
Reikalinga Skubi 
Parama “D. 
Workeriui”

Anglų kalba laikraščiui, 
Daily Workeriui, labai rei
kalinga greita parama. Laik
raščio išėjimas nėra užtik
rintas, jei darbininkai sku
biai neateis jam į pagelbą.

Visi draugai ir organizaci
jos yra raginamos su greita 
parama. Jei draugai turi 
koki centą surinkę arba 
organizacijos nutarę paauko
tu tai nelaikykite pinigus pas 
save. Greitai neškite arba 
siųskite laikraščiui.

Laikraščio raštinė atidara 
iki 9 vai. vakarais. Kas tu
ri pinigų, tai tas gali asme
niškai atnešt. Pereiti! kelių 
dienų vajus dar nedavė gerų 
vaisių. Tad raginame visas 
mūsų organizacijas ir kuo
pas aukoti “Daily Worke
riui.’’ Siųskite aukas seka
mai: Daily Worker, 50 East 
13th St., New York, N. Y.

Vėl Keturi Mainieriai 
Užmušta Kasyklose

A SHENANDOAH, Pa. — 
Vėla didelė tragedija mai- 
nose. Gegužės 22 d. keturi 
mainieriai 
kuomet dar jie tik pribuvo 1 
darban į William <Penn ka
syklą, kuri priklauso Sus
quehanna Kompanijai.

Anglis ir akmuo puolė 
1,000 pėdų žemyn ir paka- 
vojo nelaimingus darbinin
kus dar gyvus žemėje.

Toki atsitikimai darosi 
nuolatiniais mainose. Di
džiausia priežastis tų nelai
mingų -atsitikimų, tai kom- 

<’ panijų gobštumas didelių 
pelnų. Jie nepaiso, kad mai
nos būtų gerai apžiūrėtos, 
kad apsauga būtų gera. 
Darbininkai nė patys netu
ri laiko save apsisaugoti 
per tą didelį skubumą, kad 
tik pasidaryti keletą centų 
pragyvtnimui. Tad dar be 
šių keturių užmuštųjų, vie
nas darbininkas labai sun
kiai sužeistas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Ise'^a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

No. 122 Telephone, Stagg 2-3878

Papa Nepriima 
Ispanijos Pasiuntinio

VATIKANO MIESTAS.- 
Naujoji Ispanijos valdžia 
pasiuntė pasiuntinį Zuluetą

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužes (May) 25, 1931

ISPANIJOJ LAIKINĖ VALDŽIA SUTEIKĖ įžeidimą oocialisto
LAISVĘ VISIEMS TIKĖJIMAMS

MADRIDAS.— Laikinoji
ambasadorium į Vatikaną, valdžia jau tarė savo žodį 
Bet tas naujos valdžios at- veikale religijos Ispanijoje.

i pasirodė ne- Kaip kad buvo tikėtasi, kad 
Papos valstybės respublikos valdžia atskirs 
kardinolas Pa- religiją nuo valstybės, o la

ibiausia nuo mokylų, tai nie- 
|ko ji tame nepadarė.

Naujoji valdžia 
i skelbė, kad visos 
yra lygios ir gali 
darbininkus taip,

Herato Sieną į

pasirodo ne-stovas papai
tinkamas. 1
sekretorius, kardinolas Pa 
celli, paskelbė, kad Ispani-! 
jos atstovas yra “persona I 
non grata.”

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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CHIN1J0J REVOLIUCIONIERIAI LAIMI 
MŪŠIUS; PASKELBTA CENZŪRA 'BERLYN.— Komunistų 

Partijos atstovas reichstage 
d. Schneller tapo nuteistas 3 
mėnesiams kalėti už pava
dinimą budeliu socialdemo
krato Zoergiebelio, kuris 
1929 m. laike Pirmosios Ge
gužės surehgė darbinin
kams skerdynę.

SHANGHAJUS.— Pra- kokio 
nešama, kad Chinijoj laimi Raiškai taipgi bus svarstomi 

pirma jų praleidimo.
Labai miglotos žinios pra-

komercinio turinionaikinama religiniai reika
lavimai prie valstybės tar
nystės, bet jokio suvaržymo 
religijai nedaroma. Val
džios pareiškime skaitome 
dar ve kokią laisvę bažny
čiai:

“Keldama tikėjimo tole
rancijos absoliutę laisvę, 
dabartinė valdžia yra labai 
toli nuo menkiausio noro 
užgauti bile kokio tikėjimo 
jausmus; tikėjimai gali 
naudotis visomis privilegi
jomis šioj šalyj.”

Tai taip naujoji valdžia 
kalba apie religiją. Ji duo
da jai pilnutėlę laisvę, bet 
darbininkų laisvę varžo, 
darbininkams neleidžia liuo- 

kad nėra verstinas tikėji-jsai skelbti savo įsitikini
mas mokyklose. Neva pa-'mus.

Kaip kad buvo tikėtasi, kad

tik pa- 
religijos 
mulkinti 
kaip tik

• UnrsHn j°s nori- Patvarkymas tik
lluialU nustato, kad pirmiau

--------  j katalikų tikėjimas turėjo 
WASHINGTON.— Gauta ' pirmenybę, skaitėsi oficialiu 

žinių, kad mokslinių tyrino- į tikėjimu, dabar visi tikėji-1 
tojų ekspedicija^ kuriai va-i mai skaitysis lygūs, 

idovauja George Marie-Ha-I 'Iš mokyklų religiją visai 
ardt, pasiekė Afganistaną nepanaikino, tik paskelbė, į

Ekspedicija Pasiekė

ir dabar jau vaikštinėja pa
gal Herato sienas, kurios

i tapo užmušta, y1’® 2,200 metų senumo. .................. ..........

" X- BIJOMA VOKIETIJOS-VENGRIJOS
• persikelti

iš Syrijos.
nistaną reikėjo
per Hari Rud upę. Žmonės, 
kurie ten daug metų gyve
no atsiskyrime, sakoma, da
bar gana draugiški. Taip 
vadinams miestas Herat įvadai labai susirūpinę gan-• tijos-Vengrijos sutartį, 
yra jau 2,200 metų senumo, dais apie Vokietijos-Vengri-1 

------ jos taiką, sutartį. Dar vi-i
— - -- -- — - sai nesenai Vokietija pada-‘

EKONOMINES SUTARTIES
GENEVA.—Tautų Lygos'ir šiais gandais apie Vokie-

Mat, bile taika Vokietijos 
‘su kitomis valstybėmis da-

•• • OCH I avO v J. LCLL V v * * A V-yAJ CVEuropinės Unijos Komi- sutartį su Austrija. Tošį™ ją stipresne, o tas labai •• IJVL • - D sutarties padarymas įnešė nepatinka talkininkams,sija Užbaigė Posėdžius Į daug nesmagumo Francijos ; nes tuomet Vokietija gali 
| politikon. Dabar labai susi-, geriau atsispirti prieš Fran- 
domėję Tautų Lygos vadai ;ciją ir jos talkininkus.

sutarties padarymas įnešė ' nepatinka ' talkininkams,

Kiek Yra Žydų
Jung. Valstijose

Statistikos paskelbia, kad 
Amerikos Jungtinėse Vals
tijose žydų gyvena 4,228,- 
000. 50 metų atgal, žydų 
Jungtinėse Valstijose gyve
no tik 230,000. Dabar žydai 
New Yorko valstijoj suda
ro 16.67 nu oš. gyventojų.

Apie 85 nuošimčiai žydų 
gyvena miestuose, tik maža 
dalis jų gyvena ūkiuose. 
Palestinoj žydų gyvena 
161,000. Ten jie sudaro apie 
18 nuoš. visų gyventojų. 
Jungtinėse Valstijose žydai 
sudaro 3.4 nuoš. visų gy
ventojų.

didelius laimėjimus raudo
nieji ir pietinės Chinijos su
kilėliai. Sakoma, kad Rau
donoji Armija užėmusi ke- neša, kad Chiang Kai-sheko 
lėtą provincijų. Bet Chiang Valdžia pasiuntusi savo ar- 
Kaį-sheko valdžios cenzūra miją malšinti revoliucionie

rių, bet nieko negalbėjo; ta 
mai ir radio pranešimai su- armija palikusi bejėgė. Rau- . 
laikomi. Visoki siuntiniai donoji Armija laimi, prieš 
[spaudai taip pat yra sulai- ją Nankingo armija atsisa
koma. kanti kariauti. Todėl i r

Pranešimas apie cenzūrą reikalinga buvo paskelbti 
sako, kad joki pranešimai generalę cenzūrą.
nebus praleisti be cenzūros j taip pat sukilimas prieš 
ženklo. Politinio ar bent ‘Chiang Kai-sheko valdžią.

neleidžia žinių. Kablegra-

Todėl i r

Pietuose

Lietuvos Mažažemiai Bankrūti ja
Pinigų reikia, o jų visai 

nėra ir visai nėra kur gauti. 
Ir dejuoja žmonės beviltiš
kai nusiminę.

“Lietuvos Žinios.”

Nuo Svaigalų Sudurnavojo
. Farmerys

( MEDFORD, Wis.— Geg. 
21 d. Joseph Fleischmann, 
35 *m., nušovė pačią ir du 
sūnus ir per penkias valan

čias laikė1 savo dvi -dukteria, 
treciįf sūnų ir tris kaiany-. 
nūs, kuriuos jis pasišaukė 
per telefoną į namus, di
džiausioj baimėj, keikda
mas, grasindamas sušaudy
mu. Vienas kaimynas, ka
talikų kunigas, paspruko iš 
Fleischmanno namo ir nuo 
skrendančių kulkų ir pa
šaukė policistus, kurie iš- 
gelbėjo kitus.

Laimėjo Streiką
DANBURY, Conn.—Lem- 

me šapos kepurninkai lai- 
*mėjo Streiką, kuris tęsėsi 
10 dienų. Streikas buvo pa
skelbtas prieš algų nukapo- 

y jimą. . Kovą laimėjo todėl, 
kad darbininkai vadovavosi 
Adatos Amatų Industrinės 
Unijos revoliucine progra
ma.

Tautų Lygos Taryba išlei
do šaukimą nusiginklavimo 
konferencijai. Ta konfe
rencija manoma šaukti tik 
sekančių metų vakario mė
nesį. Suprantama, tai vėl 
bus daug kalbų, o nieko ne
nuveikta.

GENEVA.— Pabaigė sa- 
sijas taip vadinama Euro
pinės Unijos Komisija, ku
rią sutvėrė Tautų Lyga, ; 
Posėdžiuose dalyvavo ir So
vietų Sąjungos atstovai. Se
kamas susirinkimas įvyks 
kada nors rugsėjo mėnesyj, ralius, Schwab, 
Prieš baigiant šį susirinki
mą, komisija nutarė rugsė
jo posėdžiuose svarstyti So
vietų atstovo d. Litvinovo 
patiektą planą delei ekono
minės sutarties.

Dar Rengiasi Kirsti Darbininkams Algas

Iš kaimo ateina bauginan
čios žinios.

Pasvaly kilogramas gero 
sviesto tekainuoja du su pu
se lito; Salake dešimtį kiau
šinių parduoda už pusę li
to; tik už labai gerus, rasi
nių vištų kiaušinius, sve
riančius po 80 gramų, gali-1 
ma gaų^.apiė litą už dešim-

Bekonais ūkininkai nusi-į ______ _ __
vylė, pienu beveik taip pat, | kovo ir balandžio, mėnesio 
kiaušininkystė aiškiai neap- gamybą, balandžio gamyba 
simoka, o javų niekas ne- buvo didesnė sekamai :< . r

Anglis—11.3 nuoš.
Geležis—8.8 nuoš.
Plienas—6 nuoš.
Traktoriai—-36 nuoš.
Žemės ūkio mašinerija— 
nuoš. • .

Sovietų Pramonė

Traktorių Fabrikas Daro 
Gerų Sėkmių Stalingrade
1, 1 _____

• . ; • J

. NEW YORK.—Plieno ka- savaimi.
Bethlehem I Tikrieji faktai rodo, kad 

Steel Corp, direktorių pir-'darbininkų algos ne tik kad 
mininkas, kalbėdamas New-darbo skubumu buvo maži- 
Yorke į Amerikos geležies | narnos, bet ir numuštos. Gi 
ir plieno fabrikantus, pa-'apie darbo pagerėjimą, tai 
reiškė, kad jau “ekonomi- ■ tas ponas visai nežino, ką 
nis krizis praeinąs.” Bet jis kalba. Pranešimai iš 
tas ponas išaiškino, kad dar Pittsburgho geležinių dirb- 
daugiąu reikalinga darbi-, tuvių parodo, kad plieno 
ninku algos mažinti. j pramonė dirba tik apie 40- 

Schwabas turi “labai ge- 50 nuoš. Darbininkai pa- 
rųs’,’ būdus ąlgas darbinių- leidžiami iš darbų visur.

Cooperis Ragina Studi
juoti Sovietų Prekybą

' ST: LOUIS.— Žymus A- 
merikos inžinierius, Hugh 
L. Cooper, kuris yra pata- perka, 
rėjų Sovietų Sąjungos

I Dnieper upės elektros vys- kietija, kuri nemaža sunau-| 
tymui, kalbėdamas Centra- doja
linio Mississippi Valley už-, prieš kelias dienas vėl pa-1 
sieninės [ 
konferencijai, pareiškė, kad • gaminamiems produktams, 
jie. studijuotų Sovietų pre-j kas Lietuvai kainuos apie 
kybą. Jisai rekomendavo, IU milionų litų ir, žinoma, 
kad ta konferencija pasiųs
tų į Sovietų Sąjungą spe
cialistų delegaciją, kuri pa
tirtų’ visus dalykus Sovie
tuose. Tokia delegacija ga
lėtų suartinti ir padidinti 
prekybą, tarpe Sovietų Są-

Jei prisiminsime, kad Vo

Lietuvos produktų, |

prekybos atstovų į kėlė muitus mūsų ūkininkų! 8

žinoma, 
dar labiau numuš žemės 
ūkio produktų kainas,— tai 
suprasime, kad tas krizis 
turi eiti blogyn, didėti.

Maža tor kad mūsų vals
tiečius kankina sunkus eko-

Smarkiai Auga
MASKVA. — Palyginus

Kviečių Konferencija 
Pasibaigė be Pasekmių

nominis krizis, jiems niekas 
jungos ir Jungtinių Valsti- neina, kaip jie patys sakoj 
jų.

; MĄSKVA— Sovietų Są-' kams kapoti. Girdi, dide- Kitas magnatas, Ęapk- 
•jungoj .,)jabai susi'dofhėta‘ 
trkktorių gaminimu. Nuo 
traktorių labai kas daūg 
priklauso darbininkų šalyj.
Dar naujai pabudavotas fa-i ir naujesnę mašineriją.
brikas Stalingrade, kuriame ' darbninkus reikia

lės algos galima panaikinti; roft, vienas iš savininkų 
didinant darbo našumą, taiJWall Street Journal, pa
reiškia, darant dar didesnį reiškė, kad algos dar turi 
skubumą, įvedant geresnę eiti žemyn. Jo manymu, tik 

O tokiu būdu bus galima pa
versti taisyti dabartinis krizis. 

daromi traktoriai, nėjo taip, dirbti greičiau, tokiu būdu Tai prie ko rengiasi kapita- 
kaip reikalingą jam eiti, j algos bus numuštos pačios listai. 
Bet jau dabar daroma gerų į r------- -------—. .......
žingsnių pirmyn.

Maskvos ląikrašęiai kas
dien rašo, 
tas fabrikas pagamina per 
dieną, per mėnesį; kieki _ 
dauginasi jo produkcija, i Padare kontraktus 
darbo našumas. 

Laikraščiai praneša, kad 
po didelių pastangų, po ge
ros revizijos , tas fabrikas geresnes sąlygas, pirkdama 
sparčiai daugina savo našu
mą.

Ispanija Pirks Aliejų 
kiek traktorių iŠ SovietŲ SąjlUlgOS

MADRIDAS.— Ispanija 
į su So

vietų Sąjunga pristatymui 
aliejaus ir gazolino Ispani
jai. Ši šalis gaunanti daug

Sukilimai Kuboje
ir vaiHAVANA.—Jau 

džia pripažįsta, kad prasi
dėjo sukilimai Oriente’ pro
vincijoj, bet giriasi, kad ke
turiuose miestuose sukilė
liai esą nugalėti ir sumušti.

E LIETUVOS

Žydų Laikraščio Redaktoriui 
Smetonos Dovana

KAUNAS.— Kruvinasis 
Smetona apdovanojo Gedi
mino ordenu žydų laikraš
čio “Idiše Štime” redakto
rių poną Rubinšteiną. Mat, 
šitas reakcionierius yra iš
tikimas fašistų agentas ir 
visais būdais per savo laik
raštį stengiasi 'žydų liaudį 
įkinkyti į Smetonos vežimą.

Areštavo 13 Mainieriy
HARLAN.— Kruvina Ro- 

va mainierių su. kampanijos 
mušeikomis eina Harlan pa
viete. Ten dar nesenai mai
nieriai darbininkai turėjo 
ginkluotą susikirtimą su 
darbdavių samdoma polici- 

jja. Mainieriai, besigindami, 
nukovė ir kelis mušeikas. 
Pagalinus partraukta valsti
jos milicija, kurios pągelba 
pradėjo mainierius gaudyti 
ir kaltinti už tų mušeikų, 
kurie pradėjo tą kruviną 
karą, nužudymą. Kelis jau 
pirma areštavo. Dabar vėl 
laikraščiai praneša, kad 
areštavo Bill Turpin, Charles 
Bradley, Hugh Lester, An
drew Hench ir Henry Oli
ver.

Šie darbininkai kaltinami 
taip pat nužudyme tų mu
šeikų, kurie patys kalčiausi. 
Matomai kompanija pasiry
žo išnaikinti visus karin
guosius darbininkus mai
nierius. Valdžia visai ne-

aliejų iš Sovietų Sąjungos, 
negu kad iš Amerikos ir 
Rumunijos.

Todėl dabar labai daug 
kalbama apie Sovietų Są
jungos pramonė, kad jinai 
jau pradeda konkuruoti su 
pasaulio kapitalistais alie
jaus, grūdų ir žalio medžio Už tai jam Smetona atsimo- paiso tų darbininkų, kad jie 
rinkoj. ka ordenais. ir jų šeimynos badauja.

I į pagalbą. .
Musų ūkininkai dabar jau 

be kreditų, paskolų, neišsi
verčia. Ir šiuo atžvilgiu 
jie yra atsidūrę (pav.1 šiau
rine j Liėtuvoj) ’laibai sun
kioj padėty. Daugelis, ypač 
smulkiųjų ir vidutinių ūki- j 
ninku, neturi nuosavybės 
dokum’entų ir neturi jėgų 
juos gauti. Neturėdami 
nuosavybės dokumentų, ne
gali gauti jiems prieinames
nės paskolos iš Žemės ban
ko.

Tuo esą naudojąsis stam
bieji ūkininkai ir dvarinin
kai, kurie gauną Žemės 

[banke stambesnes sumas ir j 
perskoliną tiems mažaže
miams už lupikiškus nuo
šimčius. Apie Zarasus, kaip 
praneša vietiniai žmonės, 
susidaręs jau specialus ver
slas, kurį susekti ir nusta
tyti esą beveik negalima.

Mažažemiai ir vidutiniai 
ūkininkai tuo būdu einą 
prie bankroto ir aimanuo
ją, kad niekas jais nesirū
pina: niekas nepadeda iš
gauti nuosavybės dokumen
tų, niekas nepadeda Žemės 
banke gauti paskolos.

LONDONAS.— Pereitą 
savaitę Londone įvyko kvie
čių reguliavimui konferen- 
“ i. Čia labai daug buvo 

.kalbėta apie rinkas ir par
davimą kviečių. Šioj konfe- ' 
rėncijoj dalyvavo ir Sovietų- 
Sąjungos .atstovas. Mat, 
dabar So vii tų Sąjunga virs
ta pasauline šabini kviečių, 
auginime...

Norėta, .Jcad. darbininkų/ 
valstybė susilaikytų nuo 
išgabenimo savo pagamina
mų kviečių į užsienio rin
kas. Norėta nustatyti jai 
aprubežiavimas. Kalbėta la- f 
bai daug, bet prie jokio šu* 
sitarimo neprieita. Vadina- 
si, taikos kompeticijoj nę- , 
bus. Lenktynės eis 
ėję-

kaip

Karalius Alfonsas 
Pasilieka Milior rius

Is-MADRID.— Naujoji 
panijos valdžia paskelbė, 
kad ji ištyrė ir surado, jog 
nuverstoji monarchija turi 
turto vertes $8,497,417* Gi 
karaliaus 
privatinė 
$2,619,000. 
narchistai 
leisti didžiausiam pertekliu
je. Buržuazinė valdžia ne
ketina jų turtą'konfiskuoti.

Alfonso v grynai 
nuosavybe verta

Vadinasi, mo- 
galės gyvenimą



Puslapis Antras

LAISVE, LITHUAM20S BAILY
• Published by LAffcVJl, Jm.

ema gamyboj
prasidėjęs Amerikos agri-1 na produktų perviršius su 
kultūrinis krizis baigia pa
siekti savo didėjimo viršų* 
nę. Paskelbtos datos besi- 
kilnojimo gyventojų iš mies
tų į farmas ir iš farmų į 
miestus, 1930 metais, duo
da puikų paveikslą .gyvento
jų skurdo ir ekonominio 
ūkio betvarkės ir choso. 
Per pastaruosius dešimts 
metų, virš 30 milionų gyven
tojų persikilnojo iš farmų į 
miestus ir iš miestų į far
mas.

Oficialiai rokuojama, kad 
Bet šitokia bedarbiams “pagelba” farmų gyventojai sudaro 22 

~~ . . Inuoš. visų gyventojų Ame-

United States, per year............ 16.00 Unitęd States, swe months........... |3.00
Brooklyn, N. Y., nttJlW...........Brooklyn, NTXj months... .$4.00
roreijfn countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil,.per year... .$6.00 Canada and Urazil, six months.|3.00

■ntered at second .class, matter March 'll, 4024, 4he Cost Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1870

MULKINA VALDIŠKAIS DARBAIS
"Sušaukt ekstra sesiją Jungtinių Valstijų kongreso, 

kad pagelbėt bedarbiams—reikalauja senatorius La Fol
lette, vadinamas “progresyvis” republikonas iš Wiscon- 
sino. Bet kuom jis būtent perša pašelpt bedarbius? Na
gi, vien tuom, kad kongresas turėtų nutarti, o valdžia 
turėtų atidaryti plačius viešuosius darbus, kur gautų už
siėmimo 'bedarbiai.
tai tik'ant alksnio dūlės. ’ i

Prezidentas Hooveris pats senai jau žada viešaisiais rjkQS* Valstijų bet f ak- 
darbais paremti bedarbius, bet vis daugiau paleidinčja tiškai įug mažia^ ’ 20
senųjų darbininkų; .pavarė is darbo tūkstančius vien nnnš Tnli h,irž„aziniai eko. 
pašto tarnautojų; vietoj samdomųjų darbininkų Hoove- 
rio valdžia stato daugiau ir daugiau kalinių prie viešųjų 
darbų. O nepersenai Hooveris mielai sutiko, kad sūsi- 
bendrintų kelios gelžkelio kompanijos ir panaikintų ne- 

’ taip pelningas savo linijas, šitaip gi, su Hooverio pri
tarimu, būtų išmesta nauji tūkstančiai darbininkų į be-

• darbių armiją.
Nieko gero negali bedarbiai tikėtis iš jokių La Fol- 

lettė’ų reikalavimų, kad valdžia atidarytų plačius vie
šuosius darbus. . La Follette sužiniai prigaudinėja be
darbius, kurių yra jau virš 10 milionų. Tokie vadinami 
“pažangūs” buržujiniai politikieriai, kaip LaFollette, 
stengiasi tik akis apdumti bedarbiams ir suturėti juos 
nuo kovos už bedarbių apdraudos įstatymą, kurio reika
lauja komunistai. Šiuos gi žodžius berašant, preziden
tas Hooveris piktai atmetė patį La Follette’o reikalavi
mą ekstra kongreso sesijos.

Kitas senatorius, Wagneris, demokratas, stengiasi 
įpasakoti, būk kiekvienas fabrikantas gali atskirai ap- 
draust nuo bedarbės savo darbininkus; priverst darbi
ninkus mokėti į bedarbės fondą ir pats prisidėti su savo 
damokėjimais. . Tai, girdi, būtų apsidraudimas sulig 
“amerikonizmo” principų.

“Socialistai” kalba neva apie bedarbės pensijų įstaty? 
mą, bet sako, kad ir darbininkai turėtų mokėti į bedar
bės fondą, iš kurio paskui gautų pašalpą, bet tik per ke
letą mėnesių. O “socialistinė” valdžia Readinge, Pa., ir 
Milwaukee j, Wis., kriušina bedarbių demonstracijas už 
apdraudą, mėto į gatvę negalinčius užsimokėt ūž kam
barius, pardavinėja už skolas jų namukus, j Vokietijos 
“socialistai” padeda vadžiai mažinti bėdarbių pensijas.

Anglijos “socialistų0' valdžios ministeris Hendersonas, 
laike ekonominės, konferencijos Ženevoj (N. Y. Times 
geg. 19 d.) kalbėjo:

“Nesuskaitomi milionai kapitalo bergždžiai guli ban
kuose, laukdami panaudojimo.”

Bet Anglijos “socialistinei” valdžiai neateina galvon 
tuos nesuskaitomus milionus dolerių pavartoti žmoniš
kam bedarbių šelpimui. Visai priešingai, tos valdžios 
MacDonaldai ir Hendersonai “pavyzdingai” darbuojasi, 
pagelbėdami kapitalistams kapoti darbininkams uždar
bius, įvedinėti vis didesnį skubinimą fabrikuose ir kasyk
lose, ir tuo būdu kaskart didinti bedarbių skaičių.

Tik Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga 
tikrai ir pasiryžusiai kovoja už tuojautinę bedarbiams 

' paramą ir už-bedarbių apdraudos įstatymą ištisoj šalyj, 
su $25 savaitinės pašalpos kiekvienam bedarbiui visą lai
ką, kol tik jis negauna dirbt.

Lietuviai bedarbiai ir darbininkai, stokite į komunistų 
vadovaujamas Bedarbių Tarybas kiekviename mieste! 
Tiesioginiai ir veikliai prisidėkite prie šio bedarbių judė
jimo. Tik ne atlaidžių kovą tegalite tikėtis bent kiek 
pagerint savo likimą.

SuParti į ftieš Sdwfe&i&K

nuoš. Tūli buržuaziniai eko- 
1 nomistai pripažįsta, kad 
skaitlius farmų gyventojų 
sumažės iki 15-10 nuoš., 
bet farmų produkcija galės 
būti didesnė, negu dabar. 
O tas visas didžiai atsilieps 
ant kapitalistinės sistemos.

Laikotarpije 1921 ir 1930 
metų iš farmų į miestus 
persikėlė 18,650,000 gyven
tojų, o iš miestų į farmaS 
11,597,000. Reiškia, per de
vynis metus apleido farmas 
7,053,000. O palyginus per 
tą patį periodą gimimo ir 
mirimo skaitlines, tai 3,500, 
000 mirimų buvo daugiau,’ 
negu gimimų. Tas veikiau
siai yra del to, kad jaunieji 
bėga į miestus, o senieji pa
silikę miršta ant farmų.

Mažiausiai, vokuojant nuo 
1921 metų, pereitais metais 
apleido gyventojų farmas 
delei priežasties didelio kri
zio industrijoje, o į farmas 
iš miestų grįžimas padidėjo.

Kodėl fariperiai bėga į 
miestus? Už tai, kad farme- 
riams industrinis ir finan
sinis kapitalas per
daug t r u m p a i k e r p a. 
Apie vidurį vasario mėne
sio šių metų farmerių pro
duktų kainos buvo žemes
nės, negu 20 metų atgal, o 
kuriuos produktus farme- 
riai turėjo pirkti, buvo 49 
sykius brangesni. IJavyzd- 
žiui: kovo mėnesį kviečių 
kainos buvo žemesnes, negu 
36 metai atgal.

Dešimts metų atgal far- 
meriai sudarydavo 2 ir vie
ną penktadalį visų šalies 
įplaukų, kuomet dabar ne- 
s u d a r o v i s ų įplaukų 
vienos dešimtos d a- 
lies, o visos taksos pakilo 2 
1-5 kartų per šį dešimtmetį,

1 trečdali W 
sĮįHj įpįmkĄ. i'tio' 

..pačiu Larpu morgįčiai yra 
taip aųgšti, kad siekia 2 
penktądalius vertės visųVadai ir vadukąi opozicijos pries Komunistų Partijos "

U. Ml H1OI į,lCl LIO LU IdllllU.

i:

kontrolę ^Laisvėje” ir “Vilnyje” pradeda atsiiminėti pi
nigus, kuriuos buvo įmokėję, .pirkdami tų dienraščių šė- 
ruš. Jie kursto taip daryti ir eilinius darbininkus, ku-

Ka$ Atsirado Žemė
Garsus Anglijos astronomas, 

James H. Jėans, kalbėdamas 
T'i^mklino Institute, .Philadelp-

vis mažesniu ir mažesniu 
skaitlium darbininkų, ir to
kiu būdu milionus -darbo- 
žnlonių meta į bado nasrus.^ 
Kaip industrijoj ir biznije ^koj, įrodi«^jo, "TCaip 
didysis kapitalas praryja 
mažesnius fabrikantus ir 
biznierius, taip didieji žemės 
valdytojai, turėdami gali
mybės įvesti geras darbui 
mašinas, bankrutuoja ma
žesnius farmerius.

Vietoje, prie ištobulintos 
gaminimo technikos, eiti gy-. 
venimui geryn, tai ūkis ei
na blogyn, todėl, kad viskas 
yra gaminama privatiniam 
pelnui, o ne patenkinimui 
žmonių reikalų.

Tokiu būdu, 
nė j sistemoj visokis pervir
šis produktų, ar tai farmų 
ar fabrikinių, reiškia darbo 
liaudžiai badavimą. Tiktai 
tada, kada patys darbinin
kai laikys savo rankose ša
lies gamybą, viskas bus ga
minama ne pelnui, bet visuo
menės reikalų patenkinimui, 
ir tada perviršis produktų 
reikš visai šaliai poilsį—su
trumpinimą darbo valandų 
ir didesnį pasisotinimą.

Todėl, kaip proletariato, 
taip ir visos darbo liaudies, 
turi būti vienintelis tikslas 
--nuversti kapitalistinę sis
temą.

B. Krasauskas

Laikraštis “Zaria Vosto- įdra u d i m o apsilankymų, 
ka” (“Rytų Aušra”), išei- Kam tas uždraudimas pada- 
nantis Tiflize, Sovietų Są- ryta? Aš niekad nemaniau, 
jungoj, patalpino dokumen- jog mano atvirumas bus to

lumuose !kiuo būdu atmokėtas.”
Savo paskutiniame laiške, 

rašytam .valdininkams bir
želio 7 d., 1902 m. Jordani
ja rašo: “Aš prašau jūsų

tinius davinius, 
parodoma, kokiuos santi- 
kius turėjo Gruzijos menše
vikų vadas Jordanija su ca
ro stepiaja policija.

,.JV. ... , | Seni carinės valdžios ar-'pranešti man, kaip ilgai tu-
1US duių-ga'ųS šk gazu ka^lchyvai par,?do’ kad j rėšiu būti kalėjime, ir ar ne
itai ir gradžjo keliauti aplink U? tapo P^uosuotas is kale- -.galima mane paliuosuota 
^ąūlę pagal mechanikos įstaty-i uz papildyta išdavystę | tam-tikromis išlygomis.”

žemė. Sako, kita kokia žvaigž
de turėjo praeiti nepęrfoįįausiai 
nuo saulės. Tos žvaigždės prit
raukiamoji spėka ėmė ir atplė-

kapitalisti-, lys‘

mus. Milionams metų bėgant, 
jie palėngvėle sutirštėjo, ir taip 
laipsniškai susidarė kieta žemė 
ir kitos planetos (Venera, Mars, 
Saturnas, Uranas ir tt.). —Sau
lė gi pati, kaip mokslui žinoma, 
neįsivaizduojamai didelis milži
niškas žėruojančių dujų kamuo-

Nauji Armijai Pontonai
f ‘

Ant Delaware upės, ties For
tu du Pont, buvo išbandyta nau
ji pontonai (pervažai), kilnoji
mui kariuomenės per upes. Šie 
pervažai padirbti iš lengvo me
talo alumino; jie varomi moto
rais. Tokis pervažas gali vie-' njų.

revoliuciniam judėjime. — . .
1901 metais tūlas skaičius savimui 

asmenų tapo areštuota, po- nežinia, 
licijai nužiūrėjus juos ture-!nors “jo prasikaltimas buvo 
jime ryšių su socialdemok- ’patenkinančiai įrodytas”, 
ratų rateliais. Jordanija jjs. tap0 paiiuosuotas 1902 
buvo suareštuotų ' tarpe, getais. Jo vėlesnė karjera 
Kuomet kiti suareštuoti {abai gerai žinoma. JL v. 
tvirtai laikėsi savo įsitikini- tapo menševikų vadu Gru-‘ 
mo, Jordanija parašė ilgą j zijoj ir dėjo visas pastan- 
apeliaciją caro žandarmeri-!gaS) kad sunaikinti darbi- 
jos viršininkui Tiflize, pra-ininj^ klasės judėjimo revo- 
šydamas leisti jam iškėliau- liucinj pobudį. ’Nepaisant 
ti į užsienį, kad Jis galėtų partijos nutarimo priešin- 
darbuotis literatinėj srityj j;s daįyvumą pir- 

T~ , Jnmj valstybės durnoj. Lai
davo laiške Jordanija-^e reakcijos periodo, tuojaus

toli nuo politinių neramu-

Kokios išlygos jo pasiliuo- 
buvo pastatytos, 
Kaip ten nebūtį,

įrodytas”

Jo vėlesnė karjera 
. Jis pa

X<HO. AVIMO pVX V CIA.CIO V IV | ? . // •! -I • 1 tidl\ClJOS pCllOQU, LUOJdUS

nu kartu perkelti per upę 57'pabrėžia troškimą pildyti !po 3995 revoliucinių įvykiu 
I kareivius ir dar pusėtinai daug savp šventą pareigą, kaipo h is atvirai ske]beHkvidavi- 
ginklų bei amunicijos. lai dar ištikimas caro pavaldinys? vpvnliurimn nrineinn 
vienas naujas išradimas, beren- Tnrr]nniip imšp dmicnmi to Gm levoiluclP1Ji pimcipų.nu;„n„7,inm Joiuamja įase daugiau to- ,iai <e nasan hnio karo nsgiant armiją ateinančiam impe
rialistiniam karui.

Milžinai ir Nykštukai

.. . i Laike pasaulinio karo jis
knj apliKacijų, ir kuomet buvo “tėvynės gynėjas.” 19-

:17 metais, laike Kerenskio* 
nekuJ ie i valdžios periodo, Jordanija

ikiti kaliniai buvo nežmoniš-’ 
kai kankinami, o
net tapo nužudyti, kaip, pa- .jarė viską, kad išvengti pro- 

1 vyzdžiui, Lado Kecove.i, tai j]_etarines revoliucijos perga- 
Jordamja naudojasi specia-ilčs Vėliaus> kaipo ?alva 

. °. ^e‘į “nepriklausomos Gruzijos”,
trukus tapo perkeltas į Me-,^s pajar.g vienybės sutartį 
tec tvirtovę, kur Jo sąlygos ;su baltagvardiečių generolu 
buvo dar^ geresnes. Valdi-; L) e n i k i n u. Po galutinos 
ninkai, žinoma^ naudojosi ,p r 0 ie t a rinės revoliucijos 
jo bailumu ir išgavo iš j° pergalės jis pabėgo užsienin, 
ilgus raportus apie social-; kur, j;artu su kitais men- 
demokratų judėjimą Gruzi
joj ir vardus žymesnių .so
cialdemokratų veikėjų. ,

Vienas <jaro dokumentų, prieš Sovietų . Sąjungą ir 
minintis, kaip Jordanija bu- darbavosi del intervencijos, 
vo egzaminuojamas, sako: J. S.
“Laike minimo . Jordanija i 
egzaminavimo nuo vasario -------------
23 d. iki kovo 21 d. faktas n-i r sv v. . n 1 1 
tapo užrekorduotas, jog IsvaziaVIMS PrOrct-
palaikė korespondenciją su t 3-Čio Apskričio 
plačiu žmonių rateliu. Tu-: .

Cirkuose tenka matyti vyrus 
nepaprastai didelio ūgio, turin
čius po septynias pėdas augs- Išmis privilegijomis 
čio ir daugiau. Kodėl jie iš
augo tokie “drambliai?”

Medicinos mokslo žinovai at
randa, kad tą padarė pituita- 
rinės liaukos (glandsai). O tai 
liaukos, kurios randasi galvoje, 
prie apatinės smegenų dalies. 
Sveika vidutinė pituitarinė liau-

6 ir 7 dd. .birželio (June), |>(a. dayu« maž tokio ^io, 
L. T. N.
MasšJ įvyks'’didysis darbinin
kų piknikas. Šokiams grieš iš 
10 muzikantų orkestrą. Iš vi
sų miestų ir miestelių jauni
mas organizuojasi važiuoti de- 
sėtkais. Tai bus smagiausias 
ir naudingiausias laiko pralei
dimas.

7 d. birželio bus didžiausia 
programa, kuri tęsis per visą 
dieną. Dalyvaus Labor Sports 
Union akrobatai, kurie duos 
sporto programą. Dvi poros 
ristikų: lietuvių čampionas J. 
Šimkus risis su sirijonu čam- 
pionu Lio Hyatt iš Salem, N. 
H., ir A. Kižas, Naujosios An
glijos lengvojo svorio čampio
nas risis su italu Fred Fedelly.

Trys kalbėtojai nuo Komu
nistų Partijos. Kalbės drg. I. 
Amter iš New York, M. Su
kackienė iš Worcester ir d. J. 
Galgauskas iš Norwoodo. Dai
nuos šie chorai: Liaudies Cho
ras, vadovystėje M. Pauliukai- 

įš jKUss.
, Choras, wd©w®į> 

tėj Edw. J. Sugario, iš Nor
wood, Mass. Aido Choras, va
dovystėj M. Jablonskaitės- 
Meškienės iš Worcester, Mass 
Lyros Choras, vadovystėj M 

, iš Stoughton, > Mass.
Laisvės Choras, vadovystėj A

Massachusetts Penkių Apsk
ričiu Piknike Bus Didele 

ir Jvairi Programa

Pats buvęs, valdžioje- ag- Bolio, 
rikųltųros sekretorius H.

Parke, Montello J ka>P ,st?;mbi ?upa; '
' _ Iz i i e« o rr c* . oKai iš mažens arba jaunys

tėje turi kas nesveikai perdide- 
les arba perdaug veiklias pitui- 
tarines liaukas, tai jis ir išau
ga “be mieros,” anot tos žmo
nių patarlės. O jeigu pitui- 
tarinčs liaukos būna permažos 
arba per silpnai veikia, perma
nai savo sulčių į kraują palei
džia, tai iš vaiko išeina neūž
auga, nykštukas.

Beje, pituitarinė liauka turi las skaičius tų asmenų jau 
dvi dalis. Nuo priekinės 
lies priklauso augimas; o 
pakalinė dalis gelbsti kūnui su
naudot riebalinius ir krakmo
linius valgius.

da
li ž-

ševikų vadais, jis susivieni
jo ęu reakcinėmis ir anti- 
p r o 1 e t arinėmis grupėmis

riebuvo laikinai suklaidinti ir nuvesti į priešinga Parti- C. Waįįace apibudino tarme- Niukaits^ B So Boston, 
x!_ ,riy, mt^tį sekamai: kad far- tiuosybes. DąHefe Molio* '.-j ." i .0 ;• ... . z. Choras, vadovaujamas Eaw. J.,merjai .priversti persidirbta, 1Sugal, Mo^ello, Mass 

•kad; farmos didžiumoje ap- L 
įdirbamos motinomis ir vai- kurie tikrai 
kais, atitrauktais nuo mo- i mūsų pikniko programoj daly- 
kyklų, kadangi paaugę vai- B V laukiama praneši-
kai pabėga į miestus “lai- "ass“n> 
mes Jieškoti, kad faime- skaitlingą ir turiningą progra- 
riUOse viešpatauja didžiau- mą, tai kiekvienas gali supras- 
sias susirūpinimas ir nusi- ti, kad piknikas bus linksmas, 
minimas, jie nemato jokios gyvas. Programa prasidės 
vilties ateityje pagerinti sa- valandą ir tęsis per visą 

i dieną.
Todėl visos organizacijos ir

jai, Stovyklą. Pralaimėpę “Laisvės” ir “Vilnies” suvažia- 
virpuose, tie vadai keršija ir jstengiaM paskleisti sabotažą 
bei boikotą prieš mūsų komunistinius dienraščius. Kuo
met- yis daugiau padorių, tik laikinai buvusių suvedžiotų 
darbininkų, grįžta atgal po partijine vėliava, tai įvairūs 
opozicijos vadai juo labiau leidžia nesvarius išmislus ir 
gandus prieš Komunistų Partijos vadovybę. Savo lig
šiolinius pasekėjus jie bando pasilaikyti dabar tyliom, kad 
šneka apie kokio ten savo laikraštuko leidimą.

, Opozicijos pravadyriai žino, kokioj sunkioj padėtyj 
(iš krizio priežasties) dabar randasi mūsų dienraščiai, 
ypač “Vilnis,” kuriai reikia greičiausios, tuojautines pa- Į 
gefbos. Tie asmenys stengiasi panaudot kapitalizmo kri- 
į, kaip sau patogų momentą delei sunaikinimo mūsų ko- 
itMpiisAtaį organų. Jie snpr.antą, tuoųti. būtų, kįrs- 
tfb dubiausias, parblokštai* f iš pmūgis visam revoliącį- i

Lietuvių^darbininkų judėjimui Amerikoje.
Draugai darbininkas, .kaip iš pozicijos/taip iš epoziči- 

joffj Neleiskite, l<ad'įs2^iytj norai tokių pmšpartijL 
elementų. Visais gabmąiš būdais gelbėkite ‘“Vilnį/’
J-Į “Daily Wbrkerio” ’ gelbėjimo kampaniją ir pa.--

■NW

5* / • _

i ka$, farmos didžiumoje ap-

kyklų, kadangi paaugę vai-

mes” jieškoti; kad farme-

čia 
pažymėjom tik tuos dalyvius, 

i yra pasižadėję

vąuti. Dar laukiama praneši-

skaitlingą ir turiningą progra-

vo būvį.
Tai tokis likimas visų dar- įpaviėniai žmonės turim steng- 

iboišmonių kapitalistinėj •Sisi“, ,itis šioj didžiausioj darbininkų 
.’temoj, kaip proletariato, 'iškilmėj dalyvauti. Dalyvau- 
taip ir smulkiųjų fermerių- darni šiame piknike, me&-p0tys. 
iir visos daifo , anaeąraa...ir.
dysis kapitalas su ištobulin-
. * • • • . •• •• f • 11 Vm VHil \

ta gaminimo -masmeri>, su delnai, 
begaline įvesta Skubintai"

Subatoje, gegužės (klay) 30
1931 m., ant Wil lick’s Kar

imos, Linden, N. J., Įvyks mil- 
Sžiniškas išvažiavimas L.P.M.S.

Pradžia 10-
Įžanga 25c 

Jeigu tą dieną lytų,

tapo patraukta atsakomy
bėn, o likusieji bus greitai 71 • 
patraukti.”

Kad pasiliuosuoti iš kai.
jimo, Jordanija išdavė so- į 3-čio Apskričio, 
cialdemokratų organizaci- Ją valandą ryto, 
jos ryšius caro policijai. -Išlypatai. 7
priežasties jo tos išdavystės,; tai parengimas įvyks A. Lut- 
nemažai revoliucionierių ta-1 vino svetainėj, 69 So. Park 
po areštuota ir sugrūsta į;St., Elizabeth. N. J. 
kalėjimą, o revoliuciniam
judėjimui Gruzijoj tapo už- chorai- Lyros Choras iš Mas
kuotas didelis smūgis. ;peLh, N. Y.; Aido Choras iš^

« L W jo JUSfefet- Hayn is Glwt N«d<, M. Y.;
mus yra išdavystė, nes v.re- Bangos iš Elizabeth, -N. J., 
name iš savo laiškų valdi- 'sietyno Choras iš Newark, N.

•>(na penkis kartus mirtingumą,ninkame jis sekamai rašo: Rj ka,sve*į Cho/as 1S
kūdikių nuo džiovos, sako dakj “Ar aš galiu tikėtis pa- VR^Choias^
taras. Clark. Jinosavimo ffreitoi ateitvi? Jsulni„Gti’chorai dainuos bend-

'rai sekamas dainas; “luterna- 
Kanki narni

. -. y. 1, 1 i • 1 • 1 • 1 a • a (žmonės Sukilo” ir “Tykus Bu- .
Anot JO, tie čie- j to dalyje kiekvięna ketvirta vo Vakarėlis.” Vadovaus )

t, po draUge U. Retikevičiūtė.
Taipgi bus ir sporto žais- 

Tai matote, programa 
bus gana daili. Rengimo ko
misija kviečia visos apielinkės » 
lietuvius atsilankyti skaitlin
gai ir paremti Proletmeno 
3-čią Apskritį.

KELRODIS: Atvažiavę į V 
Elizabeth, ant Broad St., im
kite busą, Linden No. 44 prie
šais Regent Teatrą ir važiuo-

Išlipę eikite po

čiepai nuo Džiovos
Yra čiepai, kuriais vaikus 

skiepija nuo džiovos; jie vadi
nasi Bacillus Calmette Guerin. 
Newyorkinis daktaras Clark 
tvirtina, kad tas skiepijimas 
padeda atsilaikyti prieš džiovą, 
ypač mažiems kūdikiams; nuro- 
iįO, 4tad jiš ^iirmąU W^tii.s ąw-'į

nitošim^mi ire^kįepytų ir tik
tai 5 nuošimčiai šitaip skiepy
tų. Taigi skiepijimas sumaži-

Programą išpildys sekami

duotas didelis smūgi peth, N. Y.; Aido Choras iš^

“Ar aš galiu tikėtis pa- į
, - iliuosavimo greitoj ateityj;

J Dr. S. A Petroff, Trudeau |AŠ labai stebiuotiu del už 
Klimkos Laboratorijos direkto- j 'cionala ” “Kad
iąus,! yra priešingas tokiam I' 
skiepijimui.
pai susidaro iš gyvų / ir besi- į mylią turi, 
plėtojančių bakterijų, ir todėl 
gali būt labai pavojingi svei-

, abelnaj imant, 
84,877 gyventojus.

Montana, Arizona, NebraskaV I | J. VA VIA UUlClj -CX1 IZrUlId, J.NDJLvnnaj

kataį, net pačiai kūdikio gyvy-1 South Dakota, Colorado, Utah i ki
bei. ■ ir Washington valstijos turi ku:

Kai del džiovos abelnai, tai! 
New Yorko mieste 80 suaugu-.

tuopi-- pačiu, sykiu paremsim 
komunistinį darbininkų judė-

Spaudos Komisija.

taip retai apgyventus arba vi- 
_ . sai. neapgyventus plotus, kad 

šių žmonių iš kiekvieno šim-' tenka keliauti po 20 ir daugiau 
to esą užsikrėtę džiova; o iš mylių, kol susitinki žmogų, 
šimto kūdikių tik vienas teuž-' 
sikrėtęs jąja.

Dešimčiai Mylių Tik 
Vienas žmogus

Alaskoj (kuri priklauso Jung
tinėms Valstijoms) gyvena tik
tai' 59,278 -žmonės, o Alaska- tų—j*taip pagaminti judžiai parodo jįg jjęj Cit.v Hali, pasukite po 

'1’1 586,400 ketvirtąinįų m ylių.bMogaus veidą, drabužį, med--dešinei. 5 mylia
išlotą.-., Tatgiikiekv^nąm desėt- 'Žius, gyyuTtus^ir L, kįįp gyvų& St. George Avė. iki Stiles St., 
kui ketvirtainių mylių ten atsi-.:6u tokidmis spalvomis, kaip iš- vėl pasukite po dešinei.
eina apie vienas gyventojas.'

jo čėntraliriŠje New Yorko mies-
• 1 ' ■■

Judžiai su Visomis
Naturalsškomis Spalvomis

Pranešama, kad Londone,v . Jkite iki galo. Išlipę eikite po
• išrado būdą lengvai^ nutraukti j kairei 7 miliutas ir bus pikni

ko vieta. Su automobiliais, 
atvažiavę į Elizabeth, važiuo-

(judamuosius paveikslus su vi 
įsomis naturalėmis spalvomis

Važiuokit 5 mylias

tikro yra.
Už 

pusės mylios rasite pikniko 
vietą. • . x
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BalsaiŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS Kova nž Amnest>ią Politiniams Kaliniams ANT PIRMININKO

navimo
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Balsų Skaitymo Komisij

iniiMnnifflSi

THE COLLECTED WORKS OF

LAISVE

\ NEW EDITION500u z

21.00

400

Usually $18.50Norėdami

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN

Buy these books from

46 TEN EYCK STREET

ti finansinės paramos lietuvių 
Priešfašistiniam Susivienijimui.

Rezoliucija Del Gynimo Nu
teistų Mirtin Negrų Jaunuolių

Taip pat turime kurti jaunuo
lių sporto kliubus po Labor 
Sports Union vadovybe.

contained in the original edition 
by International Publishers

Trumpu laiku . išmokiname

BALSŲ SKAITYMO KOMISI 
JOS PASKELBIMAS

Nuteisimas aštuonių negrų 
jaunuolių mirtin Alabama vai-

Kad ir Kaziukas, Turime 
Išlaikyti “Vilnį”

Rezoliucija Darbininkiško 
Jaunimo Klausimu

Darbas 
draugi-

Mes sveikiname Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
pastangas išgelbėti tuos ne
kaltai nuteistus jaunuolius ir 
pasižadame sumobilizuoti vi
sas lietuvių darbininkų organi
zuotas spėkas išgelbėjimui tų 
jaunuolių iš mirties nasrų.

drau- 
tarpe 
vado-

416
400
282
224
123

1 Gegužės 10 d. 1931 A.P.L. 
A. 2 kp. sevetainėj, 24 Locust 
St. McKees Rocks,- Pa., balsų

422
250

jaunimo 
ir gynimui devynių 

nuteistų negrų dar- 
Jas talpiname že-

J. Milauskas, iždininkas, J 
Urmonas. ‘

Komisija: Alex Sherbinas 
2 kp. J. Mekeška, 7 kp., J.A 
Shimkus, 50 kp., ir 3-čios kp

J. Monski.

nuliūdimo va

Katoviso, Lee Masono, Gas 
tonijos bylą ir įkalinimš 
New Yorko bedarbių dele 
gacijos 6-to kovo, tai demo. 
kratijos nematysime ir att 
su paskendusios reakcijoj 
Ir reakcija dar vis didėja.

Todėl darbininkai turi or 
ganizuo.ti pasipriešinimą, tu 
ri reikalauti be jokių saly 
gų paliuosavimo visų politi 
niu kaliniu.

naują narį 
draugiją.

lengvas, bet 
jai labai naudingas.

ciosios klasės užsimojimas ant 
visos darbininkų klasės. Tai ’ 
buržuazijos kruvinos pastan
gos sudaužyti tą vienybę, kuri 
Pradėjo smarkiai megstis pie-, 
tuose tarpe juodveidžių ir bal
tųjų darbininkų 1 po vadovys
te Komunistų Partijos ir Dar
bo Unijų Vienybės Lygos.

Gynimas tų jaunuolių vir
to svarbiausiu dienos darbu: 
viso darbininkų judėjimo, o, 
pirmoje vietoje viso komunis- j 
tinio judėjimo. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas šian-; 
dien veda kovą už jaunuolius’ 
teismuose ir mobilizuoja ma-[ 

Ašių protestą prieš jų nuteisi-:

vių Komunistų Konferencija', 
taip ir Vakarinių ir Centrali- 
nių Valstijų Liet. Komunistų 
Konferencija vienbalsiai pasi
sakė už Komunistų Partijos 
Centro Komiteto vykinamąją 
liniją ir jos pravedimą tarp 
lietuvių darbininkų vadovau
jant dabartiniam Centro Biu
rui.

mas rimtos kovos prieš 
niuosius ir oportunistus.

Mes manome, Kad vėl 
į užviešpataus

______  ___i. Partijos
vaujančių draugų ir lietuvių 
komunistinio judėjimo Jungti
nėse Valstijose. Mes kviečia-

1 me L.K.P. v a d o v a u j ančius
~ ■ draugus daugiau rašinėti į mū

sų spaudą, ir padėti vesti ju
dėjimą u_ _________ ,
liu. Iš mūsų f>usės visų drau-i bininkiškus• • • • I A 1 .

skaitymo* komisija 
duoda papeikimą.
posėdyj dalyvavo 

Pildomojo Komiteto 
pirmininkas, F. Rodgers, sekr.

Milionas parašų, reika
laujant paliuosavimo, turi 
būti surinkta įrodymui val
džiai, kad darbininkai su-

ir darbininkių būtina pareiga 
visais galimais būdais pagel
bėti “Vilniai” išeiti iš finansi
nio krizio. Kurie draugai ir 
draugės dar dirba, privalo pa
sipirkti Šerų, ] 
kitą mūsų dienraščiui ir būti
nai rūpintis surengti parengi
mų.

Draugai ir draugės, kurie 
buvo opozicijoje dabartinei 
Komunistų Partijos linijai, bet 
yra nuoširdūs darbininkų kla
sės reikalų gynėjai, neturi at
silikti nuo kitų darbininkų; jie 
taip jau pat privalo remti mū
sų judėjimą ir dabar, pirmoje 
vietoje, pasilikusią po Komu
nistų Partijos vadovybe “Vil-

Vieša Pastaba A.P.L.A. 49 
. Kuopai

Kadangi skaitant balsus nuo 
kuopų, kurios dalyvavo bal
savime, kiekvienos kuopos bu
vo su balsavimo blanka pri
siųsta balotas, bet iš eilės pri
ėjus prie 49-tos kp. vietoj ba
loto, buvo prisektas laiškutis, 
po kuriuo pasirašo Matulevi
čius ir storžieviškai su pagra
sinimu, reikalauja, kad 49-tos 
kuopos balsavimo blanka būtų 
priimta be baloto.

Draugai, 49 kps. nariai, tas 
yra labai peiktina už tokį jū
sų kuopos sekretoriaus pasi
elgimą. Visi artimesnių kuo
pų nariai matom, kad dabarti
nis C. P. Komitetas vienas 
svarbesnių darbų nedaro, bet 
šaukias į artimesnes kuopas, 
kad atsiųstų įgaliotus narius 

skaitymo komisija atrado pa-j (komisijas). Del ko taip 49 
sėkmės balsavimo A.P.L.A. C. kuopa pasielgė, tai net stebė- 

i|P. Komiteto ant ateinančių 2- 
jų metų tarnystes, kaip paro
do lentelė.

Abelna sutrauka kandidatų 
gavusių balsu į A.P.L.A. Cen
tro Pildomąjį Komitetą.

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas savo pasvei- 

Vakarinių ir centralinių val-^jnjme musų konferencijoms 
stijų lietuvių komunistų kon- ;prįmena netiktai dabartinius 
tyrencija pripažįsta tą faktą, mūsų uždavinius, bet ir pra- 
kad vienas iš daugiausiai ap-. tą momentą, kada ne
leistų darbų mūsų frakcijos iki j 4raUgiški santikiai susidarę bu

vo tarpe L.K.P. draugų ir Jun
gtinių Valstijų lietuvių komu
nistinių įstaigų ir vadovaujan
čių draugų. Mes sutinkame, 
kad prie to daug prisidėjo 
nemokėjimas iš mūsų pusės re
aguoti į savikritiką ir nevedi- 

deši-

ves n
spaudos 
sunkiai
dar sunkiau

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadv/ay 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Lietuvių Komunistu Konferen-1. Reiškia, mūsų spėkos su- 
.. " jungtos. Tos klaidos ir sur

cija Vakaruose svyravimai, kurie buvo pada
ryti sąryšyj su pakėlimu gal
vos oportunistinių elementų ir 
padedant išlaukinams partijos 
priešams, lai bus visiems pa
moka.

Konferencijos praėjo, rezo
liucijos priimtos Komunistų 
Partijos darbų pravedimui. 
Dabar visų draugų ir draugių 
būtiniausia pareiga vykinti jas 
gyveniman ir suglausti mūsų 
eiles. Ginčams mūsų eilėse 
turi būti padarytas galas. Pri
valome visi statyti savo parei
gą pravesti rezoliucijas gyve
niman.

tina, i
Balsų 

viebalsiai
Šiame 

Centro

nizavimas ir švietimas. O jei
gu tas darbas ir buvo kur ve
damas, tai netinkamai.

Pasikeitė ekonominės ir po
litinės sąlygos, pakairėjo dar
bininkų klasė Jungtinėse Vals
tijose ir visame pasaulyje. 
Tačiaus jaunuolių organizavi
mo darbą mes ir šiandien taip 
vedame, kaip vedėme 20 metų I gjškumas 1 " 
atgal, tai yra, organizuodami Lietuvos Kom 
vaikus į Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėles ir įvairias tautines 
grupes bei kliubus. Visai ne 
sistengiame įtraukti juos 
tarptautines proletarinio judė 

<jimo organizacijas.
.. Nuo dabar tas darbas turi I 
būti taisomas. Lietuviai komu“! 
nistai pirmoje vietoje privalo i 
laikyti organizavimą vaikų į ]imais būdais L.K.P. jos kovo- 
Jaunuosius Pionierius, o jau- je prje§ kruvinuosius fašistus, 
nuosius darbininkus ir studen- afinrinti nnilfASiatini inrloiimo

Gegužės 8 ir 9 dienomis' 
Chicagoje atsibuvo vakarų ir 
centralinių valstijų Lietuvių 
Komunistų konferencija. Ji 
buvo skaitlinga taip, kaip ir 
rytų. Konferencija gavo pa
sveikinimą nuo Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto ir šiaip daug pasveiki
nimu

Priėmė tas pačias pamatines 
rezoliucijas, kurios buvb pri
imtos Rytinėj Konferencijoj, 
ir todėl dabar tos rezoliucijos 
yra rezoliucijos visų lietuvių 
komunistų, narių Jungtinių 
Valstijų Kom. Partijos.

Vakarų draugų konferenci 
ja priėmė dar dvi rezoliuci 
jas: darbininkiško 
klausimu 
nekaltai 
bininkų. 
miau.

materialiai pagelbėti savo giminėms ai 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

Frank Rodgers, 2 kp narys 
J. P. Miller, 52 kp. narys

ANT SEK RETOKI AUS
J. Gasiūnas, 52 kp. narys
J. Urmonas, 50 kp. narys1 
Anna Adomaitis U kp. nr.

bininkų judėjimą viršija vi
sas ribas persekiojime dar
bininkų. »Dargi Palmerio 
prisimenami puolimai dar, 
bininkų, mažai ką reiškia 
prieš dabartinę reakciją, 

Mes neslepiame nuo draugų kada 4,000 darbininkų buvo 
ir draugių, kad “Vilnies” yra sugrusta į kapitalistinius 
sunki padėtis, kad jai labai teismus.
sunku verstis. Bedarbė atsi
liepė ant mūsų viso judėjimo 
finansiniai. Pablogėjo padė
tis “Daily Workerio”, “Lais- 

visos komunistinės 
“Vilnis” jau ir taip 

vertėsi, o dabar jai

Gegužės 7 dieną Viekšnių 
valsčiuj, Kapėnų karto
no fabrike sprogo garinio 
katilo cilinderis, kurio spro
gimas užmušė darbininką 
Michlauską Kostą ir sun
kiai sužeidė Gudiene Roza
liją ir Kinčiną Joną. Gudie
nė vežama ligoninėn mirė.

nors mažai 
svarbaus 
po viena 
A.P.L.A. 
mažas ir

j įstatymų, prieš persekiojimą 
l ateivių darbininkų, prieš al
ign kapojimą ir prieš visą 
abelnai priespaudą darbinin- 
Įku klasės.

Todėl mes, darbininkai, 
r e i k a 1 audami politiniams 
kaliniams amnestijos, nerei
kalaujame paliuosuoti pra
sikaltėlius, bet giname dar- 

i bininkų klasės teises kovoti 
ir pasiliuosuoti iš vergijos.

Kodėl reakcija taip paki
lo pastaraisiais keliais me
tais? Užėjus ekonominiam 

i krizini, darbininku kovos 
'smarkiai padidėjo ir paašt
rėjo. Klasinė sąmonė dar- 
| bininkų padidėjo. Darbi- 
■ ninkai pradėjo organizuotis 
'ir sekti KoYnunistų Parti- 
! jos vadovybę, kas labiausiai 
gązdina valdančiąją klasę. 
Ypatingai, vienijimas neg
rų darbininkų su baltaisiais 
bendroms kovoms prieš iš
naudotojus, įvarė valdan
čiai klasei dieglį į pašonę.

Persigandusi valdančioji 
klasė bekylančio revoliucinio 

| darbininkų judėjimo, prikė- 
tikru bolševistiniu ke-' lė iš miego visus priesdar- 

statymus—kri- 
| gų yra pareiga remti visais ga-1 minalio sindlkalizmo ir se- 

dition (prieš sukilimo) įsta
tus. Naudojimas augščiau

Remti Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą pinigi
niai. Skleisti atatinkamą 
šiuo klausimu tarpe darbi- 

j ninku literatūrą ir žodžiu 
plėsti agitaciją, kad suor
ganizuoti darbininkų mases 
šiai kovai.

Iki 15 d. birželio turi būt 
surinkta milionas parašų. 
Renkant parašus reikia ne- 
pamiršti paprašyti ir aukų 
'varymui kampanijos už vi
suotiną amnestiją darbinin
kų klasės kovotojų.

Draugai darbininkai, ste
ikite į kovą! Ir stokite ne- 
I vien pasigailėdami kankina
mų darbininkų klesės kovo
tojų, bet suprasdami, 'kad 
gynimas tų draugų yra 
gynimas mūsų pačių reika
lų ir liuosybės.

B. Krasauskas

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

Litų
Litų
Litų

Litų
Litų
Litų

landoj. lauki

tis pas:_ _

Dabartiniu laiku Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas veda įtemptą kom
paniją už visuotiną amnes
tiją politinių kalinių J. Vals
tijose.

Darbininkai, reikalaudami 
visuotinos amnestijos poli
tiniams kaliniams, neturi 
suprasti, jog jie reikalauja 
J. Valstijų valdžios susimy- 
lėjimo. del tų politinių kali
nių. Tokis supratimas reikš
tų pripažinimą tų darbinin
kų klasės kovotojų kaltais, 
o darbininkai negali būti 
kaltais delei.to, kad jie ko-i . • j i • • i •v i i - • i ii - įpranta, iog tie darbininkai voja uz darbininku klases. i ’ < . ..<•.-ii i—kovotojai yra nuteisti uz
teisaus. 'darbininku klasės reikalus

Pavyzdžiui: už panaikini- iir jog jie kovos toliai, iki ne
iną kriminalio sindikalizmo i bus jie pūliuosuoti.

Masiniai mitingai ir 
monstracijos turėtų būt r 
giamos ir priimtos rezoliu 
ei jos siunčiamos valstijų le 
g i s 1 a t u roms, gubernato 
riams ir prezidentui, reika 
laujant paliuosavimo politi 
niu kaliniu.

ANT VICEPIRMININKO
Stašinskas, 9 kp. narys

ANT IŽDININKO
Jesadavičia, 9 kp. nr 
Celkis, 14 kp. nr 
Jankauskis, 2 kp. nar.

teisingos Komunistų Interna 
cionalo ir jo amerikinės sekei 
jos, Jungtinių, Valstijų Komu 
nistų Partijos linijos.

Virš šimto darbininkų yra ‘ 
nuteistų nemažiau, kaip še- 
šiems menesiams kalėjimo, 
penki darbininkai Paterso-1 
ne, N. J., laukia elektros kė-1 
elės už dalyvavimą audėjų j 
streike; devyni negrai dar- 
bininkai nuteisti mirt elekt
ros kėdėje vie todėl, kad bo- | 
sai nenori daleisti vienybės' 
tarpe baltųjų ir juodųjų 
bendrai kovai prieš išnauiįo- 

paaukoti dolerį jimą; San Quentin kalėjime | 
8 darbininkai sėdi nuteisti 
iki 42 metų už organizavimą 

I darbininkų Imperial Valley’- 
je; Tom Mooney ir Billings 
kankinasi kalėjime, nuteisti 

j jau nuo 1915 metų vien del 
i to, kad, įsivėlus J. Valsti
joms į imperialistinį karą,' 
reikėjo provokacijų sustip- į 

rinimui reakcijos prieš dar- 
jbininkus; Oregono ir Pen- 
nsylvanijos valstijose ran
dasi nuteistų darbininkų iki i 
2Q metų kalėjimo sulig i 
priešsukiliminio įstatymo, j 
kurių visa “nuodėmė” buvo 1 
organizavimas darbininkų.

Jeigu dar priminti J. 
Valstijų demokratijai nužu
dymą Sacco, Vanzetti, Steve

■ t*1"1'*1'*** y *>'/»•<» r...i, . *

Išardymas, autaisymab, sustatynias, auprant elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
S ir planą automobilio; mokinam dienomiu ir vakarai;! lietuvių ir anglų kalbose.

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. T1CHNJAVICIUS, B. J. VAITKL’NAS ir kiti.. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
jiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliMiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiim^

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 ani Retiaoskopišku Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone. Stagg 2-8342
JAU J50 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Litų už
Litu už

Draugai ir drauges, A.P.L. 
A. nariai: kaip matom iš pa
sekmių balsavimo, kad A.P.L. 
A. Centro Pildomasis Komite
tas didžiuma balsų yra išrink
tas iš darbščių, energingų ir 
patyrusių A.P.L.A. narių; da
bar yra svarbiausias klausi
mas, tai ateinantis 23 Seimas 
ir su gabumais vykinamas su- 
gabių kuopų atstovų • (delega
tų) nutarimų, kaip ateinančius 
dvejus metus būtų galima auk
lėti šią mūsų brangią organi
zaciją.

Bet, brangūs A.P.L.A. eili
niai nariai, neužmirškim ir 
mes savo pareigų. Mes turim 

prisidėti prie šio 
darbo, tai yra, nors

Norintieji 
riauHio

viską kas link AUTOMO' 
JULIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

ANT IŽDO GLOBĖJŲ
J. Milauskas, 2 kp. nar.
J. Urbonas, 8 kp nar.
Geo Urbonas, 14 kp nar.
J. D. Sliekas, 7 kp nar.
Ch. Adomaitis, 50 kp. nar.
Pr. Saduliene, 3 kp. nar.
J. Moreika 3 kp. nar.
J. Ambrožaitis, 7 kp. nar.
P. Vieinas, 7 kp. nar.

Balsavime dalyvavo
Narių balsavo 779. Nedalyva 
vo balsavime 6 kuopos.

Lietuvos Komunistą Partija
Lietuvos Komunistų Partija 

ir gyvenanti Sovietų Sąjungoje 
vadovaujantieji draugai, An- 
garietis, Kapsukas, Daubaras, 
žalpis ir kiti, nemažai prisidė
jo prie nugalėjimo oportuniz
mo “Vilnies” suvažiavime ir 
prie nugalėjimo jo mūsų eilė-

Kova Prieš Oportunizmą
Seniau pas mus nebuvo ve

dama kaip reikia kova prieš 
oportunizmą ir dešiniuosius nu
krypimus. Tas neturi būti at
eityje. Begailestinga kova pri
valo būti vedama prieš opor
tunizmą, nepaisant iš kur jis 
kiltų.

Savikritika mūsų eilėse turi 
būti naudojama sudrūtinimui 
mūsų judėjimo ir pravedimui
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FARMOS DARBININKĖ
Guy de Maupassant Vertė Juozas Gaigalas

Buvo gražiausi giedra. Farmos darbi
ninkai papietavę anksčiau, negu kitais 
kartais, išėjo laukan.

Darbininkė Rožė pasiliko visai viena di
delėj virtuvėj, kur baigė gęst židiny ugnis 
po karšto ir sūraus vandens katilu. Ji lai
kas nuo laiko sėmė tą vandenį ir vienodai 
mazgojo indus, protarpiais pasišalindama 
nuo darbo ir žiūrėdama į du kvadratus, 
kuriuos saulė prasiskverbdama pro langą, 
išbraižė ant ilgo stalo.^

Trys labai narsios vištos rankiojo po sta
lu trupinėlius. Paukščių kvapas ir perso
tintas garų kiekis, aromatingai dvelkė 
pro atviras duris. Mirtinai tylią vidurdie
nio kaitrą rėžė gaidžiu balsai.

Kada darbininkė baigė savo darbą, tada 
nušluostė stalą, išgraibė anglius, padėjo 
indus ant lentynos gale virtuvės prie medi
nio laikrodžio, ji atsiduso truputį sukaitu
si ir sprankčiodama, nežinia kodėl. Ji pa
žvelgė į juodas molines sienas, į drutus lu
bų balkius, aptrauktus voratinkliais, į krū
vą silkių liekanų; paskiau ji atsisėdo, sun
kiai ir giliai atsidusdama. Tuo laiku sklei- 

i dėsi kvapas pieno, kuris rūgo kamaraitėj. 
‘ Tarnaitė norėjo pradėti ką nors siūti, kaip
* dažnai tą darydavo, bet dabar jai stigo 
; energijos, ir ji išėjo į prieangį pakvėpuoti
* grynu oru.

Čia, glostoma švelnių saulės spindulių, 
ji atgaivino savo asmenybę, žūstančią savo

* širdyje ir palaimą, baigiančią sklaidytis.
; Priešais duris mėšlas be perstojimo sklei- 
; dė savo prašmatnų kvapą. Vištos sulipė
* ant mėšlo krūvos ir, atsigulusios ant šono, 
; lėtai kapstėsi ir ieškojo sliekų. Viduryje 
: sukeliojosi gražus gaidys; taip besidairy- 
: damas, jis išrinko vieną vištą ir pradėjo

ją maigyti. Višta tingiai pritūpė, iškėlė 
sparnus ir 
paskiau ji nasinurtine.

Medžiais apsuptas farmos kiemas išro
dė miegąs. Žolė buvo aukšta, aukšta švie
siai žalios spalvos, skaisčiai vasarinės spal
vos ir žolėje, lyg žvaigždelės, žibėjo gelto
nos gėlelės.

Medžių šešėliai vinguriavo aplink kelmus; 
o šiaudiniai namukų stogai, su apžėlusiais 
ant stogų vijokliais, ar panašiais į kardus 
lapais, lėtai dvelkė, maišėsi su tvartų ir 
arklydžių kvapu.

Darbininkė įėjo į pašalį, kur stovėjo ve
žėčios ir ratai. Ten, dugne griovelio, buvo 
aukšta, žalia lysvė, apsėta žybutėmis, ku
rios aromatingai dvelkė; o toliau buvo lau- 
kas-plotmė, su retomis grupėmis medžių ir 
su būreliais darbininkų, išėjusių ten ir 
šen. Toliau matėsi, lyg kokie mažučiai 
taškeliai, arkliai, ir, lyg nykštukai, arto
jai.

Darbininkė nutvėrė klojime kuokštą 
šiaudų ir metė į lovelę, kad būtų ten ge
naus atsigulti; bet kadangi jai buvo nepa
togu, ji atrišė kuokštą, išblaškė šiaudus, 
atsigulė ant nugaros ir, užsidėjusi abi ran
kas už galvos, ištiesė kojas. Ji beveik bu
vo visai užmigusi, kaip pajuto, kad dvi 
rankos čiupo už jos krūčių; vienu šuoliu 
jinai atsistojo. Tai buvo Žakas, farmos 
darbininkas, aukštas ir labai žavingas jau
nikaitis, kuris jau senokai pas ją ateidavo. 
Tą dieną jis dirbo artimam kieme ir pa
matęs, kad ji išsitiesė ant šiaudų, prišliau
žė prie jos tyliai, sulaikydamas kvėpavimą, 
su karštais žvilgsniais ir kuokštam plau
kuose šiaudų.

Jis bandė ją apimti, bet ji rėžė jam an
tausiu. —Jis tuo laiku ją atsiprašė. Tada 
jie atsisėdo kartu ir pradėjo draugiškai 
murmėti. Jie kalbėjo apie giedrą, apie 
sėkmingą pjūtį, apie derlių, kuris šįmet lą- 

’ leidosi maloniai jo maigoma; j bai puikus buvo; apie savo šeimininką, 
—L sukeldama aplink i apie kaimynus, apie apylinkės gyventojus, 

save debesėli dulkiu, vėl atsigulė ant šono, apie save pačius, apie kaimą, apie savo jau- 
o gaidys balsiai užgiedojo, pranešdamas natvę, apie tolimus pažįstamus, apie gim- 
nelaimę. Iš visų kampų gaidžiai jam at-l dytojus, apleistus ilgam laikui ar, gal būt, 
sakė, lyg iš vienos farmos į kitą jie siuntė j amžinai. Ji giliai apie tai susimąstė, o jis, 
meilius šauksmus. i apimtas savo neatrišamos minties, vis ju-

Tuo tarpu jaunas viščiukas, pagautas dėjo ir pridėjo; jis glaudėsi prie jos, vis 
didžio linksmumo, sukeliojosi prieš ją. Jis drebėjo, apimtas didelio geismo. Tuo 
du kartu apibėgo griovį, apsodintą nje- pu ji kalbėjo:

,—Senai aš jau mačiau savo motiną, 
gi taip persiskirti labai sunku.

Ir jos užsimąstęs žvilgsny s buvo

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 

‘ 604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets 
3rd & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rcs 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine
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PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
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SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirin- j 

kimas įvyks trečiadienį, 27 d. Gegu
žės (May), 1931, Lietuvių Piliečių 
Kliube, 376 W. Broadway, So. Bos
tone. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių dalykų aptari- j 
mui. Knyga “Aliejus” jau gatava, 
tat atsineškite ir mokesčius už šiuos 
metus, tai gausite ją.

K. P. Sek r.
(122-123)

YOUNGSTOWN, OHIO

tar-

džiais, paskiau sustojo ir pakraipė galvą, 
rodos stebėjosi tuo, kad jis vienas.

Ji taip pat norėjo pabėgti, lakstyti, ir 
kartu geidulingai prigulus, ištiesti kūną, 
paskiau atsigauti neansakomai karštame 
ore. Ji staigiai žengė kelius žingsnius, su- 
glausdama akis ir nubėgo į vištide jieškoti 
kiaušinių: Rado trylika štuku. Darbiniu-

Vis-

nu
kreiptas tolumon—į kaimą, paliktą toli-to
li šiaurėje.

Jis ją išnaujo paėmė už kaklo ir apkabi
no; bet, suspaudusi kumšti, ji smogė jam 
Į veidą taip smarkiai, kad iš nosies pradėjo

kė juos surinko ir atnešė. Kada kiaušinius tekėti kraujas. Jis atsistojo ir nuėjęs, at
aidėjo į bufetą, virtuvės kvapas vėl ją ap- sispyrė prie adverijos. Tuo laiku jai pa- 

jina^ išbėgo laukan pasilsėti gailo jo ir, priėjusi prie jo, paklausė: 
(Bus daugiau)

svaigino, ir 
• ant pievelės.

Iš Ūkininkų Veikimo

• Southbury ir Oxford, Conn.'pos pirmas piknikas, užtai pa- 
j sistengkime, kad atsilankiusie- 
I ji būtų viskuom patenkinti, 
j Taipgi piknike kalbinkime

, Nors ant ūkių mums reikia naujus narius į kuopą. Įstoji-
dirbti ilgos valandos, o ypač mo aplikacijas finansų rašti- 
pavasarį, taip sakant, nuo ninkas turės piknike.

, saulės užtekėjimo iki nusileidi-
* mo, bet veikimo ir darbinin

kiškų organizacijų reikalų ne
pamirštame. Pereitam susirin- , -

.'Rime A.L.D.L.D. 225 kuopos!Jau, ren.K««> J? davė orderi, 

. išrinkom du'draugu parinkti :į?d sūnų turėtume iki vahos.
7 aukų piknike gegužės 30 d. Į
• Tarptautiniam Darbininkų A p- ■
- sigynimui. Taipgi gavome! 
“ viėną naują narį jaunuolę

Paulina Kaitis. Nors dar ga-i 
na jauna, bet jau ir eilutes 
mokinasi deklamuoti. Užtat 
tėyam^reikia atiduoti kreditą, i 
kad stengiasi išauginti kūdi
kius darbininkiškoj dvasioj.

p-. Draugai ir draugės, da turi-; 
‘ me gauti daugiau naujų na- Į
* rių, kad išpildžius mūs pasiskirk 
; tą kvotą. Da daug trūksta, į
— * Nauja L.D.S. kuopa taipgi New Britain, kad pribus kal- 

povaliai ir lėtai, bet žengia bėti ne vienas, ale su dideliu 
pirmyn. Praėjusį surinkimą pulku New Britaino draugų

draugių. Bridgeport© 
lanko i draugai pranešė, kad jie prisi- 

yra girtina, rengę važiuoti pas mus į pik- 
sykiu perspėja ir

Draugai ir drauges, šis mūs 
piknikas bus skaitlingas. Wa- 
terburio draugai pranešė, kad

* * 
t

terburio Vilijos Choro sekste
tas; kalbos V. J. Valaitis iš 
New Britain,'Conn.; J. J. Moc- 
kaitis iš Bridgeport ir kiti kal
bėtojai. Bus gera muzika ir 
deklamacijų.

Southburio šlubis

Komunistiniai Lapeliai

ROKIŠKIS.— Prieš
i Draugai P. Bokas ir J. Tarno- mąją Gegužės pačiame Ro- 

Vilijos kiškio miestelyje ii šaitis pranešė, kad 
[Choro sekstetas daro ekstra 
repeticijas, o ir visas choras 

i žada pribūti. O mes jau ži
nome Waterburio Vilijos Cho
ro jaunuolius, kad moka savo 

: žaislais palinksminti publiką.
Draugas J. Kunca iš New 

i Haven rašo, kad choras Dai
na susimokinęs daug ražių 
dainų ir sako, kad ne tik cho- 

jras atvažiuos, bet daug ir pa
šalinių pribus iš New Haveno. 

'Draugas V. J. Valaitis rašo iš

ir visoj 
apielinkėje buvo plačiai pa
skleisti Lietuvos Komunis
tų Parijos išleisti lapeliai. 
Fašistai buvo baisiai išsi
gandę darbininkų ir valstie
čių demonstracijų. *

tapo priimti trys nauji nariai, bei 
Nariai ‘ susirinkimus 
skaitlingai,—tas 
Nekurie nariai susirinkime nu- nika, bet 
siskundė, kad negavo organo mus, kad mes po mūs pikniko 
MTiesos” No. 5; turėkite, drau- ant rytojaus važiuotume pas 

juos, žinoma, mes atsimokė
sime tuom patim. Ir jei brid- 
geportiečiai bus mūs piknike 
skaitlingai, tai ir mes tą pati 
padarysime. Gauta žinia ir 
iš Hartfordo, kad daugelis ža
da būt mūs piknike. Taigi, 
piknikas bus didelis. Progra
ma bus gera: dainuos Choras 
Daina iš New Haven ir iš Wa-

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menės gyvenimo ir fašistų 

*darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ....................... $1.50
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbiu Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: • 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 90-ta kuopa ren
gia šaunų pikniką sekmadienį, 31 
gegužes, Robinson giraitėj. •. Prasi
dės 12-tą vai. dieną ir tęsis iki ve- i 
luinos. Grieš gera muzika, bus ska- Į 
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame i 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai. I
(121-123) i ______ i 

PHILADELPHIA, PA.
Bendro Veikimo Komitetas šaukia.! 

visų kuopų ir organizacijų nepapra- i 
stą susirinkimą ketvirtadienį, 28 ge- ’ 
gūžes, Liaudies Name, 8th St. ir i 
Fairmoutit Avė., ‘8-tą vai. vakare, i 
Visos organizacijos, kurios priklau- , 
svte prie B. komiteto, dalyvaukit, | 
nes eina klausimas apie namo palai-. 
kymą ir kitus svarbius reikalus.

Komitetas. i
(121-123) ■

t MINERSVILLE, PA.
Komunistų Partija rengia metinį ; 

pikniką šeštadienį, 30 gegužės^ gra
žioj ir visiems žinomoj vietoj, Dar- j 
ley Spring pušyne, už kapinių. Pra
sidės 10-tą vai. ryte. Darbininkai ir ! 
darbininkės, kaip visada mūsų pa
rengtuose piknikuose būdavot užga
nėdinti, taip pasitenkinsit ir šiemet, ! 
o sykiu paremsite ir Savo klases va- ■ 
dą Komunistų Partiją. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti. Turėsime 
gerą kalbėtoją, dainuos Lyros Cho- 
ras iš Shenandoah, Pa. Taipgi ga
lėsit smagiai pasišokti prie geros 
muzikos. Kviečia Komitetas.

021-123)

ska- !

PONTIAC, MICH.
Visi lietuviai urmu į didelį pikni- ? 

ką, kurį rengia Augs. Prieg. Lietu- g į 
vių Amerikoj 54-ta kuopa. Jau du g j 
metai, kaip ši kuopa gyvuoja, tat |i 
nutarė surengti puikų pikniką del S i 
pasilinksminimo Pontiaco apielinkės j Į 
lietuvių, kuris įvyks sukatoj, Deko- !| 
racijų dienoj, gegužes (May) 30 į į 
dieną, 1931, ant Poviliiiko Tamkaus | Bi 
Farmos. Prasidės 12-tą vai. dieną | gj . 
ir tęsis iki vėlai vakaro. Bus gera-jl 
muzika, skanūs užkandžiai ir pakan-.Ei 
karnai minkštų gėrimų. Niekur ki- j s[ 
tur taip linksmai laiko nepraleisitc, j 2i 
kaip čia. Kviečiame visu šios apie-i 
linkės' draugijų narius dalyvauti šio-iBj 
je iškilmėje. Įžanga tik 25c ypatai. ijl

Kviečia Rengėjai. į?L 
KELRODIS: Iš Detroito automobi-| j[ 

liais važiuokite Vandack iki 16 miles1!,' 
Rd., ir sukite po dešinei, ten ketvirta $ 
farma bus pikniko vieta. ' ii1 

(121-1222) lįį

PLYMOUTH, PA. Į
Lietuvių Laisvų Kapinių apvaikš--flį 

čiojimas su prakalbomis bus šešta- į 
dienį, 30 gegužes, ant kapinių že- ; g. 
mes. Prasidės 10-tą vai. ryte, o pro- u 
grama po pietų. Bus geri kalbėto- g 
jai, dainuos chorai, 
me visos apielinkes 
lankyti, nes ne tik 
praleisite, bet ir d 
turėsite. Norintieji galėsit ir lotus 
nusipirkti, nes komisija bus ant vie- . 
tos. Važiuojant imkite karus West 
Pittston ir 44 iki Stone Bridge.

Kviečia Komisija.
(121-122) |

Todėl kviečia- 
lietuvius atsi
laiką smagiai 
asines naudos '

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS |-
GRABORIUS-UNDERTAKER

Ižbalsamuoja ir laidoj* numiruBiu» ant 
vinokių kapinių. Norintieji geresnio pii- 
tarnsvimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje kaukitės pas mano. Pa* mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už Žemą kuiną. __

NUPIGINTA KAIMAI

KAS TAI YRA TROfflHAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsfžymėjimus 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 Saidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susūn- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijom}. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 

. čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 

xį. tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

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

Lietuvos Darbininkes ir Pomife
Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei-

• kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių ’planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojitnas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių .teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačia'us, 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
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS '

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
gai ir draugės, 
Gal yra’ klaida

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

kantrybes, 
adresuose; 

greitu laiku bus pataisyta, 
kalbinkime naujus narius, kur 
tik proga pasitaiko, žinoma, 
mes dabar daug darbo turime 
su rengimu pikniko, kuris 
Įvyks gegužės 30 d., pas J. 
Ivanauską. Turime gerai 
Miką surengti, nes mūs kuo-



i

ĮVAIRIOS PASTABOS
Pirm

Žcgunls,

kalba apie

BROOKLYN LABOR LYCEUM Paulauskas,

Barkauskas,

KAINOS PRIEINAMOS

17th

GERAS VEIKALAS

antrašu
STREET1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA.

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

568.

Iždininkas yra

Telephone, Juniper 5'-

Ashley St.

Vardas
7:30

Mieauxa
au

mMmm*

Bremen

Ilarcutns

Shamo-

Harris-

Wood

Ave.

Visame 
Artoją,”

Ave.

Brent-

KRIAUčIAi 
STREIKĄ

KAIP ATSKIRTI 
FAŠISTUS

Montello, Mass.
ROKO DRAUGIJA

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

S. PARK. ST.. KAMPAS

Stripinis, 49 Sawtell

Street or Avenue
, State-------- j—

lid'"2 vat.’i 
YORK A 

228—tt^AVfilWEi K<rnnra«rttfr-St.

oooriunistų pozicijas ir lietu 
vių komunistų eilėse aplamai 
Iš čia plaukė ir jų pilnas pra 
laimėjimas rytų konferencijoj

se partijose. Kas gi iš

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

A.P.L.A.
Pirmininkas

Corliss Sta
Vicc-Pirmininkas-

Box 655.
Sekretorius—

ward Avc
Iždininkas— ]

West View,
Globėjai :—

G. Urbonas,
A. Žvirblis,

wood. Pa.
J. Urbonas

Pittsburgh

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

oportunistinis 
reikalavimas 
j kontr-revo- 

, daug deši- 
socialfašistų

Su dešiniaisiais reikia ne 
taikstytis, o mušt juos. Negal 
būt dešiniesiems nusileidimų. 
Gal būt vien jų kapituliavi
mas prieš Kominterną ir Ame
rikos Komunistų Partiją.

k,. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA

1931 METAMS:

tiją ir Kominterną, tas 
durs už partijos ribų 
sidurs už partijos ribų ir nenu
trauks savo kovos, tas neišven
giamai atsidurs socialfašizmo 
pelkėse.

Nors Amerikos dešinieji ne 
blogai įmanevravo, bet ne vi 
sos «b; 
naudai 
jsitnwkimas į revoliucinę ko
vą ir didesnis dešiniųjų trau
kimais nuo tos kovos ir net 
stojimas skersai kelio tai ko
vai, iš vienos pusės stiprino 
partijos linijos šalininkus, iš 
kitos pusės vis aiškiau rodė 
tikrą ffcečnffhyų oportunistų 
veidą. fa* daū-
gia

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

drių karštų gfcri-
> ypač -kuomet 
iiąf sužalęs, 
imas įvalias,

k* gardžių U**

L u t w i n’s S. all yw» 
plačiai žinoma nfe 
tik beit
h kteiį miėstU lietū- 
viams ir svętimtau- 
žiarns virš 20 metų. 
Taip pat
Real įstatė—-piritą- 
miil iv

Dešinieji Amerikos Įj.eiu.vi.ų 
k»Wiunistų eilėse bus sumušti, 
ktoip jie buvo sumušti ir ’kUo-

949-959 Willoughby Ave
Tel., Stagg 384?

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atati n Ramiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu

P ii-m 
Pirm

O

Nutarimų
41 "

Turto

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

Maspeth

Avc.

Buf-

Avė.

Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St. 
Pirm. K. Mažiliauskas, 598 Avc. A. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing

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

49th St.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avc.

Siųsdami pinigas su tavo adresu, užrašykite:

' FRANK A. URBAN PHARMACY
ĮSI METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. f.

211 First St. 
. Pinkevičius,

Lietuvių 
centraliniu 
yra generalis streikas, 
streiką kalba Hillmanas 
ba Generalė Taryba, lokalų 
Tarybos ir eiliniai nariai.

Kaip pasirodo, tai ne juo
kais ruošiamasi prie streiko. 
Darbininkai pritaria streiko 
šaukimui. Galima iš visko 
Spręsti, kad jei bus gerai pri
sirengta ir jei vadai neišduos 
darbininkus reikalus, tai gali
ma tikėtis aštrios ir rimtos ko
vos adatos pramonėj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Kas negali suprasti, kad fa
šistai yra darbininkų nepriete
liai, ir kad trokšta jų kraujo, 
tai gali spręsti kad ir iš šio 
įvykio. Privesime tik menką 
pavyzdėlį.
Amerikonas profesorius At

kins, New Yorko Universiteto, 
vakar paskelbė protestą, rei
kalavimą, kad chinietis Li ga
lėtų liuesai išvažiuoti iš Ame
rikos, jei jau čia jisai “pavo
jingas.” Gi skudurninkų fa
šistų “Vienybė” pareiškė, jog 
“gerai daranti” valstybe, kad 
deportuoja “užsitarnavusius.” 
Kad darloininkai kelia protes
tus, tai tas šlamštas šaukia, 
jog tie protestai tik apgavys
tė, kad nereikią protestuoti.

Pirm.
Pirm.
Užrašų
Finansų
Iždininkas Ig.
Ligonių rašt.
Iždo Globėjai

St.; S. "
Petravičiai 
P. Krušas, 
Visi Montello,
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredų, 7-tq vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Dabar eina geras veikalas 
(judis) iš Sovietų Sąjungos 
Cameo teatre. Veikalas va
dinasi : “Son of the Land” (že
mes Sūnus). Veikalą verta 
pamatyti; kurie jį matė, visi 
giria, kad* labai yra geras ir 
interesingas veikalas.

SoWtffc WWu 1 L 80 k. 
ussferim.;;.vr?.....2 (Ki. 

dJžsftkvrfttJi, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

■‘RAUDONASIS ARTOJAS 
Minsk, ŲJ<fik>vetekaja No. 63, 

Red. Lit. Gac,

Dešinieji susilaukė pralai
mėjimo “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavime. Dešinieji mato, 
kad juos laukia pralaimėjimas 
ir aplamai lietuvių komunis
tų eilėse. Nuo dešiniųjų at
simetą visa eilė svyruonėliu, 
taikstymosi Šalinti^ — And
riulis, Siurba ir iŠ čia tai 
ir plaukia tas dešfrrfųjų pašė
lęs pyktis prieš tuos, kurių as- 
menyj jie mato didžiausius sa
vo pralaimėjimų kaltininkus. 
Dešinieji nustoja lygsvaros ir, 
dar būdami komunistų partijos 
eilėse, atvirai spaudoj išstoja 
prieš komunistų partij ą 
(straipsniai “Vilnyj”), daro 
blokus su nepartiniais, net ir. 
su antipartiniu elementu, re
mia komunistų judėjimo rene
gatus, k. a. Butkų ir kitus.

Amerikos laikraštis “Vilnis” 
kovo ir balandžio mėnesiais 
buvo visai beprincipinis laik
raštis. Tokio krypsnio laik
raščiai net žalingesni, kaip 
grynai oportunistiniai. Jei 
laikraštis grynai oportūnisti- 
nis, tai lengviau darbininkams 
įrodyti jo žalingumą. Dabar 
gi, kovo ir balandžio mėne
siais “Vilnyj” tilpdavo straips
niai tai už Komunistų Partiją, 
tai prieš ją. Prieš—be Pruselkos, 
rašo Morkūnai ir kiti Komu
nistų Partijos priešai. Jie de
dasi Komunistų Partijos drau
gais ir kartu kasa jai duobę. 
O “Vilnis” talpina tuos straip
snius greta straipsnių už par
tijos liniją. Del tokio painu
mo medžiagoj, aiškus daly
kas, darosi painumas ir pas 
skaitytojus. Todėl teisingai 
statė klausimą tie partijos na
riai, kurie reikalavo, kad “Vil
nis” greičiau būtų paliuosuo- 
ta nuo antipartinio elemento 
ir paimta į Partijos rankas.

deši-
Par 
atsi- 

Kas at-

434 Library St
301

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

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

Prot. rašt. V. Mikai opas,
973 Central St.

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street

Paulenka
J2 Chase St/ 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St. . 4

Savo susirinkimus draugyste Gaiko 
kiekvieno menesio antrą nedėldienj, 
2-rą vai. po pietų, tltalų svetainėj, 

’^^^W^tlKT'ERU 

DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.
Valdyba 1931. Metams:

Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St.
Pirih. putfolb. M, BiaiHflfcwj, 28B Mupie

Avė. *
Prot. rą&. J. 481 Stid-

aon St.
Fln. rašt. J. Pilkauskas, 7 SėyJhour

St., West Hartftj............ .
Jžd. A. Kliinas, 36 
Maršalka J. Giraitis

Braddock, Pa
Avc., Brent-

Way, S. S

S V. ROKO DRAUGIJA,
' * MONTELLO, MASS.

Valdyba:
GelusevRFius, 51 Glendale

Keystone — Main 1417

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

Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E.
22nd St., ir J. Laurinaitis, 348

PILIEČIŲ NAMAS

Lietuvių Piliečių Kliubo na
mas jau iškilo, kiek jis galėjo 
kilti. Kalbama, kad apie pa
baigą sekančio mėnesio namas 
bus užbaigtas ir įrengtas.

Kliubas bus artimas kaimy
nas “Laisvei.” Linkėtina, kad 
Piliečių Kliube neįsigalėtų fa
šistai.

Rakandų susitaisymui Kliu
bas gaunąs paramos iš pašali
nių asmenų ir organizacijų.

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

dt avėtai' 
ft ba

_ _ spoW> ftft

tfk I blokh jrtrt

27 d. gegužės įVyks masinės 
.prakalbos, kuriose .kalbės ir. 

t motina vieno nusmerktų devy
nių negrų jaunuolių Scottsbo- 
re, Ala. valstijoj, Fishermen 
of Galilee svetainėj, 411 W. 
Biddle St. Vyriausiu kalbėto- 

:jum bus Charles Alexander, 
į Darbininkai turėtų visi daly- 
ivauti prakalbose, nes tai yra 
(labai svarbu prisidėti prie vą- 
romos kampanijos už paliuo- 
savimą nuteistų darbininkų.

Taipgi toj pačioj svetainėj 
ir tuo patim reikalu yra šau
kiama konferencija 5 d. bir
želio. Visos darbininkų orga
nizacijos pasiųskite savo atsto
vus į konferenciją.

Reporteris.

Amerikos dešinieji lietuvių 
komunistų -eilėse neblogai ma
nevravo 1980 m. ir 1-981 metų 
pirmam pusme|yj. Iki vasa
rio, 1931 m. jie buvo paėmę 
į savo rankas “Laisvės” ir 
“Vilnies” valdybas ir ėjo prie 

jĮ^ilno pačių redakcijų paemi- 
4no. “Laisvės” vyriausiu re
daktorium turėjo savo žmogų 
—Taurą. “Vilnies” vyriausiu 
redaktorium buvo d. Andriu
lis, kuris iki 1931 metų svy
ravo ir daugiau simpatijų ro
dė dešiniesiems, tai liudija ne 
vien dešiniojo pobūdžio d. 
Andriulio straipsniai, bet tai
pogi ir jo straipsniai, faktinai 
nukreipti prieš savikritiką. De
šinieji buvo paėmę į savo ran
kas taipogi ir “Vilnies” ir 
“Laisvės” a d m i n i s tracijas. 
Tam paėmimui daug padėda
vo Amerikos lietuvių komuni
stų eCntro Biurasj kuris su 
Siurba priešakyj laikė dešinių
jų pusę. Tuo tarpu tie, ku- 
p e ras reikėjo kovot su deši
niaisiais, persilpnai vedė tą 

Vkovą. Dešinieji veikė, ėmė 
pozicijas po pozicijos, o kiti 
savo laiku nesusigriebė, kad 
išstot prieš juos į tikrą kovą. 
Kova su opoYtumetais prasidė
jo su dideliu pavėlavimu.

481 Hudson St.
D)?augyštės susifiDkihiai alsibū 

na kas .antrą ketvertą kiekvieno me 
nėšio, Labor Lyėėhfn 
Lawrence St., Hartford, 
vai. vakat-fe.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III. \

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

Fin. sekr. B. Daųcenskas, 1552—10th 
Avc., E. .Moline, III.

Prot. sekr. J, Julius, 48th St. & 5th 
Ave„ Moline, III.

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St,
& 5th Ave., Moline, Ill

Maršalka J. Kailis 
Moline, III.

Dešinieji mėgsta įkalbinėti 
savo šalininkams, kad jie nei
na prieš Kominterną ir Komu
nistų Partiją, kad jiems vien 
rūpi daugiau demokratijos lie
tuvių komunistų darbe. Tai 
jau senos pasakos. Jau mes 
ne vieną kartą tai girdėjom 
ir kitose Kominterno sekcijo
se. V. K. P. (b) eilėse nuo tos 
“ d emok ratįjos” reikalavimo 
paprastai pradėdavo ir troc- 
kistai ir dešinieji, ir kiti opor
tunistai. Tas < 
“demokratijos” 
nuvedė troekistus 
liucijos stovyklą, 
niųjų nuvedė į 
eiles, nors socialfašizmo eilė
se jie nei šešėlio tikro demo
kratizmo nerado. Ten rado 
vien paprastą biurokratizmą. 
Ir nerūpėjo dešiniesiems jų ko
voj ‘ ‘ d e m q k r a t izmas.” Jie 
vien dangstėsi “demokratiz
mo” obalsiu, kad-lengviau sek
tųsi jiems apgaudinėt mažiau 
prityrusius komunistų partijos 
narius. Ir Amerikoj deši
niems oportunistams ne demo
kratizmas rūpi, o kova prieš 
bolševizmo pnncipus. Bet ne
drįsta dešinieji tikrą savo vei
dą iškart parodyti, todėl ir 
dangstosi jie demokratizmu, 
kad to “demokratizmo” darbu 
lengviau sektųsi griovimo dar
bas varyt.

kriaučių kalbose 
klausimu dabar 

Apie

Su širdžia jie atsiduoda vals
tybės “dorumui ir tęisihgu- 
mui.” Gi patys Amerikos in
teligentai mato, kad ta valdžia 
nėra teisinga. Tai čia ir reiš
kiasi fašizmo pasiutimas.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonttii 
man prisiųsti IJRBAN’R COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

jokių šalčių nebijo. Už 7fic už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius

141 Snwtclle Avc.
Bale-

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis,

1323 Muskegon 
Vice-Pirm ininkns—A. Kareckas,

730 Nason 
Nutarimų Raštininkai—K. Rasikas,

R. R. 9, Box 
Turto Raštininkas—A. Garbanauskas,

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

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

G Ames Si.
Stripinis, 

Sawtejlc Avė.
rašt. K. Vęnslauskis, 
Andover ♦ St.

Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 
153 A mes Sf.

Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: I’. Kru
B. Zdanavičių, 11 Glendale St 
vi čia, 86 Webster St.. 
Maršalka A. ■ Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi ' Montell, Mass.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PR1EŠFASIST1NIS K-TAS, 1931:

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

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

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

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

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

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Fin. Rašt.
Ave.

Iždininkas’ T. Petrauskas, 29 Merton
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 i 

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 3 9 Ames į 
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus' laiko ihrmą ^redą j 

kiekvieno mėnesio.
S, Mačiulaitis- 57 Arthur St.
Ames St.; M. JžizukevicEia, 153 j 
Ames St.; P. Krušas, 1'41 Sawtell I 
Ave.

Maršalką F. Saulepas, 20 Faxon St, ' 
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn^ paskutinį 

panedSlj kiekvieno mėnesio. i

VALDYBA 1931 METAM:
V. GclusevičJus, 51 Glondale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St. 

rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 

Petrauskas, 22 Merton St. 
L. Baronas, 20 Faxon St.
F. Alusevičia, 18 Intervale 

Mačiulaitis, 57 Arthur St. ; S. 
, 702 N. Montello St. ; Maršalka 

141 Sawtell' Ave.
Mass, 

susirinkimus laiko kiekvieno

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILI BOKYKU 
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių MechanUcų ir šoferių 
Išsimokinkite.nfcnjausiąs rūšies mo 

derniškai į t engto j' Amato MokykhA 
T B Bendrasai taisymo dalbas,' pratiM 
<■*!» kas šapoj lavinimas; abelni pertai- 

L symai, pritaikymai; sudėjimas ir. W 
sfctrstymfts įvairių rūšių motorų’ 
elektrines sistemos, batarfijos, "mag- 
nethi, pYadėtojai (Starteriai) ir eiėĮKt 
ros gamintojai. Klasės^dioną ir ifi® 
tį. ' Ekspertai niokot 

Atsižvelgiairt j bedarbę, „męs jiumušėme ijihiQ jnęęhą 
knina nuo ;$7!^iki $50

' ' ' Įraitfchri *ir Baliniai Drabužiai Veltui
* -ŠpeciaHs.-važiavimo-kursas *$19.. Laisnis ir -Diplomą- iUžtikri»w» 
Atdara šiokiomis ------ *

madieniais 10-tą vai

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH,

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

B. Figcns, 221 Second St.
Ir pus Šlageri,

L4JTV1NA73

'RONT ..J$TWBT, ELIZABETH
k-Trinitr .

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

MASS.
V looms

Laikiną^ Suvienyto fronto 
Komitetas (jįyftijnui SeMtsbo-' 
ro skiriamų1 elektros kėdėn 
devynių negrų jaunuolių dar
bininkų išleido atsišaukimą jį 
visas darbininkiškas organiza- ■ 
cijas, unijas, kliubus ir kt. Vi- ; 

-v-iriririTi js' ' isus šaukia, nepaisant politinių i sąlygos ėjo jų bei re]įginįu skirtumų, stot į 
dMbminkų behd^ h. gelbgt nyo . 

mirties minimus nekaltus neg
rus jaunuolius. Visos tos or
ganizacijos turi išrinkti ir pa
siųsti savo delegatus į Suvieny
to Fronto konferenciją, kuri 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 
28 d., 8-tą vai. vakare, Cairo 
Hall, 528 Massachusetts Ave.,

, v. . .Bostone, Mass, besimu-! ... v iVisos organizacijos, net baz-1 
nytinės, kur tik priklauso dar-Į 
binipkaį, yl&Pra“J 
nešti dieną, valandą ir adresą,, 
kur jos laiko savo susirinki
mus. Rašykite bei asmeniniai I 
kreipkitės į Provisional United 
Front Committee, Room 6, 113 
Dudley St., Boston, Mass.

Nepamirškite išrinkti dele
gatus į ateinančio ketvirtadie
nio Suvienyto Fronto konferen
ciją.

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

VALDYBA 1Q81 M.:
Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland 
Avė.; Vice-pirm. M. A. Birsenas, 
6388 Sparta Avė.; Nutar. rašt. V. J. 
Geraltauskas, 7715 Dayton Ave.;
Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand
on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Ave.; Iždo Globėjai: Jieva 
Vegeliene ir Ona Guntarienė.

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

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Kl>. Sekretorius ir antrašas. 
J.—Saulis, 3225 Stafford St 

Pittsburgh, Pa.
3— P. Sadulienč, 108 Cress 

l’a.
4— P. Grabauskas, i 

nnndoah, Pa.
5— M. PaulaviėlonČ, 

McAdoo, Pa.
6— M. K. Gustorienč 

Cleveland. . Ohio.
7— J. D. Sliekas, 

wood, Pa.
8— W. Stačinskas, 

Pittsburgh, Pa.
9— .1. Yasadaviče,

Kensington,
10— J. Albauskis, 

Heights, Iii.
11— Anna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kindcris, 

Ambridge, Pa.
13— Antanas Miliušis 

burg, Pa.
14— Geo. Urbonas, 

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

17—K. Levine, 242 Penn Avc.
'Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą, P. O. Box 201 
W. Va.

20— A. Botyrius, 
22—P. Cibulskis,

N. Y.
24— P. Sodoikis,

Youngstown,
25— A. Deliilinkaičiūtė,

falo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 22

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis,
29— Antanas Kubilskis, 

ter, Pa.
30— J. Lconaitis, 107 N 

ton, III.
31— N. Zubrickas, 2304 

tramek, Mich.
32— K. Bakanauskas, 6t 

Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 

Grand Rnpids, Mich.
34— Andrius Ivlinkelis, P. O, 

ton, III.
35— K. Bagdonas, 114 N. ’ 

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, P. O.

burg, II). ,
37— L. Aimanas, P. O.

Shannon, Pa. i *
38— M. Tamulicnė?' 102 E.

Frankfort, III.
39— Tony Zcdolck, 514 Autumn 

linsville, III.
40— Anna Kirtiklis, 1388 Andrus 

Ohio.
41— J. Gueiavičienč, P. O. Box 

Ill.
42— Frank Miller, P. O. Box 264 

III.
43— J. Kuras, 030 Williamson St., 

Mich.
44— M. Ažukienfl, P.
45— M. Savukaiticne, 

Pa.
.46—J. Petrauskas, 

Ind.
47— .1. K. Alyfi'uis, 

troit, Mjrth.
48— -Ant. Malinauskas,

crsville, Pa.
49— 'A. .MatulovWiw, 

m<dbk»nV N. Y.
50— Cb. Adomaitis, 

PIttsb«, W|.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priedas? 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsejušius

Urbo Lai Tabs
tai kanuolė prir.8 kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už

kietėjimą—kuris žmogui pagami
ną daug rūpesčių ir sunkių ligų, 
25 centai už skrynutę.

. A. ANTRAŠAI 1931 M
CENTRO PU,D. KOMITETAS 

. ROGERS, 312 Oregon S 
Pittsburgh, Pa.

' STAŠINSKAS, 
Now Kensington, Ta.
-J. MILIAUSKAS, 626 
., McKees Kocks, Pa. 
IC Urmonas, 37 Norwich

Astrinkim Kovą su Dešini ai 
aiais ir Taikstymosi $ąjinjnkai& Jliųju uekapituliuos prieš

•1108 EtitftbeOi Av0.
Iždininkas—A. Daukšas, >

1131 Walker Ave.
Iždo Globojai: _

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave, ir T.
Grušiūtč, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avc. ir O.
Vilku vienė, 718 Richmond 

Trustisai;
T. Rasikas, A. Lujus,
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentą 

Salės valytojas—F. Žcgunis, 
Sales parandaVotojas — ,

1108 Elizabeth Avc.
Draugijos 

mėnesio 
1057-63

Corliss Sta. 

t., Carnegie, 

Swntara Rd., She- 

123 E. Monroe St., 

10841 Benwood 

3121 Elroy Ave., 

2310 Sarah St., 

538—3rd Avc., 

1100 Union Avc., ' 

1039—4th St., 

439 Maplewood 

P. O. Box 151, 

434 Librnry St.,

, New

Chicago 

Monon-

I Avc.,

Vcsta-

Brad- 

Aliquippa, 

Penn Ave. Extension, 

O. Box 201, Minden, 

Box 126, Slovan,' Pa.
70-42 Link

1324 Powcrsdale 
Ohio.

Eckert St. 

. Muhanoy

Box 24, Wilsonville, Ill
Box 286, Coal Cen- 

. Duquoin St., Ben-

Hewitt St., Ham-

9 Oak St., Easton,

> Scribner Avc.,

i. Box 147, Royal 

Vine 

Box

. Žiūrįs.
i Eleventh St, 
Garbanauskas,

susirinkimai . įvyksta kiekvjpno 
antrų ularninkų savam name, 

Hamilton Avc.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas V

Clark PI.
Nut. Sekr.

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

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 50 

Dayton St. .
1 Iždo Globėjus P. Kahiietienė-, 

144 So. Park Sfe, II Iždo Globėjus 
J. Krakauskas, 300 First St.

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

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

Castle

West

Avc., — 

St., Akron 

400, Benld 

Buckner, 

. Saginaw, 

Box 426, Zeigler, Ill. 
•O. toox 26Ž, Cuddy, 

JO. ®t»x 11«, įUanford, 

2322 SMaiHon ’Avc., De 

, O. Box 246, Min 

6 -£ęn Eyek Sj.-. 

Lnger St,, N. S 

i S. Bfthrtre St. 
4046 S. K’ttncisco Ave.,

53— J. ČJiffšHkUluis, 437 ;&)m St., Tarnaqua, 
Kft-

54— Gib. Brakhifl, 222 OtyStiil Lake Dr., 
Pontine, Mich.

55— Tom. Sbpata, 1130 Sycuhlore St., Wash- 
ingtpn, Ph.

56— -V, GlaubUčius, 816 George Ave., N. End 
WIIkos-Basre, >Pa.

57— —J ciin Norkus, 851 Ferdlhhnd St., Sot’an-
ton, Pa.

58— 41. N. VaJąhčhaUaky, 11 Bigelow St.
Brighton. ’Mans/

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo' ęiti ,<įu 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės jevoliucij.gs kelius.
Supažindina 'sdvb'- lia.ifr/tojužl sų 

pasaulyje, o tąii^'WW««W 
piltis -į^ykiąkr jfcWWjwnej ekono-. 

>' Hiikbj ir 'kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijas ir Sovietų valdžios ve- 
darhą naekmalį darbą tautų ma

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

vą už savų Šakalus.
Kiekvieni 4tfirIHhinko,
tarnautėįo j^lstfečio jfeimy- 
na, koO W^nt'b 
privalo 
ti sau vtetetns Wants ’

Jei turi a 
gentinol , -
juj ar h<pwmun
rcvoliucK,'*^ ......... d” ■*" '
ruok jidfhis

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

•iwifem Aritojai.”
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VIETINES ŽINIOS K RE1KALINGA moteris j restoraną, 
suprantanti tą biznį, arba reika

lingas partneris. Gera proga. Kreip
kitės i “Laisvės” ofisą.

(120-125)

Šaukia Paremti 
Jaunuolių Dieną

! Policmanas V. Ambrozas 
Teisme už Suokalbius

i Prieš Moteris

{perilgai jį laiko, kad ir lei- 
j d ž i a m o, j v i e t o,i. Jei g u a u t o-
jmobilistas, nuvestas i artimiau- 

Geguzės 29 d. Į\yks kiiau-igĮ.^ [policijos stoti prisipažįs po 
. čių 54-to skyriaus Lygos svar-; ‘ ‘ ‘ -
I bus susirinkimas “Laisves” i 
svetainėj, 7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės lygiečiai I 
■ir nelygiečiai, kurie tik pri-1 
{klausote 54-tam lokalui, visi I 
ateikite į susirinkimą, penkta-{ 
dienio vakare.

Turėsime visi bendrai pasi-

PO

Sh.

Naujas Patvarkymas
bedarai už juos nei vieno Automobilistams
Lvll L\J •

vy

Išvagia Ex-Kareiviy

langą
Polio

tu sau-

jvyks “Lais- 
Pradžia 8*tą

parduot. Bet šėrai buvo visiš
kai beverčiai ir nieks nedavė

Dabar tas bedarbis areštuo-1 
tas ir po $1,500 parankos lai-j 
komas. Bankininkas gi ligo
ninėje. Bet jo nieks nemano 
areštuot už suktybes.

i Ambrozą. Jis nekaltai arės-1

M. Stakov, 
D.N.Y.D.O. Sąryšio Sekr. 

(22-24)1

čekis taip 
Friedberg 

ant Pitkin 
Vagis ga

vo $70 vertės radio ir $300
grynais pinigais.

Išleista naujos policijos 
zriausybės patvarkymas auto
mobilistams, kurie palieka są- 
vo automobilį ne vietoj arba

; nebereikės dabar 
'būti teisme, kaip 
' prieš nusikaltėli.
vinimas policijai.

policmahui 
liūdinink ui 

Tai paleng-

ta v tt •• -cr- u- t I New Yorke prasidėjo teis- Darbo Unijų Vienybes Lyga . v vinrin vT.rnt..,tini. Darbininku An.lmas. Pries pohcmaną Vladą V.

tavęs""italę motėrį’ Rožą Ric- kalbėti apie ateinančius loka- I PeĮlktaidS PnslapYJC 
chebuono. Mat, moteris atsi- 0 valdybos perrinkimus. Kai;
sveikindama einantį darban lietuviams knaueiams yra go-

ir Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas išleido pareiškimą, 
šaukiant visus darbininkus 
remti Nacionalę Jaunuolių 
Dieną 30 d. gegužės. Nurodo, 
kad virš 2,000,000 jaunų dar
bininkų Amerikoj yra bedar
bių, kiti milionai jųjų dirba 
po skubinimo sistema ir gau
na skurdų atlyginimą.

Todėl pareiškimas ragina 
visus jaunuosius darbininkus 
30 d. gegužės sumobilizuoti 
visas spėkas kovai prieš besi
artinantį imperialistinį karą, 
už bedarbių apdraudą. prieš 
skubos sistemą, prieš algų ka
pojimu?, ir organizuotis į re
voliucines darbininkų unijas.

1 savo vyrą, atsidarius
i pamosavo jam ranka.
i manas gi atėjęs sako, 
jkiesi vyrus iš gatvės; todėl esi 
.'areštuota, kaip pasileidėlė.
Paskui jis davęs moteriai su
prast, kad jinai gali būt pa-I 
liuosuota, jeigu duosianti

{gerą kyšį.

Atleido Du Tūkstančius 
Darbininkų

Daugiau Vietos Žinių

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Užpuolikai Apiplėšė 40 
Mūrininkų New Yorke

rai žinoma, mūsų 04-tas ioigi-i ,, 7 X c I
las turi padaręs tarimą, jog' 
kada viršininkai išbūna metusi

: laiko ofise, tai būna ju dar-i ,
1 i , v'._ — i PARSIDUODA tu ubuotes viso meto perziureji-l Galima pi
’ į mas, ar tinkamai atliko savo į setais

I užduotį ar blogai. O antras i į1, 
} dalykas, tai Lygos organizaci-;J et 11 1 I , . , . j • • v •ha turi savo liniją turėti ir ži
noti, kaip toliaus turi vesti lo- 

{ka’e reikalus. . I IŠRANDAVOJIMAI i

P ARDA V IM A i I

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

WHIJIWIMWIWIW.

Brooklyne Edison kompani-į.......
ja vienu kartu paleido iš dar- { 
bo 2,000 darbininkų.
nija tai padarė tuo tikslu, kad Gimė 
sutaupinus $50,000/ Nes da- 
Bar artinosi. dArbininkų vaka-

Įcįjų laikas ir kompanija, duo
sit revolve- { dama' 2,000 darbininkų apmo-

riais sueiltavo darbininkus'lal- Ik^.a^,vaka,cijas-,k£p TT'T 
ke pietavimo ir atėmė iš visų i 
tik ką gautas algas. Mūrinin
kai gavo “pėdės” 10-tą vai. | 
ryte po num. 1 Christopher St.! 
12-tą vai. visi susėdo pietau
ti, turėdami su savimi ir gau
tąsias pėdės konvertuose. 
Penki starkūs jauni vyrai įėjo 
su atkištais revolveriais ir įsa-j 
kė rankas laikyt augštyn. { 
Trys atkišę revolverius tėmijo, 
kad darbininkai nebandytų I 
pasipriešinti, o du kiti plėši
kai išrinko pinigus iš visų dar-i 
bininkų.

Iškraustę kišenius, plėšikai 
leidosi skersai Green Ave., o' 
40 mūrininkų leidosi šaukda-1 
mi vytis. Plėšikai pasiskirstė { Bedarbis tarnautojas 
j visas puses. Mūrininkai nu-jKalesen pavojingai yla subadė 
sprendė vytis jų lyderį. Dasi-: bankininką C. A, Deaną, 120 
viję iki Washington Place, su-jBroadway, New Yorke, ker- 
gavo plėšiką. Mūrininkai, vei- gydamas už prigavystę. Mat, 
kiausia, būtų užmušę jį ant! Per to bankininko prikalbėji- 
vietos, bet pribuvo policistas j mą jis_ buvo nusipirkęs už 
ir su revolveriu atėmė plėšiką'$200 Šerų kokios ten žibalo 
iš mūrininkų. Atėmęs iš mū-1 kompanijos. Netekęs darbo, į 
rininkų plėšiką, įtempė jį į i mėgino bedarbis tuos Šerus! 
krautuvę ir laikė duris užblo- 
kadavęs, kad neįsiveržtų mū
rininkai. Plėšikas pasisakė 
esąs Bernard Keegan, 19 me
tų; gyvenąs po num. 777 
Tenth Ave., New Yorke. 
' Pas suimtąjį nerado jokių 
pinigų ir buvo manyta, kad 
mūrininkai suėmę nekaltą 
žmogų. Bet detektyvams nu
ėjus į suimtojo namus, suras-1 
ta paveikslas trijų asmenų,) 
kuriuos mūrininkai pripažino, I Bonus iš Dėžučių 
jog tie žmonės apiplėšė juos. 
Su tuo paveikslu detektyvai 
užklupo kliubą po num. 726 
/Tenth Ave. ir areštavo 10 vy-

Nesenai 4 plėšikai atėmė iš 
Arundel Korporacijos $4,000 
darbininkų pėdžių netoli Ful
ton St., Brooklyne. Spėjama, 
kad tai tų pačių plėšikų šai- 
kos darbas.

Darbininkų Mokyklos 57 
Studentai Užbaigė Kursus

miau darydavo, būtų išmokė
jus $50,000. Tokiu būdu ji 
nusprendė paliuosuoti juos 
nuo darbo ir paskiau priimi
nės, jei reikės kaip naujus, ku
riems nereikės vakacijų.

Matthew S. Sloan, preziden
tas Edison kompanijos, yra 
nariu J. Walkerio “darbų” tei
kimo komiteto. Taigi, kaip 
matote, ir “teikia darbus,” 
2,000 ant syk išmesdami 
darbo.

i Bedarbis Atkeršijo Šerų 
Maklioriui

Telephone, Stagg 1-1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROŽIŲ ŠVIEŽOS VALGIA!,* GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykj 
/atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAINAUJA LIETUVIŠKA 

RESTAURACIJA 
išiuomi pranešame lietuvių vi- 
I su ©menei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau- 

t 5411 Orow Ave., ant pirmo raciJas Montello, Mass., ir So. 
Brooklyn, n. Y. i Boston, Mass. Taipgi yra dir-

(I2wi.-123) i busi už kukarka keletoje lietu- 
ivių valgyklų Brooklyne. Atei- 
j kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkes

miestą,, 
owers Street PARSIDUODA

storo yra 3

Biznis geras.

kendžiu štoras, prie 

kambariai gyvenimui.

Kreipkitės po No.

Brooklyn, N. Y.

Draugai ir draugės, turite 
‘atkreipti domę į dabartinę pa- 
idėtį. Matome, kad ITillmano 
{mašina verčia mus tiek bo- 
isams lenkti galvas ir algas ka- 

Kompa-1 potis. kad toliaus jau nebega- 
' ” > pakęsti ir nepajėgiame 

'savo šeimynų išmaitinti. O dar 
pas mus, lietuvius, yra mintis, ..---- v, -,-! . . -i i • i- ■ New Yorke,kad jau sulauksime liepos pir
mos dienos, tai būsiąs genera- 
lis streikas Hillmano iššauk
tas; tuomet jau būsią algos 
mums pakeltos ir . dirbtuvėse į 
turėsime geresnes sąlygas, i 
Draugai, kurie taip manote, I 
tai kiaurai klystate. Hillmano I 
mašina niekad nešaukė geno-1 
ralio streiko ir nešauks jo. Ka
dangi jiems prireiktų susipyk- ’ 
ti su savo draugais fabrikai!- j 
tais, tai būtų jiems didelis nu- I 
sidėjimas. Bot ve ką jie pa-1 
darys, kaip ir kitais metais, tai 
“stapičių,” ir tada jie turės 
progos apkrauti eilinius na
rius naujais mokesčiais.

Taigi, kriaučiai, visi ateikite 
į susirinkimą, kur turėsimo 
pakalbėti tais klausimais. 
Darbo Unijų Vienybės Lyga 
šaukia jus, kriaučiai, i kovą 
prieš Hillmano mašiną ir tam-1 
priau susirišti su Lygos orga
nizacija, kuri viena tik veda 
kovą prieš dhrbo žmonių iš
naudotojus ir prieš patį Hill- 
maną.

Lygos Sekretorius J. S.

PASTRAND AVOJ A 4 kampiniai 
kambariai, visi parankumai, arti 

14th Street subway, tik blokas ir pu
se. Randa $27.00 Kas pasirandavos 

{iki pirmos birželio (June), menesis I 
dykai.—282 Cooper St., Brooklyn, N. I

i I’ASIRANDAVOJA kambarys 
, šviesus ir švarus 

apšildomas. Esant reikalui.
gyt namie gamina. Važiuojant im
kit Lefferts Ave. City Line eleveiteri, 
išb.pkit ant Grant Ave. stoties ir pa-

garu

JONAS STOKES 7
Lietuvis Fotografistas 

šiėomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Buvę kareiviai, kurie laukia 
iš valdžios čekių, kaip savo 
bonų dalies, turi apsižiūrėt. 
Btooklyne paskutinėmis dieno- J 
mis vagys išsikrapštė kelis lai-1 
škus su tokiais čekiais iš laiš-1 
kinių dėžučių priemenėse. Jie 
padirba parašus ant čekių ir 
bando juos pinigais išsimainyt. 
Vienas pavogtas 
buvo išmainytas 
Radio krautuvėj, 
Avė., Brooklyne.

; —!  ------------------------ m

1 1 e., Komitetam Darbininkiškur, NEW YORK. — Sekantį 1' J ..
trečiadiepj, 27 d., gegužės, 8 vTĮ(aniZclCl]lJ
vai. vakare, Manhattan Ly
ceum, 66 E. 4th St., Wm. Z. 
Fosteris kalbės tiems studen
tams, 'bet sykiu bus ir masinis 
mitingas su koncertine progra
ma.

Tai didžiausias skaitlius stu
dentų Darbininkų Mokyklos 
yra išlaikęs egzaminus vienu 
kartu, šitie studentai bus re
voliucinio darbininkų judėjimo 
oficieriai. Jie mokinosi, kaip 
suprasti kapitalistinę sistemą, 
ir kaip organizuoti ir vesti 
darbininkų revoliucines kovas 
prieš ją.

Draugas Fosteris, be abejo, 
kalbės nurodydamas studen
tams jųjų užduotis darbininkų 
judėjime. Todėl ir visiems 
darbininkams yra svarbu būti 
tame parengime ir pasiklau
syti draugo Fosterio prakal
bos.

Trečiadieni, gegužės 27 
vakare, yra šaukiama susirin-i 
kimas komitetų nuo darbinin
kiškų organizacijų. Ypatin
gai sekretoriai turi atsilankyt 
j šį susirinkimą. |

Tame susirinkime dalyvausi 
ir kitų tautų darbininkiškų or
ganizacijų komitetų atstovai.

Lietuviai, turite atsilankyti 
nuo visų Didžiojo New Yorko 
organizacijų, kaip tai: iš Mas- 
petho, East New Yorko, So. 
Brooklyn©, Central Brooklyno, 
Ridgewoodo, Williamsburg© ir 
New Yorko.

Susirinkimas yra šaukiamas 
labai svarbiu reikalu.

Susirinkimas 
vės” svetainėj, 
vai. vakare.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

i Šį metą turime geriausias Perina- 1 
ment Waves, sulig vėliausios meto- , 
dus. Kurie atsilankysite, gausite g’e-- 
ra, teisingą patarnavimą už prieina-i 
mą kainą. Specials turimo 4 dienas ' 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- i 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną į

; dolerį $1.00, Marcei arba Einger Wa-; 
ve. |

518 GRAND STREET
I Antros durys nuo Lorimer Street, j 

šalo aptiekus į
BROOKLYN, N. Y.

/

Naujoku Cigarų

Kainos po 
10c ir 15c

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 

Brooklyn, N. Y. ■ 
Naujoj vietoj 
s t u <1 i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 

' voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

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

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

Tel., Dickens 2-1182

................................ r ...-
Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

libalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikūtynomn ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenu« 
BROOKLYN, N. Y.

JONO ARBA 
PETRO

♦ • y.' t,’- .‘JMipTj • T

MOT. LAlJKVjS.^Fotografas

■. / A'' • •<. ■'

. y*, č y*’--,*4 .# ■ i v.... * *»■ * * y -

Geriausia Studiją, BrodMUfW^^^Ateikit Persitikrinti

TEL., STAGG 2-0783

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

t

i361

_jj

O

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUVIU 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

be Mes

■M

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

A. M. Balchunaš, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

Mūsų išdirbystė savo ei-, 
garų gerumu įsigijo popu-, 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista-1 
tome savo garsiuosius eiga-1 
rus ne tik į artimesnius mie- ! 
stus, bet ir į tolimesnius, i 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir ■ 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALTAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

7:

(Levandausk&s)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETEJę

'••5

o

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

1 KZ

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

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

Kundroto aptinka yra didžiausia (r seniausia vaistinė.. 
Mes specialistai sutaisyti daktaru receptus, ir užtikri- 
uam, kad sudėtinės žiu receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

CSe

taip pat turime žolių ir gerą sandflj gyduolių. Kiekvi^n 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEK A

o

Hkirpkit žį Bkelbhui k trisiisMl karts bu atsakymo.

P. J. KUNDROTĄ, haviiunkab

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvža Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514




