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Pirmosios Gegužės mitinguo
se tarpe darbininkų buvo plati
nama “The Young Pioneer,” 
laikraštis, leidžiamas komunis
tų vaikams. Lietuvių darbinin
kų vaikai mažai skaito tą žur
nalą. A.L.L.D. ir L.D.S.A. kuo
pos savo susirinkimuose priva
lėtų svarstyt vaikų auklėjimo 
klasinėj dvasioj klausimą ir or
ganizavimą. Tas vaikų mėne
sinis žurnalas turėtų būt plati
namas tarpe vaikų. Jis turėtų 
būt užrašinėjamas vaikams, 
taipgi finansinė parama turėtų 
būt teikiama tam žurnalui viso
kiais būdais.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų šalių, ,j 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N epralalmėsite. Tik < 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! t

99,000 Žmonių 
Žuvo Nelaimėse

CHICAGO, Ill.— Nacio- 
nalė Saugumo Taryba pa
skelbė, kad 1930 metais 
Jungtinėse Valstijose nelai
mėse žuvo 99,000 žmonių. 
Daugiausia žuvo pramonėje 
ir nuo automobilių. Apart 
užmuštų, nelaimėse buvo 
apie 1,000,000 sužeistų. Ta
ryba sako, kad tos nelaimės 
lėšavo iki $3,000,000,000.

“DAILY W0RKER1UI” REIKIA SUKELT 
$35,000, IDANT DIENRAŠTIS GALĖTU 

TOLIAU IŠEIDINĖTI

Bedarbė Esanti tik 
Dvasinė Vaizduotė!

SLA. organas “Tėvynė” 18 
numeryj talpina kelias rezoliu
cijas, protestuojančias prieš 
Pildomąjį} Tarybą. Piniginių 
paskolų skandalai vargiai ka
da nors ten užsibaigs. Fašistai 
del savo biznio reikalų juk ne
gali apsieit nešvaistę darbinin
kų sudėtų pinigų. Ažunario- 
Devenio 25,000 dolerių paskola 
žlugusi da ne paskutinė. SLA. 
312 kp. savo protesto rezoliuci
joj nurodo, kad 20,000 dolerių 
paskola J. Makoveckui irgi ne
saugi. Kad šioj paskoloj ant 
J. Makoveeko namo, už kurį 

X jis užmokėjęs 15,000 dol., įma-
Atoma daug nuostolių.

Kitos rezoliucijos protestuoja 
prieš eikvojimą pinigų viso
kiems nereikalingiems SLA. 
viršininkų pagelbininkams. < 
bedarbiai darbininkai, negalinti zacijos vadas White parašė 
užsimokėt mokesčių, išmetami laišką jaunuoliui Powell, 

- buk jis buvęs pas jo motiną,
' kuri prašius jojo, kad jis 

__ pasistengtų atimti jaunuo- 
Darbininkai, pasilikusieji S. i1™ gynimą iš Tarptautinio 

L.A. organizacijoj, protesto re- Darbininkų Apsigyn. rankų 
zoiiucijomis neįgązdins SLA. ir pavesti jo organizacijai, 
fašistų, reikalinga vieninga or- ’*' 
ganizuota kova prieš juos. Dar
bininkai privalo stoti j Komu
nistų Partiją ii- vaduojantis re
voliuciniais klasių kovos prin-

• cipais vest ten kovą su fašis- 
2 tais nenuolaidžiai diena iš die- 
A nos už savo ir visų darbininkų 

reikalus.

J. V. Komunistų Partijos Centralinio Komiteto Atsišaukimas

Bjaurus Skymas Apga
vimui Nuteistų Negrų

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Čionai tapo iškelta aikš
tėn bjaurus skymas, kurį 
vartoja vadai buržuazinės 
juodveidžių organizacijos 
National Association for 
the Advancement of the Co- 

O lored People. Tos organi-

iš organizacijos.
lintų ir prasišalinusių skaitlius 
siekia 3,000.

Prasidės 173 Komunis
tų Byla Japonijoje

TOKIO.— Valstybės pro
kuroras paskelbė, kad tuo
jaus prasidės didžiausia po-■ 
litinė byla Japonijoje. Busi 
teisiami 173 žmonės—komu
nistai bei jų simpatikai. Jie 
buvo suareštuoti dar perei
tais metais ir kaltinami ko- 

* munizmo skleidime.
Apart darbininkų, byloj 

įvelta daug inteligentų ir 
profesionalų. Valdžios, ra

portas parodo, kad net 93 
iš kaltinamųjų yra lankę ir 
baigę mokslą Japonijos 
Valstybės Imperatoriškam 
Universitete. Iš jų esą ke
turi to paties universiteto 
profesoriai. • =

Vidaus reikalų ministeris 
Adachi pareiškė:- “Komu
nistų mokslas yra griežtai 
priešingas mūsų tautinei 

A sistemai ir todėl mes esame 
pasiryžę nuslopinti kiekvie- 
ilą bandymą jį skelbti ma- 

• sems.” Bet kaip kitur, taip 
Japonijoj komunizmas ne
sunaikinamas.

Dabar jaunuolio motina ra
šo laišką Tarptautin. Dar
bininkų Apsigynimui ir sa
ko, kad ji visai • nematė to 
White, Šu juo nesikalbėjo ir 
jokio prašymo nedarė. Mo
tina sako, kad tai bus pra
keiktas White skymas jos 
sūnų nužudyti, sukurstant 
jį prieš T.D.A. Motina to
liau prašo T.D.A., kad jisai 
tuojaus susisiektų su jos sū
num ir atkalbintų jį nuo 
White ir kitų niekšų.

jSov. Sąjunga Yra Tvirta 
ir Tuomi Gali Didžiuotis

NEW YORK.— Kapita
listų organas “Times” nebe
gali paslėpti Sovietu Są
jungos pasisekimo. Kalbė
damas apie ekonominę kon
ferenciją Genevoje, tas did- 
lapis sako, kad Sovietų at
stovas Litvinovas nepapras
tai drąsiai ir autoritetingai 
kalba. Girdi: “Sovietų Ru
sija šiandien turi tam tik
ros priežasties jaustis tvir
tesnė, negu , pirmiau. Ji 
šiandien - tvirtesnė • todėl, 
kad kitos tautos, gyvendąr 
mos pratiestą ekonominį 
krizį, nebe'taipjabąi pasitin
ki savim.” J Tai aiškiU4 pri
pažinimas, kad Sęviet|j/ Są
junga maršuoja pirmyn/ o 
kapitalistinės į ' valstybės 
smunka. ' U > ■ ■ ,,

— ■ ■ ■ . .................................

4BROOKLYNE DEMONSTRACIJA DELEI J 
GELBĖJIMO ASTUONIŲ JAUNUOLIU

1 Šeštadienį, gegužės 23 d., 1-mą vai. po piety, Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas ir Lyga Kovai už Negrų Teises 
rengia demonstraciją prieš nuteisimą mirtin 8 nekaltą įuod- 

į veidžiu jaunuolių Alabama valstijoj. Demonstracija įvyks
j prie pat Boro’Hali, kampas Fulton ir Court Sts. Lietuviai

darbininkai ir darbininkės raginami skaitlingiausia dalyvaut 
, šioje svarbioje demonstracijoje. .

“Daily Workeris” pradėjo vajų už sukėlimą $35,000. 
Ta suma reikalinga delei tolimesnio išleidinėjimo dien
raščio. O kad šis vajus išeitų sėkmingai, tai reikia ener
gijos ir atsidavimo kiekvieno revoliucinio darbininko.

Ekonominis krizis purto kapitalistinę sistemą iš pat 
jos pamatų. Bedarbė, skurdas ir alkis verčia darbinin
kų mases nebepasitikėti kapitalizmu. Iš antros pusės, 
augimas socializmo Sovietų Sąjungoje vis daugiau suke
lia pasitikėjimo darbininkų klasės galioje.

Nežiūrint to viso, kapitalizmas geruoju nesitraukia ir 
nesitrauks atgal. Jis kovoja už kiekvieną colį kelyje. 
Jis kovoja visais valdiškos galios būdais. Jis kapoja dar
bininkams algas. Jis buožėmis skaldo galvas streikuo
jantiems ir demonstruojantiems darbininkams. Jis per
sekioja darbininkų klasės vadus. Jis linčiuoja ir baugi
na juodveidžių mases. Jis ginkluojasi imperialistiniam 
karui ir karui prieš Sovietų Sąjungą. Jis slopina revo
liucinę spaudą. Jis bando sutriuškinti kiekvieną darbi
ninkų klasės pasipriešinimą.

Šitokiose sąlygose išlaikymas revoliucinio laikraščio 
yra dubeltavai sunkesnis darbas. Bet taip kaip tik ši
tokiose sąlygose Revoliucinio laikraščio ir rolė yra ke
leriopai svarbesnė. Šitokiose sąlygose “Daily Worke
ris” yra galingas darbininkų įrankis. Jis yra atstovas, or
ganizatorius ir vadas darbininkų klasės.-J^s atmuša ka
pitalistinės spaudos melus ir suktybes apię Sovietų Są
jungą ir parodo tikruosius faktus apie darbininkų res
publiką. Prieš buržuazinėj spaudoj • ginamus kapitalistų 
klasės interesus “Daily Workeris” iškelia ir gina intere
sus proletarinių masių.- ■“ ....

(Tąsa anį 2-ro puslapio).

BOSTON.— Buržujus Dr. 
W. T. Foster sako, kad eko
nominis krizis yra niekas 
daugiau, kaip tik dvasinė 
Amerikos žmonių vaizduo
tė. Girdi, šitas “kvailas 
krizis” pasibaigtų už dvie
jų mėnesių, jeigu tik “žmo
nes nuspręstų, kad jis turi 
pasibaigti.” Gerai buržujui 
kalbėti apie “vaizduotę,” 
kuomet jo pilvas pilnas.

Švedijoj Mūšiai Tarp 
Darbininkų ir Policijos

KENTUCKY VALSTIJOS STREIKUO JAN 
Čiy MAINIERIŲ MŪŠIAI SU MILICIJA; 

JAU 31 ŽMOGUS ŽUVO
Komunistų Partijos orga-.riams pavyko užgriebti še-, 

nas “Daily Worker” gavo!šis kulkasvaidžius. Iki šiol 
specialį pranešimą apie ei-1 išviso užmušta 31 žmogus, 
nantį mainierių streiką kurių tarpe yra 18 mainie- 
Harlan paviete, Kentucky riai.
valstijoj. Korespondentas į Amerikos Darbo Fledera- 
sako, kad buržuazinė spau- cijos organizatorius Turn- 
da tyčia slepia žinias apie blazer bjauriai išdavė mai- 
kruvinus užpuolimus ant nierius. Jis laikė konferen- 
kovojančių mainierių.

Kovos laukan sutraukta 
600 milicijos. Tie ginkluoti 
“tvarkdariai” eina išvien su 
kompanijų ginkluotais sar
gais ir terorizuoja mainie
rius. Iš antros pusės, mai- 
nieriai laikosi tvirtai ir ne- 

jSidrovi vartoti ginklus prieš 
i savo priešus. *korespon-

New York “Times” ko
respondentas praneša, kad 
Švedijos sostinėje Stockhol- 
me geg. 20 d. įvyko milži- • 
niškos darbininkų demon-j 
stracijos po komunistų [dentas sako, kad mainie- Idystėje. 
Part, vadovybe. Buvę smar- j . ......... . ., ---------
kių susikirtimų su policija, 
kuriuose sužeista ^31 žmo
gus. r Tarpe jų esą sužeista 
11 i/ policistų. Visi sužeis
tieji nugabenti į ligoninę.

Vadinasi, Švedijos darbi
ninkai pradeda smarkiai 
kovoti prieš bedarbę ir al
gų kapojimą. ‘

Tas pats pranešimas sa
ko, kad Švedijos valdžia su
mobilizavo policijos spėkas 
ir siunčia į Aadaleno dist-

ciją su gubernatorium ir 
prašė atsiųsti miliciją. Mai- 
nieriams sake, kad milicija 
nuginkluos kompanijos sar
gus, o mainierių nelies. Gi 
milicija dabar triuškina 
streiką.

Suareštuota Evarts loka- 
lo prezidentas ir sekreto
rius ir kaltinami žmogžu-

SOVIETU SĄJUNGA PRIEŠINGA AMERIKOS 
PLANUI ŽMONES BADU MARINTI

LONDON.— Čionai eina 
kviečių klausimu sušaukta 
pasaulinė konferencija. A- 
merikos delegatas McKelvie 
pasiūlė, kad visos šalys su
tiktų sumažinti kviečių po- 
sėlius. Tuomi, girdi, „bus 
palaikomos. augštos kainos

>J• 1
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MICHIGAN!) VALSTIJOS LEGISLATOR A 
PRIĖMĖ ATEIVIU REGISTRACIJOS 

, REAKCINI ĮSTATYMU
LANSING, Mich.—Reak

cija auga. Puolimas ant 
ateivių didėja. Michigano 
valstijos legislatūra geg. 19 
d. skubotai pravarė įstaty
mą delei suregistravimo 
ateivių. Tai bjaurus reak
cinis įstatymas. . Jo tikslas 
yra, kad pažeboti ateivius 
darbininkus.

Valstijos legislatūra visai 
netikėtavi'U^darė posėdžius,

idant nesulaukus alkanų be
darbių eisenos, kuri traukia 
į Lansingą įš visų valstijos 
kampų. Buržuazijos agen
tai pabijojo bedarbių de
monstracijos ir bedarbių 
reikalavimų. Tai taip val
džia atsako alkanoms ma
sėms. Tai taip į bedarbius 
žiūri šitos valstijos kapita
listai magnatai.

AUDĖJAI LAIMĖJO KOVA PO NAUJOS 
UNIJOS REVOLIUCINE VADOVYBE /

, PROVIDENCE, R. I.
Wėybossett dirbtuvės audė
jai lairpėjo, didelę pergalę 
ant bosų. 1 O jie laimėjo to
dėl,, kad buvo pasirengę sto
ti kovbn po 'karinga vado
vybe Nucionalės Audėjų 
Dubininkų Unijos. Maty
dami darbininkų pasiryži
mą, darbdaviai išpildė ketu
ris’ reikalavimus iš penkių, 
kuriuos jiems pastatė unija 
ir dirbtuvės komitetai.

Darbininkai laimėjo pakė
limą algų dviem centais už

jardą.-'Jie laimėjo mokestį 
nuo dienų “ąampelių” audė
jams.1 ‘ Bosai atsiėmė pa
skubos sistemą, įvestą delei 
staklių taisytojų. Taip pat 
pagerintos sąlygos delei,ke
turių staklių audėjų.

Laimėję šiuos reikalavi
mus, darbininkai , nutarė 
tuojaus rengtis kovon prieš 
pirmesnį nukirtimą algų 12 
nuoš. Nacionalės Audėjų 
Unijos įtaka smarkiai auga 
visose dirbtuvėse.

Green Talkininkauja
Valdžiai ir Darbdaviams

Savo prakalboj geležinke
liečiams ponas Green, A.D. 
F. prezįdentas, ' begėdiškai 
išgyrė Hooverį, Meloną ir 
kitus stambius kapitalistus,

būk jie esą priešingi algų 
kapojimui. Tas tik parodo, 
kad Green talkininkauja bo
sams. Jis puikiai žino, kad 
Hooverio valdžia išvien ei
na su darbdaviais ir padeda 
jiems darbininkų algas .nu
kapoti. : i

•/ .

Sovietų Sąjungos atsto
vas griežtai atmetė šitą pa
siūlymą. Jis pasakė,( kad 
pagal Penkmečio Planą, So
vietų Sąjungoj bus nuolatos 
didinamas javų posėlis, nes 
Sovietų valdžia nori, kad 
kiekvienas žmogus būtų so- ' 
tus. Sovietu Sąjunga jokiu 
būdu neprisidėsk prie Ame-* 

, _ . rikos plano žmones badu*,
riktas dabar randasi “ko-;siūlo sumažinti kviečių po- marinti, 
njunistų diktatūros ra n ko-[ 
se.” Valdžia nusprendus' .. v • 
ant žut-bUt streiką sulau- iLaUKiaiIia W3UJ0 LlVlllO 
žyti. v fif •• •

riktą, kur eina medžio dar-; ir nebus'-žemės ūkio krizio. 
biiiinkų streikas ir kur aną'Matote, Amerikoj 10,000,- 
diehą šeši darbininkai bųvoįooo bedarbių vaikštinėja al- 
užtnušti. Girdi, visas dist-|kani, o Amerikos valdžia __~ ___ J,. • «L~ I

Waterbury Svarbus
Lietuvių Susirinkimas 

, Gegužės 26, 7:30 vai. va
kare, yra rengiamas svar
bus masinis lietuvių darbi
ninku susirinkimas. Kalbės c*
d. D. M. Šolomskas, Ameri
kos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Cen
tro Sekretorius, iš Brook- 
lyno. Plačiai kalbės apie 
einantį šalyje Į krizį, apie 
buržuazijos kovą prieš ko
munistus ir apie tai, ką da
vę lietuviams darbininkams 
“Vilnies” ir “Laisvės” dien
raščių suvažiavimai.

Visi raginami šiose pra
kalbose dalyvauti., Prakal
bos įvyks Ventos svetainėj, 
103 Green St., Waterbury,’ 
COnn. ; ■ . . } j \ , ’■, ; '

New Haven, prakalbos 
bus pirmadienį, 25 d., 7:30 
vai. vakare, L. U. Koop. 
Bendrovės svetainėje,' 243 
Front St. Vigil ALDĘD. ir 
LDSA. kuopų nariai ir taip 
darbininkai kviečiami ateit. 
Daug yra svarbių reikalų.

Karo Chinijoje
SHANGHAI.— 

baigia kruvinosios Nankin- 
go valdžios bėdos. Prieš ją 
sukilo generolai Shih ir 
Sun, kurie turį armiją iš 
100,000 vyrų. Dabar Nan
king© valdžia mobilizuojan
ti visas spėkas sutriuškini
mui šitos armijos, o tik 
paskui galėsianti visas spė
kas mesti, karan prieši ko
munistų Raudonąją Armi
ją, kuri turi 300,000 vyrų. 
Na. o nesenai Chiang Kai- 
shekas paskelbė, kad su pa
baiga gegužės mėnesio 
Raudonoji Armija bus su
daužyta ir komunizmas iš 
Chinijos iššluotas. Tai dar 
vienas to- budelio pasigyri
mas neišsipildė. • • >

Prasidėjo Amerikos 
Kariniai Manevrai Ore

Nepasi- CHICAGO.— Geg. 20 d. 
čionai pribuvo iš Dayton 
visas karinis oro laivynas. 
Viso yra 650 orlaivių. Tai 
baisiai didelė karinė spėka 
Amerikos imperializmo.

Šita milžiniška karinė ar
mada pasieks New Yorko 
miestą šiandien. Čionai bus 
daromi bandymai, kaip sėk
mingai orlaivinis’ laivynas 
apgintų New Yorką, jeigu 
jį užpultų “priešai.”

Šitie kariniai ■ manevrai 
yra pagrūmojimas visam 
pasauliui, kad Amerikos im
perialistai puikiai pasiren
gę naujam karui. Kuomet 
milionai bedarbių kenčia al
kį, tai Amerikos kapitaliz
mas leidžia bilionus kari
niams reikalams.

>
t 
j
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Kariniai “Susikirtimai” 
įvyks Šeštadienį

NEW YORK.— Miestas 
bus “užpultas” ’ ir “gina

 

mas” šeštadienį, geg. 23 d. 

 

“Mūšiuose” dalyvaus pribu 

 

vęs karinis orį), laivynas iš 
650 orlaivių. ai bus pir
mutiniai tokie ^ąlingi ka

riniai manevrai.

Sustreikavo 2,000 
Mainierių

SHENANDOAH, Pa. — 
Geg. 20 d. Packer No. 2. 3 
ir 4 kasyklų, Lehigh Valley 
Coal Co., į išėjo į streiką 
apie 2,000 mainierių. Kom
panija atleido iš darbo ke
lis darbininkus, o jų darbą 
turi padaryti likusieji už tą 
pačią mokestį, kokią gavo 
iki šiol. Skundų komitetas 
pasipriešino tokiems kom
panijos žygiams, iššaukda
mas mainierius į streiką.

Bėgyje poros mėnesių mi
nėtų kasyklų mainienai jau 
antru kartų streikuoja.

S. V. Ramutis.

Prakalbos Montelloj ir 
Norwoode

Komunistų Partijos lietu
vių frakcija rengia svar
bias prakalbas Montelloj ir 
Norwoode. Kalbės drau^ks 
A. Bimba iš Brooklyno. Vi
si lietuviai darbininkai ir 
darbininkės raginami skait
lingiausiai dalyvauti. Pra
kalbų vieta ir laikas: <

NORWOOD, Mass.—Sek
madienį, geg. 24 d., 2:30 po ' 
piety, Lietuviu svetainėj r

»

Ua3*Oi

madienį, geg: 24 d., 7 v. va
kare, L. T. Namo Svetainėj
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ATMUŠKIME PIRMĄJĮ SMŪGĮ!
New Yorko Prekybos Tarybai gegužės 13 d.,žadėjo fa

šistas kongresmanas Fishė, jog šalies kongresas pasirū
pins, kad būtų išdeportuoti visi kairieji, “kurie nenori 
pamėgint tapti padoriais Amerikos piliečiais.” • O “pado
rūs” Fishėms piliečiai iš darbininkų yra tiktai tie, kurie 
be murmėjimo-pasiduoda didinamam l^nauęlojimųį |ir ba
dui. ’ ‘ : ‘

Kol Washington© kongresas prieis4prie įstatymų išlei
dimo ateiviams suregistruoti ir deportuoti, jau Michiga- 
no valstijos seimas (gegužės 19 d.) padaro nutarimą, 
kad'visi toj valstijoj gyvenanti sveturgimiai būtų sure
gistruoti. Tai yra praminimas tako ir kitoms valstijoms, 
kad pačios išleistų ateivių registravimo įstatymus. O to-

Kunigų organas “Drau
gas” gegužės 19 d. laidoj 
pasakoja:

Visa Katalikų Bažnyčios ga
lybė ir yra tame, kad ji griež
tai pildo neklaidingus Kris
taus nurodymus,’kad visą sa
vo veikimą visose gyvenimo 
srityse, neišimant nė darbinin
kų klausimo rišime, remia die
viškuoju mokslu. Tą žino ne 
tik vyskupai, kunigai, bet ir 
visi tikintieji žmonės.
Kas gi tas “dieviškas 

mokslas”? Tai darbo žmo
nių tamsinimo ir mulkini
mo mokslas. Kunigai var
dan Kristaus pasakoja dar
bininkams visokių nesąmo
nių, kala jiems į galvą,

nario paskolos.

Kau pačios isieistų ateivių l egisti avimu įstatymus. iu- i. , . .. v x
kie vietiniai, valstijiniai įstatymai palengvintų šalies idant jie nuolankiai įsnau- 
kongresui nukalt bendrąjį įstatymą prieš visus ateivius dotojams vergautų,- nes juo 
•darbininkus. " skurdžiau jie gyvens ant šio

Michigan© valstijos seimo nutarimas, kuris dabar lau- griešno” svieto, tuo geresnę
skurdžiau jie gyvens ant šio

kia .tik gubernatoriaus pasirašymo, yra atkreiptas visų 
pirma prieš komunistus. Bet, tapęs įstatymu, jisai pri
slėgtų visus toj valstijoj ateivius darbininkus, ir ne tik
tai ateivius, bet ir pačius amerikonus darbo žmones. Ta
tai yra lengva suprasti. Štai streikuoja amerikonas; o 
ateiviai, kuriems gręsia suėmimas ir atidavimas deporta
vimui, sulig minimo įstatymo, bijo prisidėti prie streiko: 
įstatymas daro juos streiklaužiais. Arba vėl, streikie- 
riai išeina į masinį pikietavimą. Juos užklumpa polici
ja ir areštuoja visus iš eilės; policija, sako, nori patirt, 
katrie iš jūsų yra neužsiregistravę ateiviai. Bet žmogui 
nėra į kaktą įmušta, ar jis čiagimis ar sveturgimis, todėl 
policija visus lygiai ima už sprando ir tempia į nuovadas, 
kad‘“padaryt kvotimą.” Bekvosdami, tie iįstatymų sargai 
suimtuosius muša ir kankina, kaip jiems paliepia fabri
kantai. Bet “tvarkdariams'’ vis dar “neaišku,” ir jie 
smarkesnius streikierius amerikonus užrakina kalėjime 
ilgesniam laikui, kol daugiau apie juos patirs, arba, tik
riau pasakius, j kol bus sulaužytas streikas.; .

Ir šis streiklaužiškas Michigan© valstijos seimo nuta
rimas ’padarytas kaip tik tuo laiku/ kai Fabrikantų Są
junga Ųetręite per: sąvo( organą “Industrial patoftletęr” 
su atviriausiu begėdiškumu kalba apie “įėnifnus *ndūni- 
jinių dirbtuvių”.ir apie reikalą dar griežčiau nukapoti 
darbininkams uždarbius. D j ?* '■ f J • ' ’

Tai tokis yra artimiausias tikslas ir Jungtinių Valsti
jų kongresui paduotų prieš-ateiviškų sumanymų, kuriuos 

’žada pravaryti fašistų vadas Fishė; ardyti kovingųjų 
darbininkų organizacijas, laužyti streikus, padėti kapita
listams visą krizio naštą suverst ant darbininkų pečių ir 
sykiu kriušint • bendrąjį revoliucinį darbininkų "judėjimą 
su kęmųnistais priekyje.

Amerikos Komunistų Partija todėl šaukia visus dar
bininkus ir jų organizacijas atmušti tą pirmąjį, Michiga- 
no valstijoj daromąjį smūgį prieš ateivius darbininlois; 
šaukti audringus masinius protesto mitingus ir siųsti re
zoliucijas Michigan© valstijos gubernatoriui, padarant į 
jį tokį galingą spaudimą, kad jis nedrįstų pasirašyt tą 
savo valstijos seimo nutarimą delei ateivių suregistravi- 
mo.

vietą užsipelnys po mirties 
“dangaus karalystėj.” Ir 
masės tamsiu darbininku, 
bauginami pekla ir velniais, 
tiki toms kvailoms pasa
koms. Iš to turi naudą ku
nigai ir visokie kiti parazi
tai, darbininkų spaudėjai ir 
išnaudotojai.

Tie darbininkai, kurie 
dar vis tiki į religinius bur
tus, turi suprasti, kad tikė
dami kunigų pasakoms jie 
patys sau daro blogą. Ka
talikai darbininkai privąlo 
atsikratyti nuo to “dieviš
ko mokslo”; kuris mokina 
juos būti nuolankiais, kapi
talistų vergais. ! ' '’ * ’

• A 
. >

Nori iš Numirusių prikelti
Politinis sandariečių “štu- 

korius” A. B. Strimaitis 
“Sandaroj” užvadinęs savo 
straipsnį “Prisikėlimas” 
šaukia: “Vyrai pajudinkim 
žemę!”

Kame dalykas? O gi, jis 
užsimanė iš numirusių pri
kelti kada tai sandariečių 
gyvavusią Tėvynės Mylėto
jų Draugiją., Jis mano, kad 
jeigu jam pavyktų sugauti 
buvusius tos organizacijos 
narius, tai tikrai draugija 
būtų prikelta iš numirusių. 
Girdi,

T.M.D. nėra palaidota; 
mums reikalinga kiekvienas 
buvęs narys sužinoti, ir -ata
tinkamai įvertinti, padaryti 
tam atatinkama rekordą. 

K- c

Taip, taip—reikalinga su
žinoti. Na, o “sužinoję,” 
tai vyrai sandariečiai “pa
judins žemę.” Kad tik neį
vyktų žemės drebėjimas.

ĮDOMUMAI
Nebegalima Paslėpt, kad ir 

Vieną Stiklelį

Indianos Universiteto medi
cinos profesorius R. N. Har
ger padarė tokį išradimą, kad 
nesidžiaugs automobilistai gė
rikai. LėngVai’galima bus su
žinot, ar žmogus ragavęs alko
holio, noirs jis WU “išsimėtęs” 
kad ir vUp$ ttklęlį. O polię-j 
manai, p kaip žinoma, pirmu
čiausia ir uosto sustabdomus 
automobilistus. Ir jiems nieko 
nepagelbės krimtimas gvaizdi- 
kėlių bei kavos grūdų, kaip jie 
darydavo, norėdami “užmušti” 
degtinės kvapsnį.

Jeigu žmogus sutinka, polic- 
manas duos jam papūsti į tam

- ’ Pas
kui kvapą iš tos pūsliukės per 
dūdelę paleidžia į stiklinę, kur 
įpilta yra skystimo su chemi
kalais, vadinamis potasiaus 
(kalio) permanganatu ir sie- 
rine rūgščia. Ir jei žmogus

Ar Nigalt Gegiižiit ”
■ Jurgeliūtę?

Socialfašistų “Naujienos” 
patalpino SLA. prezidento 
Gegužio ilgą skundą prieš 
SLA. sekretorę Jurgeliutę. 
Del Ažunario paskolos Ge- 
gųzis visą* kaltę suvei čia tyčia guminę pūsliukę.
Jurgeliutei, sakydamas, kad

Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoj panešė apie $24,000 
nuostolių, neįskaitant nuošim- 
čių, taksų ir kitų su šituom rine'rūgšaa;‘“'li-‘‘‘jei'‘žmogus 
reikalu surištų išlaidų, iš prie- bus ragavęs bent, truputėlį al- 
žasties^ paskolos^ kuri buvo jęoholia, tuojaus skystimas pa- 

an^' sidaro baltas.

“DAILY W0RKER1U1” REIKIA SUKELT $35,000, 
IDANT DIENRAŠTIS GALĖTU TOLIAU 1SEID1NET

. (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Akivaizdoje social-demagogijos ir veidmainystės, Dai

ly Wbrkeris šaukia darbininkų klasę į kovą, kad išeit iš 
dabartinės skurdžios, mizernos būklės. Prieš liberališ
kąjį paralyžių demokratinių žodžių, kuriais norima pri
dengti kapitalistinę diktatūrą, Daily Workeris ragina 
užbaigti tą diktatūrą, panaudojant proletarinės revoliu- 

' ei jos kumštį. -J .
Jup svarbesnio yra paily Workerio gyvavimas, tuo di- 

desnhj turi būt dedama pastangų, t kad užtjkrint jam tą 
gyvavimą. Tatai yra tuo labiau reikalingą, jog kapita
listų klasė, matydama augančią Daily;Workerio' svarbą 
darbininkam, vis atkakliau stengiasi jį sunaikinti.

Torose apystovose, Daily Workerio atsišaukimą pa- 
gelboą ir reikalavimą susiorganizuot delei $35,000 vajaus 
turi gojaus imti domėn kiekvienas revoliucinis 'darbinin
kas iiį entuziastiškai atsiliepti į šį reikalą. Su šiuo atsi- 
šaukimu Dadly Workeriui pagelbos kiekvienas komunis
tas turi prieiti prie darbininkų fabrike, dirbtuvėj, kasyk
loj irjorgaųįzacijose, kurių nariu- jis yra^ Kiekviena re- 
voliucinė unija bei klasinė darbininkų organizacija turi 
tapti .pagelbine spėka padarymui pasekmingo šio Daily 
Workerio vajaus. Kiekviena Bedarbių Taryba turi or- 

‘ ’ rie dirbtuvių ir namuo-

duota Jokūbui Ažunariui, ; 
nuosavybės, kuri randasi po 
No. 9 Cooke St., Waterbury, 
Conn., kad šitą nuostolį Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
panešė iš priežasties SLA. Se
kretoriaus p-lės P. Jurgeliutės, 
.sužinaus ir tyčiomis neatliktų 
paskolą duodant reikalingų 
dalykų, kad ji paliepė SLA. 
Iždininkui išmokėti pinigus, 
ar gal pati įteikė čekį neturė
dama reikalingų paskolos ap
saugojimo dokumentų../.

? Ir toliaus, suminėjęs eilę 
Jurgeliutės nusikaltimų, Ge
gužes sako:
i • k ’ l i . > ■ i { • •

Todėl lai'bUna nutarta, kad 
butų sušauktas Pildomosios 
Tarybos 'suvažiavimas, nusta
tytu laiku- ir nustatytoj vietoj, 
apie kurį tai suvažiavimą tur 
butt ,’p-lei- Jurgeliutei praneš
ta, kad ji tenai pribūtų ir pri
rūdytų priežastį ar priežastis 
dU -ko ji neturėtų būti praša
lėtą -iš SLA» Sekretoriaus vie
tas ir SLA.-.Sekretoriaus vieta 
paskelbta tuščia.

Su gilia pagarba,
, S. Gegužis, . , .

SLA.' Prezidentas.
New York City, 1931 metų,

Įsigėręs asmuo, bet norėda
mas užsislėpti, gali nepasiduot 
tokiam išbandymui. Bet jam 
galima nejučiomis kyštelėti, 
kad ir už dviejų colių nuo no
sies, stiklinę dūdelę. Į ją įpil
ta yra tokio pat gudraus skys
timo; be to, dūdelė, turi ir 
Yrktaišą, kuris traukia į save 
ofą; tai taip ir įtraukia pa
kankamai kvapo iš gėriko, 
i<ad skystimas tuojaųs pasida
rytų baltas. O čia ir bus ne
ginčijamas įrodymas, kad jis 
yra “ragavęs.”

; šis išradimas < negali būt 
smagus, ir “įsitraukiantiems” 
vedusiems vyrams, t Jų žmo
nos lengvai gali, mht, įsigyti 
tą pabūklą ir tikrai; sužinoti, 
ar vyras “latravo.”

Jaronimo Grūdukas, Kaipo 
Oro Nurodytoj as

Francūžas oro žinovas var
du Carpentier Atrado, kad jo
ramino (geranium) veislės au
galų grūdukai gerai > parodo, 
ar ore yra daug drėgnumo ar 
mažai. Išdžiūvęs grūdukas 
būna susirietęs; ir jis labiau

se, kalbinant juos paremti Daily Worker} šioj jo kam-

Kad Daily Workeris galėtų toliaus gyvuoti, turi būt 
iki vienam centui Užpildyta ši $35,000 vajaus kvota. 
UI Rusimą, ar D. Workeris gyvuos, nies atsakome su 

u: TEGYVUOJA DAILY WORKERIS! 
s jaio greičiausiai siųskite 'šiuo adresu:

50 E. 13th St., New York City. • t > i. 
>m i h , - ' KOMUNISTŲ,PARTIJOS

ntrO kom'Tetas

Kovo 10 diena
Sakomą, tokis SLA, fašis

tų Pildomosios Tarybos su
važiavimas įvyksta šią sa
vaitę, Gegužis deda pastan
gas, kad išvyti Jurgeliutęiš 
sekretoriaus vietos. Bet 
Jtfrgęįiutė irgi turinti šali
nimai, kuria einą prieš Ge-

lig to, ar daugiau 1 yra drėg
numo. ore ar mažiau. Tuo bū
du joramino grūdukas pasa
ko ir apie ateinantį lietų ge
riau; negu dąugelis baromet
rų (mokslinių įrankių, nuro
dančių orą),; grūdukas ;daUg 
greičiau atsilieptas į oro atmai
nas 
barometras

QlllJAicrljU, miujuo, .< JtyLiiį 
dabar išleido. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija. Stambus vei
kalas, stambaus rašytojo 
sukurtas. Kas nežino “Rais
to”? Kas jo neskaitė? Kas 
nesigėrėjo platumu patiek
tos tenai panoramos? “Rai
stas”-—“Pelkės,” “Karalius 
Anglis,” “Kaip Žmonės be 
ponų gyveno?” Vis tai yra 
savingi kūriniai,. i 
idėjomis ir. vaizdais. 
“Aliejus!
dėsnis už kitus Optono Sin- 
klėrio veikalus.

“Aliejus!” yra galinga, 
virbantį, akį viliojantį, per
imanti savo tikrenybe epiš
ka apysaka, romanas. . 
yra šių dienų gyvenini^ 
epopėja, kuriai savo temos 
platumu tegalėtų 
Tolstojaus “Karas 
ka.”

Tai yra galinga 
Kalifornijos pąnorama. Su
jaudinanti apysaka apie 
vieną aliejaus magnatą ir 
jojo sūnų Zuiką. Persaky
ta ji ypatingai, dideliu ga
bumu, taip kaip ji atrodė 
vienam Amerikos vaikinui 
inteligentui. Per akis to 
.simpatingo vaikino Zuikos 
pereina stebėtinų paveiks
lų panorama, stebėtinai tur
tingas Amerikos gyvenimo 
čiurkšlys, platus, dramatin- 
gas ir drauge nayvus.

Autorius mums piešia de
gantį savo ryškumu gyveni
mo pąYęikslą—žavingą, vi- 
lio|4hty^i^Įįtį|khj; paveik; 
slą <^^&onės,. į,
kurį taįp.i»J®^ąmpainid? 
ta,' sukabinėta įhirguliuo- 
janti, įvairiaspalvė gyveni
mo tikrenybė. Kokiais ga
lingais žodžiais ji paskelb
ta! Kaip giliai ji siekia į 
gyvenimo užujaunius, kaip 
blizgiai, kaip žėrinčiai ji iš
kelia aikštėn ištisą .kaleido
skopą vaizdų, idėjų, minčių, 
tipų!

Taip ir mirguliuoja priš 
skaitytojo akjs plati, tur
tinga, greita " panorama — 
pramonė,, politika, meilė, 
karas, diplomatinės sukty
bės, revoliųtiškas pasišven
timas sudaro mišrų, painų 
kasdieninio gyvenimo pavi-

nio spektaklio drobules.
Kaip plačiai čia gyveni

mas apimta, kaip begaliniai 
toli užsimota, kaip įdomiai, 
ugningai pasakyta, kaip 
teistojiškai lengvai aprėkta’ 
tokia milžiniška tema!

lų tipų burną , įdėti tokią 
paprastą, stačiokišką, kas- , 
dieninę kalbą. Be tokios 
savingos kalbos ir patys tie 
tipai nebūtų išėję tokie ryš- 

jkūs, tokie gyvį, šiurkšta-. 
kaklis šiurkštakakliškai ir‘ 

Kaip kiekvienas rašyto- kalba.
jas, taip ir Sinklėris turi sa
vo ypatumų, Jis ilgai neap- profesorius, 
sistoja ant kokio vieno epizo-1 tokia kalba ir kitokios spal- 

turtingi ido ar tipo. Jis neeikvoja daug 
Bet 

” yra kur kas- di-

Kas kita koks stu
dentas ar diplomatas ar 

Čia jau ir ki-

prilygti 
ir Tai-

Pietinės

žodžių,, kur ir be jų idėja 
pasišokėdama metasi skai
tytojui į akis. Jis, galima 
sakyt, net šykštus tūlais at
vejais, vos tik keliais rupiais 
bruožais, kaip ir Čechovas, 
charakterizuodamas savo 
eilių eiles gyvenimo tipų. 
Ir pati jo kalba kokia tai 
savings, paprasta, : šiokia
diene, be jokių ceremonijų, 
be bombastiško išpūstumo. 
Kalba, turtingai pribarsty
ta įvairių lokalizmų, idijo- 
mų, žargoniškų naujų žo
džių, kurie lietuvių kalbon,

V°S. ' „ , y
Kas ypač įdomu, tai vei

kalas paimta stačiai iš gy
venimo. Dirbtinumo, > ■. nu- < i 
duotumo, putnumo čia nėra, 
nėra nieko išsvajoto. ,Nuo-! f 
ga, plika gyvenimo tikreny
bė stovi, prieš jus visame 
savo didingam įvairume. .. .

Veikalas labai įdomus, ne
nuobodus, lengvas skaityt 
ir lengvas suprast. Kiek
vienam yra daug ko iš jo 
pasimokint, pagalvot. Tik 
skaityt ir gėrėtis, galvon 
imtis!

Jonas Kaškaitis.

Kiek Darbininkai Pagamina Kapitalistam 
ir Kiek Gauna Atlyginti

Klumpės Vaikščiojimui ant 
Vandens

Austrijos sostinės, Vienos 
studentas Juozas^ Krupka išra
do būdą vaikščioti ant van
dens ir neskęsti. Tai tam tik
ros kaip ir “klumpės,” turin
čios aštuonias pėdas ilgio ir 
apie vieną pėdą storio, a Pa
daryti lengvi metaliniai rėih^i. 
Juos aptraukia/ guma permir-*, 
kytu audeklu, perAkurį vanduo 
negali persigerti.; Prisitaiso 
žmogus tąsias ‘/klumpes” prie 
kojų,ir čiuožia viršum ežerų.>ir 
upių. Po-viena ir kita “klųm-) 
pe” yra tokios lentelės. Kada 
čiuožikas - pasispirįa, lentelė 
stačiai atsiverčia' ’ir atsišpirįa 
į vandenį, o paskui vėl užsida
ro, prisiglaudžia,, prie “klum

ir varosi priekin ;- ir retai kada lr€ls^ia’J ?4^^binihKaS tokį 
pąrgriūva į vandenį,- ^ Bet. po turtą sutvėrė savo darbu, 
trumpos praktikos lengvai gali Kramtomos gumos pra- 
atsikelti, ir nėr pavojaus pri- monėj darbininko vidutinė

Retas kuris darbininkas, alga buvo $1,229, gi kiekvie- 
dirbantis bile kurioj pramo- nas darbininkas vidutiniai 
nė j, pagalvoja, ant kiek jis 
išnaudojamas; kokį turtą jis 
savo sunkiu darbu sutveria 
į V kokią to turto dalį jis 
gauna algos pavidale.

Jeigu darbininkai aiškių 
aiškiausia žinotų, kaip jie Į ! .Patentuotų vaistų pramo- 
baisjkii išn^įidpjįmį, Ipkjuos ;Ąej vidutinė darbininkų'al- 
rni)žįni|įęji^- Ąijtūb į^ į su- ^gą, būvO $1,139, gi kiekvie-' 
krąųh^ tiėihsį įkūrie koittro- nais darbininkas savo darbu 
liuoja mašineriją, fabrikus, pagamino išnaudotojui vi- 
gelžkelius ir t.t., tai jie ki- dutiniai $13,582 vertės tur- 
taip žiūrėtų į kapitalistinę to. 
sistemą, negu daugelis jų ■ 
dabar žiūri.

Jungtinėse Valstijose yra 
326 pramonės.

Jungtinių; Valstijų val
džios statistikos už 1929 me
tus parodo, kad abelnai 
imant visas pramones, kiek
vienas darbininkas savo 
darbu’ vidutiniai pagamino 
$3,269 turto.

Bet imant pramones ats
kirai visai ką kitą randame.

Aštuonias'dešimts pramo
nių uždirbo -ant kiekvieno 
darbininko pėr metus po su- 
virš $5,000.

Gi vidutiniai darbininkų 
algos fabrikinėse pramonė
se buvo $1,308. Vidutinė 
darbininkų metine alga to
se aštuonlasdešimts pramo
nėse buvo $1,518? Bet dvi
dešimts keturios tų pramo
nių mokėjo mažiau, negu 
vidutinė alga, mokąiptu Viso
se- jįtfąpjonėse. Q tud pačiu 
sykiui tos pramonės įpąsida- 
rė- didelius pelnus. :' •

Del pavyzdžio galima su
minėti kelias- pramones.

Sviesto gaminimo pramo
nėj vidutinė darbininko al
ga buvo $1,262 į metus; gi 
ant kiekvieno darbininko 
prie produkto pridėta ver
tė .vidutiniai siekė $5,891;

pagamino turto už $12,746.
Švino tirpinimo ir valymo 

pramonėj vidutinė alga bu
vo 2,619; kiekvienas darbi- •• 
ninkas pagamino vidutiniai . .' 
turto už $55,470.

Panašus darbininkų iš
naudojimas ir daugelyj ki
tų pramonių.

Už savo ilgų valandų dar
bą darbininkai gauna tik 
mažą dalelę to, ką jie paga
mino.

Pastaruoju laiku algos 
dar labiau nukapojamos, 
darbo valandos ilginamos, 
darbininkai kiekvienoj pra
monėj verčiami skubiau 
dirbti, milionai darbininkų 
išmesta iš darbo del to, kad 
visokių produktų pusėtinai 
daug prigaminta, o kapita
listai negali surasti rinkų, 
kur galėtų juos parduoti už 
gerą pelną.

Lawrence Lietuviams

Kramtomos gumos ’ pra-

įfeį šeštadienį, geg, 23 d., 
7:30 vai. vakare, yra- ren
gdamos švarbios prakalbos. 
Kalbėtojum bus d. A. Bim
ba iš Brooklyn©.. Prakal
bas rengia Komunistų Par
tija, National Textile Work
ers unijos svetainėj, 234 
Essex St. . f • 1 -•. ■ fc • 

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkes kviečiami da
lyvauti. Bus kalbama pla
čiai apie bedarbę ir algų ka- 
nojimųs. .Taip pat d. Bim
ba aiškins priežastis, kodėl 
lietuvių darbininkų judėji
me kilo ginčai , ką parodė

Visas tas įtaisymas sveria 
tiktai 30 svarų; galima jis su
silankstyti ir nusinešti iš vie
tos į. vietą. ,

Čiūžinėjimas tokiomis “klum
pėmis” vandeniu yra jau pu
sėtinai įėjęs dabar madon Au-

nekaip’ vidutiniai geras i strįjoj ir Šveicarijoj. ,x 'J;
X C. K

o Jis pagamino net Už $15,- 
900. Cigarų ir cigaretų 

prambnėj darbininkas pada
rė vidutiniai turto už $6,770, 
gi jo vidutinė alga buvo tik 
$817. u b -

Kavos. ir p_riesmokų ga
minimo pramonėj vidutine'

dienraščių “Laisves ’ ir 
“Vilnies” suvažiavimai f ,.ir 
tt. Tai be galo dideles 
svąrbos klausimai’. 1;

PLATiNKTT 
“LAISVĘ”
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siems.
p r i-PROTOKOLAS

u z

pa-

•v

l

5

MMWWKWWI

M

L.D.S.A. Centro Sekr.
S. Sasnauskiene.

Nutarta, kad 1931 m. A.L.P. 
.S. ‘2-ras Apskr. nerengtų

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Uo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Norintieji 
riausio

ninkas J. Bakšis, 6-tą vai’, va
kare.

A.L.P.M.S. Il-ro Apskr.
Ilaštin. Ig. Kubiliūnas.

Nutarta operetę “Alkis 
i siųsti įJDentrą ir sykiu su op

e**- 
pHiar- 

ir už

•'f ■■ t • '■ ■ •< t* '■ « S ,■ > . . .<■

i e m ą 

nuliūdimo va-

i P. M. S. suvažiavime Chica- 
Kol kom. peržiūrėjo |goj M> A gukaskui $50; 

ir J. Grybui

I 376 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Konferencija atidarė org. J 
Pa

kai, dalyvaukite protestų mi-| 
tinguose, konferencijose ir rei-' 
kniaukite paliuosavimo nekal
tų dai'bininkų.

Reporteris.

> .\1<l 11111

landoj- šauki

tės >as: __ -

Penktadien,. Geg. 2

Ill.,

I

1-5

kp. narės—A. Šaltienė

H

H

*

I

nrnain.

s

. Motuzą, Marchand, I 
Canada, ir F. Abekas,! 
Neck, N. Y. V. Alyta, 
Neck, N. Y., atnaujino

43-čia
Po

Dovanų Laimėtojos
J. Lapeikienė, Bridgewater, 

Mass., gavo 8ĮA naujas prenu
meratas ir vieną atnaujino. Ji 
laimėjo pirmą dovaną.

A. ’Andrulienė, Chicago, 
71/2 naujas prenumeratas, 
gauna antrą dovaną.

B. E. Senkevičienė ir S. Mal- 
kaitienė, Easton, Pa., gavo 6V2 
naujas prenumeratas. Jos lai
mi trečią dovaną.

J. šiupailienė, Port Carbon, 
Pa., gavo 6 naujas prenumera
tas. Jai tenka ketvirta dova-

Suteiktas sprendžiamas bal- 
'sas Stovinčiam KoniiUtui.

Org. J. Grybas raportavo, 
kad del pasitraukimo iš Sto
vinčio Kom. E. Zurbaitės ir 
Mineikiūtės įvyko pakrikimas 
Stovinčio Komiteto, ir mažai 
buvo nuveikta. Ra p. priimtas.

Sporto komisijos raportas, 
per D. Vaitelį ir J. Bakšį, pasi
rodė, kad kom. veikė gerai, 
buvo išsiuntinėta visiem Antro 
Apskričio Choram paragini
mai, kad sudarytų choruose 
sporto grupes, bet pasirodė, 
kad ne visi chorai gali užlai
kyti tolei as grupes del tam tik
rų technikinių kliūčių. Dabar 
Apskrity randasi penkios spor
to grupės, kurios jau turėjo 
keletą rungtynių tarpe savęs. 
Pasekmės buvo geros. Rapor
tas priimtas. •

pikniką, b vietoj pikniko reng
tų didelį koncertą, 
jaut visiem choram, 
dainuojant. Koncertas 
surengtas lapkričio men. 
bas pavestas Stovinčiam 
mitetui. Taipgi nutarta, 
chorai atskirai nerengtų 
nikų, bet bendrai po du 
ru susidėję rengtų vieną 
niką.

Chorų Raportai
Laisvės Choras, Haverhill, 

Mass., narių turi 21, ižde pi
nigų $360. Veikimas geras.

Liaudies Choras, Lawrence, 
Mass., narių turi 40, ižde turi 
$147.41. Veikimas geras.

L.L.R. Choras, Norwood,
Mass., narių—30; turi basket 

,'ball ir valley ball. Grupės 
į nariai , priklauso 

Finansų raštininkas P. Ku- Sports Union.
1 bi liūnas perskaitė atskaitą I pas.

Jos savo’darbą aukoja D. 
Balsui. Reikia priminti, kad 
iš nuošimčių skiriamų litera
tūros platintojams jau susida
rius Darbininkių Balsui auka 
$5. Tatai puiki parama. Oi 
kiek brangios apšvietos jos 
paskleidė. Jos įstojo mūs kuo- 
pon tik pereitą rudenį.

Draugės ir draugai! Mūsų 
vajus pasibaigė, bet mes įpras- 
kim daryti taip, kad pas mus 
vajus būtų per ištisus metus. 
Mes tankiai nusiskundžiam, 
kad nėra kur gauti naujų na
rių, bet pasirodo, kad dirbant 
vis galima rasti ir gana gerų 
draugių. Tiesa, ne visos pas 
mus pasilieka, bet kelios, pasi
likusios yra vertos mūs dar
bo. _ 'bili'ūnas perskaitė . atskaitą!ras.

Varde mūs organizacijos ta- 1930 m. Įplaukų; per, visus i Aido

na.
80-ta kp., Philadelphia, Pa., 

per J. J. Potienę atsiuntė 
41/2 naujas ir 5 atnaujintas
prenumeratas. Jos laimi penk

etą dovaną. Be gautų D. Bal-
'sui skaitytojų, jos šiame Vaju-1 t -----
je praneša dar pasidarbavusios riu nuoširdų ačiū pasidarbavu- metus buvo įplaukų $281.48, Mass.,
sekamai: Laisvei sukelta serais 
$80 ir 2 metinės prenumera
tos; Daily-Worker ir Working 
Woman po vieną prenumera
tą; Pioneer 6 prenumeratas ir 
Vilniai Šerais $10.

A. Zixiene, Cicero, III., gavo
4 n. prenumeratas.

Kuopų Dovanos
11-ta kp., Philadelphia,'

Pa., gavo 13 narių ir laimėjo Laikytos 1 d. Kovo, 1931 m., 
pirmą dovaną.

17-ta kp., Detroit, Mich., 10 
narių. Joms liko 2-ra dovana.

• Dešimtį narių gavo ir 2-ra Grybas 11:50 vai. dieną.

Puslapis Trečias
............... " i I.... ■ <

dalyvau- 
bendrai 

bus 
Dar- 
Ko- 
kad 
pik- 
cho- 
pik-

GRAB0R1US

Kalbės Drg. Richard B. Moore !
Gegužes 24 d. čia yra ren

giamos protestui prakalbos 
prieš nuteisimą 9-negrų darb. 
Ala. valstijoj, Scottsboro mies
te, nužudymui. Prakalbas ren_ 
gia Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, kurios bus Uk- 
rainų svetainėje, 525 West 
Rayen Ave., Youngstown, 
Ohio.

Draugas Moore yra sekreto
rius Lygos Kovai už Negrų 

prie Labor I Teises ir labai geras kalbėto- 
Veikimas ge-jjas. Prakalbų pradžia 7:30 

j vai. vakare. Visi darbininkai 
Choras, Worcester, j dalyvaukite !

narių—50. Ižde —■ Tą pačią dieną įvyks suvie-
$250.10turi basket ball ir nyto fronto konferencija, ku-Į 
valley ball. Grupes veikimas Irią šaukia T. Darbininkų Ap-Į 
geras. sigynimas ir Lyga Kovai už

kaip į Laisvės Choras, So. Boston, i Negrų Teises, žiūrėkite, kad 
pa-j Mass., narių 35. Ižde—$30. i visų darbininkiškų organizaci-

' Veikimas geras. Ijų atstovai ten dalyvautų.
Išnešta rezoliucija rėmimui Konferencija bus 334 E. Fed- 

| darbininkų judėjimo vienbal-leral St.
Draugas Richard B. Moore 

ateinančiam i kalbės ir šiose vietose dar:

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 384?

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
išlaidų—$204.76. Pas iždinin
ką yra 89.82. Raportas 
imtas.

Pirma sesija užsidarė
! 1 valan. pietų. Laikas 
’ skirta 45 m in.

Antra Sesija
Visi delegatai dalyvauja. Išiai.

2-ro Apskr. įvykęs! Nutarta, kad
A.L.P.M.S. suvažiavime svars-! Farrell, Pa., šeštadienį, 23 d. 

7:30 vai. vakare, 
svetainėj. Warren, 

Ohio,—antradienį, gegužės 26 
d., 7:30 vai. vakare, Hippo
drome.

Gynimas nuteistųjų negrų 
i darbininkų nuo elektros kėdės 
lyra labai svarbi kampanija, 
i nes pietinių valstijų bosai juos 
stengiasi nužudyti ne

M.S. 2-ro APSKRIČIO 1930 m. 2-ro Apskr. įvykęs; 
KONFERENCIJOS ! piknikas davė pelno $12.70.

(Kas raportuoja?—Red.)
1929 m. 2-ro Apskr. buvu- 

jsio pikniko Lawrence, Mass., 
' raportą turi F. Usevičius, bet 
j jo dabar nesiranda Lawrence. 
‘ Apmokėta kelionės išlaidosy — .. ----- vriyvat, xx .ov v«.. ... ' ApnioKeia xenones isiaiaos

K.Y-* Worcester, Maps., bet pa- skirta j mandatų peržiūi ėjimo (Telepatam, dalyvavusiem A. L.
skutinę gavom, kada jau buvo komisiją J. Bakšis ir J. Gu 
suskaitliuotos pasekmės. 62-ra 
kp., Shenandoah, Pa., prane
ša irgi gavusios 10 narių, bet 
skaitliuojant turėjom tik 8, tad 
17-ta kp., jei ne narėmis, tai 
nors laiku laimėjo už pastarą
sias kuopas dovaną, 
kp., Cicero, III., 8 nares.
6 nares gavo: 130-ta kp., 
Hamtramck, Mich.; 108 kuo
pa, W. Frankfort, 
146 kp., Oakland, Cal., j>na-i 
res; 58 kp., Chicago, Ill., 5 
nares. Po 4 nares: 44 kp., 
Norwood, Mass.; 36 kp., Min
ersville, Pa., ir 1 kp., Brook-i,

tauskas. Kol kom. peržiūrėjo į g0]- jų. A. 2..' ' ‘ '
mandatus, J. Grybas pakvietė Bakšiui $50, ir J. 
V. Kralikauską pranešti apie ;Kelione ir sugaištį $86. 
įvykius Lawrenco streiko. Drg.; ~ ‘ .......
Kralikauskui užbaigus, sekė • ■ - ~ - -•
vardošaukis. ( l“Alkis^$50 op. išleidimui. Jei-

Delegatų viso buvo 28 nuoigu C. B. suras tinkamą išlei- 
8-nių chorų. Pirmininku iš-'dimui. 
rinktas J. Bakšis, pagelbinin- I 
ku—F. Grybas. '

tyti sutrumpinimą vardo A.L. ■ gegužės, 
P.M.S., kad skambėtų P.M.S. | Kroatų

Rezoliucija už “Laisvę” ir 
’“Vilnį” kad pasiliktų po pilna 
Kom. Partijos kontrole, vien
balsiai priimta.

Išmokėtos bilos.
I A.L.P.M.S. 2-ro Apskr.' 

1931 m. valdybą išrinkti:
Org. J. Grybas, fin. sekr.' 

P. Kubiliūnas, prot. rašt. A. Į 
Lukauskaitė, iždininkas Bud-i 
rikis
J. Sugar.

Į sporto komisiją išrinkta ;! prieš juoduosiu 
D. Vaitelis, Vasaris ir J. Gu- ji 
tauskas.

Konferenciją uždare pirmi-

nužudyti ne todėl, | H 
i kad darbininkai būtų užsitar- Į 
.navę to, bet todėl, kad tų val- 

Apskričio Dirigentas Ed.jstijų bosai nori dar labiau bal
otuosius darbininkus sukiršinti 

kad pastarie- 
nesivienytų bendrai kovai 

prieš bosus.
Todėl visi ir visur, darbiniu-

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

MWi2XLT

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ
I AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
I 325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

< 8-čio Rajono valdyba pui-i 
kiai pasidarbavo. Rudenį, va-' 
jshis metu jos pagelbėjo suor-J 
ganizuot kuopą Waukegan,
111., iš 8 narių, o dabar suor-!
ganizavo kuopą 18-tos gatvės 
apielinkėj, Chicagoj, irgi iš 8 
narių. |

Paskutinėmis vajaus dieno
mis dar gavom prenumeratų ■ 
sekamai: M. Toleikienė, She-1 
nandoah, Pa., 1 naują ir 2 at-' 
naujino; O. Vilkaitė, Hart-Į 
ford, Conn., 1 pr. D. Balsui ir j 
1 L. Defender. Po vieną pr. i 
atsiuntė: P. Jakštienė, Detroit,- 
Mich., ir M. Karpavičienė, j 
Grand Rapids, Mich. Po pus- • 
metinę pr. Jenkeliūnienė ir, 
Sfetulienė, Waterbury, Conn.;! 
M. 1 
Man., 
Great 
Great 
pr'&h.

108
ir A. JenČienė, W. Frankfort,
111., prenumeratų negavo, bet 
jiedvi atliko stebėtinai daug 
darbo literatūros» platinime. » 
Jos išplatino 30 lietuviškų bro-1 
šiūraičių, 25 Krupskaja sagu
čių, 60 Working Woman, 60 ‘ 
įvairių angliškų brošiūraičių ir; 
pareiškė, kad jos dar dirbs. 
Štai kaip rašo d. šaltienė:

a “Mes savo darbą atiduodam 
Darbininkių Balsui, mūsų bran
giam laikraščiui. Tegulgyve- 
na ir bujoja tarp mūsų darbi
ninkių. Vakar d. Jenčienė ir, 
aš pardavinėjom krtygeles ir 
Working Woman, ir labai se
kėsi. t Jaunuoliai labai perka. 
Mes labai norim dirbt del ge-i 
ręsnės mūsų ateities ir del mū-| 
^sūnelių, kad nereiktų jiems 
kariaut ir braidžiot kraujų 
klane. Mes norim platint tei-; 
singą literatūrą tarp jaunųjų, - 
kad jie apsišviestų ir pažintų 
ffvo priešus. Mes dirbsim, 

’ kiek galėsim ir eisim su dar
bininkais kovų keliu. Mano 
sūnelis irgi myli skaityt gerus 
laikraščius ir tas man yra di
džiausia paguoda? Greit vėl 
užsisakysim literatūros.

Anastazija Šaltienė ir

5 
5 
S 
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5
5

5
5

PIRK AS. MELIS ?■ AS!s

ARBA ATIDARYMAS TAUTIŠKO PARKO
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ, MONTELLO, MASS

Prasidės Penktadienio Vakare, Gegužes 29 Dieną, 1931
Tęsis Tris Dienas; Baigsis su Gegužes 31,1931 ■

PENKTADIENIO VAKARE BUS NAKTINIAI ŠOKIAI NUO 9 VAL. VAKARE IKI 4 V. RYTE

Grieš Bert Orris and his Musical Reviewers Orchestra, šeštadienį, Gegužės 30, Piknikas prasidės 
10 ve E ryte, muzikale programa kaip 2 po pietų. Dainuos chorai, bus įvairių sportų (games), Karni- 
valas, ir daug kitokių “amusements”, šokiai nuo 5-tos vai. iki 12 valandai nakties.

Sekmącjienį, 2-rą vai. po pietų, prasidės koncertas, dainuos žiburėlio choras, griež Bert Orris Or
chestra ir bus įvairių lenktynių. Karnivalas trauksis per visas tris dienas
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Trumpu laiku išmokiname
, ( viskj^ kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir valiavimą, 
<r planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIC1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuoiame už mažą užmokest|. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašyinas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryt* 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. ,po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiM

iOESOE:
THE COLLECTED WORKS

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 PLAN.

W. Frankfort,

Gerbiamieji Montellos ir apielinkės lietuviai, nepraleiskite šio paikiaus pasilinksminimo iš po žiemos 
slogučio, gražiame gojuje atvirame ore bus kiekvienam smagu pasimatyti su draugais ir pažįstamais, 
nes bus daug svečių ir jaunimo; gera muzika, įvairūs žaislai suteiks smagumų del visų. Apart viso 
to, bus gardžių valgių ir gėrimų, taip kad visi būsite pilnai užganėdinti. ,

yy IAIIAA MW kWMWMW

Buy these books from

“]
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas '
> ■ • • •".r » • r .

Džugas.

ĮDUOTAS
VAIZDELIS

Skersgatviuos švilpavo žvarbus kovo vė
jas. Rapolas atsivertė pabrizgusią apyka
klę, įsitraukė kaklą, paspaudė kepurę. Bet 
šilčiau nepasidarė. Pro kiauras pažastis 
ir alkūnes įkiriai skverbėsi vėjas.

Rapolas žvilgtelėjo plačiau. Gatvėse 
plaukiojo elektros šviesa. šaligatviuos 
slankiojo kailiniuoti ponai ir ponios.

j? Rapolas žergė.
Kažkaip lenkdamasis netyčia stuktelėjo 

E pačiu damą. Suklykė kaip gyvatės įgelta,
ir parvirto į pono glėbį. Visi sužiuro. Už- kiai: 
puolimas?!

Lyg-iš žemės išdygo priešais Rapolą mė
lynasis buržujų angelas sargas. Nemažas

į vyras, bet Rapolui iki pažastės. Rapolas 
, sustojo. '
t t—Kas atsitiko?—tarnybiniu tonu paklau- 
: sė mėlynasis. »

—Katastrofa! — Sotus susidūrė su alka- 
inu!—piktai iškošė pro dantis sarkastiškai 
šypsodamasis Rapolas.

Dar kartą dėptelėjo į policininką ir, sma
giai nusispjovęs, žengė tolyn.

•Žliuksėjo kiauri batai, nes jau tirpo žie
mos ledai. Bet Rapolo krūtinėj neapykan
tos ir keršto ledai netirpo, o vis storėjo ir 
storėjo.

Rapolas žergė, kiek jo žirklės išnešė.
Grand-Hotel. Pasuko pro kampą ir stai

ga sustojo.
Kotelio pogrindy virtuvė. Langai že

miau šaligatvio. Ties langais šmotą šali
gatvio sudarė tankūs geležiniai pinučiai. 
Iš virtuvės pro atvirą langą ir pro geleži
nius pinučius veržėsi garai ir dūmai, bet 
kartu ir ponams gaminamų kepsnių kva
pas.

Ties virtuvės langu stovėjo, vienu pečiu 
atsirėmęs i sieną, suvargęs vyriškis. Jis go
džiomis akimis žvelgė pro langą žemyn ir 
pravira burna gaudė iš ten dvelkiantį šiltą 
kepsnių kvapą.

Rapolas žengė artyn ir nusikosėjo. Su
vargęs žmogelis krūptelėjo ir atsisukęs pri
lipo pečiais prie šaltos hotelio sienos. At
rodė nusigandęs, lig būtų užtiktas ką va
giant.
. Rapolas pažvelgė pro langą virtuvėn, 
kur švaistėsi su gaminamų valgių indais 
baltai apsitaisę ir, kaip meitėliai, nutukę 
virėjai, o paskui pžftele akis į nusigandu
sį žmogų.

Pažino viens kitą. Tai buvo Rapolo kai
mynas, gyvenęs to pat namo pogrindžio 
kaimyniniam skiepe.

Valandėlę žiūrėjo viens kitam į akis. 
Rapolas dar kartą dirstelėjo virtuvėn, kai- 
mynan ir tarė.
—Buržujų kepsnio kvapu, drauge, sotūs 

nebūsim . Reikia gauti kepsnio!
Kaimynas tylėjo. Jo išblyškusiam veide 

žaidė nakties šešelįai. Giliai įdubusios tam
sios, akys, kaž kaip keistai blykčiojo.

Rapolas išsiėmė iš kišenės cigaretą, per
laužė pusiau ir padavė pusę kaimynui. Abu

* užsirūkė. Tylėdami traukė keletą dūmų.
. Hotelyj grojo muzika.

—Einam!—tarė Rapolas.
Kaimynas stovėjo lig prikaltas prie sie- 

. nos. Beprasmiai klaidžiojančios akys lyg 
; klausė: Kur?

--Einam, kad sakau!—Rapolas paėmė 
. kaimyną už apykaklės ir pastūmė pirmyn.

Ėjo tylėdami. Bliovė automobiliai. Lin-
* gavo vėjo supamos lempos.

Rapolo lindynėj švietė 16 žvakių elekt-
* ros lemputė. .Kaimynas atsisėdo gale sta- 
: lo. Kitarų gale atsisėdo Rapolas. Jis iš

siėmė jš stalčiaus gabalą juodos duonos, 
perlaužė pusiau ir 'padavė pusę kaimynui.

? Abu 4 valgė tylėdami. Kaimynas nepakėlė
< akių. Pro jo kepurės matiką Rapolas ma

tė < tik jo krutantį smailą smakYą. Rapo
las alkūnėmis atsirėmęs į stalą abiem ran
kon) apgniaužęs duonos gabalą,, godžiai

j kaimyną.

t
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* —Nori vandens?—paklausė Rapolas.
—Ne, dėkui.
—Kiek laiko jau esi be darbo?
—Antri metai...
Ir vėl abu tylėdami kramtė. Braškėjo 

dantyse juodos duonos pluta.
Kaimynas suvalgė pusę savo duonos ga

balo, o likusią įsikišo į kišenę. Rapolas 
nustojo kramtęs. Kąsnis sustojo pusiau
kelėj. Jis, žiūrėdamas nustebusiomis aki
mis, paklausė:.
.—Kodėl nevalgai? Jau, sotus? Kaimy

nas pakėlė akis, kuriose švietė padėkos iš
raiška ir tyliu balsu tarė:

—Žmona alkana. Gal būt šiandien nie
ko neuždirbo..

Krustelėjo tankūs, tamsūs Rapolo anta-

—Visgi ji dirba. Ka gi tavo žmona dir
ba?

Kaimyno akys sumažėjo. Veido raume
nis kaž kas smulkiai trukčiojo. Jis niuriu 
balsu tarė:

— “Dirba”! Vaikšto gatvėj ir laukia, kad 
kas nupirktų...

Rapolas paleido iš rankų ant stalo dar 
nepabaigtą valgyt duonos gabalėlį ir atsis
tojęs pradėjo vaikščiot tris žingsnius pir
myn, tris atgal, nuo vienos sienos ligi kitos. 
Jo plataus kaulėto veido žandikauliai ner
vingai judėjo.

Kaimynas išėjo.

Kitą dieną, vėlai vakare, sėdėjo Rapo
las su savo draugu Liudu ir patamsėj šne
kučiavosi. Kaž kas smarkiai pasibeldė į 
duris. Rapolas uždegė šviesą. Įėjo kaimy
nė žmona. Baimė tryško iš jos didelių 
tamsių akių. Drebančiomis lūpomis tarė:

—Mano butas -užrakintas iš vidaus ir 
raktas duryse... Negaliu įeit... Nieks ne
atsiliepia ...

Draugai nustebusiai pažiūrėjo viens į 
kita.

Greitai visi trys nuėjo prie kaimyno du
rių. Kelis kart stipriai pasibeldė. Nieks 
neatsiliepė. Rapolas stuktelėjo pečiu. Su
braškėjo spyna ir atsidarė durys. Kamba
ryj buvo tamsu. Kaip tik brakštelėjo ties 
durim elektrinės lemputės kontaktas, be
veik tuo pačiu momentu isteriškai suspi
go žmona ir abiem rankom užsidengus vei
dą atsirėmė į sieną. Abu draugai irgi lyg 
sustingo.

Viduryj lindynės, ant seno kriuko, kur 
seniau kabojo palubėj/žibalinė lempa, da
bar kabojo kaimynas. Virvės kilpa buvo 
taip negailestingai sugniaužus- jo kaklą, 
jog visas veidas buvo pamėlynavęs, akys 
iššokę, burna pravira, iš kur kyšojo tam
sus liežuvis. Po kojomis gulėjo parvirtus 
kėdutė.

—Idiotas!—pamišusio balsu sušuko
polas. Suvirpėjo niūri lindynės tyla, net 
pakaruoklis lyg, rodos, krūptelėjo.

—Drauge, ką tu šneki, pagalvok!..— 
Drebančiu balsu kreipėsi Liudas.

—Idiotas! Dar kartą sakau. Bailys! Bur- 
žujaj tik pasidžiaugs iš to!.. Ne žudytis 
mums reikia, bet kovoti!—Kumštis sug
niaužęs ir visas drebėdamas šaukė Rapolas.

Valandėlę užviešpatavo kapų tyla.
Rapolas išsitraukė iš kelnių kišenės pei

lį. Atlenkė bližgančią geležtę. Abu pri
ėjo prie kabančio lavono. Liudas paėmė 
lavoną abiem rankom už pažasčių. Blyks
telėjo Rapolo rankoj peilio geležtė virš ka
bančio lavono galvos, sudejavo keistu bal
su įtempta virvė, ir sudribo kaimyno la
vonas Liūdo rankose. Paguldė ant grindų. 
Abu draugai nusiėmė kepures. Nulinko 
galvos.

Tylai riedėjo žmonos ašaros. Už lango 
gatvėj, kaukė automobiliai. Skambėjo kaž
kieno ryškus juokas.

Ra-

Gatvėmis ėjo tūkstančiai bedarbių. Ple
vėsavo raudonos vėliavos ir daugybė pla
katų. Tarp kitų pbakatų Rapolas nešė 
augštai iškėlęs plakatą, kuriame didžiulė
mis raidėmis buvo užrašyta:

Bedarbiai! Ncdžūdykiin, bet organi- 
zuokimės, kovokim!

_ _ _ „ . ______ Nužūdykim kapitalizmą, tada bus darbo
kramtė ir visą laiką sekė galvą nuleidusį ir duonos!

n

LOS ANGELES, CAL i tos išleistuves būtą didesnės 
; reikšmės, visi sutiko paaukoti 
i j Agitacijos Fondą. Aukojo se- 
!karnai: po 1 dol.: P. Repeka, 

Gegužės 13 d., buvo sureng- ;M jr 0 Pukiai> gimkai) Rufai>
Išleistuves ir aukos.

ta drg. L Savickui išleistuvių 
vakarėlis. Kadangi drg. Sa
vickas ilgai veikė darbininkų 
eilėse ir dabar jo sveikatai 
sumažėjus, jis sumanė išva
žiuoti j Oregano miškus gyven

ti ir tikis pataisyti sveikatą. 
Tai tam ir buvo surengta jo 
išleistuvės, kur susirinko ne
mažas būrelis dalyvių. Visi 
dalyviai iš eilės išsireiškė ap
gailestavimą d. Savicko ir kad

itacijos Fonduilaidų, tai 
pasiųsta p<er d. D. M. šoloms- 

 

ka $14.00\. v Visiems aukoju
siems tariamė ačiu, kad parė
mė svarbią darbininkų agita
cijos įstaigą.

' “L.n Koresp.

J. Savickas, J. širvinskas ir 
Savickiene; po 50c.: T. Va- 
liuliutė, A. Zlotkus, Šireikis, 
Armėnas, Babičius, J. Savis, 
Šatienė, M. Baltulioniutė, B. 
Lingė, Marcinkienė, J. Šelvis, 
Jezelskienė, Briedienė, ir N. 
Sagevičienė : po 25c.: Miizarie- 
nė, K. Zlotkienė, M. Sabalie- 
jnė, J. Stockus ir K. Levišauc- 
kas. Viso susidarė $15.25;
Bet $1.25 priskaityta prie IŠ- tainėj, kampas N. Main ir Vine Sts.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Užbaigimui Žiburėlio mokyklos 

rengiama koncertas ir šokiai šešta
dienį, 23 gegužės, Liet. T. Namo sye--

Koncerto pradžia 7-tą vai. vakare, šo
kiai prasidės 8:30 vai. vakarė. Kvie- 

visus atsilankyti ir pasilinks- 
Įžanga 35c ypatai, vaikams 

Komitetas.

čiame 
minti, 
dykai.

EASTON, PA.
PIRMAS BEDARBIŲ PIKNIKAS
Sekmadienį, 24 gegužes, Hacket 

Parke bus šaunus bedarbių piknikas. 
Prasidės 10-tą vai. ryte ir tęsis iki 
vėlumos. Bus gera muzika, įvairių 
žaislų ir įvairumų, 
darbininkai dalyvaukit. 

kitus pavadinti.

Visi lietuviai 
Nepamirškit

Rengėjai.
(120-121)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, 25 gegužės, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave., 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Kurie dar neužsimokėjote mokesčių 
už šiuos metus, būtinai užsimokėkit, 
neš 
va.

ir

-- J 7 - - -- - - z 
nauja knyga “Aliejus” jau gata- 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Vaitkus.
(120-121)

NEW HAVEN, CONN.
A.L.D.L.D. 32 kuopa rengia svar

bias prakalbas pirmadienį, 25 gegu
žės, Bendrovės svetainėj, 243 Front 
St. Prasidės 7:30 vai. vakare. Kal
bės d. D. šolomskas. Visi lietuviai 
darbininkai dalyvaukit.

Kuopos Sekr. A. Makulis.
(120-121)

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
kit ir užsimokėkite mokesčius už 
šiuos metus, tai gausit naują, knygą 
“Aliejus.” Be to, yra svarbių reika
lų aptarti. Sekr. J. K. K.

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Neprigulmingas 

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

(119-120)
WILKES-BARRE,~PA.

SVARBI PASKAITA temoje: Reli
gija ir Jos Role Proletariato Paver
gime. Prelegentas drg. V. Stanke
vičius, A.L.D.L.D. 12-to Apskričio 
Sekretorius. Rengia Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos 43-čia Kuopa nedėlioję, gegu
žes (May) 24 <1., 1931, svetainėje, 
139 So. Main St. Pradžia 7-tą Vai. 
Vakare. Ši paskaita yra daug pa
mokinanti, tat skaitlingai susirinkite 
ją išklausyti. Juk tai retenybe mū
sų apielinkėje išgirsti paskaitą taip 
svarbiais klausimais. Turėsime pui
kia dailės programą, AldonaPieta- 
rifitė dainuos solus, Milda ir Ona 
Kimeliūtcs šoks klasiškus šokius.

Turite progą pasimokinti ir pasi
linksminti, tai naudokitės jąja.

Visiis kviečia Rengėjai.
(119-120)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmą šį pavasarį linksmą PIK

NIKĄ rengia Philadelphijos Lietuvių 
Darbininkų Organizacijų Bendro Vei
kimo Komitetas nedėlioję, gegužės 
(May) 24, 1931, Laurel Springs, N. 
Jersey; prasidės 10-tą vai. ryte ir 
tęsis iki vėlai vakarę. Įžanga 25c 
ypatai. — Gerbiami Philadelphijos 
ir apieMnkės 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 I 
dainų programa, kuri patiks- visiem. 
Bus skanaus alaus, saldžios sodės 
ir įvairių užkandžių.—Kviečiame se
nus ir jaunus skaitlingai dalyvauti 
šiame parengime. Rengėjai.

(119-121)

PHILADELPHIA, PA.
Susirinkimas Vienybes Reikalu

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

K. P. L. F.
(118-120)

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US-UNDERTAKER

ISbaltamuoja ir laidoja numirnaiua ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už Žemą kainą. ....

i 1023 Mt? Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

■
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SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TA! YRA TRDCK1ZMAS?
PARAŠft A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS) ,

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo 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 klausinius ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje Siuom itaip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj aukštumoj, ‘ turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos. ' .1
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 kidk jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkes ir Poniulės
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
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

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

Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo, valiai.]’ jjjbJii! «’

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių,* areš
tai, skaudžios bausmės: carinių teismų , ir sunjįenybės 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.

« 1 K 1I fl

Penktadien., Geg. 22, (1931
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RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO
sau po nosia, kad niekas ne

vos Politinių Kalinių, laimėjo 
Wally Pisok, 1069 Pine St., 
Kulpmont Pa., serija 50, No. 
6) ; 7-tą dovaną, “Mine Work- 

r “Labor Unity” metams, 
Franas Shimkavicius,

Middle St., Minersville,

damas pirmininku, susimylėjo 
ant Demiko tik vieną “baus
mę” teuždėjo—leido nariam 
nubalsuoti.

mui revoliucinės unijos- 
bo Unijų Vienybės Lygos.

Reporteris

nuos solo. Milda ir Ona Ki- 
meliūtės šoks klasiškus šokius

S. P.

laimėjo 
204

Gi nedakeptasai studentukas WILKES-BARRE, PA

5th & Fairmount 
7th & Green
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard

mokytas vyras, parašė “moky
tam” papei Gegužiui pareiški
mą, kaip tai galėję tie muži-į 
kai išdrįst ir uždėti bausmę, j skaita temoje :

, “moks-i Rolė Proletariato Pavergime.” 
lą” dar tautiški mužikai neat-, Skaitys drg. J. V. Stankevi- 
simokėję. O kiek čia senai j čius, A.L.D.L.D. 12-to Apskri
tie poneliai: Ruzgis, Kvietkus y'_ ----A —
ir Demikis visi į vieną dūdelę 
trūbino, rėkė, spjaudė, kad iš
mesti visus sąmoningus darbi
ninkus iš S.L.A. ir darė nepa-' 
matuotus skundus. Renkant Main St. 
delegatus į seimą, rinko nele-, Prad 

'gališkai, kad tik savo daugu-į 
mą sudarius. Senas Grybas! 
pirmiau visokius šmeižtus ra- i 
šė prieš sąmoningus darbinin
kus fašistinėj /Tėvynėj.” Da-1 
bar ir jis jau.mato, kad šmu-! . . 
gelis nepakenčiamas. Tai tik I 

skaitos A.L.D.L.D. 12-to Aps- maža dalelė itų 
'kričio. Man nuvkžiavus su fašistiniam susivienijime.
[draugu J. V. Stankevičium 8-tą 
i valandą vakare, vos spėjome į 

Nėra dienos kad nesužeistų, svetainę įžengti, kaip štai po-| 
[neužmuštų darbininko kasyk- ncįja su vežimu, ir 5 policistai 
’"j. O kodėl? Todėl, kad bo- užstojo duris. Paskiau, įpuo-j 

-sai verčia skubinti ir neduoda ję j svetainę, sako: “čia bol- 
. Kiek čia se-!§evį]ęų mass mitingas, kur pir- 

-č) Kas-;mininkas ?” Draugas Vitkūnas 
. . nusiskun-, fantas Rimkus užmuštas. Kom-ljg Nanticoke, Pa., sako: “Aš

dzia, kad blogiau ir negali bu- [ panijai, neigi lokolo vadam— čia pirmininkas. Ko norite?”!—““—*^, ,
ti. Daugelis vos tik uždirba bosų agentams darbininko gy- Policija sako: “Čia bolševikų Cooperative Lake bus atdaras 

. • • i - ’ daužyti, mitingas,—mums sakė.” Drau-
V 1 laužyti kaulus^ kaip žiurkėm. gas Vitkūnas atkerta : “čia ne

prieš mitingas, o paskaitos A.L.D.L.

N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
S. E. 61 h & Callowhill
6th & Noble Streets
3rd & Noble Streets

& South
South 3rd
& Catharine 
South 3rd

Veik visi atsiėmė dova- 
išskyrus Kulpmont ir At- 
Pa.

Atsiimdamas dovaną, Peter I kuomet už jo tautišką 
Waski aukojo $2.00 N. M. U. 
vedamam darbui, o drg. J. Zu- 
jus $3.00, tai gana gera pa- 

irama nuo laimėtojų antros do-
77. 7.7. Jei kurie ne- 

aplaikė dovanų, tai aplaikys 
už dienos kitos, nes šiuo laiku 
yra išsiųstos visiems.

N.M.U. Distrikto Komitetas.

Išgirskit Visi Paskaitą

24 d. gegužės bus svarbi 
Religija ir

Pa. 
nas, 
las,

agentai negali būti lokalo vir
šininkais. Vienas narys davė 
nusiskundimą už nuoskriaud- 
das, tai pirmutiniai pranešė 
bosam. Ypatingai skundžia 
tuos narius, kurie jiems nepa
tinka, kurie veda kovą už sa
vo reikalus. Keletas likosi iš
vyta iš darbo, vis per pasidar-i M”
bavimą lokalo viršininkų. Tad va b ‘
ar gali darbininkai laikyti to- 

ikius gaivalus? Aišku, kad ne.

NANTICOKE, Pa.—Nežiū
rint, kaip didelis išnaudojimas 
mainierių yra, bet darbininkai 
nesiskubina organizuoti savo 
spėkas kovai prieš išnaudoto
jus ir bosų agentus. Vieni bo
sų agentai atvirai gina bosų 
-reikalus, kiti d/mgstosi būtent 
darbininkų prieteliais. Po 
streiko • Glen Alden kompani
jos darbininkų Truesdale ka- ’ 
sykloje, nekuriose vietose šiek|j^a(j apsivalius nuo purvinų 
tiek geriau, nes bosai nebepuo- e]emen.tų, mainįeriai turi lan

kia darbininkų, kaip pirmiau ]ęyti susirinkimus ir vesti kovą 
darė: nereikalauja didelių ta- 
pų ant krukų, kaip pirmiau 

jbuvo, bet tik vietomis, ir tas 
’ daroma tiksliai. Kaip greitai 

tik kompanija jausis tvirtesnė, 
.taip greit dar smarkiau, puls taj ne’iaukime '....fe fe_ 
^darbininkus blogins darbo . rįau> bet Įaukime dieną iš die- 
sąlygas ir kapos algas, kaip j nos t>iOgesnių ir blogesnių dar- 
kad daro ir dabar. Dabar yra i })0 sa]ygU ir, mažesniu algų, 
gana blogos darbo sąlygos. Į 
Daugelis mainierių dirba tik i 
todėl kad jis darbą turi—dir- loj 0 kįaeH Todel kad bo. 

ba uzdyką. ...............................
Kelios dienos atgal teko i medžių apsaugai. „„ 

kalbėtis su skirtingų sekcijų. Į naį likosi keli sužeisti, 
darbininkais, visi

prieš nuoskriaudas, ir už apva
lymą lokalo nuo kompanijos 
agentų. - , , . ‘.

Darbininkai, jei mes neko
vosime, nesusiorganizuosime, 

, kad butų gc-

$2, $3 į dieną, o dirbti- turi1 vybė nesvarbi, 
sunkiai. .
negali uždirbti dirbdamas ant ■ spąstuose. Kovokime 
Antrakto, tai g'auni mokėti' gįas sąlygas, 
padienio algą, dabar gi to nė- .' 
ra. Kiek uždirbai, tai ir ta
vo.

Lokalo viršininkai, tai tikri Į 
kompanijos agentai, išskyrus 
dekin-bosį. Jau kelis kartus 
buvo reikalauta, kad būtų iš
duota knygutės, kur nurodo, 
kiek už kurį darbą turi gauti paskelbta kas laimėjo, dovanas, 
darbininkai. Bet tų knygučių 1 “ ’
neišduoda. Gegužės 13-tą 
dieną laikytame susirinkime 
vėl buvo pakeltas klausimas, 
kad turi būti išduotos knygu
tės. Šį kartą ir Cherneskiai jo John Martus, 50 Slop St. 
sutiko, kad tai reikalinga. Bet-Plains, Pa. (Laikrodėlį) Serija

Cherneskiai 73, No. 24. 2. dovaną laimėjo 
Peter Waskie, 47 Warren St.,

bandykit gauti.
‘dabar sutinka, kad reikia.

Truesdale Mainierys

NACIONALĖS MAINIERIŲ 
UNIJOS LIOTERIJOS 

PASEKMĖS
Nepersenai atsibuvus kon

certui ir laimėjimas NMU skir
tų dovanų, iki kol kas nebuvo

Tas^buvo daroma, kad išven
gus nesusipratimų.

Tad čia sužymėsiu 
visų laimėtojų vardus ir tikie- 
tų numerius: 1. dovaną laimė-

pa
jos

Policija Sergsli Darbininkus 
nuo Komunistę

HANOVER, Pa.—13-tą die- 
na gegužės buvo surengtos pa-

užstojo duris. Paskiau, įpuo

D.” Paduoda plakatą polici
jai. Policija pažiūri į plakatą, 
eina laukan, pasiimdama ir 
plakatą. Publika, kuri buvo 
lauke, bijojo eiti į svetainę. 
Drąsesni liko svetainėje. Drau
gas J. V. Stankevičius labai 
gerai skaitė, išaiškindamas jos 
prasmę. Aldona 
gerai padainavo, 
ko patenkinta.

Pietariūtė
Publika li-

Dalyvis

AP1E1JNKES
Tautininku Erezija

Kiek tautininkėliai nepri-

visų smurtų

Jack, Paul.

Smagus Piknikas

Darbo Unijų Vienybės Ly- 
rengia smagų ’pikniką šį 

. 24 d. gegužės.I sekmadienį,

čio sekretorius. Rengia Ame
rikos Lietuvių. Darbininkų Li
teratūros Draugijos 43-čia kuo
pa nedėlioję, gegužės (May) 

' 24 dieną, 1931 m., 139 So.
Wilkes-Barre, Pa. 

žia 7-ta Vai. vakare. 
c

Ši paskaita yra daug pamo- 
jkinanti. Scrantone, Pa., buvo' 
skaityta 17-tą dieną gegužėfe. 

; Scrantoniečiams taip patiko, 
i kad reikalauja skaityti antrą 

Tad skaitlingai susirin
kite, juk 'tai retenybė mūsų 
apielinkeje išgirsti paskaitą 
taip svarbiais klausimais.

Turėsime puikią dailės pro
gramą: Aldoną Pietariūtė dai-

nuo 10-tos valandos ryto. 
Įžanga visiems veltui. Progra
ma susidės iš įvairių sporto 
kavalkų. Puiki vieta pasimau
dymui ir šokiams.

Kurie važiuosite su savo au-! 
tomobiliais, važiuokite į žie-1 
mius Plainfield Road (U. S.— ■ 

i 131) į. Junction M-44, paskiau! 
Į po dešinei apie 7 mylias į | 
I Bostwick Lake. Tėmykite iš-i 
kabas. Kurie ateis 10-tą vai. į 
ir 12-tą iš ryto 336 Bond A,ve., 
tai bus nuvežti dykai.

Darbininkai turėtų susirink-, 
ti į šį pikniką, ne vien tik pa- j 
silinksminimui, bet ir parėmi-

ZMat, netoli rinkimai lokalo vai- Parson, Pą. ' (Serija 197 No..
^dybos ir mainieriai ruošiasi iš-į 19); 3. . 'dovaną kodaką lai- ver^ė susirinkimuose ir per sa-, 

mėjo M. Matalionienė; 23 Mil- gazietą. Vitaitis ^kartote-, 
ler St., Port Blanchard, Miner
sville, Pa. (serija 35, No. 15); 
4. dovaną 6 knygas laimėjo 
Joseph Skibasefski, 206 E. 
Columbia Ave., Atlas, Pa. (se
rija 50, No. 16) ; 5. dovaną 
pusę tuzino paveikslų — P. 
Kaspariūnienė, 424 New St.,

įiyti bosų agentus iš lokalo val
dybos. Tai vot Cherneskiam 
svarbu pasilikti valdyboj, tai ir 
gerinasi prie mainierių. Nežiū
rint kaip nesig^rins prie mai- 
nierių; bet negaus pritarėjų, 
nes visi gana gerai žino, kas 
per paukščiai. Prie to, visai 
netinkami būti valdyboj. Kad 
ir praeitam susirinkime, sekr. Duryea, Pa. (serija 11 No. 3) ; 
skaitė susirinkimo tarimus tik 6-tą dovaną, dirbinius Lietu-

LAWRENCE’O LIETUVIAMS

Rengia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcija

įvyks subatoje

Pradžia 7:30 Valandą Vakare

NATIONAL TEXTILE WORKERS HALL
<234 ESSEX STREET LAWRENCE, MASS.

Kalbės A. BIMBA, “Laisvės” Redakt. iš Brooklyno

Į visus Lawrence lietuvius darbininkus ir darbininke!
Draugės ir Draugai! Bedarbė, nuolatinis algų kapoji

mas, darbininkų persekiojimas kankina vifyą darb’ininkų 
klasę. Kame iš to išeitis? Kokia yra Amerikos Komunistų 
Partijos programa išrišimui šių visų klausimų? Ką turi 
tuojaus daryti Amerikos proletariatas? Kalbėtojas aiškiai 
ir suprantamai atsakys į šiuos klausimus.

Paskui seka reikalai Amerikos lietuvių darbininkų judė
jimo. Mes turime ginčus mūsų tarpe. Mes turėjome svar
bias komunistų konferencijas ir dienraščių “LAISVES” ir 
“VILNIES” suvažiavimus. Ką tie suvažiavimai reiškė mū
sų judėjimui? Kodėl Komunistų Partija turi vadovauti mū
sų visai spaudai ir visam mūsų judėjimui? šiuos klausi
mus d.‘BIMBA plačiai ir nuodugniai išaiškins. Todėl bū- 1 • i _ __ 1 11 , ••• • f

. Vitaitis kartote-! 
kartojo, kad bolševikai yra J 
tvarkos ardytojai, neramumo' 
kėlėjai, griovikai S.L.A., kir
šintojai ramybės tautiečiuose, 

i ir galybes kitokių kaltinimų 
darė, o patys praeitam seime 
policijos pągelba socialfašistai 
ir fašistai daužė darbininkų 
delegatams galvas, areštavo; 

(Vadinas, kad tik apsivalius nuo 
į “betvarkės.” Bet vargšai skau- 
idžiai apsiriko. Nors tūkstan
čius išmetė darbininkų iš S.L.

• A., bet neramybė dar vis au
ga jr auga. Mat, prašalinant 
bolševikus ir susipratusius dar- 

, bininkus, fašistai ir social-fa- 
šistai manė, na, kad jau lob- 
sim, tai lobsim,—ką tie muži
kėliai mums galės padaryti. 
Bet ir čia apsiriko.

Nors trumpai pažymėsiu 
tas visas erezijas: Praeitam 
S.L.A. 12-tos kuopos susirinki
me buvo skaityta P. T. prane
šimas, kad kuopos veik visi 
nariai suspenduoti, o kiti jau 
visai išsibraukę. Nors dalis 
narių buvo užsimokėję regu- 
liares savo duokles, o jos dar 
pasiliko sekretoriaus kišenių j. 
Mat, tautiškai budavoja S. L. 
A. Plačiai eina paskalos, 
kad Plymouth 6 kuopoj daly
kai irgi panašūs.

S.L.A. , 25 kuopos susipešė 
visi fašistukai tarp savęs. Tas 
jų geriausias darbuotojas De- 
mikis likosi nubaustas, penkiais 
doleriais pabaudos užsimokėt 
už šmugelystę. >;/Jis' yra 35 
kuopos organizatorius, tai vy
ras taip gerai darbuojasi: 
gauna naujus narius; praneša 
kuopai ir bilą paduoda, kad 
apmokėti] už daktarą, o visus 
narius nuvedęs į 115- kuopą, ir 
už tai kilo peštynės kuopoje. 
Ir nedakeptą studentą nubau
dė kuopa. O reikia pasakyti, 
kad tas pats šmugelninkas yra 
ir 7-to Apskričio valdininkas.! 
Praeitame susirinkime buvę 
atvirai kaltinama šnipijados 
darbe. Mat, kas tik nepatin
ka nedakeptam studentui, tai 
jo pirmas tautiškas žygis ker-

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

Duoda daūg žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo- 
menčs gyvenimo ir fašisti; 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsų.

KAINA AMERIKOJE:
....................... $1.50

.80

.05

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

menesiams

Adresas užsisakyt “Balsų: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “•also” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsų,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudų ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžių.

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BRQOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus jnieštus. Kaina 40c už setų. Brooklynė pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir' parodyti visų 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

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

Užrakinkite Atidarytus Langus!
®^ano naui« išradirriu užrakintą atdar?; langą 
niekas negali atida-____________

Išradėjas ryti nei iš lauko, nei ’
F. LASECK ,s v,4aus, ir vejas OwR
(Lasevičius) nebaladoja, kad ir di-

_______77_________ tižiausioje audroje.

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi tmR
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j ĮIIItA!' t iOS 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus Jangų HĮĮfPl
užraktus. Įsigiję mano išradimo window : 7:
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negales įlysti per jį. .

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. W
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve- ES
čių, būdavome priversti laikyti’ uždarus lan- | 
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už- 
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 'j ^7 ‘ 
lango, susidedančio iš. dviejų kavalkų (dviejų j
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir ■
seniausi būtų jūsų namai, prie iūsu langų fe ■
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų narnų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re- ‘ S ’ 
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 7 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. No tik kad ap- 
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negales la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus- Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorūs apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai, už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti, atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Surrti- 
nejimui., kiek riaūdos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks; būtų galimą7 kiiygą parašyti, čia tik primoname jipie juos , • 
ir jpąrodonje jų pavoiKsliųką. < y

Agentus mes apšaugojani, nes kas nori tiekiai iš dirbtuvės pa? 
sipirkti mažiau, kaip tuziną, ;mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. 'Agentų kainų klauskite laiškais. , Pavieniams 
tujinas ir perpųįjJ.ijęą,. njes^ppmolpjm / /

,laWs window lock co?

Išradėjas 
F. LASECK 
(LaecviČiug)

ir
Window Lock 

kad niekas per jį
J;

Sumi-

$3.

ĮŽANGA visiems veltui Telephone, Mitchell 2*2554nymas suspenduoti- .-ant metų 
tą ponelį. Bet Tabarukas, bū-

--------------

A. LUTVĮNAS .
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę ; svetai
nę, tinkamų, ba
liams, teatfatasj ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabdrius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA,

antrašu
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju sav'dprofesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD «-6261

I

Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir 1 grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Las Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
ną daug rūpesčių ir sunkių ligų, i
25 centai už skrynutę,. i

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

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

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

151 Metropolitan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
UI METROPOLITAN AVENUB, BROOKLYN, N. Y.

Ai, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kuri malonttli 
mūri pRsiusti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas—
No----------
MleaLuN----

8treet or Avenue
, Stata_________

L1ETUVIŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILiy MOKYKLA
Įsteigtą jau 25 Metai' 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios HlAle: 

demiškai įrengtoj Amato Mok 
lĮliO ■ Bendrasai taisymo darbas, pr 
Ij/Jjd'gay kas šapoj lavinimas; abelni pertai- 
I __ L symai, pritaikymai; sudėjimas ir 11- 

skirstymas įvairių rūšių motor); 
yelektrinės sistemos, batarejos, maę- 
‘ netai, pradėtojai (starteriai) ir elela-

. ros gamintojai. Klases dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

. Atsižvelgiant ; bedarbę, mes^ numušeme pilno mechaniško kureč 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui .
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis’ ir Diplomą Užtikrinta. 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš rytęr|ki .9 vai. vakare, 
nūdieniais 10-tą vai, rytą ild 2 vai. -POjįet/ 
r U - NEW YORK AUTO SCHOOL - 
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N.
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VIETINES ŽINIOS^“^...
------------ J PASIKALBĖJIMAS
* tarpe Jamaicos, Brooklyn© • ir . _Ar gerai dirbi, drauge ? 
{East Broadway, New Yorke. Į _Kur tau> jau visai darbai

- sumažėjo. Kenčiame ir tyli- 
jkiek praliuosuoti tą didelį su- me. Darbo sezonas jau pasi- 
sikimšimą. Dabar negalima baigė, tai laukiame, nežinoda- 
nei sutilpti į traukinius tuo'mi k0#

|, —Mūsų šapa dar dirba, bet 
nieko gero negalima padaryti.

—Tai kad ir unija dabar 
jau nieko 'negiliuoju.

—Tai tiesa, vyruti, HilĮma
nus jau visai darbininkų rei
kalų 1 nepaiso. Reikės daryti 
ką nors su ta unija.

; —Na, o kad taip pradėjus 
grieštesnį veikimą už karingą | 
liniją ir pradėjus tokią kovą, i 
kokią mes vedėme 15-20 metų 
iątgal.
• i —A, kad jau dabar viskas 
kitaip. Anais laikais mes 
!vome kareiviai, o dabar 
iš mūs? Pailsome, tingime, 

’ senome laikė savo susirinkimą, šiam
priešinosi —Tas tiesa, bet mes turėsi-

(mana-’me pradėti1 kovą, nes kitaip 
sugrįš tie laikai, kad neturėsi
me nei ant silkės. Turime ko
voti, tik tokia išeitis.

Tokį pasikalbėjimą teko nu
girsti ant kampo gatvės, kur 
diskusavo savo reikalus kele
tas kriaučių.

Šiandien j Vakarėlį Daily
1TY 1 • TT • iv* • Į UjUSL xsroRQWciy, 1NCW ivtkc.Workerio Vajaus rradziai i šį naujoji linija gelbės bent
Atžymėti Brooklyne

gegužės, visiems žinomam Fo
rest Parke.

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

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

Sąryšio Valdyba.
(118-121)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris į restoraną, 

suprantanti tą biznį, arba reika
lingas. partneris. Gera proga. Kreip
kitės d “Laisvės” ofisą.

V (120-125)

pi

Penktadien., Geg. 22, 1931

Šiandien vakare komunistų 
šeštos Sekcijos ketvirta kuope
lė turės “arbatos vakarėlį,” 
Darbininkų Centre, 61 Gra
ham Ave., Brooklyne. Bus ro
doma sovietiniai judamieji pa
veikslai; tikimasi turėti ir 
kanklių orkestrą. Prakalbą 
pasakys drg. Harriette Silver- 
man, miestinė Daily Workerio 
redaktorė. Įžanga visiems 
veltui.

Į šią pramogą šaukiami yra 
visi Daily Workerio skaįty to
jai ir visi šiaip darbininkai, 
ypač gyvenantieji Brooklyne, 
Greenpointe, Ridgewoode ir 
Maspethe.

šis vakarėlis yra rengiamas 
pažymėt pradžiai Daily Wor
kerio vajaus už sukėlimą 
$35,000, kas yra reikalinga 
kad Daily Workeris galėtų 
pasilaikyti ir toliaus vadovau- sirinkimą darbo laiku, nes su- 
ti kovoms už darbininkų ir sirinkimas buvo šaukiamas 1

laiku, kai darbininkai važiuo 
ja darban.

Darbininkai Kovoja
Amalgameity Unijoj

Vis daugiau ir daugiau 
kriaučiai darbininkai pradeda 
bruzdėti prieš sunkias darbo 
sąlygas'ir pačią Hillmano ma
šiną. Dabartiniu laiku ta ko
va daugiau pasireiškė Amalga- 
meitų unijos 19 skyriuj (loka- 
le).'

Gegužės 20 dieną 19^-to sky
riaus kriaučiai darbininkai 
skaičiuje apie penkių šimtų

susirinkimui labai
skyriaus gaspadorius
džeris), Harry Utner. Jisai 
įsakė dirbtuvių bošams, kad 
neleistų darbininkus eiti į su-

ti kovoms už darbininkų 
bedarbių reikalus.

Darbininkų Protestai Prieš 
Mėtymą Bedarbių išzButą

j vai. dieną.
iVenok darbininkai nepaisė 

'savo bosų, jie metė darbą ir 
atėjo susirinkimam 
neris, kuris skelbė,
susirinkimas neįvyks, visai ne- • 1 -t — t • • T •

Pats Ut- 
kad tas

Bet darbininkai

žemutinėj sirinkimą.

atsilankė.
mokėjo ir be jo laikyti savo su-

New Yorko : 
(downtown) dalyj bedarbiai 
darbininkai laikė masinį susi- • 
rinkimą gatvėje. 1----- -------  .
sytojų apie 1,000 darbininkų, j 
Tuo laiku vienas darbininkas ’7 , , . . , .
pranešė, kad kaip tik tuo lai- I}ePJ‘1S0,..da,rb,nln,k5 reikalų, 
ku, įvyko išmėtymas darbinin- j.,e. leidžia be jokio pasipne- 

A t i -i t ▼ 4-1 o i ei r n n

Tuo laiku vienas darbininkas

Susirinkime daug buvo kal-
Buvo klau-!^ama aP’e darbininkų 

Darbininkai įrodinė
jo, kad Hillmano mašina visai

bu
kas
pa-

Rep.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH, N.

S. Mickus, 278 Second St.

V. Dona ven. 182 First St.

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

PRAMOGOS

J

BROOKLYN, N. Y.
Martin Luther Draugija ren- 

23 ge-

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y,

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I.
'.Juniper 5-677G

fĮUĮIVIIŲĮM

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
I1 .| šiuorni pranešame lietuvių vi-r 

i............. ...... i suomenei, kuri valgo restaura*
gūžes (Mayb Clinton Parke, Betts cijose, kad mes atidarėme nau

ją lietuvišką valgyklą po se* 
kančių antrašu :

150 LEONARD STREET 
Tarpe Stagg ir Scholes Streets 

BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

Dr.
gia šaunų pikniką šeštadieni
L !" . . .
ir Maspeth Avės
Prasidės 3:30 vai. po pietų.
gera Retikevičiaus muzika.
ine visus atsilankyti ir pasilinksmin
ti. Įžanga 50c. Rengėjai.

(119-120)

Maspeth, N. Y.
Grieš

Kviečia- j

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kondžių Storas, prie 

štoro yra 3 kambariai gyvenimui.
Biznis geras. Kreipkitės po No.
G2 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(120-122)

Telephone, Stagg 2-2910

LORIMER RESTAURANT •
Lietuviu Valgykla

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

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

’ SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street ‘‘Laisves” Nam«

BROOKLYN, N. Y.

| PAJIEŠKO.IIMAI |

PĄJIEŠKAU Kasto Lukausko, gyve- 
1 nusio pirmiau po No. 18 Breuer 

Ave., Great Neck, N. Y. Meldžiu 
atsišaukti. Jieško sesuo Antanina. 
A. Krunklevičienė, 1875 Fullum St., 
Montreal, Canada.

JONAS STOKES ?
Lietuvis Fotografistas

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

Naujoj vietoj 
studija daufc 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK).

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

X-Spindulių Diagivoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

Brooklyn© Fašistai Į 
v

Fašistų pliuškiai pėckioja I 
darbininkų reikalus savo ga- 
zietoj. Jie sako, kad “gerų 
darbininkų, kurie nedemorali
zuoja Amerikos gyventojų ir 
neprasikalsta įstatymams, vy
riausybė nedeportuoja.” Ku
rie, anot tų peckelių, prasikal
sta, tai “užsįįarnauja deporta
vimo.”

Bet kas neprasikalsta ? Tai 
tie, kurie nieko neturi su dar
bininkų reikalais. Fašistai, 
mat, laižo batus valdžiai, dar
bininkai jiem niekis.

Tokie net amerikonai, 
kaip rašytojas Dreiseris jau 
prabilo, kad Amerika yra! ša
lis,' kurioje darbinihkai nu- 
skriąusti,'kad jie'turi ir kovo
ti; '/Grandstryčio pliuškė 
bą už wallstryta.

MOLLYN’S 1

Telephone, Stagg 2-4409

Wfflwww

libaizamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikžtynoms ir pasi važinėjimams.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ®

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

šinimo įvesti darbo sistemą nuo 
kavalkų. Tad susų-inkimas 
nutarė pašalinti visus apmoka
mus ir neapmokamus viršinin
kus, kad jie nesirūpina dar
bininkų reikalais. Susirinki
me išrinkta komisija iš 25 na
rių, kuri paims visą -.skyriaus 
administracija į savo rankas, 
j u i i j_ i ..ll;______

Namą Griovėją
Susirinkimas Šį Vakarą

N&mų griovėjų reikalai da
rosi nepakenčiami prie dabar
tinių bosų h* unijos viršininkų. 
Darbininkams algos jau nuka
potos veik ant pusės, kaip jie 
pirmiau gaudavo.

Apkalbęjimui tų reikalų da
bar yra šaukiama tos srities 
darbininkų susirinkimas. Su
sirinkimas įvyks šį vakarą 
8-tą vai. vakare, Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4-ta gatvė, New 
Yorke. Kalbės Johnstone ir 
Barisovas.

ko šeimynos ir rakandų po nu
meriu 811 E. 5th gatvės, iš bu
to.

Susirinkę darbininkai tuoj 
užbaigė tą susirinkimą ir visi 
niimaršavo į tą vietą ir sune
šė atgal išmestus bedarbio ra
kandus.

’ Bėda/bis,1 kurio rakandai ta
po išmesta į gatvę, jau 18 Įpe
nėsiu kaip be darbo. Prie šio 
namo susirinko apie 3,000 dar
bininkų ir kaimynų. Visi sim
patizavo bedarbio šeimynai.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegoįs yra užlaikomos, vi
sur reikąlaukįte '.

Naujo CigarŲ

• 231 Bedford Avenuo 
' BROOKLYN, N. Y.

kal-

*.*•«**

t

i

•Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO ,

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDlRBYSTĖS 
CIGARAI

RENGIA L.D.S.A. 4-ta KUOPA

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

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

518 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS.Fotografas
214 BedfordMi)e.^Brodk^yn

.Geriausia Studija Brobklyne.' Ateik’t Persitikrinti

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

šj metą turime geriausias Perma- i
ment Waves, sulig vėliausios meto- 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge- i 
rą, teisingą patarnavimą už prieina- j 
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- i 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną 1 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa- į 
ve.

į; t r-. A'I

c I

Darbininkės Moterys Laimėjo 
Maisto Nupiginimo Streiką

Darbininkės moterys sustrei
kavo prieš augštas kainas kai 
kurių maisto produktų, ši ko
va pasireiškė Middle Village, 
Queens apielinkėj. Moterys 
kovojo prieš bučerius, jos ne
pirko mėsos per penkias sa
vaites. Pagaliaus bučeriai su
tiko ir numažino kainas ant 
mėsos ir paukštienos.

Taip pat streikas ėjo prieš 
duonos brangumą. Laimėta 
ir čia. Kepėjai laikėsi gana 
ilgai, jie laikė savo konferen
ciją, bet vis gi sutiko nusilei
sti.

Dabar kainos numažinta po 
3-4' centus ir daugiau ant duo
nos bandelių. Mėsa nupigin
ta net po daugiau, kaip 20 
centų ant svaro. Tai parodo, 
kad kovojant galima laimėti.

Atidaro Naują Subway
New Yorke B.M.T. kompa

nija gegužės 30-tą diehą atida
ro naują subway (požeminį 
•gelžkelį). Naujoji subway va
dinasi “Nassau St. linija.” Ja 
bus galima tiesiai susisiekti

Svarbus Newarko Lietuvių 
Darbininkų Susirinkimas

NEWARK, N.J. — A.L.D. 
L. D. 5-tos kuop., Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo lietu
vių kuopos ir L.D.S.A. 10-tos 

bendras susirinkimpc 
įvyks gegužės 22 d., 8-tą vai. 
vakare, 90 Ferry St., Newarke 
N. J. Kviečiame taipgi atsi
lankyti L.D.S. narius. Vietos 
I.L.D. atstovas duos praneši
mą apie klasių kovos kalinius; 
bus taipgi vienas draugas iš 
“Laisvės” štabo, kuris! dubs 
pranešimą lietuvių kalboje. 
Yra daug dalykų, kurie reika
lauja greito bendro veikinio. 
Visi nariai būtihdi turi atsilan
kyti. ‘ 1 ; .

Bendras Komitetas.
I .

25 METŲ 25 METŲ
Rengia Martin Lutherio Draugystė

JUBILEJAUS PIKNIKAS
SUBATOJE, 23 GEGUŽĖS (MAY), 1931 

CLINTON PARKE
Betfs ir Maspeth Aenues, Maspeth, L. I., N. Y. 

Grieš Prof. Retikevičiaus Orkestrą 
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI 

Pradžia 3:30 Vai. po Pietų 
Bus įvairių pamarginimų ir žaislų 
Prašome fekaitdingai atsilankytu ,*

Draugiją Sąryšio
Pirmas Išvažiavimas

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšis 
rengia pirmą šį pavasarį savo 
išvažiavimą, kuris įvyks 24 d.

Draugai ir draugės! L.D.S.A. 4-ta kuopa visuomet 
surengdavo puikius piknikus. Bet šis piknikas bus dar 
puikesnis, nes įvyks naujoj vietoj, pas dr$£ Vaičionį. 
Draugas Vaičionis įtaisė puikią vietą del piknikų. Vie- 

! ta labai puiki, salė šokiam didele. Mes kviečiam visus, 
senus ir jaunus, pasilinksminti su mumis, ir pakvėpuoti 
tvru pavasario oru. Taipgi pasišokti prie puikios mu
zikos. 4

' Busas išeis 1-ma vai. dieną nuo L. D. P. Kliubo, 
• 69 S. Park St.. ’

i . įžanga 25 Centai Ypatai
t ’ r

KELRODIS: Važiuojant busais iš Elizabetho, imkit Roselle bus, 
. 28, kuris eina Westfield Ave., ir važiuokite iki galui. Ten išlipę 
' Imkite kitą busą, irgi 28, kuris eina North Ave. ir važiuokit iki 

Gedai? • St/, Garwood, N. J. Ten išlipę eikite Cedar gatve iki 
Brookside Place. Brookside Place eikite iki Division Ave., ir eiki
te po kairei, ten ant Division Ave. rasite pikniką.
' GATVEKARIU važiuojant; Imkite Union karą ant West Grant 

ir Broad Sts kampo ir važiuokite j vakarus iki Centre St., Gar- 
xyood, N. J. Ten matysite C.R..R. of N. J. stotį (Station). Pra
ėję stotį, eikite iki North Ave. ir pasisukite Cedar St. ir eikite taip 

■ kaip viršuj nurodyta. Sekite sainas (iškabas).

ATVESKIT!
Jauskitės Maloniai

Didesnėj ir Geresnėj

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, 

Boardwalk prie Stillwell Av.
Rūbams Šepute Sezonui Kambariai
Visam Sezonui }D*4*0 4 nSmenim-»20-»25

DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS 
Roof Garden—GymnnzIamaB—SaulEtas galionas—Garo Pirtis

•r- J-.’f.iv

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PRONE, STAGG 2-504.1

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų Hį

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik O. 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kfidiklams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .............................................................60s, per paštą C5«

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mos taip pat tunme žolių ir gerą sandlij gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Bavinmka*

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės TeL, Greenpoint 8-2017-2860-3514

IMdrpldt iį akelbim< U srlftlirtii k*rtB »a aJUiAkymu.




