BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 21-mos kuopos susirinkimas bus 
ketvirtadienį, 21-mą gegužės, po No. 
376 Broadway, 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit ateiti, yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Fin. Sekr.

SO. BOSTON, MASS.
Progresyvūs kuopos rengia piknikų 

28 d. birželio, ant Ramanausko far- 
mos, West Hanover, Mass. Kitos 
kuopos_ malonėkit nieko 
dieną ~

Mass 
nerengti tą

Bostono apielinkčj.
Komisija.

(118-119)

DETROIT, MICH.
. S. 21-mos kuopos piknikas 

d. birželio (June), Capitol 
Tą pačią dieną turėtų Įvykti 

21-mos kuopos susirinl’i- 
, bet kad nepakenkus piknikui, 
susirinkimas įvyks savaite pir

ai yra sekmadienį, 31. d. ge- 
Lietuviu svetainėj, 1-mą vai.

Valdyba.
(118-119)

bus 'i 
Parke 
ir L.D.S 
mas

i NEW KENSINGTON, PA.
A.L.D.L.D. 74-ta kuopa rengia 

I smagų pikniką sekmadienį, 24 gegu- 
; žės, Antano Miliausko farmoje. Pra- 
i sides 11-tą vai. ryte ir tęsis iki vė- 
i lumos. Bus įvairių žaislų, skanių už- 
! kandžių ir gėrimų. Kviečiame vie- 
: tos ir apielinkės lietuvius atsilankyti 
■ ir linksmai laiką praleisti.

1 Rengėjai.
(118-119)

PHILADELPHIA, PA.
Susirinkimas Vienybės Reikalu

L.D.S.A. 11 ir 80 kuopos šaukia
mas bendras susirinkimas šeštadienį, 
23 gegužes, Liet. Liaudies Name, 
8th St. ir Fairmount Ave., 8-tą vai. 
vakare. Vistfš minėtų kuopų narės 
malonėkit /atsilankyti. Būtų gerai, 
kad ii’ kitų organizacijų draugai ir 
draugės atsilankytų, nes užbaigus 
minėtų kuopų susirinkimų, bus pa
kelti mūs bendri reikalai.

(118-120)

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 24 gegužės, po 
No. 211 E. Main St., 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai būtinai ateikit, 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus iš
duotas raportas iš buvusios konferen
cijos.

Sekr. M. Stanislovaitiene.
(118-119)

great neckTn? y.
Didelį ir Puikų Balių rengia šven

to Franciškaus Draugija Sukatoje, 
Gegužės (May) 23, 1931, Zen. L. 
Strauko Svetainėje, 139 Steamboat 
Road. Prasidės 6:30 Valandą Vaka
re. Gerbiama Vietos ir Apielinkės 
Visuomene!' Švento Francišklius 
Draugija yra seniausia ir didžiausia 
organizacija Great Necke. Ji daug 
yra nuveikus kaip savitarpiniam su- 
sišelpime, taip ir abelnai visuomenei 
kultūriniam, daj-bė. Ką ši Draugija 
bando daryti, tai daro su dideliu pa
siryžimu ir nuoširdumu. Tai ir šis 
balius pilnai publiką užganėdins. 
Grieš šauni orkestrą, bus skanių gė
rimų ir užkandžių. Įžanga 50c ypa- 
tai.

Kviečiame visus ir visas atsilan
kyt. Rengėjai.

(118-119)

ROČHESTĖrTnT Y.
METINĮ PIKNIKĄ rengia D.L.K. 

Gedemino Draugystė sukatoje (ge
gužes (May) 23 dieną, 1931, Savo 
Svetainėje. 575 Joseph Avenue, Ro
chester, N. Y. Piknikas prasidės 
5-tą vai., o muzika pradės griežti 
7-tą vai vakare. Viskas tęsis iki vė
lumai nakties. Tat kas mylite pasi
linksminti, ateikite anksti, kad ilgiau 
pasismaginti. Nariams įžanga 50 
centų, kaipo ant metinio pikniko. 
Bet nariai gaus čipsų už 25 centus. 
Nenariams įžanga 25 centai.

Katrie iš narių atsivesite vaikus 
jaunesnius 16 metų amžiaus, įžanga 
vaikam veltui..

Užkviečia visus ■,
Rengimo Komitetas.

(118-119)

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Ižba)»amuoja ir laidoj* numjruaiua ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio. p«v 
tarnavimo ir už žemą kainq. nuliūdimp 
valandoje šaųkitėo paa manė. Pa« mane 
galite gauti lotua ant visokių kapinių kuo 
geriautioee vietose ir už žemą kuiną.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE
. GEOGRAFIJA

> Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

(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 parapijonų. 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

mutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra- 
yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj

klausimu 
šytojas, „ _ . _ _
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume 
Jeigu 
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—

lietuviškos kalbos.
jūs įsigeriate del ,sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,’ 

tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko

Lietuvos Darbininkes 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 Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai

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

ApysakąMOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės 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 sąmoningi 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- 
voiiucioinicriai veikia viltingai. " Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

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.

i



Hambur

SO. BOSTON, MASS

nvtcli

praktikuoju savo profesiją

PHILADELPHIA, PA DR. H. MENDLOWITZ
Žcgunis,

Pinkevičius 121

Paulauskas 228

255Barkauskas

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Vardas

M lentas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabor

Kliubodiena nuo L,

414

pranešti 
atvykti

vi e 
mū

Visoms Darbininkų 
Organizacijoms

ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Street or Avenue

, Stata---------j__ -

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

Fin. Rast 
Avc.

Iždininką?

Pirm. 
Pirm. 
Užrašų 
Finansų

DRAUGES MAŽEIKIENE IR 
1NTUPIENE Pėkščios Ateis 
iš Cleveland© Į “Laisvės” 

Pikniką Brooklyne

TEL., MIDWOOD 8-62G1

215—17th

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

6102 Grand Avenue 
(K*r»pa» Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-S796

Petrauskas, 29 Mprton

APIELINKĖS 
K-TAS. 1931: 
854 Marguerite

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St, 
Dabar mano antrašas:

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.

stovau j a.
Bet Būtinai Jburėkite savo at

stovus šioj konferencijoj.
VardT*i<omiteto, draugiškai,

P. Puodis.

Vice-Pirni. M 
Užrašų Rašt

iuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

yra 
turėsi- 
; įvai-

Slingen - 6,000 
g3 - 10,000; Leipcige - 18, 
000; Dresdene - 12,000; apie 
tiek pat Chemnitz.

Kituose Vokietijos mies
tuose ir miesteliuose tūks
tančiai darbininkų demons
travo po Komunistų Parti
jos vadovybe. Pačiame Ber
lyne pirmiaus niekad nebu
vo tokios milžiniškos komu
nistų demonstracijos, kaip 
šiemet.

Vokietijoj vis daugiau ir 
daugiau darbininkų stoja 
po Kom. Partijos vėliava. 
Abelnai visoj Vokietijoj Ko-, 
munistų Partijos demon
stracijos buvo didesnės, ne
gu socialdemokratu.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer.-

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykite:

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

Draugai, kurios organizaci
jos dar neišrinkote delegatų į 
šaukiamą konferenciją Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir L.N.S.R., kuri įvyks 25-tą 
dieną gegužes, 1931 m., 925 
Arch St., 8-tą vai vakare, gy
nimui nuteistųjų mirtin astuo
nių negrų darbininkų Ala. val
stijoj, Scottsboro mieste, būti
nai išrinkite. Kurių organiza
cijų mitingai neįvyks iki 25-tos 
dienos gegužės, tai šaukite ek- 
stra susirinkimus arba lai jū- 

Duesseldorfe dalyvavo 10, i sy or.^anizacijų vadybos at- 
000 darbininkų komunistų 
demonstracijoj; Elberfeld— 
Barfnen-llyOOb; Hagen - 5, 
000; Remscheid - 5,000

suvirs 15,000 
demonstravo po 
vadovybe. Tik 

dalyvavo social- 
dcmonstracijoj. 
miesto policija

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

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

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

Essen mieste apie 40,000 
darbininkų dalyvavo Komu
nistų Partijos demonstraci
joj Pirma Gegužės. Social
demokratų demonstracija 
buvo daug mažesnė.

Duisburge po komunistų 
vadovybe demonstravo apie 
25,000 darbininku.
Hamborn 5,000 darbininkų 

dalyvavo komunistų de
monstracijoj. Labai maža 
buvo socialdemokratų dc- 
jĄons* racija.

I) ro tp i u n d soči akiem o k ra
tų demonstracijoj dalyvavo 
apie 1,600. Gi suvirs 5,000 
dalyvavo komunistų demon
stracijoj.

Bielefield komunistu de
monstracijoj dalyvavo 4,000. 
Policija suareštavo keturis 
darbininkus. Dideles komu
nistų demonstracijos įvyko savaitę 
Westphalijos industriniuose 
centruose.

15,000 darbininkų dalyva 
vo komunistų demonstraci 
joj Cologne. 3,000 darbi 
ninku dalyvavo Aachen.

Frankfurte 
darbininkų 

< komunistų 
U apie 6,000 

demokratu 
Munich 

buvo uždraudus demonstra
cijas. Anksti ryte policija 
iš lovų ištraukė 150 Komu
nistų Partijos vadų ir nuga
beno Į kalėjimą, kad sutruk
dyti komunistų demonstra
ciją. Nepaisant policijos 
uždraudimo, susidarė trys 
parodos ir maršavo gatvė
mis. Policija brutališkai ata 
kavo darbininkus. Bet vos 
vieną parodą policija išdras
kė, tuo jaus’ kita susidarė. 
Visą dieną tęsėsi kova tarp 
policijos ir darbininkų. 250

I darbininkų Suareštuota.
Karaliaučiuje apie 10,000 

darbininkų dalyvavo komu
nistų demonstracijoj.

Spandau, netoli Berlyno, 
3,000 darbininkų demonstra
vo po komunistų vadovybe.

Hindenburge, Augštojoj 
Silezijoj, apie 4,000 darbi
ninku dalyvavo komunistu 
demonstracijoj. Įvyko smar
kus susikirtimas su fašis
tais, kurie bandė sutrukdy
ti demonstraciją. Policija 
fašistus išgelbėjo, kitaip jie 
būtų buvę smarkiai sumuš-

Moderniškiausi Įtaisymai z
Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tek, Stagg 2-5938

pikniko 
nakties.

Prašome draugų 
kas iš kur rengiatės 
savo dienraščio jubilėjinę iš
kilmę. Praneškite nesivėlin- 
dami. Juk daugelis nori žino
ti, su kuomi susitiks, su kuomi 
pasimatys ir. pasišnekės.

Kaip
met “L.1 
kestros. 
me nei

Keystone — Main 1417

Miškinis, 9 Burton St. 
J. Stoškus, 20 Faxon

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

Laike dienraščio '“Vilnies” 
suvažiavimo draugės Mažei
kiene ir Intupiene pasižadėjo 
pėkščios ateiti į Brooklyną į 
“Laisvės” pikniką. Kaip be
darbės neištesi darytis didelių 
kaštų, o savo laikraščio 20 me
tų sukaktuvių jubilėjuje nori 
dalyvauti. Puikus ūpas!

Pikniko komisija tariasi su 
ištisa eile chorų iš tolimų ko
lonijų sudarymui puikios pro
gramos. Greit bus paskelbta, 
iš kur chorai atvyks. Tat ne
praleiskite neperskaitę nei 
nos žinios apie šią svarbią 
su iškilmę.

Kadangi Ulmer Parkas, 
Įvyks “Laisvės” piknikas 
padidintas, tai šiemet 
me gana gražios vieto 
riern žaislam. Todėl komisija 
kviečia Naujosios ’ Anglijos 
darbininkų chorus sulošti Vol
ley-Ball gėmę, kurioje jie yra 
pagarsėję mūsų spaudoje, 
kaip žymūs lošėjai.

Šiemet “Laisvės” piknikas 
bus sukatoje. Todėl sukatoje, 
kad 4-ta liepos, neprigulmy- 
kes pasiskelkinio diena yra su
katoje. Dvi dienos švente. Bus 
lakai patogu draugams iš to
liau atvažiuoti ir linksmintis 

valandai

KELRODIS: Važiuojant busais iš Elizabeth©, imkit Roselle bus, 
28, kuris eina Westfield Ave., ir važiuokite iki galui. Ton išlipę 
imkite kitą Husą, irgi 28, kuris eina North Ave. ir važiuokit iki 
Cedar St., Garwood, N. J. Ten išlipę eikite Cedar gatve iki 
Brookside Place. Brookside Place eikite iki Division Ave., ir eiki
te po kairei, ten ant Division Ave. rasite pikniką.

GATVEKARIU važiuojant: Imkite Union karą ant West Grant 
ir Broad Sts kampo ir važiuokite į vakarus iki Centre St., Gar
wood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). Pra
ėję stotį, eikite iki Ndrth Avė. ir pasisukite Cedar St. ir eikite taip 
kaip viršuj nurodyta. Sekite sainas (iškabas).

Telefonai: Bell — Oregon 5186

LIETUVIŠKA1-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai į rengto j Amato Mokykloj. 
Bondrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir II? 

| pkirstymas įvairių rūšių motorų; 
i elektrinės sistemos, batarejos, mag

netai, pradėtojai (starteriai) 4r elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

. Atsižvelgiant j bedąrbę, mes numušeme pilno mechaniško kursą 
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui , *
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta, 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai, po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228--2nd AVENUE, Kampas 14th St. ■

Iždininkes Tg. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rafit. A. Baronas, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale

St.; S. Mačiulaitis, 57 'Arthur St.: S.
I’etravičia, 702 N. Montello St. ; Maršalka
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
TauKkam Name.

Darbai ir čia prastai eina. 
Tik dar pusėtinai dirba c un
kerne (Domino Sugar Co.), 
nors ir po penkias dienas į 

Bet ir čia kompanija 
nukapoja savo vergams algas 
nuo cento iki dviejų centų į 
valandą, nepaisant kad darbi
ninkai ir taip mažai uždirbda
vo. Darbo valandos ilgos, di
džiuma darbininkų dirba po 
devynias ir po dešimtį valan
dų į parą. Daug darbų yra 
pavojingų darbininkų sveika
tai. žinoma, darbdaviams tas 

vienas darbininkas 
Daug yra 
Darbinin-

Draugai ir draugės! L.D.S.A. 4-ta kuopa visuomet 
surengdavo puikius piknikus. Bet šis piknikas bus dar 
puikesnis, nes įvyks naujoj vietoj, pas drg. Vaičionį. 
Draugas Vaičionis įtaisė puikią vietą del piknikų. Vie
ta labai puiki, salė šokiam didelė. Mes kviečiam visus, 
senus ir jaunus, pasilinksminti su mumis, ir pakvėpuoti 
tyru pavasario oru. Taipgi pasišokti prie puikios mu
zikos.

Busas išeis 1-m 
69 S. Park St.

Įžanga 25 Centai Ypatai

, M. Žiuris.
•515 Eleventh St. 

A. Garbanauskas,

įvyksta kiekvieno
savam name,

visuomet, taip ir šie- 
’ piknike grieš dvi or- 

Be muzikos nebūsi- 
m imitės. Norintieji 

šokti smagiai pasišoks. Reng- 
kitės seni ir jauni, dideli ir 
maži.

O, beje: Ulmer Parkas yra 
ant kranto Atlantiko okeano, 
šalę garsiojo Coney Islando. 
Dalyvaudami piknike, pama
tysite tas pasauliniai garsias 
maudynes ir kas norėsite, turė
site progos ir prisimaudytl jo-

SKA1TYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO. MASS 

Valdyba:
. V. Gelusevlčius, 51 Glendak

Valdyba 1931 Metams:
i Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
' Pirm, pagelb. M. Scliokas, 288 Maple 
i Avė.
I Prot. rast. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
I son St.
i Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour 
1 St.,' West Hartford, Conn.
I Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
; Maršalka J. Gįraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

j 481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- 

į na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- 
i nesi©, Labor Lyceum svetainėj, 29 
j Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
I vai. vakare.

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

ra fit. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
rafit. J. Stripinis, 49 Sawtell Avc.

PITTSBURG HO III
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. ’S. Ivanauskas
Ave., Wilmerding,

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

Prot. sekr. A.' K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa. .

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

Fin. sekr.' J. Urbonas, 1925 Harcum
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

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

Vice-pirmininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, Mass. 

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

į Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

I Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. 

'Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
i Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

! Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno menęsio antrą nedėldienj, 

12-rą vai. po pietų, Italų* svetainėj, 
I 19 Union St. Lowell, Mass.
; LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

VALDYBA 1931 METAM:
Pirmininkas-—K. Margis,

1323 Muskegon Avc.
Vicc-Pirmininkas—A. Kateckas.

730 Nason St.
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9, Box 117
Turto Raštininkas—A. Garbana utskasf,

1108 Elizabeth Avc.
Iždininkas—A. Daukšas,

1131 Walker Avc. 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Avc. ir T.
Grufiiūtė, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Ave. ir O.
Vitkuvienė, 718 Richmond

Trustisai:
T. Rasikas, A1. Lujus,
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentu 

Salės valytojas- -F. Žcgunis, 
Salės parandavotojas — .

1108 Elizabeth Avc.
Draugijos susirinkimai ' 

mėnesio antrų utarninką 
1057-63 Hamilton Avc.

PUIKUS PIKNIKAS arba GEGUŽI N«
RENGIA L.D.S.A. 4-ta KUOPA

Nedėlioję Gegužės (May) 24,1931, 
MEADOW GROVE PARKE

Division Avenue, Cranford, N. J.
Pradžia 1-mą Valandą po Pietų

nerupi 
pastips, kitas bus 
laukiančių darbo.
kai čia neorganizuoti, ką kom- ' 
panija nori, tą daro, čia dir- i 
ba daugiausiai lietuviai* ir ai- ■ 
rišmenai. Kaip vieni, taip ir 
kiti yra religiniai. Sako: “čia 
kad ir vargstam, bet numirę 
naudosimės visomis gėrybė
mis.” Maža dalelė yra kitaip 
protaujančių.

čia atitaisau klaidą. “Lais-' 
vės” 112-tam num. pasakyta:! 
A. Bimba kalbėjo 27 d. ba-1 
landžio, bet A. Bimba kalbė-' 
jo 3-čią dieną gegužės.

Aukojusiųjų vardai, kurie 
buvo praleisti: P. Niukas $1„! 
P. Pagoeus $1; viso buvo $21.

, Cukerninkas.

Iždo Globėja
MeirG.se St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą ■ 'Tedą 

kiokvieno menesio.
S. Mačiulaitis . 57 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

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

panedėli kiekvieno menesio.

A. LUTV1NAS
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH 

Tel. Trinity 3-1045

“Laisvės” piknike bus vėsu 
kad ir karštame ore, nes nuo 
jūrių ateina šaltas vejas. Ne
gana to, čia yra puikių me
džių, kurie savo lapuotomis 
šakomis apsaugos mus nuo 
karštų saules spindulių.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.

Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm, pag

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

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

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėj

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnictienč, 

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krukauskas, 300 First St.

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway į
Aušros Draugijos susirinkimai j 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie-1 
no inčn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am-* 
lino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

Trečiadien., Geguž. 20, 1931

.Pirmoji Gegužės 
Vokietijos Provincijose

NEW YORK, N. V. .
■ w

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ D RA UG YSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K.'Yuška, 325—4th Avc., Mo
line, III.

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

Fin. sekr. B. Daucenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III,

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globojas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, 111.

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

MeirG.se
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NAUJA LIETUVIŠKA

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

JONO ARBA
PETRO

“Laisvės” meti
le u ris įvyks 4 d. 
būti rūpestingai

ISbalzamuoja ir laidoja 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas resell joroz, 
krikJtynoms ir pasivažinėjimam?. Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN. N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

PARSIDUODA ice cream, stationery 
ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie 

parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. rKeipkitčs po num. 63G 
Ferry St., Newark, N. J. Telefo
nas: Market 2,3057. (109-118)

REIKALINGA 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)

Lesser prirodė iu^ šiuos metus, būtinai užsimokėkite, 
- - - - ’ tnes negausite knygos “Aliejus,” kuri

i jau. atspausdinta.
Sekrct. V. P.

(117-119)

J. GaršvaGraborius
UNDERTAKER

LAI DOT U VIŲ DI R EKTO RI U R

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Tuo pačiu žygiu pagel- . . i o L 1
ir draugams kovoto- Balusiu Workers bchool 

kenčiantiems už darbi- 
klasės reikalus.

W. I.

. os mėnesinis susirinkimas, 
nariai atsilankykite, nes turime 

Reikės rinkti 
į apskričio konferenciją, 

aptarti išvažiavimo reikalą ir t. t.

Telephone, Greenpoint 9-2320

Trečiadieny Geguž. 20, 1#1
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“Laisvės” Direktorių 
Svarbus Susirinkimas

Sudaužyt Bosų Sumokslus
Prieš Kriaučių Kovotojus

&

Sovietiniai Judžiai 
Ketvirtadienio Vakare 
“Laisvės” Svetainėje

Areštavo Dvi Pikietininkes 
Streike Prieš Duonos 
Brangumą

Brooklyno lietuviai darbinin
kai turi pasistengti, kad sėk
mingai išeitų pramoga Work
ers’ International Relief (Dar
bininkų Tarptautinės Pašal
pos), ketvirtadienio vakare, 
gegužės 21 d., “Laisvės” sve
tainėje. Programa susidarys 
iš įdomaus sovietinio judamo- *liciją ir gengsterius ant strei- 
jo paveikslo “Trys Draugai ir 
Vienas Išradims” ir iš paveik
simų žinių, parodančių, kas 
yra Sovietų Sąjungoj veikia
ma irfcas ten dedasi.

Pelnas yra skiriamas pagel
bėti devyniems negrams jau
nuoliams, kuriuos buržuazija! 
rengiasi nekaltai sudeginti; 
elektros kedėje; taip pat pa-i brangiau pardavinėjama, 
gelbėti penkiems patersonie- j kaip kitose 
čiams streikieriams ir kitiems I Streikas 
politiniams kaliniams.

Įžanga suaugusiems po 25c, kainą, 
o vaikams po 10c.

Skaitlingiausiai sueikite pa-1 
matyt tuos puikius judamuo-; 
sius paveikslus iš Sovietų ša
lies, 
bėsite 
jams, 
ninku

Tebeina streikas prieš duo-* 
nos brangumą Middle Village, 
Brooklyne. Streikui vadovau
ja Jungtinė Darbininkų Kla
sės Moterų Taryba. Pirmadie
nio vakarą įvyko protesto mi
tingas prieš Weiss kepyklą, 
kurios boso pati užtraukė po-

kierių ir areštavo dvi pikieti
ninkes, Sylviją Gorelickienę ir 
Sarą Grossienę. Pikietininkes 
yra laikomos kalėjime, kol 
bus pristatyta po $500 paran
kos ;U.ž vieną ii* kitą. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
rūpinasi gauti paranką..

Middle Village duona .buvo
ne

įmesto dalyse.
eina, kad priverst 

duonos biznierius nupigint

“Laisvės” Bendrovės Direk
torių susirinkimas įvyks penk
tadienį, 22 d. gegužės, 6:30 
vai. vakare, “Laisvės” ofise.

Visi direktoriai turit būti pa
žymėtu laiku, 
nis piknikas, 
liepos, turi 
prirengtas.

Direktoriai 
kalingus prisirengimus, kad 
piknikas būtų platus, masinis, 
našus idėjiniai ir derlingas 
medžiaginiai.

Direktorių Sekretorius
F. Abek.

(118-119)

Kairioji Adatos Darbininkų 
Unija išleido atsišaukimą. Ja
me nurodo, kaip siuvyklų sa
vininkai stengiasi pakrikdyti 
šią revoliucinę organizaciją. 
Bosai daro suokalbių suokal
bius prieš kovojančius kriau- 
čius, areštuoja juos ir tuo bū
du stengiasi išrankioti 1š kai
riosios unijos veikliausius, ga
biausius draugus, kad 
galėtų ištaškyti pačią 

fzaciją. Paskutiniais 
jie yra, su policijos ir

Vakaras Pasveikinimui 
Revoliucinių Studentų,

Hillmano Šaikos Bjauri 
Politika Tarp Kirpėjų

paskui 
organi- 
laikais 
kapita

listinių teismų pagelba, suėmę
net dvidešimts vieną veikėją 
tos kovojančių siuvėjų unijos. 
Prieš juos sudarė visokius ne
pamatuotus bjaurius kaltini
mus, ir jie laikomi po $35,000 
parankos išviso. Tarp draugų, 
prieš kuriuos padaryta tokio 
sumokslai, yra Irving Potash, 
šios unijos sekretorius; I. 
We issb e rg, 
R. Berger, 
riai, ir kt.

Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija dabar orga
nizuoja pastovų Apsigynimo 
Fondą. Tai tuo tikslu, apart 
kitko, yra šaukiama ir konfe
rencija ketvirtadienio vakare, 
gegužės 21 d., tuojaus po dar
bo, unijos raštinėje, 131 West 
28tli St., New Yorke.

Lietuviai kairieji Amalga- 
meitai ir kiti organizuoti ir ne
organizuoti klasiniai darbinin
kai, dirbantieji siuvyklose, turi 
atsiųsti savo delegatus į šią 
svarbią konferenciją.

Darbininkiškų Sportų 
Sąjungos Kumštynės

Komunistinė Darbininkų Mo
kykla (Workers’ School) tu- 

jrės masinį mitingą su muzika
liu vakaru, per kurį bus at- 
žymėta, kad 57 darbininkai 

i studentai užbaigę kursus toj 
'•mokykloj. Šis paminėjimas 
į įvyks gegužės 27 d., ateinan- 
j čio trečiadienio vakare, Man-Amerikos Darbininkiškų

Sportų Sąjunga rengia «ampi-Į^"tt^£““ėum”Svet.'‘ėŠ’E.'ith 
joniškas savo kumštynes Gar- 
field,* N. J., kitą šeštadienį, | 
gegužės 30 d., Belmont Par-! 
ke; pradžia 7-tą vai. vakare, i 
Kuris darbininkas kumštinin
kas geriausiai atsižymės, bus 
pasiųstas į tarptautinę darbi
ninkiškų sportų Spartakiadą, 
kuri įvyks liepos mėnesį Ber
lyne, Vokietijoj. Norėdami 
plačiau sužinoti apie įžangą ir 
kitus dalykus, parašykite laiš
kutį šiuo adresu : Labor Sports 
Union, 2 West 15th St., Room 
309, New Yx>rk City.

New Yorke. Kalbės drg. 
F t . patys studentai. Be 

Belmont Par- bug g^yg. muzikos 0? 
Ikestra, Darbininkų Tarptauti
nės Pašalpos Choras ir šokiai.

Darbininkai ir jų organiza
cijos turėtų pirktis bei platin
ti tos pramogos tikietus ir da
lyvauti padengime, kuriame 
bus sveikinami draugai, .išėju
sieji klasių kovos ir revoliuci
jos mokslus. Tikieto kaina 
tik 50 centų. , .

Amalgameitų kirpėjų 
Lokalo susirinkime 1 New 
ke’, pereitą penktadienį, 
keistai suspenduotas kairiojo 
sparno darbuotojas Max Les
ser. Unijos prezidento Hill
mano gizas Orlofskis “leido” 
susirinkusiems balsuoti už ar 
prieš suspendavimą. Nariai 
reikalavo slapto balsavimo, 
bet su tuom jis nesutiko. Sa
ko, kurie atsistosite, tai reikš, 
kad balsuojate už suspenda
vimu. Bet svetainė buvo ma
ža, o narių susirinkę 500, ir 
dauguma jų buvo priversti vi
są laiką stati stovėti; tai Orlof- 
skio balsų skaitytojai ir prisi
skaitė sau visus negaunančius 
sėstis. Nors ištikro ne dau-|_____
giau kaip 50 žmonių iš 500 pri
tarė suspendavimui drg. Les- 
serio, tačiaus Orlofskis paskel
bė, kad “susirinkimas nubalsa-1 
vo” jį suspenduot.

Bet Lessee kuriam pritarė _ v„, „_vcu VU1.
didelė dauguma eilinių narių, svetainėj 218 Van Sicklcn Ave., East 
vis tiek gavo pakalbėt. Jis | New YorkeJ įvyks A.L.D.L.D. 185-tos 
faktais ir skaitlinėmis išdėstė, 
kaip Hillmano šaika pasiglem- daug svarbių reikalų, 
žia desėtkus tūkstančių dole- anSiUišvlžiavimo i 
nų? 1S vadinamo bedarbių sel- , Taipgi kurie nariai dar neužsimokeję j

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura- 

J. Vinogradski ir į cijose, kad mes atidarėme nau
josios organizato i ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai* žinoma

VALERIJA GALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau- 

I racijas Montello, Mass., ir So.
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes
A.L.D.L.D. 185 KUOPOS 

NARIAMS
i

Gegužės 21 d., 8-tą vai. vakare, !

Wall Stryto Šerai Vėl 
Pleška Žemyn

Wall 
Pirma-

Vėl prasidėjo staigus 
Stryto šėrų kritimas, 
dieni plieno šėrai nupuolė iki 
99; o dar šių metų pradžioje 
jie parsidavinėjo po $152; 
pernai metais gi tokio šėro 
kaina buvo $242. Tatai rodo, 
kad krizis eina vis platyn ir 
gilyn. O bosai, kad taisyt sa
vo biznį, suprantama, pradeda 
naują dar pašėlesnį uždarbių 
kapojimą darbininkams. Or
ganizuotis ir streikuot turi būt 
darbininkų atsakymas 
bių kapoto jams.

Didžiojo New Yorko

Draugijų Sąryšio 
Pirmas Išvažiavimas

už d ar

Telephciie, BUgg X-9S10 ■LORIMER RESTAURANTLietuviu Valgykla
VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽUS VALGIAU GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčĮUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES 
Lietuvis Fotografistas 

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, ka<P 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 jrengta, 
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 Mariem St., Brooklyn, N. Y. 

Tell Dickens 2-1182

Karo Orlaivyno Manevrai 
Virš New Yorko

Ateinantį šeštadienį 672 ka- 
jriniai Amerikos orlaiviai darys 
Isavo manevrus virš “žemuti
nės” New Yorko dalies, ties 
Battery Park. Panašūs rody
mai karinės oro pajėgos jau 
įvyko virš Detroito ir Chica- 
gos.

Washingtono vyriausybė bu
vo sumanius padaryt didelius 
orlaivyno manevrus virš viso Į

pirno fondo.
kaip Hillmano valdybos paka
likai gavo po $250 iki $300 iš! 
bedarbių fondo, nors jie visai 
nebuvo bedarbiais; o tikrieji 
bedarbiai beveik nedasiprašo 
nei dešimtinės; retas kuris te
gauna bent $10, ir tai sykį per 
kokias tris keturias savaites.

Lessens, todėl ragino narius 
nustot mokėjus speciales duo
kles į tą prigavingą bedarbių 
fondą.

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

1

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Tame pat susirinkime kitas i lyn, N. Y. 
monelninkas, Abe Silverman_______
gyrė, kaip unijos viršininkai 
“kovoja

& I1

KUNDROTO APTIEK A

231 Bedford Avcnua 
BROOKLYN, N. Y.

Petras Naujokas
Savininkas

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

Kandroto aptieka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptais, ir* užtikri- 
Kam, kad sudėtinės receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

feiais vaistais ueužtraukia papročio ir atiiuosuoja vidun an ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali .vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikam?, kOdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina^.............................................................60e, per paitą 45c

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-toa gatvės TeL, Gr^enpoint 9 2017-2360-3514

BOLLYN’S

sWi

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn

D A RBIN J N K U ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bun- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus ateičių.* su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 384z

PARSIDUODA huecrnė. Važiuoju į 
Lietuvą, tai parduosiu už labai pri- i 

einamą kainą. Biznis senas ir geroj I 
vįetoj, apgyventa Įvairiomis tautomis, : 
daugiausia vokiečiais ir airiais, šis 
pagarsinimas bus paskutinis, tat pa
skubėkit pasinaudoti proga. Kreip
kitės po No. 564 Wythe Ave., BrooK- i 

(115-118),

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI.. . . už geresnes s‘?lygas BROOKLYN LABOS LYCEUM-

New Yorko laužės 22 d. Betl“““/
daugelis ne tik darbininkiškų 
organizacijų, bet ir kiek pado
resnių smulkiai buržuazinių 
intelektualų prieš tai užprotes
tavo. Jie nurodinėjo valdžiai, 
kad tokie manevrai gali už
žiebti gaisrus ir būtų pavojin
gi nemažam skaičiui . žmonių.

i Mat, nors laike tokių Aanevrų 
I nėra mėtoma tikros bombos, 
[tačiaus leidžiamos labai galin-

; jie norį net 
darbo savaitę sutrumpinti iki! 
36 valandų, bet, sako, reikėsią į 
atlikti tam tikrą daugį darbo. 
Iš to nariai suprato, jog Hill
mano mašina stengiasi užkarti i 
darbą nuo šmotų ir šiam 4-tam i 
Lokalu).

Kirpėjų lokalo kovojantieji 
darbininkai šaukia savo masinį 
mitingą trečiadienį, tuojaus 
darbo užbaigimui.

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio-. 
je Amerikoje. Mes prista-: 
lt) m e savo garsiuosius eiga- ■ 
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
Q*roitcii.

po

Darbi- gos eksplozinės šviesos. Todėl 
ninkiškų Organizacijų Sąryšis Hooverio valdžia padarė nusi
rengia pirmą šį pavasarį savo leidimą ir ateinantį šeštadienį 

— L.v.La. D 4 ,1 ' ••• T • • •išvažiavimą, kuris įvyks 24 d. 
gegužės, visiems žinomam Fo
rest ;Parke.

Šiame išvažiavime, apart 
užkandžių ir minkštų gėrimų, 
bus dainų ir žaislų.

Nepamirškite, seni ir jauni, 
bet visi, mobilizuokitės į šį pir
mutinį atvirame ore pokilį.

Sąryšio Valdyba.
(118-121)

orlaiviai manevruos
paties New Yorko

kariniai 
tiktai virš 
“snapo.” 

Bet ką 
nuolatiniai 
laivyno ir 
pastaraisiais laikais? Jie reiš
kia, kad Jungtinių Valstijų 
imperialistai ne juokais mušt- 
ruoiasi įzkarą, visų pirma prieš

(Sovietų Sąjungą.

Darbininkų Susivienijimo 
1 Kp. Išvažiavimas

abelnai reiškia tie 
Amerikos armijos, 
orlaivių manevrui

<♦>

<♦>

>

<t>

<f>

<}>

d>

Darbininkų Susivienijimo 
įpirma kuopa rengia didelį dar 
ipih^i'ą savo Hštažiavimą, gegu- 
j^ės-31 d. Forept P^rke, visiems 
gerai žinomoj vietoj!

Draugės, ir draugai, jūs visi 
žinote, kad mūsų kuopa turėjo 
dvi pramogas ir abidvi nepa
sisekė. Taigi mes turime pa
daryt tą išvažiavimą kuo sek- 

i mingiatisią.
Komisija prie jo rengiasi la

bai energingai, rūpindamasi jo 
programa, valgiais ir gėrimais. 
Komisija taipgi ragina visus ir 
visas tą dieną niekur kitur ne
siruoši, kaip tik į mūsų di
džiulį išvažiavimą; o čia mes 
visi draugiškai ir linksmai pra
leisime kiek laiko tyrame ore.

Padarykime šį išvažiavimą 
pasekmingą, taip kad jis at
neštų pelno, kuris yra būtinai 
reikalingas mūsų veikimui. 
Minėkime, jog viskas priklau
so nuo mūsų visų, draugės ir 
draugai

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Perma- 
ment Waves, sulig /vėliausios meto- 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mu kainą. Specials turime 4 dienas 
ka’š savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

, 518 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

sale ąptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

be

UMkH Vag ’W E*ra»*tu&a»i*ai*.~ .u4Lg VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

&

Komisija V.

(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 lUdrpkit ftj skelbimu U irlalęeMI karta ra Kisak/Kg.




