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KRISLAI
Francija Gauna Pamoką.
Fašistinė Finliandija.
Rengiasi Karan.
Sovietų Posėliai.
Kviečiai.
1,000,000 Deportavimui.
' Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

' Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

I

Reakcinė Francija pradėjo 
varžyti įvežimą iš Soviete] Są
jungos prekių. Aprubežiavo 
įleidimą linų, medžių, ^mineralų, 
chemikalių dirbinių ir tt. Su
prantama, Sovietų Sąjunga bu
vo priversta iš savo pusės taip 
pat atsinešti linkui Francijos 
prekių, ir to pasekmėje, Fran
cijos prekių įvežimas į SSSR, 
nupuolė net kelis kartus.

Jeigu pereitais metais Sovie
tai pirkosi iš Francijos per du 
mėnesiu už 16,000,000 franke? 
vilnų, tai šiais metais nepirko 
nieko. Chemikalių dirbinių pe
reitais metais pirko už 2,000,- 
000, o šiais metais per tuos pat 
mėnesius teėmė už 15,000. Kiek 
daugiau pirkta orlaivių ir jų 
dalių. Šios .rūšies supirkimai 
pakilo nuo 1,000,000 iki 4,500,- 
000 frankų.

Tuom pat kartu Francija tu
ri pirkti iš Sovietų Sąjungos 
dalykų, kurių ji neturi, pavyz 
džiui, tiršto aliejaus. Abelnas 
Sovietij pereitais metais įveži
mas į Franciją per du mėnesiu 
buvo už 146,000,000, o šiemet 
tik už 79,000,000 frankų. Gi 
Franci jos išvežimas į SSSR, 
buvo per tą pat laiką už 43,- 
000,000, o šiemet 12,500,000; nu
puolė veik keturis kartus. Re
akcionieriai verkia, kad jie del 
to neteko mažiausiai $2,600,000 
pelno.

Kas varžo Sovietų prekių įsi
leidimą, tas gauna tą pat ir su 
savo prekių įvežimu į Sovietu] 
šalį.

400 Užsinuodijo Pienu
GUADALAJARĄ, Meksi

ka.— Čionai našlaičių prie^ 
glaudo j užsinuodijo 400 vai
kų ir slaugių. Du jau mirš
ta, o 50 randasi kritiškoj 
padėtyje. Spėjama, jog už- 
sinuodijimas įvyko nuo pie
no.

J. V. Augščiausias 
Teismas Atmetė

Nuteisimą Draugės
Yetta Stromberg

WASHINGTON.—Jungti
nių Valstijų Augščiausias 
Teismas atmetė pasmerki
mą draugės Yetta Strom
berg, čiagimės jaunos kovo
tojos, už iškėlimą raudono
sios vėliavos ant pionierių 
kempės pora metų atgal. Ji 
buvo nuteista kalėti 10 me
tų. Calif orni jos valstijos 
teismas nuteisimą užgyrė, 
todėl apeliacija buvo paduo
ta į J. V. Augščiausią Teis
mą, v

Sergančiai žmonai Vyras 
.Supjaustė Pilvą

Gegužės 4 d. pil. Galinis 
Pranas, 27 metų amžiaus, 
gyv. Gireišių kaime, Pane
munėlio valse., savo žmonai 
Marijonai, 22 metų am
žiaus, gulinčiai lovoje, smo-

Fašistinė Finliandija, kursto
ma pasauliniu imperialistų, 
provokuoja Sovietų Sąjungą į 
karą. Tai daro puolimus ant 
parubežinių Sovietų gyventojų, 
tai bjauriai niekina Sovietų 
Sąjungą ir kitokias daro pro-

• vokacijas.
Sovietų šalis karo nenori. Ji gė peiliu į pilvą, sunkiai SU- 

dar kartą aštriai perspėjo fa- žalodamas, o pats, išbėgęs 
šistinę Finliandiją, kad pasta- kieman, peiliu perdūrė sau
roji liautųsi varius tą bjaurią 
kampaniją ir dariusi planus už- pilvą ir krito j sodželką, bet
griebti dalį Sovietų teritorijos, žmona suspėjo jį ištraukti. 
Ir jeigu Finliandija nesiliaus, Abu nugabenti Rokiškio ap- 
tai ji gaus pamoką taip, kaip skrities ligoninėn, 
gavo du metai atgal Chinijos 
militaristai.

FrancijA jau išdirbo progra
mą budavojimui karinio laivy
no per 1931 ir 1932 metus. 
Budavos pirmos ir antros eilės 
karo laivus.

Tuom pat kartu jos naikin
tojas “Gerfaut” bandymuose 
padarė 46 mylias į valandą. 
Imperialistai negali atsigėrėti 

? tuo greitumu.

PRIGĖRĖ TRYS VAIKAI
Gegužės 3 d. Palaivarko 

kaime, Degučių vals., pilie
čio Portnovo Uatino prigė
rė kūdroj trys vaikai: du 
berniukai ir viena mergai
tė; iš jų—Vosylius—7 metų, 
Demjanas—5 mt. ir Alek
sandra—4 mt.

REIKIA REMTI “DAILY WORKER!”;
NETEKIMAS DIENRAŠČIO BUTU 

SMŪGIS VISIEMS DARBININKAMS
Baisi bedarbė ir perkeli- kų organizacijos savo susi

mas iš vienos vietos kiton rinkimuose privalo pakelti 
sunkiai atsiliepė ant Komu
nistų Partijos oficialio or
gano “Daily Workerio”. 
Laikraštis vėl atsidūrė,rim
toj finansinėje padėtyje. 
Dienraščio vedėjai sako, 
kad trumpoj ateityj reikia 
sukelti iki $35,000. Atsi
šaukiama į visus darbinin
kus ir darbininkes laikraš
tį gelbėti. v

Mes žinome, kad priešai 
vėl pradės staugti, jog Ko
munistų Partija “bankru
tuoja.” Tegul jie staugia. 
Faktas yra, kad “Daily 
Workeris” išgyveno 7 metus 
ir sulošė milžinišką rolę 
klasių kovoje. Jojo išlaiky
mas yra problema visų kla

niniai sąmoningų darbiniu- i 
kų. 
bos, kad “Daily Workeris’’ 
gyvuotų. Ištikrųjų, neteki
mas “Daily Workerio” būtų 
didelis smūgis visam revo
liuciniam judėjimui.

Lietuviai darbininkai vi
suomet prisidėjo prie palai
kymo -“Daily Workerio,” tai 
jie ir šiandien ateis jam pa- 
gelbon. Lietuvių darbiniu-

klausimą “Daily Workerio.”
Rėmimą “Daily Worke

rio” reikia jungti su rėmi
mu mūsų lietuvių dienraš
čių. Ypač “Vilnies” šian- i 
dien padėtis sunki ir ją rei-! 
kia finansiškai paremti. Bet Į 
mes 
savo 
darni 
nors 
mėme 
Taigi kolonijų draugai bei 
draugės tuojaus apkalbėki
te mūsų spaudos reikalus ir 
pagal savo geriausią išgalę 
paaukokite iš iždų arba pa
rinkite atiku mūsų komu
nistiniams dienraščiams. 
Nepaisykite tu, kurie darys

neatiiktumėme pilnai 
užduoties, jeigu rem- 
“Vilnį” ir “Laisvę”, 
valandėlei užmirštu-

“Daily Workerį.”

Udi uiiiin- i , u ■
Ir tie darbininkai da-; visokius išmetinėjimus delei

Žemė Užgriuvo Generolą PRASIDĖJO PERKRATINE JIM AS DEVY-
TOURS, Francija.— Geg. 

19 d. čionai gyvą užgriuvo 
Amerikos generolą Dunlap. 
Jis bandė išgelbėti tūlą mo
teriškę, ant kurios nuo kal
no žemės pradėjo kristi, bet 
pats pakliuvo ir tapo 
verstas.

NIŲ JAUNUOLIŲ APELIACIJOS; TEI
SĖJAS BJAURIAI VEIDMAINIAUJA

uz-

j Sovietų Sąjungos
i Protestas Prieš fin- 

landijos Provokacijas

rėmimo “Vilnies” arba 
“Dailj^ Workerio.” Jų tiks
las yra pakenkti mūsų ju
dėjimui. o mūsų tikslas ta
me, kad komunistinis judė
jimas augtų ir plėstųsi.

“Daily Workeriui” aukas 
siųskite šiuo ahtrašu: “Ma
nagement Committee, 50 E. 
13th St., New York, N. Y.

MASKVA.— Sovietų val
džia pasiuntė fašistinei Fin- 
liandijai protestą, prieš dar 
negirdėtą provokatorišką 
agitaciją. Sovietų nota nu
rodo, kad Finliandija nori 
sukelti Ingrijos gyventojus 
prieš Sovietų Sąjungą ir at
plėšti visą teritoriją nuo 
Sov. Sąjungos. Tai yra fa
šistinės Finliandijos impe
rialistiniai tikslai, kurie ga
li pačiai Finliandijai skau
džiai atsirūgti.

Ruošiasi Prie Karo Prieš 
Sovietus

Gelbėjimas iš mirties nasrą nekaltą darbininką jaunuo- 
lią yra mūsą visu reikalas. Tik suvienytomis spėkomis mes 
juos paliuosuosime.
9 CHATTANOOGA, Tenn. I 

—Vakar, geg. 20 d., mieste 
Scottsboro prasidėjo svars
tymas apeliacijos delei nau
jo teismo nuteistiems mir
tin juodveidžiams jaunuo
liams. Tai tas pats teisėjas 
Hawkins, kuris nuteisė juos 
mirtin, dabar svarsto ape
liaciją. Tai panaši istorija, 
kokia buvo su Sacco ir 
Vanzetti. Anų dviejų byla 

rankų teisėjo
Thayer, o dabar negrus 
jaunuolius pasiėmė savo 
rankon teisėja Hawkins. Jis 
nuteisė ir jis apecialiją 
svarsto!

Dar vieas svarbuą daly
kas, kuris parodo Hawkin- 
so nusistatymą.

neišėjo

vimą Tarptautinio Darbin. 
Apsigynimo advokatų, bus 
kitam mieste. Pats pasky
rė miestą Fort Payne. Bet 
dabar Hawkins atmainė sa
vo prižadą ir visą dalyką 
vėl veda tame pačiame 
Scottsboro, kur prieš juod
veidžius sukurstytos balt- 
veidžiu gaujos. Vadinasi, 
nuteistiems jaunuoliams di
delis pavojus.

Milžiniški darbininkų pro
testai po visą Ameriką pri-' 
vertė teismą svarstyti ape
liaciją, bet dalykas taip ve
damas, jog atrodo, kad val
džia eina prie jaunuolių nu- 
žudvmo. Ju vienatinė viltis 
tai masinis darbininkų vei
kimas. Tiktai milžiniškas

Jis buvo masių spaudimas atmuš bu- 
prižadėjęs, kad apeliacijos delio rankas nuo nekaltų 

pagal reikalą- jaunuolių gyvybės.svarstymas,

New Yorko miestą 23 d. ge
gužės uždengs orinis laivynas, 
susidedantis iš 672 karo orlai
vių. Tai bus kariniai bandy
mai. Miliūnus dolerių paleis į 
orą dūmais, bet bedarbiams nei 
cento!

Taipgi valdžia nutarė 
dar vieną orlaiviams 
prie Panamos kanalo, 
mas lėšuos $2,600,000.
vių laukas bus prie Atlantiko 
krašto. Ten galės nusileisti 
sausžemio ir jūriniai orlaiviai.

įrengti 
lauką 

Įrengi- 
Orlai-

Lawrence Lietuviams
šį šeštadienį, geg. 23 d., 

7:30 vai. vakare, yra ren
giamos svarbios prakalbos. 
Kalbėto jum bus d. A. Bim
ba iš Brooklyn©.. Prakal
bas rengia Komunistų Par
tija, National Textile Work
ers unijos svetainėj, 234 
Essex St.

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkes kviečiami da
lyvauti. Bus kalbama pla
čiai apie bedarbę ir algų ka- 
nojimus. .Taip pat d. Bim
ba aiškins priežastis, kodėl 
lietuvių darbininkų judėji
me kilo ginčai , ką parode 
komunistų konferencijos ir 
dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” suvažiavimai ir 
tt. Tai be galo didelės 
svarbos klausimai.

Pabijojo Darbininku 
Demonstracijos

PATERSON.—Patersono 
darbininkai buvo nuspren
dę laikyti didelę demon
straciją pasitikimui penkių'komitetas kovai už 
įkalintų darbininkų. Vai- savimą Alabamoj nuteistų 
džia pajuto ir demonstraci- jaunuolių, 
jos pabūgo. Ji atmainė sa
vo planus ir dabar visų kar
tu neišleidžia. Iki šiol tapo 
paleista tik draugė Helen 
Gershonowitz po $2,000 
kaucijos.

Kaliniai išleido pareiški
mą, kuriame jie pasmerkia

Artistą ir Rašytoją 
Komitetas

NEW YORK — 
įsikūrė rašytojų ir

Čionai 
artistų 
paliuo-

Šitie liberališki 
rašytojai ketina visais bū
dais remti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigyn. kam
paniją už juodveidžius.

Gelbės Mokslui
MASKVA.— Prie Liau- 

šitą valdžios “triksą.” Jiems j dies Komisarų Tarybos ta- 
buvo pranešta, kad jie- bus P° įkurta specialė komisija, 
išleisti po kaucija geg. 16 d., j kuri jūpinsis^ mokslo Hplėti- 
bet ir šiandien tebesėdi ka
lėjime. Jau devynios sa
vaitės, kaip jie kankinami.

Stoja Komunistu Partijon
BREMEN, Vokietija, — 

21 socialdemokratas darbi
ninkas išleido pareiškimą, 
kad jie atsimetė nuo Social
demokratų Partijos ir sto
ja į Komunistų Partiją. O 
mieste Hindenburg -keturi 
jauni darbininkai atsimetė 
nuo Jaunųjų Socialistų Ly
gos ir įstojo į Jaunųjų Ko
munistų Lygą.

i
-------------- ,---------- -----------

Buffaloj Konferencija

mu Sovietų Sąjungoje. Ji 
padės mokslininkams vesti 
tyrimus. Išleidinės jų raš
tus ir aprūpins juos reika
lingais įrankiais bei pato
gumais jųjų moksliniame 
darbe. ■ .. :

Pastaruoju laiku Rumuni
jos kariniaifabrikai perėjo 
į čechoslovakų “škodo” fir
mos1 rankas. “Škodo” gi 
ginklų firma yra susirišus 
su francūzų šneider Krezo 
firma. “Škodo” firma tu
rės ,padaryt rumunų meta
lurgijos ir ginklų fabrikų 
rekonstrukciją.

Visa eilė f ūktų rodo, kad 
imperialistai smarkiai ruo
šiasi prie karo su Sovietų 
Sąjunga. Taip antai fran- 
cūzai suteikia paskolą Ru
munijai. Šneider Krezo fir
ma skolina pinigus Lenkijai 
ir tiesia strateginius gelžke- 
lius Rumunijoj ir Čecho-Slo- 
vakijoj. Škodas ir Šneider 
Krezo dalyvauja Lenkijos 
karinėj pramonėj. Čecho- 
francūzų kapitalas ima į sa
vo rankas karinę rumunų 
pramoAę— visa tai patvir
tina faktą, kad imperialis
tai ruošias prie karo su So
vietų Sąjunga visais tem
pais. •

GREENO TIKSLAS PASIGAUTI DARBININKUS 
IR VĖL JUOS PARDUOT

HOUSTON, Texas.— Ge
gužės 19 d. čionai kalbėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green ir pa
sakė, kad ištikrųjų kapita
listai padarė suokalbį nuka
poti darbininkams algas Jis 
sakė, kad darbininkai turi 
priešintis algų kapojimui.

Tas tiesa, bet Greenu ne 
galima pasitikėti. Tai ge
riausias kapitalistų agen< 
tas. Mat, jis tik dabar su
žinojo, kad algos kapoja
mos. O tas pats Green pri
žadėjo valdžiai, kad Ame-

rikos Darbo Federacija ne
ves jokių streikų šiuo krizio 
metu. Kaip tik tas ir davė/ 
bosams progą algas nukirs-'*’ 
ti.

Jei dabar Green kalba 
apie kovą prieš algų kapo
jimą, tai tik su tuo tikslu, 
kad pagauti darbininkų pa
sitikėjimą ir paskui juos vėl 
parduoti. Darbininkų ko
va prieš algų kapojimus ei
na po vėliava Darbo Unijų 
Vienybės Lygos. Štai ko 
bijo Green ir kapitalistai.

ELIZABETHE DIDELIS’ Kruvini Susikirtimaisusirinkimas Rruvm □usiKirumai
Rumunijos Rinkimuose

Šiandien, geg. 21 d., Eli- Į 
zabėthe yra šaukiamas pla
tus susirinkimas visų kla
siniai sąmoningų lietuvių 
darbininkų. Daug svarbių | 
reikalų bus apkalbama. Vi
si raginami dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Darbi
ninkų Kliubo kambariuose 
po num. 69 S. Park St. ir 
prasidės 7:30 vai. vakare.

BUCHAREST.—Jau ke
liose vietose Rumunijoje 

j įvyko kruvinų susikirtimų 
(laike rinkimų. Mieste Se- 
jculeni susikirtime vienaš 
užmuštas, vienas sunkiai 
sužeistas, o keli lengviau su
žeisti. O šiandien Rumuni
joj viešpatauja fašistine 
diktatūra.

RROOKLYNE DEMONSTRACIJA DELEI GELBE
JIMO ASTUONIŲ JAUNUOLIŲ

Reakcionierė Anna C. M. Til- 
linghast, Naujos Anglijos emi
gracijos komisionierė, savo pra
kalboje Bostone pareiškė, kad

\$Įį

i

Londono konferencijoje pa
niški, kad daugiausiai kviečių 
pasigamino pereitais metais tai 
Sovietų Sąjunga. Ji pagamino 
1,097,000,000 bušelių, Jungtinės, 
Valstijos — 851,000,000, arba 
ant 246,000 bušelių mažiau.

J

Kapitalistinė spauda labai se
ka Sovietų Sąjungos pavasari
nius posėlius. Iki 15 dt gegu
žės Sovietai pavasariniais posė- 
liais užsėjo 115,417,000 akrų, 
tai yra, arti pusės užbrėžto pla
no. Trukdo lietus ir šaltas 
oras.

reikia išdeportuoti l,00Q,000 
ateivių, idant suteikus ameri
kiečiams darbus. Girdi, “Jung
tinėse Valstijose randa sau vie
tą svetimšaliai darbininkai ir 
atima čiagimių darbus.” '

Darbinipkai. privalo tremti 
Ateivių Gynimo Komitetą.

BUFFALO, N. Y.— šeš
tadienį, gegužės 23 dieną, 8 
valandą vakare, Michigan 
Ave. “Y”. įvyks svarbi 
konferencija delei gynimo 
nuteistų mirtin“ juodveidžių 
jąunuolių. Buffalo lietuvių 
darbininkų organizacijos 
privūlo pasiųsti savo dele
gatus. :

Algas Kapoja Audėjams,
PASSAIC, N. J.— Bota- 

ny Mills audėjams nukirto 
algas 10 nuoš. O Fęrstman 
& Huffman bosai nukapojo 
darbininkams algas ant 30 
nuoš. Tai tos pačios1 dirb
tuves, kurių audėjai strei
kavo i 1926 metais. Anks
čiau ar vėliau audėjai vėl 
turės stoti į kovą.

Lenkijoj Nuteisti Darbininkai
VARŠAVA.— Gegužės 7 

d. ipieste Petrikau nuteisti 
į sunkiųjų darbų kalėjimą
9 darbininkai. Vienas nu
teistas 6‘ metams, trys nu
teisti keturiems metams, 3 
trims metams, vienas 18 
mėnesių, o paskutinis net
10 metų.

Prakalbos Montello j 
ir Norwoode

Komunistų Partijos lietu
vių frakcija rengia svar
bias prakalbas Montviloj ir 
Norwoode. Kalbės draugas 
A. Bimba iš Brooklyn©. Vi
si lietuviai darbininkai ir 
darbininkes raginami skait
lingiausiai dalyvauti. Pra
kalbų vieta ir laikas:

, NORWOOD, Mass^—Sek
madienį, geg. 24 d., 2:30 po 
pietų, Lietuvių svetainėj.

MONTELLO, Mass.-Sek- 
madienį, geg. 24 d., 7 v. va
kare, L. T.* Namo svetainėj.

Šeštadieni, gegužės 23 d., 1-mą vai. po pietą, Tarptauti
nis Darbininką Apsigynimas ir Lyga Kovai už Negrą Teises 
rengia demonstraciją prieš nuteisimą mirtin 8 nekaltą juod- 
veidžią jaunuolią Alabama valstijoj. Demonstracija įvyks 
prie pat Boro Hali, kampas Fulton ir Court Sts. Lietuviai 
darbininkai ir darbininkės raginami skaitlingiausia dalyvaut 
šioje svarbioje demonstracijoje
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Lietuvos Fašistu 
“Reforma”
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Del to kilo didelis triukš
mas. Pirmininkas Gerard, 
kuris nudavė taikos šalinin
ku, griežtai pareiškė, jog 
jis atsisako priimti tokį įne
šimą . Publikoj vieni pra
dėjo šaukti’ už-rezoliuciją, 
kiti prieš. Pirmininkas pra
dėjo apginti manevrus. Ir 
įsikarščiavęs paliejo barš
čius, pareikšdamas: “Mes 
dabar esame kare su’ šalimi 
žmogžudžių, kurie .sunaiki
no religiją.” Jis turėjo min
ty Sovietų Sąjungą. Sovie
tų Sąjungos šalininkai, ku-

Konferencijos ir Protesto Mitingai Prieš 
Negrą Jaunuolių Nusmerkimą

dariečius, gyvenimo aplin
kybių pamokinti spjauna 
ant sandariečių buržuazinių 

Lietuvos f ašistiniai valdo- į principų ir linksta prie liė- 
/Uai iškepė naują įstatymą j tuvių darbininkiško judėji- 
užtikrinimui sau viešpatavi
mo ilgesniam laikui. Gegu
žės 2 d. jie paskelbė naują 
savivaldybių įstatymą, sulig 
kurio nustatoma trys savi
valdybių rūšys: valsčių, ap
skričių 'ir miestų.

Kiek galima spręsti iš fa
šistų spaudos aprašymų j 
apie tą įstatymą, tai jis taip {lietuvių katalikų darbinin-(“Amerikos Jungtinės Vals- 

ir ats&k^“ tdi tėgul nei viena šalis nepardavinėja savo ta- (sudarytas, kad smetoniniai 1 1 ' 1 1 -i--i -•
vorų užsieniuose pigiau, nekaip namie. . {fašistai geriau galėtų kon-

Šitas Litvinovo nurodymas dūrė kaip virbalu į kalti- Į troliuoti savivaldybes.
. i L.-,.1".1. , ' ku£įos Valsčių ir apskričiu savi-
ivąn-us dirbimą! nebūtų užsieniuose pigiau pardavinėja- valdybių’įstatymas tuojaus 
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Sovietų atstovo Litvinovo padarytas pasiūlymas da
bartinėj ekonominėj konferencijoj Ženevoj, rodos, turė
tų uždaryti burnas buržujams, kurie rėkė, būk Sovietų 
Sąjungą “dumpina” savo tavoms į užsienius, būk jinai 
ten juos pardavinėja pigiati, negu jie kaštuoja pagamink 

Ar-norite.panaikinti dumpinimą? užklausė Litvinovas,

mo, prie komunistinio judė
jimo. Gi tamsesnis elemen
tas važiuoja pas klerikalus,

Bet pas pačius klerikalus 
taipgi dalykai keičiasi. Be
darbė ir skurdas verčia ir 
fanatikų katalikų darbiniu- rių radosi svetainėj, pradė- 
ka pradėti protauti, ir štai jo ant jo baubti ir švilpti, 
atsiranda nemažas skaičius Ponas Gerard vėl sušuko:

Tarptautinio Darbininkų ir “Vilnies” šėrininkų suva- 
Apsigynimo darbuotė eina žiavime, kur ir aukų sudėta 
smarkyn. Kiekvienoj didės- $50 apgynimui tų juodvei- 
nėj ar mažesnėj kolonijoj džių darbininkų. Kcmunis- 
draugai ir draugės darbuo- {tų Partijos Lietuvių Centro 
jasi: rengia masinius mi-i Biuro masiniame mitinge- 

demonstracijas ir gegužės 8 d. taipgi, kaip.ir 
žingsnius, eilėje kitų lietuvių darbinin- 

ypatingai šiuo laikotarpiu, kų mitingų, tapo išneštoš 
kada eina politinė kova i protesto rezoliucijos ir pa- 
prieš buržuazijos pasiryžt- i siųstos Alabam.os valstijos 
mą nužudyt 9 negrus jau--gubernatoriuj Milleriui. O 
nuolius Scottsboro, Alaba-į dabar, kaip paduoda Daily • 
moj. Jų gyvybės išgelbėji-1Workeris, įvyksta dar visa

mi, negu namie. Šimtuose atsitikimą, pav., Amerikos fa
brikantai net pusiau numuša kainas savo tavorams pa
saulinėse rinkose, palyginant su kainomis, kurias jie lu
pa iš savo “tėvynės” gyventoją. Taip yra daroma, kad 
pigumu užkariauti užsienio rinkas ir išvyti iš ten kitą 
salią produktus.

Sovietą, atstovas skaitlinėmis ir faktais įrodė, kaip yra 
be tokio pagrindo tas kapitalistu šauksmas prieš sovieti
nių tavorų. vadinamą “dumpinimą.” Carinė Rusija juk 
daugiau iškišdavo įvairiu produktą į užsienius, kaip So
vietai; bet tuomet niekam nei galvon neateidavo rėkti 
prieš dumpinimą iš Rusijos. Nors Sovietuose gamyba rybos 
ddbar stovi daug augščiau, negu caro laikais, tačiaus jo-' 
.siis žmonės daugiau uždirba, geriau gyvena ir todėl dau- 

į įpau savo produktu patys sunaudoja.
Drg. Litvinovas, pageidaudamas, kad būtu prašalin

tas tarptautinis prekybos karas, tuo pačiu laiku nurodė 
tiesiogines svarbiausias priežastis dabartinio pasaulinio 
krizio, kaip antai: neribotas pinigu eikvojimas ginklavi
muisi; monopoliją plėšiamos brangiausios kainos iš reik
menų vartotoju; karo kontribuciją ir skolą Įlipimas iš 
nuveiktą ir suvargintu per paskutinį karą salią; aukso 
paskirstymo baisus nelygumas /Amerika, kaip žinoma, 
yra susigrobus pusę pasaulinio aukso); nesvietiškai iš
kelti muitai prieš įgabenimą tavorą iš svetur ir tt.

Sovietą atstovas taip gabiai išgvildeno krizio klausi
mus, kad, anot New York Timeso, “nustelbė visus kitus 
kajbėtojus,” gauruotus kapitalizmo diplomatus; ir įvai
rių buržuazijos šalių atstovai turėjo pripažint, kad Lit
vinovo nurodymai galėtu būt naudingi pataisymui daly-

I kų-
Bet ar kapitalistų diplomatai ir jų valdžios priims ir j 

vykdys tuos jo nurodymus? tai jau visai kitas klausimas. 
Ar nepradės išsisukinėti ? Ar neapšauks drg. Litvinovo 
pasiūlymus “nepraktiškais,” “svajoniškais?” Juk būtent 
taip apkrikštijo tie ponai visus pirmesnius Sovietu pa- 

| ’.siūlymus, reikalaujančius visiškai nusiginkluoti arba 
, -T^jbent tikrai (ne vien žodžiais) sumažinti ginklavimąsi.

Atsiliepdamas į Litvinovo prakalbą, net Lenkijos at- 
į stovas Zaleskis pripažino, kad jisai taikiai kalbėjo.

Franci jos atstovas Briandas taipgi leido suprasti, kad 
Sovietai “atrodo sukalbami.” Bet ar bus tokie taikūs ir 

r kapitalistinių šalių politikai? Ar jie atsisakys nuo to 
savo pamatinio tikslo, delei kurio suvažiavo delegatai 26 
buržuazinių valstijų į šią vadinamą “ekonominę” konfe- 

L rehciją? O suvažiavo jie, norėdami geriau apdirbti bū
tent karo planus prieš Sovietų Sąjungą, tinkamiau susi- 
mobilizuoti prieš jąją.« Po skraiste tarptautinių ekono
minių reikalų sutvarkymo jie pridengia savo karišką 
telkimąsi prieš Raudonąją Respubliką. Ne veltui juk 
nuo tos dienos, kai atsidarė minima konferencija, ir 
newyorkiniuose Wall Stryto laikraščiuose pakilo tvanas 
naujų šmeižtų prieš Sovietus. Pereitą gi sekmadienį 
“tarptautinėj geros valios dienoj” susirinkime “laisves
nių” buržujų toks stambus Amerikos politikierius, kaip 
James W. Gerard, buvęs ambasadorius Vokietijai, rėkė 
net pamėlynavęs:

■ dMes jau ir dabar kariaujame prieš tą šalį žmogžudžių, 
kurje sunaikino religiją! Amerikos Jungtinės Vals -

darys savo, nepaisydamos visų Sovietų pasaulyje!” 
^rbininkai, todej, neturi klaidingai ramintis, būk im

perialistai sutiks kada nors palikti Soviėtus ramybėje. 
Pipjetariatas turi būt prisirengęs atmušti ir sulaužyti-

ą, kurį kapitalistai slapta galanda prieš Sovietus, 
piaike savo “taikos” ir susitarimo konferencijų. i

nepaliečia, bet miestų savi
valdybių rinkimai sulig to 
įstatymo turi įvykt birželio 
15 d.

Kas liečia miestų tarybas, 
tai įstatymas suteikia pla
tesnes teises burmistrams.

Sulig to įstatymo, Kau
nui, kaipo sostinei, fašistinė 
valdžia paskirs trečdalį ta-

i narių. Įstatymo 
straipsnis 173 sako: “Vie
ną tarybos nariu trečdali 
miestui, kuriame yra vy
riausybės būstinė, skiria mi
nister] ų kabinetas iš asme
nų, turinčių teisę būti ren-1 
kamiems to miesto tarybos Nusimaskavo 
nariais.

Fašistų organas “Liet.
Aidas” pažymi, kad

šis nuostatas praktiškai ko) 
kas palies Kauno miestą.’ Pa
gal įstatymą Kauno miestas 
turės 36 narių tarybą. Vadi
nasi, 12 tarybos narių bus vy
riausybės skirtų it’ i24 linkti.
Na, o tie rinkti irgi bus! 

fašistiniai elementai. Aiš
ku, ieis keli fašistu tarnai, Z fc. V- f

liaudininkai ir socialfašis
tai.

Fašistai tą savo įstatymą 
vadina “didele reforma.” 
Žinoma, tai reforma, nau
dinga Lietuvos valdančiajai 
klasei.

kų, kurie pradeda susipras
ti, kurie pradeda permatyti, 
kad iki šiol juos mulkino 
kunigai kapitalistų naudai; 
spjauna ant religinių burtų 
ir stoja į kovojančių darbi-1 
ninku eiles, v

Tik mūsų, komunistiniam, 
judėjimui lemta augti, tvir
tėti, lemta užkariauti nau
jas pozicijas. O sandarie
čių, klerikalų, fašistų ir so
cialfašistų spėkos mažėja. 
Tik mes, revoliuciniai dar
bininkai, šiuo tarpu turime 
smarkiau darbuotis. Turi
me dėti visas pastangas pa
siekti buržuazinių elementų 
sumu.lkintus lietuvius dar
bininkus.

tijos tęs savo darbą, pirmyn, 
nepaisant visų Sovietų pa
sauly.”

■ Kokį darbą? O gi ren
gimąsi prie karo.

• Reiškia, imperialistų agen
tai, kurie deklamavo už tai
ką, susidėjus tam tikroms 
aplinkybėms nusimaškavo.

mas priklausys nuo mūsų 
pačių, kaip didelį pasiprie
šinimų mes išvystysime 
prieš valdančiąja klasę, rei
kalaudami jų paliuosavimo.

Scottsboro byla yra pana
šus suokalbis; kaip .tas, pa
gal kurį buvo nekaltai nu
žudyti Sacco ir Vanzetti. 
Tik Scottsboro atsitikime 
sudarytas suokalbis prieš 
juodveidžius, kad pasklei- 
dus rasinę neapykantą tar-

eilė "tuo tikslu suūžiamą 
konferencijų, masinių mi
tingų ir deihonstracijų:

22 d. gegužės lErie, Pa.;
23 d. geg.' Buffalo, N. Y., 
ant Michigan Ave.; 24 geg. 
Chicago, Ill., Forum Hall,

Dejuoja, kad Sandariečiai 
Virsta Klerikalais

Sandariečių vadai dejuo
ja, kad jų pasekėjus atima 
klerikalai. Girdir klerikalai 
padidino savo veikimų ir 
pasigavo nemažai sandarie
čių. “Sandara” paduoda se
kamų “priežastį”:

Per keletą metų sandarie- 
čiai ir jiem pritarianti / buvo 
užimti kautynėmis ,su bolševi
kais, kurio mus puolė iŠ kai
res. Kas dėjosi kitoj pusėj— 
neturėjom progos pasiteirauti. 
Dabar šiek tiek pasiliuosavę 
nuo bolševikų, atsisūkam at
gal ir randam, kadjile viena 

;senoji musų pozicija atsidūrė 
po tikinčiųjų vėliava, o pusė
tinas skaičius buvusių’ musų 
draugų perėjo . į aną pusę. Iš-, 
tikro, kai kuriose > kolonijose 
bažnyčia, turėdama gerų ni-

• strukcijų, ] 
kas visą veikimą, p kitur, — 
bando tą padaryti. '
Taigi, sandariečių armija 

krinka. Vargiai jie bęat- 
griebs savo pralaimėtas ^se-1 
nas pozicijas.” SandarieĮSai 
dar vis bando skerečiotis 
lietuvių politiniam judėji
me, bet laipsniškai nyksta 
jų spėkos,, Dalis lietuvių 
darbininkų, kurie sekė san-

Kuomet kapitalistų viso
kie agentai daug kalba apie 
taiką, neva smerkia karą, 
tai jie tą daro su tikslu nu
kreipti masių dornę nuo im
perialistų rengimosi prie 
karo- >.■ i tI .i . .’ ; , ;

’Bet retai kdda jie taip 
nusimaskuoją,. kad masės 
galėtų patemyti jų bjaurų 
tikslą.

Gegužės 18 d. New Yor
ke, Town Hall svetainėj, 
įvyko buržujų surengtas 
masinis mitingas apvaikš- 
čiojimui “Tarptautinės Ge
ros Valios Dienos,” pašvęs
tos “plėtimui minties taikos 
ir geros 
tautu.”

Dalyvavo apie 500 žmo
nių. Pirmininkavo James 
W. Gerard, buvęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorium Vo

New Orleans, La., ir Char
lotte, N. C.; 26 d. geg. Phi
ladelphia, Pa., K. of P. Hali, 
19 st. and Lombard st.; tų 
pačią dieną Washington, D.

, m. livwuuigH,

• Pa.; 28 8d. geg. Minneapo-
; 29 geg. Cleve- 

įvykoiland, Ohio, Spiro Hall, 3804

pe negrų ir baltųjų darbi- j C.; 27 d. geg. Pittsburgh, 
ninku. !

Chicagoj, kaip ir desėt- pis, Minn.; 
kuose kitų miestų, 
masiniai protesto mitingai Scotville Avė.; ir St. Paul, 
ir reikalavimai, kad būtų Mmn.; Duluth - Superior, 
paliuosuoti devyni negrai iMinn.; 31 d, geg. Chatta- 
jaunuoliai; išnešta atatin— nooga. Tenn.; ir daugelyki- 
kamos rezoliucijos Vidurva-i tų vietų yra rengiamos 
karinėj Lietuvių Komunistų konferencijos. (
Konferencijoj gegužės 9 d. Sekr V. V. V.Sekr V. V. V.

C

Įvykusiuos Latvijos miestų ' fiskuojama spaustuvėj, dar ne- 
savivaldybių rinkimuose kai-Į pasirodžius gatvėj nei vicham 
rieji darbininkai, nežiūrint di-( numeriui, ir tik tada, jau kon- 
džiausio fašistų ir .social-fašistų į fiskavus, prokuroro buvo daro- 
teroro, nukreipto prieš kairiuo
sius darbininkus, išėjo laimėto
jais, ypač provincijos miestuo-

ma sprendimas , apie konfiska-. ,. 
ei ją. Darbininkų seimo atsto
vams gatvėj šnipai plėšė iš ran
kų pundus, šnipai sekė kiek- X 

i vieną žingsnį. Rygoj ir provin- 
tcijcs didesniuose miestuose bu- 
■ vo areštuojami dešimtimis ak- 
' tingesni darbininkai. Prieš pat 
1 rinkimus fašistų ir socialfašis
tų spauda šaukė, kad kairiųjų 

‘ darbininkų sąrašai yra komu
nistu sarašai, tikėdamiesi, žino- 
ma, tuomi atbaugint mases.

i Taigi tie darbininkai, kuriuos 
nepajėgė nugąsdint nei bendras 
fašistų ir socialfašistų teroras, 
nei bauginimas komunistais, 

{balsavo kaip tik už komunistus.
Vadinasi, vien Rygoj yra 23,- 
586, sąmoningi komunistuituo 

To- tarpu, kada vien už prigulėji- ,

“Lietuvos Aidas” paduo
da sekamų žinių apie potvy
nį Lietuvoj. Daugiausia, 
matomai, paliesta Kaunas. 
“L. A.” rašo:

Nemuno vanduo buvo pa
siekęs 6 metrų 75cm. aukščio. 
16 gatvių, 162 namai atsidū
rė vandeny. Aukštai pakilęs 
vanduo išsilaikė ištisas ketu
rias dienas. Balandžio 15 d.

• kiek sujudėję Nemune ledai 
išlaužė prieplaukos geležines 
atramas. Čia keistu būdu su
sikrovė milžiniški ledų kal
nai. Tokio nepaprasto reiš
kinio nepamena net ir seniai. 
, Nuo potvynio gelbėdamie
si kai kurtę žįnbnės savo na
mus buvo pylimėliais apsi
tvėrę. Tokį pylimėlį ir Vals
tybės teatras buvo padaręs.
Tačiau ir šitos priemonės ne se, kaip Ventspilis, Kuldingas 

. visada buvo vaisingos. Mat, (ir k. t. Rygos miesto dūmos kai- 
ilgai stovįs vanduo iš žemės riųjų darbininkų atstovų skai- 
pradėjo smelgtis į namus ir 
rūsius.

Padidėjus potvynio pavo
jui, kariška vyresnybė pasky
rė kariuomenės dalis Kaunui 
gelbėti. Vyriausia vadovybė 
buvo pavesta aviacijos viršiji lig 28,42 nuoš. šiuose rinkimuo 
ninkui pulk. Pundzevičiui. 
Buvo griebtasi įvairių priemo
nių nelaimei pašalinti.

Susikimšusiems’ ledams iš
sprogdinti pasiusta pionieriai 
ir aviacija. Lėktuvai išmetė 
į susigrūdusi ledą per tūks
tantį bombų bei sviedinių. 
Pionieriai ledams sprogdinti 
buvo pasiėmę apie toną 
sprogstamosios medžiagos. 
Jiems teko dirbti labai sun
kiose sąlygose, su dideliu pa
vojum gyvybei. Tik išsprog
dinus didelį susikimšusių le

dų plotą Nemunas prądėjo 
eiti.

Balandžio 19 d. rytą van
duo pradėjo slūgti. Tolimes
nio potvynio pavojus Kaunui 
praėjo.b;
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Nors , ir didelis šiemet po
tvynis Kkuną ištiko, tačiau 
1906 m. potvynis buvo daug 
didesnis; tada vanduo buvo 

< ti^k pakilęs, kad dabartinės 
įglilo^ bažnyčios (buv. Sobo
ro) apatinius langus pasiekė. 

' Įdomų, kad nuo Kano potvynio 
sukako lybiai 25 metai.

Potvynio nuostoliai labai 
dideli,- nors tuo tarpu neap-

dide- 
pasiųstr prezidentui . Ii hrekių; sandėliai ir “Dabar- 

Hooveriui rezoliucija, > ęei- i b-vės spirito rektifika- 
• cijos ųmone, kuriai vienai

arp visų

Kalbėjo George Gordon 
Battle, ponia J. Lees Laid
law, Channing Pollock, ra
binas Israel Goldstein ir po
nia J. Sergeant Carm; pa
smerkė karą, kaipo bruta- 
lišką, civilizacijai kenksmin
gą dalyką; šaukė už taiką; 
klausytojus ragino dėti vi
sas pastangas, kad palaiky
ti pąsaūly taiką. Pirminin
kas tam- pritarė. ;

Paskutįnis kalbėtojas bu
vo liberalas į ;johnį į Hąynes 
Holmes. Jis į. (nurodė,; kad 
armijos oy|įivihin^ystės 
skyrius rengiaįkariniųs ma- 

pasiėmė į savo ran-(Inevrus New Yorke" sekąptį 
seikima, o kitur, 'šeštadienį su tikslų vargti 

propagandą ; už rengimąsi 
prie karo, ir pasiūlė rezo
liuciją protestui prieš tuos 
manevrus. Aiškino, kąd rei
kia

riųjų darbininkų atstovų skai- i 
čius padidėjo nuo 9 lig 11, va-: 
dinasi laimėta 2 vietos.

Socialfašistai šiuos rinkimuos 
pralaimėjo visu frontu. Rygoj ; 
jų balsuotojų skaičius sumažė
jo nuo 31,93 nuoš. (1928 m.)

se. Del to jie dabartinėj du
rnoj gauna tik 28 vietas, t. y. 1 
vietą mažiau (buvo 29). čia 
reikia turėti galvoj tai, jog so
cialfašistai pralaimėjo vieną 
vietą, nežiūrint to, kad naujos 
dūmos bendras atstovų skaičius 
padidintas nuo 90 lig 100.
kiu būdu, jei socialfašistai bū- mą kompartijai darbininkai nu- 
tų išlaikę ligšiolinį savo jėgų' teisiami lig 5 metų' katorgos, 
santikį, nekalbant jau apie pa- Tai yra sąmoningas, užgrūdin- 
didėjimą, jie būtų turėję naujoj tas Latvijos proletariato a van- 
durnoj gauti mažiausia 32 vie
tas. ‘ ‘ “**
mas katastrofiškas, nes gauda
mi 28 vietas, jie faktinei pra
laimėjo ne 1 vietą, bet 4.

gardas. Ir tas avangardas nuo- 
Vadinasi < jų pralaimėji- > latos plečiasi ir tvirtėja.

šie Latvijos miestų savival
dybių rinkimai aiškiai rodo, 
kad socialfašistų - intervencio- 

Ypač žymus socialfašistų pra-( njS£y įtaka masėse smarkiai 
laimėjimas provincijoj: Vents-1 smunka. Taip pat rodo, kad 
pilyj kairieji darbininkai gavo.nors Latvijos komunistų parti- 
10 vietų, socialfašistai 5 vietas. yra sugrūsta palėf^n, nors 
Kuldige — kairieji darbininkai j tenka dirbti neapsakomai sun- 
—9, socialfašistai —-4,^ Salduje -kjoee teroro 1 sąlygose, bet kom. 
už kairiuosius darbininkus bal- partiją didvyriškai žengia pir- k 
•savo 539, už soc. faš. tiktai 319.. myn, žingsnis po žingsnio už- 
Auce už kairiuosius darbinin- karjauja darbininkų mases, 
kus 328, uz socialfašistus kompartijos įtaka masėse auga 
168. Net tokiuose miestuose, 
kur kairiųjų darbininkų sąra-s 
šai buvo visai panaikinti, dar
bininkai balsuodami už kitus są
rašus įraše'kairiųjų darbininkų 
sąrašo numerį. Taip Daugpi
ly! kairieji darbininkai už savo 
panaikintą sąrašą, padavė l;200 
balsų. <

t

Įvertinant Latvijos komunis- sto policijos prezidentas so
tų laimėjimą šiuose rinkimuose, 
negalima užmiršti tas nepapras-1 v .
tas teroro sąlygas, kuriose vyko uždarė Komunistą Partijos 

Kairieji darbi- organą “Rotę Fahne” ant 
114 dieną. Šitas juodasis so
cialdemokratas užpyko ant

1 Pagelbon Daily Workeriui! ir eina gilyn.
Džugas

Uždarė Komunistu Dienrašti

BERLYN.— Berlyno mie-

licija ,susijungė su sdcialfašisti- komunistų dienraščio už pa
ninis SSS chuliganais, kad ben- fnlnininm.- strainšrlin nries

šie rinkimai. ] 
ninkai negalėjo sušaukti nei 
vieno susirinkimo, negalėjo vest 
jokios agitacijos. Fašistinė po

cialdemokratas Grzesinski
kalaujančią, kad jis. sustab
dytų tuos manevrus* ir “ne- 
daleistų teršti tarptatftinę 
gerų valią.”

talpinimų straipsriio prieš, 
persekiojimų “Raudonojo \{ Skaitykit ir Platinki t

i “LAISVĘ”

dromis jėgomis terorizuot kai
riuosius darbininkus.’ Kairių
jų darbininkų spaudą buvo kon- Fronto Kovotojų Lygos.” J

skaičiuoti. Nukentėjo

padaryta milioniniai nuosto
liai. Iš ledų suardytos cister
nos išsiliejo į Nemuną daugy
bė, spirito. Keistas dalykas, 
kąd net tokiu pavojaus lai
kotarpiu atsirado per šimtą 
žmonių, sugebėjusių vandeny 
plaukėnčio •spirito prisisemti, 
ir smarkiai pasigerti.

Vakar atsidarė kampanija gauti greitosios pagelbos 
Daily Workeriui, centraliniam Komunistų Partijos orga-l 
nui. Kad jis nebūtų priverstas sustoti, reikia $35,000.

Mes, lietuviai darbininkai, turime visokių reikalų, ypač 
neatidėliojamą “Vilnies” sudrūtinimą finansiniai. Bet 
negalima pamiršti ir Daily Workerio. Be šio vyriausio 
mūsų -organo stačiai negalimas būtų jokis masinis revo- 
n&inis darbininkų judėjimas: jis yra vienintelis spaudos 
tiltas į plačiąsias amerikoniškas darbo minias. Ir jo įta
ka :tose miniose auga, nes jis veda neatlaidžias kovas už 
bedarbių ir dirbančiųjų reikalus, ypač šiais proletariatui 
skandžiais krizio laikais. 1929 metais jis išleido 5,354,- 
556 egzempliorių, o 1930 metais jau 8,690,050 egzemplio-

; 14į; O vis dėlto krizis finansiniai prispaudė ir Daily 
Wirkerj. Pridėkime dar tai, kad, didėjant cirkuliacijai, 
vrirčjo isitaisyti visa eilė naujų mąšinų, tad nebus ,kę' t

: stebėtis, kad jis kenčia nuo kritiško finansų nepritek- organas koVojaicių Amerikos darbininkių

liaus ir turi didelių skolų, iš kurių visi turime padėti jam 
išbristi. ...

Lietuvių darbininkų organizacijos ir pavieniai darbi
ninkai, suremkite pečiais pagelbon Daily Worke
riui! Patys aukokite ir Ms kitų aukas jam rinkite ! c
Daily Workeris turi būt* išlaikytas, kaipo arbiausiągj.
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Nauja Brošiūraitė
Workers Library Pub. 

do naują brošiuraitę po 
galviu: “50,000,000. 
bo ir 150,000,000 
Brošiūraitė yra anglų kalboje. 
Knygelė yra nedidelė, bet labai 
naudinga, apimanti viso pasau
lio dabartinį ekonominį krizį. 
Skaitlinėmis paduodama kiek-: 
vieųos kapitalistinės stambes
nės šalies bedarbių skaičius.
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Puslapis Trečias

LIETUVIS GRABORIUS

n avimo
I

kainą,

Vikutis.
ir

WORCESTER, MASS Korespondentas.

Vaiku Kempės PLATINKI!

Kitą programos d H-i
1 4. — • IT 17 • ! < ■>

LAISVĘ

Kada

s

PAKLAUSYK PER RADIO— 
Lucky Strike šokių orkestro, 
kuris griežia kiekvieną Antra
dienį, Ketvirtadienį ir Šešta
dienį, vakarais pCr N. B. C. ra
dio stotis.

Senasis neat-
Ir šiaip jau daugelis vei-

patar- 

ir už

informacijas,' 
reikalingas susitarimui su Dar
bininkų Tarptautine Pagelba.

Norintieji 
riausio

Šalin
aš-

Vienas gydytojas rašo:
“Aš manau, kad jūsų naudojamas šildymo 
procesas, kurį naudojat apdirbime 
LUCKY STRIKE cigaretų padaro juos 
mažiau erzinančiais.“

f f-' -C

■ kės
•Vilijos Choras irgi kuomi ga 
. lės, atsilygins.

Vilijos Choro Parengimas 
Klaidos

Gegužes 17 d. Vilijos Cho-

caro valdžią.
Lai gyvuoja 

klasių kova!

1

I :
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Priešu Veikimas
Daugelyje kolonijų aktyviai! atsiduria darbininkų priešu lo-1 

'veikia fašistai ir kitokie prieš-1 h’e!'y.je, tai jis. patsai ten m 
darbininkiški elementai. Jie vi- liauja, jam jau nepakeliu 
saip apgaudinėja darbininkus, [ I'cvoliucimais darbininkais, 
skaldo proletariato jėgas. OI 
mūsų draugai nieko neveikia, j

■ kad tam pastojus kelią. Tai j 
i yra negerai. Bolševikų yra pa- i

jžiniai darbininkus klaidina, av-ilių gal ir nebus’iš to parengi--Ji suteiks visas 
|ba patsai nežino ką kalba. Kąsnio.

I 
Hartfordo Laisvės Choro > 

vaidylų grupei už atlikimą už-i 
u duoties prisieina ištarti pade-' mažai kreipė domės į savo vai

Į NEW BRITAIN, CONN
9.---------------------

kuomi prigelbėt, tai mūs;auklėjimą, ir todėl labai daug 
;matome, kad daugelio lietu
vių revoliucinių darbininkų 
vaikai seka buržuazinius idea
lus, nebūdami patys buržujais 
ir dirbdami sunkiausius dar
bus.

kuopoms laiškus “Vilnies“ rei 
kalais. Mūsų ’ vakarinis dien 

■ rastis yra keblioje padėtyje.. reįga visur dalyvauti ir nety- 
Šėrininkų suvažiavime buvo ra- lgti> kada apgavikai klaidins 
portuota, kad darbininkai nega- darbininkus. Kelti protestus, 

O kie- [ įmti balsą, stengtis užkariauti
.. .. . j Jie ' susirinkimus ir laimėti savo pu~ras Luvo parsikvietęs iš Ilart-

. gali ilgai dirbti, negaudami ai-, sčn proletarus. i fordo Laisvės Choro vaidylų Fašistų Burbulas Sprogo,
gų pragyvenimui. Nėra is ko -
įr kitas lėšas padengti. 

Mes žinome, kokis dabar vieš
patauja ekonominis krizis ir 
kaip yra sunku darbininkams 
verstis, bet jeigu visi, kurie dar 

[dirbame, paaukosime, pagal sa- 
' vo išgalę, tai ____ __ __
nė padėtis bus greitai pataisyta.' 

Yra i Kiekvienos kuopos yra būtiniau 
Ji ima daly- sįa pareiga * širdingai atsiliept 

darbininkų į įr paremti “Vilnį“.

išlei-;
ant- Į

Be dar Il7UX bUWL<r‘> uaiunmm 
Rndmnn !H reguliariai gauti algų.

J : kvienam reikia gyventi.

Veikimo Partija
Komunistų Partija, tai 

veikimo partija', 
vumo kiekvienoje 
kovoje. Jos uždavinys ant kiek- j 
vieno žingsnio ginti darbininkų , 
klasės bendrus reikalus, moky
ti ir organizuoti darbininkus 
kovai, lavinti juos prie energin
go veikimo, disciplinuoti ir cen
tralizuoti visą darbininkijos ju
dėjimą prieš išnaudotojus.

! fordo
Bolševikai net Zubatovo (ca- į^upę, kuri suvaidino veika- 

ro valdžios agento) šaukiamuo- vJ^rc^u ^onas Dau-
se susirinkimuose dalyvavo ir įnoris. ,
ten maskuodavo zubatoviečius'įšPildė’. vadovystėje V.^Vi-i 

I ir pačia 
Į apsileidimas.

Vilnies“ finansi- iresnė

Fašistų burbulas vela spro-; 
. Užvesta byla prieš L. D. ’

I S. 57-tą kuopą liko prakišta, i 
gitaiistų grupe ii Vili- i paistai nosis nuleidę slankio-' 

Be gėdindamiesi. žmonių. Fa-1,
apie ^cho-; niehnft ir klasuot mano, H 

■visi melai gali-!

i e m ą

nuliūdimo va
landoj- iauki-

ti» paw:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Naujas A. L. D. L. D. 
Dienotvarkis

sužinoti, kad A.L.D.L.D 
Komitetas išsiuntinėjo į 
kuopoms naują dieno- 

Naujas dienotvarkes 
Komunistų Partija gali būti yra pritaikintas prie dabartinių 

veikli tiktai tada, kada jos na- gyvenimo sąlygų, 
riai yra veiklūs. Nariai pri- sako.
valo energingai darbuotis, lan- klešnių ir didelių kuopų vesda- 

susirinkimus pagal naujai 
pasigamintą dienotvarkį, kad 
galėtų apsvarstyti bėgamas ko
vas. Visų komunistų ir simpa- 
tikų yra pareiga pagelbėti drau
gams įvesti savo susirinkimuose 
naudojimą naujo dienotvarkio, 
pagal kuri bus galima aptarti 
darbininkų kovas.

Teko 
i Centro 
! visoms 
tvarki.

kyti susirinkimus, apsiimti dir-! vo 
bti įvairius darbus ir dirbti 

Nuoširdžiai, atliekant juos kuo- 
sekmingiausiai ir kuogeriausiai. 
Bent kokis neatlikimas ' darbo 
iš paties nario pusės yra pra
sikaltimas prieš darbininkų kla
sę.

Kas Reikia Suprasti?
Daugelis narių nesiima su 

noru už darbo. Jie jį atlieka 
kaipo varomi ir verčiami vado
vaujamų įstaigų. Tai yra la
bai blogas nario atsinešimas. 
Tok is narys galų gale atšala ir 
pasitraukia iš mūsų judėjimo.

Reikia suprasti, kad Partijos 
veikimas yra išdavas pačio gy
venimo, pačios klasių kovos. Iš 

. ^nario veiklumo reikalauja jo 
klasės reikalai. Kiekvienas juk 

' luptas, kad lengvesnis darbas 
yra sėdėti namie arba kur nors 
ant judžių, kaip dalinimas lape
lių, ėjimas per stubas rinkti pa
rašus, aukas, kalbinti darbinin
kus užsirašyti “Daily Worke- 
rį“, platinti mūsų literatūrą ir 
kelti darbininkijos- klasinę są
monę, arba kaip dalyvavymas 
rengime po atviru dangumi su
sirinkimų, demonstravimas ir

Bet visada reikia atminti, 
kad tų darbininkų yra pareiga 
veikti, kurie jau yra susipratę, 
kurie supranta kapitalisnės tva
rkos netinkamumą, kurie jau 
permato išnaudojimą ir kitas 
šio surėdymo ydas. Jų yra pa
reiga, kiekvieną dieną darbuo
tis tam, kad didesnius alginių 
vergų skiogsnius supažindinus 
st; klasiniais reikalais, kad su- 
drūtinus savo kovingas eiles, 
kad plačiau paskleidus mūsų li
teratūrą ir kad visas Partijos 
veikimas yra neišvengiamas, 
būtinai reikalingas ir naudin
gas darbininkijos reikalams.

Išsisukinėjimai
Yra tokių žmonių, kurie nori 

vis dar tik iš vardo būti kovo
tojais ir revoliucionieriais. Ne
ateina į Partijos vieneto susi
rinkimą, arba paskirtus dar
bus neatlieka. Paskui teisina
si sekamai: “Negalėjau, koją 
pasukau, galvą skaudėjo, teta 
arba dėdė mirė“ ir t.t. ir t.t.

' Partija į tokius “ligonius“ žiū- i 
ri šaltai, ir jiems neilgai tas 
vyksta, anksčiau ar vėliaus to- 
Xie nariai liekasi priversti arba 
bolševikiškai veikti arba atsi
duria už Partijos sienų.

Pirmaeilinių ’draugų visada 
i Ipareiga pertikrinėtį jaunus Par- 

t "tijos narius, jiems įrodinėjant, 
» kad jų veikimas yra būtinai rei- 

W* - kalingas, kad jeigu nariai ne
veiks, tai partija bus ne veiki
mo, o tik frazių, ir ji savo už
davinius negalės atlikti.

“Vilnies” Reikalai
A.L.D.L.D. Centro Komitetas

Jįįšįiuntinėjo visoms A.L.D.L.D.

Kas Kaltas
buvęs mūsų draugas
j atsiduria, priešų tarpe,! 

[tampa išgrūstas laukan iš Par-' 
itijos, ir tada veik kiekvienas' 
Į bando nuo-savęs kaltę nuversti i 
i ant ko nors kito. Yra dar mū- 
|sų eilėse tokių, kurie šiaip tei- 
jsina vieno ar kito nupuolimą 

i dugną. Tai yra baisi klaida. 
Niekas kitas negali tave pada
ryti darbininkų priešu, pakol 
•tu patsai juo ne tampi. Bet 
jeigu pradedi nesutikti su Par
tija, su jos taktika, ir net Ko- 
minternas jau negeras, arba 
“nežino’’ ką daro, tai aišku, kad 
tokis žmogus kraustosi iš mūsų 
eilių į priešų logerį.

Kas bando skelbti, kad tas 
ar kitas iš mūsų eilių išstūmė 
Petra arba Joną, tas arba su-

sockio, į 
jos vietinis choras. Be to!
trumpai ' pakalbėjo ;

I rą ir kitus dalykėlius J. J. ne visada
iGerdauskas. ma p}-jklijuoti prie kitų nuga-'

Jau antru kart garsinta, kad r0Si kai kada pasilieka ant tų1 
dalyvaus New Ilaveno Daina'pačiu klijuotojo...
zn. ___  .i. _ • i____• _ _____• • ........ ........... ! ' ' ' ‘ I

bnf nivmn knrf i Darbininkų Tarptautinė Pa-i
DCl KcllĮ) Į)ll m U Keli u, .ii, ♦ •Tfnc no igelba rengia keletą vasarinių, 

Net kempni darbininku vaikams, • 
.•Ogikur tie vaikai praleis vakacijų [ 
' g laiką, kada esti palmosuojami:

• [iš mokyklų. Viena kempė' 
bus Westminster, Mass., kita 
— Farmingtone. Į šias kem
pes priimami darbininkų vai
kai nuo 9 iki 15 metų amžiaus. 
Tose kempėse vaikai pralei
džia vasarini laiką ant švie
žio oro prie vandenų, kur jie 
pataiso savo sveikatą, o prie 
to dar juos mokina darbinin
kiškos klasinės sąmonės. O 
tas be galo svarbu, kada vai
kai iš jaunystės susipažinsta 

Įsu darbininkų klasės reikalais.
Kurie norite leisti savo vaiku-

• j Choro kai kurie nariai progra-;
į m oje
i taip ir ši nepasirodė.
: labai tinkamai padaryta. 
/‘Laisvėj’’ buvo skelbta, 
!publika nebus suvedžiota, bet 
j taip buvo, šitai p nėra gerai. ; 
(Kaip pati rengimo komisija, 
j taip ir korespondentas turėjo 
Tikrai dažinoti, ar choro na
iviai iš Dainos Choro dalyvaus, 
i ir tik tada pilnai užtikrint pu
bliką, kad nebus suvedžiota. 
Juk darbininkų laikraštis nė-

. ra koks šlamštas, į kurį gali- 
ima rašyt bile kas. Tai klai- 
I da. Tačiaus lai bus ateičiai 
Į pamoka.

Kadangi diena pasitaikė šil
toka, tai gamta viliojo žmo-, 
nes vaikštinėti gatvėmis, irtasjčius į tas kempes, kreipkitės 
chorui užkenkė. Bet nuosto- prie draugės A. Dovidaitienes.

1

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
I 1

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 4°! regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidcdame ant Retinoskopišky Ištyrimų 
1 Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

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

ŠIOJE VIETOJE

Ne Naikink Savo

Erzini mass
Vietoj to 

pasiimk LUCKY
Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant 
Vadinamojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar 
aktualiai palytėjote larynxą. Tai jūsų 
garsinė dėželė - kurioje jūsų garsinės 
gyslos.

Paklausyk 20.679 gydytojų pareiškimo, 
kuriame ’ jie tvirtina, jog LUCKIES yra 
mažiausiai turį erzinančių ypatybių ciga
retai.

Kitas gydytojas rašo:
“Aš patyriau, kad LUCKY STRIKE yra 
mažiausiai erziną gerklę cigaretai negu 
kiti cigaretai;kuriuos man teko rūkyti“.

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri 
erziną šiurkštumai, kurie yra kiekviename 
žaliame tabake. Tai jūsų gerkles apsauga 
- prieš knitejimus - prieš kosulį. Apsau
gok savo brangųjį balsą.

Z8S

■mm

€>/

It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra VioleHniai spinduliai

Saulės spinduliai ‘nokina—Šiluma svarina

Prieš knitejimus

Į*i

Jusu Gerklės Apsauga
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VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku išmokiname 
i viską kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos, 

elektriką ir niagnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIC1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
(License) ir Diplomų gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 

Užsirašymas j moky.klą kiekvieną dieną nu J 9 ryte 
Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

ISardymas, sutaisymas, suatatyniaa, suprast 
ir planų automobilio; mokinam dienomis i: • - - --------
Leidimą _
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki ‘J-tai valandai vakaro.

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

g Telephone, Algonquin 4-4049i

AT

Everything
Issued

A NEW EDITION
ONE-HALF PRICE

contained in the. original edition 
by International Publishers

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT

Buy these books from

46 Ten Eyck Street

PLAN.

A.-“1

Brooklyn, N.



Puslapis Ketvirtas
ė 4.

D. Furmanov.

Mūšiai prie Miesto Ufos
Vertė Valstiečio Sūnus.

J

(Pabaiga)
Kada d. Tronin likosi ten sužeistas, dd. 

Frunze ir J. Kutiakovas pasiuntiniams pa-

Gyvą 
. ar mirusį, beį išnešti iš mūšio lauko, prie 
' upės ir ant garlaivio.

Kraštu upes jau v.ežė vežimais patronus, 
ir ant pilvu slaužįant trape žolės pristaty
davo juos 4 pirmąsias mūsų eiles, kurios 
pravijo priešą ir sugulė žolėje už Turbas- 
lių. Kada jau pasidrąsinę, sutvirtėję mūsų 

' eilės gulėjo žolėje, Frunze raitas greitai 
pasileido atgal’prie Upės, prie garlaivių. 
Staigiai trenkė griausmas ant jo galvos ir 

j jis šu arkliu*išsitiesė ant žemės: arklį už- 
J mušė ant vietos, Frunze likosi sužeistas ir 
■■ labai pritrenktas. Greitai jam padavė ki

tą arklį, užkėlė jį, ilgai negalėjo su juo su
sikalbėt ir perkalbėti, ką^T^s joti! prie 
upės prie garlaivių. " Frunze, pusiau nete
kęs sąmonės, tvirtino,, kad jis privalo.- pa
silikti pirmose eilėse...

WORCESTER, MASS

*r

NUPIGINTA KAINA!

N. J

so-

Kaina 25 centai.

vaikus

Gerbiami Philadelphians

d raugės- 
j minėtų kuopų susirinkimų, bus pa- 
I kelti

PRALOTAS OLŠAUSKAS

Ketvirtadien., Geg. 21,

T

Čepajevas komandavo ant upės kranto: 
visus ryšius, apie tai, kaip ėjo mušis ir kaip 
kas perkeliama per upę, jis turėjo savo 
žinioje. Greitai ir jis turėjo pasitraukti 
iš eilių,—kulka sužeidė jį į galvą. Koman
da perėjo į d. Jono Kutiakovo rankas. Iki 
pat vakaro ėjo karštas mušis. Naktį mū
sų spėkos sunaikino ofieierių batalionus ir 
geriausį baltųjų Kappelevskio pulką. Ryte 
njusų eilės įžengė į miestą Ufą.

Tš dviejų prisiekti, kurios buvo padarytos 
anLUfos kalno,—išsipildė viena: vartai į 
Sibirą- buvo'atidaryti pilnai.

Ar daug pasiliko po piliečių karo tų rau
donųjų kovotojų? Ar daug dar yra Ufos 
laimėtojų? Aš-žinau,-—'daugelis iš jų ko
vodami su karštlige, sausumose ir dyku
mose kovojo prieš kazokus Uralo srityje. 
Daugelis kovojo ir prieš ponišką Lenkiją.

Nekartą prisiėjo papildyti kovotojų eiles 
—šimtai audėjų ir žemės artojų padėjo sa
vo gaivas kovoje už laisvę, krito ir nuo1 po
niškos Lenkijos ginklų. *

Bet tie, kurie išliko gyvi,—tai ant švie
žio kapo prisiminkite savo komandantą d. 
Frunzę.

Nuo Vertėjo. Šis straipsnis d. D. Fur- 
manovo buvo rašytas tuo jaus po mirties 
Frunzės. Patsai D. Furmanov, kuris buvo 
karinis komisaras Čepajevo divizijoje, jau 
6 metai kaip yra miręs.

" 1 .i ........—

ii’ įvairių užkandžių,—Kviečiame se
nus ir jaunus skaitlingai dalyvauti 
šiame parengime. Rengėjai.

(119-121)
HUDSON? MASS?

Linksmą PIKNIKĄ rengia Hudso- 
no Lietuvių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje 100 Kuopa nedėliojo, 
gegužės (May) 24 dieną, 1931, A. 
Staniuno Ūkėje, Long Hill, Bolton, 
Mass. Prasidės 12-tą vai. dieną.

Gerbiami hųdsoniečiai ir apielinkės 
lietuviai! Šis piknikas bus pirmuti
nis, todėl bus linksmiausias, nes mo
terys rengiasi pri'c jo ne juokais, o 
.joą visada savo parengimais vis^s už- 
^gariediha'. - Bus juokų ir žaislų; ska
nių valgių ir;, garjfmį, 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 kitų miestų tas pats kelias.

(118-119)

soTboston, mass.
Progresyvės kuopos, rengia pikniką 

28 d. birželio, ant Ramanausko far- 
mos, West Hanover, Mass. Kitos 
kuopos malonėkit nieko nerengti tą 
dieną Bostono apielinkėj.

x Komisija.
(118-119)

DĖTROrLldlCH.
D. S. 21-mos kuopos piknikas 
7 d. birželio (June), Capitol 

Tą pačią dieną turėtų įvykti 
susirinki-

SKAITYKITE’.
SVARBIOS KNYGOS

' »’• V* • > ‘ •• *-

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

CHESTER, PA

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas rengia pikniką 31 d. 
gegužės, kuris bus People’s 
Parke, Renton Junction, Ren
ton, Wash. Visi darbininkai 
privalėtų dalyvauti šiame pik
nike, kad parėmus T. D. Apsi
gynimą, kuris gina visus darbi
ninkus, patekusius į kapitalis- 

Delei didelės skubos i tinius teismus už klasines ko-

Fordas ir Jo Vergai
Didesnio specialisto išnau

dojimui darbininkų tur būt 
nėra, kaip. Fordas. Čia bosai 
darbininkus priverčia ant tiek 
skubėti ’darbe, kiek jų spėkos! 
Įdalaiko.
J darbe įvyksta tankūs susižel- 
dimai, o ne retai darbinin
kams prisieina ir su šiuo pa- 

rie- 
Nesenai mačiau, kaip

T. D. Apsigynimo 13 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą 10 
d. gegužės, šiame susirinki
me likos nutarta pasiųsti pro
testo rezoliuciją Alabamos gu
bernatoriui, kad paliuosuotų 
9 jaunuolius negrus. Tie neg
rai yra neteisingai nuteisti nu
žudymui elektros kėdėj e.

24 d gegužes pyksta piym-.sauliu persiskirtj delei tų p‘i: 
• • X • • I' • . T. . Ap-1 basčių. Nesenai mačiau, kaip

Wymmo. šis pikmkas bus pu- darbininkai kita darb nink^ 
mutinis T. D. A. siais metais,! cnnlr;Q; ‘ ____
todėl visi dalyvaukite, nes visi 
žinot, kad T. D. A. gina visus, 
kurie yra persekiojami darbi-rcin.Q11x; 4 ----
ninkai delei jų kovų pries ka-|mn p J
pitalistus. O ypač šituo laiku 
veda dvi svarbias bylas, kaip v , , 
tai, 9 jaunuolių negrų ir 5 drėkstas, kad net žarnos ma- 
streikierių Patersone, N. J. tytis ir kraujuose paplūdęs ant 
Bus programa su prakalbomis. Purv^° kad baisu ir
Dalyvaukit visi ir remhit savo ;ma^yti. . Pristačius į sveikatos 
klasės reikalus. kambarį, daktaras ramiai, ne

brangiai apžiūrėjo ir, nepada-
Šiame susirinkime įstojo 2 Iręs mažiausios pagelbos, liepė 

nauji nariai. Darbininkai ma-. Vežti į ligoninę. Mažiausiai 
to didelius darbus T. D. A. ir praėjo apie pusė valandos iki 
stoja į šią organizaciją. Todėl! prisirengė paimti į ligoninę, o 
visų darbininkų pareiga yra darbininkas kančiose kovojo 
ateiti ir prisirašyti. Mitingai. 
įvyksta kas 2-rą nedėldienį; 
kiekvieno mėnesio po No. 29 i
Endicott St., kaip 10:30 iš ry-tkiu, skubinančiu darbu išsun- 
to. . ■1 • 1 * • • 1 • • 1

Kp. Korespondentė.

sunkiai sužeistą, paguldę ant 
geležį vežamojo troko, vežio
ja po dirbtuvę, norėdami da-

|mo kambarį.
Darbininkas taip sunkiai su

U

W *

Mr

LAISVE*”

M 
a

Nuga-Tono išvalo kūną nuo ligų perti 
priduoda naują stiprumą ir jėgą siipn' 
inkstams ir kitiems organams. Jis i 
kraują, nugali skilvio pakri’ ‘ 
liną iš jūsų kūno skausmus | 
gu jūs turite silpnus inkstus t._ T „"J___
slvs organus, ar jūsų sveikata nėra gera

Sustiprina Silpnus 
Inkstus

vas. Todėl dalyvaukite visi!
Reporteris.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH,

S. Mickus, 278 Second St.
V. Donaven. 182 First St.

B. Figens, 221 Second St.
Ir pas Singed.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

su gyvybe ir mirčiai
Tai taip apeina Fordui ir jo 

kompanijai darbininkai. Sun-

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 24 gegužės, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
10:30 vai. ryte. Visi nariai dalyvau
ki ir užsimokėkite mokesčius už 
šiuos metus, tai gausit naują kjnygą 
“Aliejus.” Be to, yra svarbių reika
lu aptarti. Sekr. J. K. K.

(119-120)

įkia paskutinius darbininko 
sveikatos syvus, o patiktą ne- 

_ ■ laimės, tąso, kai kokį gyvulį 
. Ipo dirbtuvę, nesiskubindami 

duoti greitos pagelbos, kad 
pamažint kančias ir gelbėti

I gyvybę.
Darbininkai turi organizuo-ij ir Į 

išva?o tis kovai prieš išnaudojimų ir 
bosų nepaisymų darbininkų 

.......U sveikatos ir gyvasčių į Darbo
imkit® Nu««-Tonc ir atgaukite sveikatą ir j (JfiijU Vienybės Lyga kurios gvumą. Jis yra pardavinC-jamas aptlekinin- I . V. KUi iUb
kjj. Jeigu aptiekininkas neturi jo. paprašy- | JHU Čia yra SUOrg^niZUOtl sky- 
kfte JI užsakyti del jus iš savo-urmininko. Į . . . , J• riai, ir kovoti uz geresnes dar

bo sąlygas ir už panaikinimą 
kapitalistinės sistemos.

Fordo Darbininkas.

SEATTLE, WASH
Lietuviška Muzika

Ką tik išėjo iš spaudos se
kantiems instrumentams: 

piano ąolo, pirmai ir ant
rai smuikoms: trumpetui 
Ir klarnetui, 20 lietuviškų 
šokių 5-iems instrumen
tams, kaina $3.00, viena 
knygute $1.00.
Reikalaudami rašykite:

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y.

Areštai ir Piknikas ■*,*’*. ' ♦
Gegužės 10 d., kuomet 

i darbininkų klausėsi lekcijų 
[Darbininkų Centre, 1413 
■First Ave., Seattle, Wash., po
licija ir imigracijos viršininkai 
i užpuolė ir areštavo virš 60 
•darbininkų čiagimių ir ateivių, 
j Susirinkime buvo apkalbama 
[Scottsboro byla. Su kitais 
' darbininkais likosi areštuotas 
ir Komunistų Partijos organi
zatorius Sidney Bloomfield.

Vėliau, vakare, didžiuma 
'buvo paliuosuota, bet šešis 
I darbininkus sulaikė deportavi- 
! mui. Pakol suareštuotųjų po
licija neiškamantinėjo, nepri- 

' leido jokių advokatų.
Tai vis, mat, bosai bando 

darbininkus nugąsdinti, atgrą- 
į sinti nuo kovų. Bet darbinin- 
|kai nepaiso bosų teroro ir ko
voja. Pirmadienio vakare, 11 

t d. gegužės, susirinko virš 
3,000 darbininkų į masinį mi
tingą, protestuodami prieš pa
darytą užpuolimą ir areštus. 
Protestą surengė T. D. Apsi- 

. gynimas.

200

PHILADELPHIA, PA.
Svarbūs debatai komunisto su 

cialistu įvyks penktadienį, 22 gegu
žės, Labor Institute, Locust St., tar
pe 8th ir 9th gatvių. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti. Komisija.

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Neprigulmingas 

Kliubas rengia smagų pikniką sek
madieni, 24 gegužės, Jaskos farmojc, 
prie cementinio kelio. Bus gera mu
zika, skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame visus atsilankyti ir pasilinks
minti.. Įžanga 25c. Jeigu tą dieną 
lytų, tai piknikas įvyks 31 d. gegu
žes. Rengėjai.

(119-120)

WILKES-BARRE, PA.
SVARBI PASKAITA temoje: Reli

gija ir Jos Rolė Proletariato Paver
gime. Prelegentas drg. V. Stanke
vičius, A.L.D.L.D. 12-to Apskričio 
Sekretorius. Rengia Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūroj Drau
gijos 43-čia Kuopa nedėliojo, gegu
žes (May) 24 d., 1931, svetainėje, 
139 So. Main Stv Pradžia 7-tą Vai. 
Vakarei šj paskaita yra daug pa
mokinanti, tat skaitlingai susirinkite 
ją išklausyti. Juk tai retenybė mū- . 
sų apielinkįėje išgirsti paskaitą taip 
svarbiais klausimais. Turėsime pui
kia dailės programą, AldonaPieta- 
riūtė dainuos solus, Milda ir Ona 
Kimeliūtės šoks klasiškus šokius.

Turite progą pasimokinti ir pasi
linksminti, tai naudokitės jąja.

Visus kviečia Rengėjai.
(119-120)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmą šį pavasarį linksmą PIK

NIKĄ rengia Philadelphijos Lietuvių 
Darbininkų Organizacijų Bendro Vei
kimo Komitetas ’hedėlioje, gegužėj 
(May) 24, 1931, Laurel Springs, N. 
Jersey; prasidės 10-tą vai. ryte it , 
tęsis iki vėlai vakaro. Įžanga 25c 
y patai. — Gerbiami Philadelphijos 
ir apielinkės lietuviai darbininkai! 
Jums jau. yra žinoma, 'jog mūsų or
ganizacijos visuomet rūpinasi su
rengti piknikus anksti iš pavasario, 
kada medžiai tik apsidengia žaliais 
lapais, kada žydi sodnai ir visi vaisi
niai medžiai. Suprantama, kad tada 
laukų oras labai brangus sveikatai ir 
gamtos grožis malonus žmogaus sie
lai. Tat mūsų organizacijos ir nau
dojasi tąja proga, šaukia sau prita
riančią publiką į pasilinksminimus 
laukuose. Lyros Choras, vadovauja
mas J. Jurčiukonio, dainuos naujas 
dar negirdėtas dainas, tai bus puiki A 
dainų programa, kuri patiks visiem. * 
Bus skanaus alaus, saldžios soties

ia 
bus 
Parke, 
ir L.D.S. 21-mos kuopos 
mas, bet kad nepakenkus piknikui, 
tai susirinkimas įvyks savaite pir
miau, tai yra sekmadienį, 31 d. ge
gužės, Lietuvių svetainėj, 1-mą vai. 
po pietų. Valdyba.

(118-119)

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

smagų pikniką sekmadienį, 24 gegu
žės, Antano Miliausko farmojc. Pra
sidės 11-tą va), ryte ir tęsis iki vė
lumos. Bus įvairių žaislų, skanių už
kandžių ir gėrimų. Kviečiame vie
tos ir apielinkės lietuvius atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti.

Rengėjai.
(118-119)

PHILADELPHIA, PA.
Susirinkimas Vienybės Reikalu

.j L.D.S.A. 11 ir 80 kuopos šaukia- 
I mas bendras susirinkimas šeštadieni, 
: 23 gegužės, Liet. Liaudies Name, 
i 8th St. ir Fairmount Ave., 8-tą va).
vakare. Visos minėtų kuopų narės 
malonėkit atsilankyti. Būtų gerai, 
kad ir kitų organizacijų draugai ir 

atsilankytų, nes užbaigus

mūs bendri reikalai.
K. P. L. F.

(118-120)

. PLYMOUTH, PA.
| A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki- 
' mas bus sekmadieni,. 24 gegužės, po 
j No. 211 E. Main St., 2-rą vaL po 
j pietų. Visi nariai būtinai ateikit, 
i yra svarbių reikalų aptarti. Bus iš
duotas raportas iš buvusios konferen
cijos. ■ '

Sekr. M. Stanislovaitiene.
(118-119)

GREAT NECK, N? Y.
Didelį*‘ir Puikų Balių rengia šven

to Franciškaus Draugija Subatoje, 
Gegužės (May) 23, 1931, Zen. L. 
Strauko Svetainėje, 139 Steamboat 
Road. Prasidės 6:30 Valandą Vaka
re. Gerbiama Vietos ir Apielinkės 
Visuomene! Švento Franciškaus 
Draugija yra seniausia ir didžiausia 

j organizacija Great Necke. Ji daug 
yra nuveikus kaip savitarpiniam su- 
sišelpime, taip ir abelnai visuomenei 

i kultūriniam darbe. Ką’’ši Draugija 
j bando daryti, tai daro su dideliu pa- 
I siryžimu ir nuoširdumu. Tai ir šis 
balius pilnai publiką užganėdins.

I Grieš šauni orkestrą, bus skanių ge- 
, rimų ir užkandžių. Įžanga 50c ypa- 
i Kviečiame visus ir visas atsilan
kyt. Rengėjai.

i . ; (118-119)
» ROČH^TERTNrY.
METINĮ PIKNIKĄ rengia D.L.K. 

Gedemino Draugyste subatoje (ge
gužės (May) 23 Hieną, .1931, Savo 
Svetainėje, 575 JoscdIi 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 

j pasismaginti. Nariams įžanga 50 
i centy, J kaipo ant metinio pikniko. 
I Bet nariai gaus čipsų už 25 centus.| Bet nariai gaus čipsų už 25 
i Nenariams įžanga 25 centai.
j Katrie iš Miarių atsivesite 
jaunešnius 16 metų amžiaus, 
vaikam veltui.

Užkvicčia visus 
Rengimo Komitetas.

(118-119)

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US-UNDERTAKER

ISbaltatriuoja ir laidoja numirusiuii ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio . pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdiifto 
valandoje Kaukitės pas mano. Pas. mane 
galite gauti Jotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. —.

i V
1023 MfcvVęrnop Street 

Philadelphia, Pa.

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

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- 
‘a’-r >t , 0

Knyga 152 puslapių.

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

ApysakųMOTINA
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 brutaliskai 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 bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga, iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVES” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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SCRANTON, PA

Paulauskas 228

Barkauskas 255

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

).M. Šolomskas Lankysis Conn.Valstijoj

JUOZAS KAVALIAUSKAS

antrašu
STREET

PHILADELPHIA

Spaudos Komisij

PHILADELPHIA, PA
žinomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

DU H. MENDLOWITZ

Vardas

Miestas.414
mMMMI

Yra Didelis PareikalavimasHAVERHILL, MASS
ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

DRAUGĖS MAŽEIKIENE IR 
1NTUPIENĖ Pėkščios Ateis 
iš Cleveland!) į “Laisves” 

Pikniką Broolilyne

Tarptautinis Koncert 
Puikiai Pavyko

OraugijŲ Adresai, Kurios i 
Turi “Laisvę” už Organą

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

Massachusetts Darbininkų 
Metinis Piknikas ir prie Jo 

Prisirengimas

Turėjo būti: J. Finenkutis 
dar du berniukai ir t.t.

Rengimo Komisija.

Visoms Darbininku 
Organizacijoms

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Lyga Kovos už 
Negrų Teises šaukia suvienyto 
fronto konferenciją 25-tą die
ną gegužės, 8-tą valandą va
kare, kampas 19th ir Lombard

Konferencija yra šaukiama 
išdiskusavimui planų kovai už 
išgelbėjimą devynių nuteistų 
mistin negrų darbininkų Scott- 
sbcfte, Alabama valstijoj.

Visos darbininkų organiza
cijos pasiųskite savo atstovus 
į šaukiamą konferenciją ir pri
sidėkite prie kovos už gelbėji
mą nuo mirties tų devynių ne
grų jaunuolių, kuriuos pagal 
suokalbio Alabama valstijos 
bosai nori nužudyti, kad pasė
jus daugiau neapykantos tarpe 
baltųjų ir negrų darbininkų, 
kuriuos jiems būtų geriau iš
naudoti.

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St, 

Dabar mano antrašas:

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenų*) 

MA SPETH, L.' U N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Ave., Moline, Ill. —
Jonaitis, 215—V t h

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

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie-Į
269-73 j Iždininkas

Pra

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

Siųsdami pinigus su savo z adresu, užrašykite:

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

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St. 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing

ton Parkway.
Protokolų sekr. P. Janiūnas, 128 W.

I 49th St.
i Finansų sekr. A. Lukaitis, 591\Ave. 

A.
Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C. 

Avė. C.
Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E. 

22nd St., ir J. Laurinaitis, 348

BOSTONAS IR APIELINKe
Norwood, Mass.

DRG. A. BIMBA KALBĖS 
NORWOODE, 24 D. GEGU

ŽĖS LIETUVIŲ
SVETAINĖJE

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, ne^u kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U A VE. ir 5043 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Po A.L.D.L.D. 162 kp. susi
rinkimo, buvo Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos susi
rinkimas. Į susirinkimą na
rių atsilankė nedaug, nors bu
vo šaukiamas trečias iš eilės,

Njt tarta vienbalsiai prisijun
gti prie A.L.D.L.D. 162 kp 
Tam tikslui išrinkta komisija

Tad nuo šios dienos, turin
tieji reikalo su K.L.J.S. kreip
kitės prie A.L.D.L.D. 162 kps

Korespondentas.

ir prakalbų.
Kadangi mūsų A.L.P.M.S. 

II Apskritys yra prisidėjęs prie 
šio bendro pikniko, tai būtų 
visų chorų priedermė dalyvau
ti šiame piknike su dainomis. 
Pasirodykim kaipo darbinin
kiški chorai su darbininkišku 
solidarumu. Mes dalyvauda
mi visų apskričių piknike, už- 
sipelnysim paramą iš plačios 
darbininkiškos visuomenės mū
sų pačių chorų parengimų.

Todėl, šį kvietimą meldžiu 
apsvarstyti ir greitai duoti at
sakymą ar dalyvausite, ar ne. 
Atsakymą duokite žemiau pa
duotu antrašu.

Klaidos Atitaisymas
“Laisvės” num. 115 aprašy

me apie buvusį T.D.A. paren
gimą, yra padaryta per keno 
nors neapsižiūrėjimą klaida, 
kur yra pažymėta, kad “J. 
Finenkutė ir dar du beminkai, 
(kurių, neteko man pavardžių 
sužinoti), sudarė bandžio tri-

Draugai lietuviai darbinin- 
jkai! Mes dabar pergyvename 
(didžiausią krizį, sunkiausius, 
(laikus. Todėl kiekvienam turi 
j būti svarbu šios prakalbos. 
!Nes d. A. Bimba yra vienas iš 
’žymiausių lietuvių kalbėtojų.

Prakalbos prasidės 3-čią vai. 
po pietų.

Šias prakalbas rengia ben
dras darbininkiškų organizaci
jų komitetas. A

AS, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, niž kurj malonCUt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

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

Iš L.D.S.A. 54 Kp. Susirinkimo
* 17 d. gegužės įvyko L.D.S.

A. 54 k p. susirinkimas, šiame 
susirinkime padaryta keletas 
gerų tarimų naudai organiza
cijos ir abelnai darbininkų kla
sės. j

Disku&dota “Vilnies” klausi
mas iv'pasiųsta $5 $u pasveiki
nimu/“Vilnies” suvažiavimą, 
linkėjant jai pasilikti su Komu
nistų Partija.

Nutart asurengti pikniką. 
Išrinkta dvi delegatės į 4-to 
Rajono L.D.S.A. konferenciją, 
kuri įvyks 7 dieną birželio, 19- 
31 m., Nanticoke, Pa. Delega
tėmis išrinktos draugės P. Ru- 
seckienė ir Klevinskienė. De
legatės susirinkime likosi ins
truktuotos visais klausimais 
vaduotis Komunistų Partijos 
nustatyta kovos linija. Apgai
lėtina, kad ne visos narės da
lyvavo susirinkime, net ir kuo
pos organizatorė neatsilankė. 
Tai peiktina.

Tą patį vakarą įvyko pa
skaita, bet matytis prastai bu
vo išgarsinta, tai žmonių neat
silankė; suėjo tiktai kai-kurių 
mūsų organizacijų nariai ir tai 
ne visi. Komisija nusiskundė, 
kad.“Laisvė’?jų garsinimą įdė
jusi labai nežymioj vietoj, tai 
ne visi gal galėję pastebėti. • 

Paskaita gana svarbi ir drg. 
Stankevičius aiškiai skaitė ir 
aiškino. Buvo ir programa, j 
Dainavo drg-ė Pieteriute iri dvi 

/mergaitės šoko klasiškus' šo
kius. Publikai labai 
dainos ir šokiai.

Forestcitiete

turi 
pasitikim 
chorai -prieis prie tos išvados, 
kad šiame piknike reikia da
lyvauti, nes tai piknikas mūsų 
visų naudai, visam darbinin
kiškam judėjimui. Todėl mes 
tikimės, kad šiame piknike da
lyvaus net aštuoni gerai išsi
lavinę chorai, kurie žavės tūk
stančius' suvažiavusių . darbinin
kų savo darbininkiškai revo
liucinėmis dainomis.

Dr-gė M. Lukauskienė 
neša gerų žinių į sporto pro-1 
gramą—jau gavo dvi poras iš
silavinusių risti k ų ir darbiniu-! 
kų Sporto Sąjungos Skyrių iš 
Worcester, Mass., kurie duos i 
sporto programą. J. Grybas 
veda susirašinėjimą su žy
miausiais darbininkiškam ju
dėjime kalbėtojais. Tad jau 
dabar galima užtikrinti, kad! 
šis piknikas bus gyvas, sma- Į 
gus ir naudingas visais žvilg-I 
sniais. Todėl visi mūsų orga-1 
nizacijų veikėjai turime visais 
būdais darbuotis, kad sutrauk
ti mases lietuvių, darbininkų-^

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

K. Yuška, 325—4th Avė., Mo-

Laikc dienraščio “Vilnies” 
suvažiavimo draugės Mažei
kienę ir Intupienė pasižadėjo 
pėkščios ateiti į Brooklyną į 
“Laisvės” pikniką. Kaip be
darbes 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 vie
nos žinios apie šią svarbią mū
sų iškilmę.

Kadangi Ulmer Parkas, kur 
įvyks “Laisvės” piknikas yra 
padidintas, tai šiemet turėsi
mo gana gražios vietos įvai
riem žaislam. Todėl komisija 
kviečia Naujosios Anglijos 
darbininkų chorus sulošti Vol
ley Ball gemę, kurioje jie yra 
pagarsėję mūsų spaudoje, 
kaip žymūs lošėjai.

Šiemet “Laisves” piknikas 
bus subatoje. Todėl subatoje, 
kad 4-ta liepos, neprigulmy- 
bės pasiskelbimo diena yra su
batoje. Dvi dienos šventė. Bus 
labai patogu draugams iš to
liau atvažiuoti. ir linksmintis 
pikniko iki 12-tai valandai 
nakties.

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

Kaip .visuomet, taip ir šie
met “L.’ 
kėstros. 
me nei

211 First St. 
. Pinkevičius

A.L.D.L.D. 162 Kuopa Valosi
10 d. šio mėnesio atsibuvo 

mėnesinis susirinkimas. Į susi
rinkimą. atsilankė pusėtinai na
rių. Naujų narių įstąjo: A. 
Blumber ir V, Bulovaitė. Susi
rinkimas ėjo paprasta tvarka, 
(tik labai daug laiko buvo su
naudota bereikalingomis dis
kusijomis, kas d-gui Ylai neda
lė jįiko sakyti po susirinkimo 

< prakalbos.
Taipgi kilo klausimas kas 

* link streiklaužiams prijaučian
čių narių. Kadangi tie nariai 
abu jaunu toj draugijoj ir pa
tys nestreiklaužiavo (streiklau- 
žiavo jų žmonos*), tai pavesta 
kuopos komitetui su jais pasi
kalbėti ir ištirti ant kiek buvo 
šalininkais streiklaužių, arba 
pakviesti į kitą susirinkimą pa- 
siaškinti. Po ko bus galima 
kuopai išnešti tinkamas spren- 
.dimas.

Dar peiktinas apsireiškimas 
pasirodė, kad draugai pradė
jo nešti asmeninius klausimus 
į draugiją; pageidaujama, kad 
būtų paskutinis. Reikia pasi- 

f stengti grynai asmeninio po
būdžio nesusipratimai išrišti 
už draugijos sienų, nes drau
gija turi ir taip daug darbų.

Sukėlimui Kanados Darb. 
‘.Apsigynimo Lygos fondui nu
skirtos sumos pinigų komisija 
raportavo, kad jau pardavinė
ja loterijos bilietus; loterija 
padalyta į tris laimėjimus, vi
si netoli $20 vertės. Labai pa
girtinas darbas, tik reikia vi
siems remti pasiperkant bilie
tus ar stojant nariais į K.D.A.

Valdybos Adresai
Pirm. Poškus. 

. Pirm. pag. 
Clark PI.

Iždininkas V
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

Fin. Sekr. A. Griguti
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P 
144 So. Park St
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V.
So. Park St.

Maršalka J, Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.

Moline, III.

piknike grieš dvi or- 
Be muzikos nebūsi- 
jninutės. 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 prisimaudyti jo-

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

VALDYBA 1931 M.:
Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland 
Avė.; Vice-pirm. M. A. Būsenas, 
6388 Sparta Avė.; Nutar. rašt. V. J. 
Geraltauskas, 7715 Dayton Ave.;
Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand
on Avė.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Ave.; Iždo Globėjai: Jieva 
Vėgėlienė ir Ona Guntarienė.

Draugijos susirinkimai įvyksta kas 
ketvirtas • nedeldienis, 2-rą -vai. po 
pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
Vemor Highway.

2122 Ingalls

Grigutis, 30

Kalnietienė, 
II Iždo_ Globėjas

Sheralis, 120

VALDYBA 1031 METAM:
Pirm. V. Gelusevičlus, 51 Glendale St.
Pirm, pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų raut. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtcll Ave.
Iždininkas Ig. Petraųskaš. 22 -Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. AlusOviėia. IŠ Intervale 

St.; S. Maėiulaitis. 57 Arthur St.; S. 
Petravlčia, 702 N. Montello St:; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Maes.
Draugija susiHAklmus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų sėredtj, 7-tą vai. vakaro, Lietuvių 
Tautiškam Name.

AUŠROS DRAUGIJOS \ 
ELIZABETH, N. J.

no mėn., L. L. svetainėj 
Second St., Elizabeth, N. 
džia 8-tą vai. vakare.

Piknikas, kaip jau buvo pra
nešta, įvyks 6 ir 7 dd. birželio 
(June), L.T.N. Parke, Montel
lo, Mass. Komisija dirba net 
su viršlaikiais, kad padaryti šį 
pikniką dideliu ir naudingu 
visam mūsų darbininkų judė
jimui. Laiškas į A. L. P. 
M.S. II Apskričio chorus, kurį 
mes gavome nuo apskričio se
kretorės, Aldonos Lukauskai- 
tės, skamba:

Gerbiamos Dainininkės ir 
dainininkai!

Bendras piknikas, kurį ren
gia sykiu šios mūsų darbinin
kiškos organizacijos: Komunis
tų Partijos Lietuvių Frakcijos 
1-mas Distirktas, A.L.D.L.D. 7- 
tas Apskritys, L.D.S.A. II Ra
jonas, T.D.A. pirmas Distrik- 
tas ir A.L.P.M.S. II Apskritys, 
įvyks 6 ir 7 dienas birželio, 
(June), 1931, Montello, Mass, 
šeštadienį bus piknikas su šo

kiais, kuriame dalyvaus orkes
trą susidedanti iš dešimts mu- 
Įzikantų. Septintadienį bus 

jetą ir labai puikiai paskambi- piknikas su įvairia programa, 
no”4 (kaip tai, įvairaus sporto, dainų

L1ETUVIŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
, _ Įsteigta jau 25 Metai

Automobilių Mechanikų it* šoferių .-f
Išsimokinkite naujausios rūšies nt 

derniškai įrengtoj Amato MokyUb 
Bendrasai taisymo darbas, praktH 
kas šapoj lavinimas; abelni perta: 

. symai, pritaikymai; sudčjimas 
n skirstymas įvairių rūšių * mcftvN 
6 elektrinės sistemos, batarejos, 
’ netai, pradėtojai (starteriai) ir eleK 

ros gamintojai. Klasės dienų ir nil 
tį. Ekspertai mokytojai.

numuSSme pilno mechaniško kurso

Su draugiškumu del darbi-' 
ninkiško judėjimo.

Aldona Lukauskaite.
A.L.P.M.S. II Aps. Sekr i 

61 Maple St., ■ 
Methuen, Mass.( 

laišką kiekvienas choras I 
apsvarstyti rimtai ir mes i 

kad darbininkiški |

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

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

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai VelŲii ’ "
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta. '

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais W-tą vai. rytą iki 2 vai. no Pjet.

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

Street on Avenufe
, State------------

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

Pirm.
line

Pirm, pagelto, A. Matusevičia, 1003— 
25fh St., Moline, III.

Fim sekr. B. Daucenskas, 1552—l.Oth
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th

Įvairių' karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir tl t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6261

I/rg. Šolomskas, ALDLD.' Centro Komiteto sekre
torius lankysis Connecticut valstijoje, Jis bus se
kamomis dienomis ir sekamose kolonijose:

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

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

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

Apie parengimus praneškit D. M. Šolomskui, 46

Gegužės 14 d. T.D.A. turėjo 
surengęs koncertą, į kurį susi
rinko skaitlingai publikos. 
Programą pildė finai, lietuviai, 
lenkai ir italai. Viduryj pro
gramos kalbėjo d. H. Canther 
iš Boston, Mass. Aiškino T.D. 
A. atliekamas pareigas darbi
ninkų gynime. Plačiai aiškino 
9 negrų jaunuolių bylą, ku
riuos nekaltai pasirįžęs Alaba- 
mos kapitalistinis teismas nu
žudyti.

Kaip koncertu, taip ir kalba 
publika pasitenkino. įžangos 
buvo 35c. Nuo parengimo T. 

patiko (D. A. liks apie $50 pelno, kuris 
(bus sunaudotas gynimui poli
cinių kalinių.

L.L.R. Choras nutąrė daly
vauti bendram apskričių pik
nike, kuris įvyks 6 ir 7 dd. bir- 

Įželio (June), Montello, Mass, 
i Choristąį organizuojasi važiuo- 
jti iš vakaro, tai yra, 6-toj, nes 
bus dideli šokiai prie geros or- 
kestros. Aišku, iš vakaro į šo
kius suvažiuos šimtai jaunimo.

J. G.

A. LIJTVINAS
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J 

Tel. Trinity 8-1045

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

t, _ jokių Šalčių nebijo. Už 75c ui 
unkių ligij. baksą apsiginkluok nuo savo am

žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

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

• Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole priftii kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už 
kietėjimą—kuris žmogui gagami 
na daug rūpesčių ir sr“1— 
25 centai už skrynutę.

Pirm
Pirm

256 Ames St.
Nutarimų rašt. .

49 Sawlello Avo. 
Turto rašt.

12 Andover St.
Ligonių rašt. M.

153 Ames St 
Iždininkas M

9 Burton St, 
Iždo globėjai

B. Zdanavičia
vičia.
Maršalka A
10’2 Hantington St
Visi Montell

piTTSBURGHO IR APIĖLINKĖS 
PRIEŠFAŠISTIN1S K-TAS, 1931:

Pirm. .S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave.; Wilmerding, Pa.

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

Prot. sekr. A. K. Sliėkiehė, 3121
roy Aye., Pittsburgh, Pa.

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

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

VIENYBES DKAUGYSTĖ 
MONTELLO. Mass.

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

Stripinis, 
.‘..j.

Vcnslauskis,
... Jazukevičia,

Miškinis,
P, Krušas, 141 Sawtelle Ave.

11 Glendale St., J. Bale- 
86 Webster St.

Barkauskas,
Mass.
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VIETINES2IN10S Kžr **
Konferencija Visų Susitvėrė Nauja L D. S 
Organizacijų Sekretorių Šį Jaunuolių Kuopa 
Vakarų “Laisvės” Svetainėj į

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

Nepamirškite, seni ir jauni,
Pirmadienį, Dirbtuvių Dele-J bet visi mobilizuokites į šį pir- 

gatų Taryba Adatos Amatų [mutinį atvirame ore pokilį. 
Darbininku Pramoninės Unijos! Sąryšio Valdyba.

(118-121)

aptarti išvažiavimo reikalą ir t. t. : 
Taipgi kurie nariai dar neužsimokėję . 
už šiuos metus, būtinai užsimokėkite, 
nes .negausite knygos “Aliejus,” kuri 
jau atspausdinta.

Sekret. V. P.
(117-119)

Telephone, Stagg 2-SS 10

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RUSIŲ SVIEZOS VACIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorirner Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

rinko savo viršininkus ir nau
ją valdybą.

Šios unijos šaukimu, vien
balsiai išėjo streikan Gropper 
Sportswear Appardl Ko. dar
bininkai. ši dirbtuvė randasi 

. - - - j po num. 112 W. 28th St., New
Amilija Jeskeyičiutė orga- [Yorke . Streikieriai išrinko 

streiko komisiją ir įteikė savo 
reikalavimus. Jų reikalavimai 
yra:

1. Sugrąžinimas pašalintų 
darbininkų.

2. Sugrąžinimas numuštų al
gų mezgė jams, siuvėjams ir 
užbaigėjams (finisheriams).

3. Lygus darbo padalinimas.
4. Pakėlimas algų iki $30.
5. Pripažinimas dirbtuvėse 

komitetų.
6. Pripažinimas unijos at- 

istovo įteikimui pasiskundimų.
Šis streikas yra pradžia dar-1 

bo qrganizuoti visą pramonę' 
mezgėjų ir kitų panašių darbi
ninkų. Šios pramonės unija 
ruošia didelį bankietą, kad su
stiprinus savo finansinį stovį. 
Parengimas įvyks šeštadienį, 
Astoria Hali, 62 E. 4-ta 
vė, New Yorke.

i Gegužės 18 d. įvyko L.D.S. 
Į jaunuolių susirinkimas, kuria
me sutverta jaunuolių kuopa 
iš 10 narių. Valdyba išrinkta 
iš sekamų ypatų:

Visų darbininkiškų orgajni- 
zaciję sekretorių konferencija 
įvyks šį vakarą “Laisvės” sve
tainėj. Ši konferencija yra1 
šaukiama, kad išdirbus planu», i nizatorS AHse Sudentis—sek- 
ka.p ger.su galima sukelti f.-(re Ak) Kairįutė,—fi
nansines paramos Daily Wor-Hla sekret|rS> p. Baranaus- 

... , . ikas—kasierium.Visų orgamzacijų sekreto., Buvugieji nariai susirinkime 
riai turėtų dalyvauti šiame 
sirinkime. s ‘‘išrodė visi pilni energijos ir 

Į pasiryžimo dirbti organizaci
jai, kad išauklėti ją skaitlinga 

į nariais. Kadangi joje bus ve
rdama visa darbuotė anglų 
[kalboje, tad gera proga jau- 
jnuoliams ir jaunuolėms prigu- 

Draugai ir “Daily Worke-4jgti, kurie yra čia gimę ir au- 
rio” skaitytojai ruošia gražų i 
parengimą pradžiai “D. W.’
kampanijos sukėlimui 35,000 ’ 2-rą pirmadienį kiekvieno mė- 
dol. Parengimas įvyks P<> j nėšio. Narių susirašė iš pat 
num. 61 Graham Ave., Brook- karto 10. Tai patys darbš- 
lyn, N. Y. įčiausi jaunuoliai. Linkėtina

Visi darbininkai, kurie re-, Kerų sėkmių jaunutei kuopelei, 
mia mūsų spaudą, kviečiami į Koresp.
dalyvauti šiame parengime.. , J n
Tai bus puikus pasilinksmini-! ChlDIChS L1 Dar 
mas ir “tea party.”

Parengimas “Daily 
Workeriui” Penktadieni u

Daily XVorke- 4]eti, kurie yra čia gimę ir au- 
jgę.
i Susirinkimai bus laikoma

Samdyti Mušeikos Daužo 
Galvas Streikieriams

j Neiš d epo r t uotas

Antradienį vėl įvyko teisme 
nagrinėjimas draugo Li daly- 

jko, kurį valdžia paskyrė de-

“Laisvės” Direktorių 
Svarbus Susirinkimas

gat-

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.'
Martin Luther Draugija

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

rcn-

New Yorke, tarpe 93 ir 94 Portavimui į Nankingo valdžios 
gatvių, yra maisto turgavietės ! rankas. Tas deportavimas rei- 

, (marketai). Ten darbininkai !škia atidavimą mirčiai tą chi- 
turi dirbti labai skubiai ir už nietį draugą. _ 
visai mažą atlyginimą. Dar- . . .Tarptautinio Darbininkų Ap- 
bininkai išėjo kovon prieš tas sigynimo advokatai reikalauja, 
nepakeliamas sąlygas. Jiegy-|kad chiniečiui Li būtų leista 
nė savo reikalus pikietų lini- liuosnoriai išvažiuoti į Sovietų 
jose. Jų streikui vadovauja Sąjungą.
Maisto Darbininkų Pramoninė 
Unija.

American Market Kompani
ja pasamdė 25 profesionalius 
mušeikas, apsiginklavusius vi
sokiomis priemonėmis. Gelbs
tint policijai, šitie mušeikos 
užpuolė darbininkus, jeurie 
stovėjo pikietų linijoje ir la
bai kai kuriuos apdaužė.

Gi policija, kuomet mušei
kos “darbavosi,” visai buvo 
pasitraukus. Bet paskiau dar 
areštavo unijos organizatorių, 
Hyman Reich. Unija ruošia
si kovon prieš tokį brutališku- 
mą bosų ir policijos.

“Sausieji” Agentai 
Darbuojasi

Darbininkai Sukraustė Atgal 
Išmestus Darbininko 
Rakandus

New Yorke pradėjo lankytis 
nemalonūs svečiai pas kai ku
riuos piliečius. - Tie “sausieji” 
agentai apsilankė į Connies 
Tavern naktinį kliubą, kuria
me linksminosi apie 200 “gar
bingų” piliečių. Na, ir tie 
agentai pradėjo “darbuotis.” 
Jie ten surado apie 40 ar dau- 
kiau pusbačkių “gero alaus” 
ir 200 bonkų ir “stipraus” li
kerio.

Ponams nepatiko tie svečiai, 
nes jie tą visą 

, kuris 
kiek,’ 

! dasi: 
i York.
j buvę nepatenkinti tokiu “įžei- 
idimu” jų garbės ir pradėjo 
baubti agentus.

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

Visi direktoriai turit būti pa
žymėtu laiku. “Laisvės” meti
nis piknikas, kuris įvyks 4 d. 
liepos, turi būti rūpestingai 
prirengtas.

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

Direktorių Sekretorius
, F. Abek.

(118-119)

Draugiją Sąryšio
Pirmas Išvažiavimas

Didžiojo New York o Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšis 
rengia pirmą šį pavasarį savo 
išvažiavimą, kuris įvyks 24 d. 
gegužes, visiems žinomam Fo
rest Parke.

gerą vaisių,” 
duoda svečiams “good. 
išsivežė. Ta vie.ta ran-' 
2524 Broadway, New I 
Svečiai, sakoma, labai

i Brooklyno Darbininkai 
Rengia Protesto Mitingą 
Prieš Negru Nuteisimą

r.j.

i-

Namų savininkas, ponas 
Cooper, kurio namas randasi 
po num. 750 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y., išmetė iš na
mo darbininko Nick Woles ra
kandus gegužės 18 dieną. Dar
bininkas Woles buvo namo pri
žiūrėtoju per eilę metų. Jo
kaimynai darbininkai, susirin-l ~ . y"7“
ko ir sukraustė jo rakandus at-i ^ekanti sestadienj, 12:30 v. 
gal į narna. 1 (‘ien*L Brooklyno darbininkai

Įrengia protesto masinį mitingą
Namo savininkas tą darbi- prieš negrų jaunuolių nuteisi- 

ninką areštavo, bet už jį už
sistojo Nuomotojų Lyga, darbi-; • < a 9 v • «

mą mirtim
Protesto mitingas įvyks Bo- 

ninkas tapo paleistas po kau- rough Hali srityje, Court ir 
Dabar jį šaukia į Bridge jpuiton gatvių. Visi darbinin- 

Plaza teisman. Lyga gina to kai turi dalyvauti šiame pro- 
darbininko dalyką.

cija.

Piniginių Našulių
Dirbėjai Rengiasi •
Streikan

Piniginių (pocketbooks) dir
bėjai smarkiai ruošiasi strei
kan. Darbininkai laikė masi
nį susirinkimą Cooper Union 
svetainėj ir nutarė atsakyti į 
bosų algų kapojimą streiku.

Piniginių našulėlių (pocket
book) dirbėjai turi uniją, bet 
kompanija jau baigia atimti 
unijos teises. Komp. uždari
nėja dirbtuves ir paleidžia 
darbininkus.

i testo masiniam mitinge. Da- 
Įbar jau gana aišku, kad tik 
darbininkų protestai gali su
teikti laisvę tiems nekaltiems 
negrams jaunuoliams.

Protesto masinį mitingą ruo
šia Kovos Lyga už Negrų Tei
ses ir Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas.

GREAT NECK, N. Y.
Didelis ir Puikus

0 A.II,J s
Rengia Šv. Franciškaus 

Draugija •*
Sub., Gegužes (May) 23

1931 i
ZEN. L. STRAUKO 

SVETAINĖJE
139 Steamboat Road
GREAT NECK, N. Y.

Prasidės 6:30 Vai. Vakare
Gerbiama vietos ir 
Apielinkės Visuomene!

Švento Franciškaus Draugija 
yra seniausia ir didžiausia 
Great Necke. Ji daug yra nu
veikus kaip savitarpiniam susi- 
šelpime, taip ir abelnai visuo
menei kultūriniam darbe. Ką 
ši Draugija bando daryti, tai 
daro su dideliu pasiryžimu ir 
nuoširdumu. Tai ir šis balius 
pilnai publiką užganėdins. 
Grieš šauni orkestrą, bus ska-

• nių gėrimų ir užkandžių.
ĮŽANGA 50c YPATAI

k>

'S

<♦>

<t>

<!>

D r.
gia šaunų pikniką šeštadieni, 23 ge
gužės (May), Clinton Parke, IJetts 
ir Maspeth Avės., Alaspeth, N. Y. 
Prasidės 3:30 vai. po pietų. Grieš 
gera Retikevičiaus muzika. Kviečia
me visus atsilankyti ir pasilinksmin
ti. Įžanga 50c. Rengėjai.

NAUJA LIETUVIŠKA

SUSIRINKIMAI
A.L.D.L.D. 185 KUOPOS 

NARIAMS
Gegužės 2! d., 8-tą vai. vakare, 

svetainėj 218 Van Sicklen Ave., East 
New Yorke, įvyks A.L.D.L.D. 185-tos 
kuopos mėnesinis Susirinkimas. Visi 
nariai atsilankykite, 
daug svarbių reikalų, 
delegatus į apskričii

nes turime
Reikės rinkti 
konferenciją,

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoju”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuviu Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

nuo naujų metų pradėjo eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir

1 kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos * kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

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

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

vą už savo klases reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuo.iaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

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

—bus geriausia dovana.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje......... ............2 d oi.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

“RAUDONASIS A RTOJ A S” 
Minsk, UI. Sovetskąja No. 63, 

Red. Lit. Gaz.

RESTAURACIJA
■Šiuomi pranešame lietuvių vi- 
jsuomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe StaRg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukienė.

Savininkės

Matas Rūkyti!
Mylėtojai!

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

iwxrn.

BOLEYN’S

REIKALINGA senyva moteriškė pri
žiūrėjimui namų ir 9 metų vaiko. 

Valgis, guolis ir mokestis. Atsišau
kite šiuo antrašu. Jurgis Kundrotą, 
216 McKee St., Floral Park, N.Y. 
Telefonas Floral Park 8812.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotograf istas 

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAI DOT UVIŲ DIB fcKTO iii U S

[^balzamuoja ir laidoja nuniiruatun 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas voseiijoms, 
krikžtynoms ir pasivažinėjimam?’ 416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

A

M

361

s

Kainos po 
10c ir 15c

JONO A R P, A
PETRO

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Petras Naujokas 
Savininkas

rafai

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

be '

KUNDROTO APDEK A

likirpkil ij akelbiini U giisiBskU karta an Bkaakyaau

M

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

RHONE, STAGG 2-5043

Knndroto apticka yra didžiausia Ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą reccptis, ir užlikri- 
■am, ka^sudetines žiu receptą dalys, gydytoją užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

Kamp. N. 4-tos gatvės Tek, Graenpomt 9-2017-2360-3514

Tai 
lietuviu 

IŠDIRBYSTES 
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ei-j 
garų gerumu įsigijo popu-j 
liarišką vardą visoje plačio-j 
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie-I 
stus, bet ir į tolimesnių^. i 
Prisiunčiamee paštd pigiai ir 
greitai.

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway,
Brooklyn

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

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

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atlluosuoja vidurius Ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt bu vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kBdiklams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60«, per paltą' •&«

METŲ 25 METŲ
Rengia Martin Lutherio Draugystė 

JUBILEJAUS PIKNIKAS 
SUIMTOJE, 23 GEGUŽĖS (MAY), 1931 

CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Aenu’es, Maspeth, L. L, N. Y.

Grieš Prof. Retikevičiaus Orkestrą 
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI 

Pradžia 3:30 Vai. po Pietų 
Bus įvairių pamarginimų ir žaislų. 
Prašome skaitlingai atsilankyti.

25 < >
< >
o

< >

><><

<:l><t>
ATŠAUKTA JUDŽIŲ 
RODYMAS “LAISVĖS” 
SVETAINĖJ •

Dėl tūlų susidėjusių kliūčių, 
Darbininkų Tarptautinė Pašal
pa atšaukia rodymą sovietinių 
judamųjų paveikslų. “Landės” 

r svptąinėje, kurie buvo garsi
nami šios dienos vakarui.

518 GRAND STREET 
'Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

(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 kuogo- 
riausiai.

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

ger.su



