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Miesto Svetainę
GREENWICH, Conn.-Ge- duota.

kariški, bandy- kelių darbininkai, matomai, I nybės Lygos narių.

Vienok jie dar

koks gudrus tas ponas! 
jisai prieš “algų kapoji- 
Tik reikia įvesti tokia 

sistema, kad bus galima

Be spau- 
be laikraš- 
tai Ameri- 
liktųsi be 

įrankio.

apgavikų unija nieko nesi 
rūpina darbininkais.

s ranka nesi
gaili nieko. Tik griežta ko
va gali prieš ją atsispirti.

Pereito sekmadienio New 
Yorko “Times“ knygų peržval-

“tvarką”. Dar

gresmanai jau kalba, kac 
reikės tą klausimą svarsty' 
ti kongrese.

šiame veikale autorius kalba 
apie Sovietų Sąjungos valstie
čius. 1

Hindus lankėsi Sovietų Są
jungoj pereitų metų vasarą, 
kuomet uoliai ėjo kolektyviza
cijos darbas kaime.

“Red Bread” — Raudonoji 
Duona—parašyta Hinduso. Ši-

M t . darbininku reikalavimu

: “no- 
nuversti” Amerikos 

Tai veidmainiškas

fašistai labai gėri- 
parašo eilutę apie 
valdžią Lietuvoj, 
mokėtų, kad kas Kai i 

kurie ir Amerikonai kon-|

J

tas autoriuj gana gerai atsi- Pagalinus Pravda 
liepdavo apie Sovietų Sąjungą, kokį skirtumą ~ d:

mažinti “atsteigimui gerų

tuodami prieš algų kapoji- 
įmą. Kapitalistiniai laik- 

, kad apie

racijos, bet imtų patys sa- remiant, kad jisai būk

KRISLAI
Knyga-4“Stalinas.”
Knyga-^Red Bread.’’ 
Jie Pavydi.
Negali Išspręsti.
Konferencijos.

Rašo V. Bovinas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

Vargiai dabar yra pasaulyje 
tokia šalis, kuri kreiptų į save 
tiek domės, kaip kad Sovietų 
Sąjunga. Tik Amerikoj vien 
šiais metais išleista jau apie 50 
knygų apie Sovietų Sąjungą.

Nauja kūryba, marksistinė 
ekonomijos sistema; Komunistų 
Partijos valdomos šalies kili
mas, bu joj imas — auštanti nau
ja aušrine.

Ot, kas interesuoja platųjį 
pasaulį apie Sovietų Sąjungą.

knygos “Stalinas.“ Šį veikalą 
parašė Isaac Don Levine.

Peržvalgininkaš giria tą Le- 
vino knygą. Suprantama, “Sta
liną“ parašė buržujus rašyto
jas, todėl jį giria “Times“. 
Vienok ta knygų masė eina ko
munizmo ir Sovietų Sąjungos 
naudai. Gana to, kad tos kny
gos pasako, jog bolševistinė So
vietų Sąjunga yra, auga ir bu
joja.

Lietuviški 
si, jei kas 
smetoninnę 
Jie pinigus 

v garsintų Smetoną buržuazinėj 
spaudoj.

Ir kaip jiem pikta, kad jų 
gerbiamoj kapitalistinėj spau
doj (“Times“ magazine) pirmą 
puslapį užima komunisto Sta
lino, o ne Smetonos paveikslas.

Pereitą savaitę susirinko 
Meksikos neva kongresas iš
spręsti krizio klausimą, šauk
ta net specialė sesija. Bet iš 
didelio debesio maža lietaus.

Susirinkę buržuazinės Meksi
kos atstovai nesurado, iš kurio 
galo' atsimezga bedarbės, kri
zio mazgas. Tad, negalėję 
klausimą išrišti, pasiginčijo ir 
vėl išsiskirstė. Pasirodo, kad 
šio krizio išrišimui reikės kietų 
proletarinių rankų.

Eilė buržuazinių konferenci
jų svarstė pasaulinio krizio, po
litikos, muitų ir ekonominius 
klausimus. Bet kas išėjo iš tų 
konferencijų? Nieko!

Washingtone konferencijas 
laikė tarptautinės prekybos rū
mų atstovai; Londone—konfe
rencija kviečių klausimu; Gene- 
voj—konferencija Europos uni
jos reikalais; Nankinge—Chini- 
jos fašistų konferencija.

Ir kas nuveikta? Kur pliu
sai? Jų nėra. Visose konfe
rencijose kiek užlopinta kapi
talizmo skylių, tai dar daugiau 
jų praplyšo.

New Yorko “Post“ ir vėl tal
pina serijas straipsnių apie So
vietų “prekybos pavojų.” Rašo 
tas patš Knickerbockeris. Pir
ma jis rašė daugiau iš Sovietų 
Sąjungas. Jisai ten j ieškojo 
“verstino darbo,“ bet nesurado.

Dabar tas ponas rašo iš Ru
munijos, Romos, Paryžiaus. Jo 
tikslu, matomai, yra sukelti ka
pitalistinį pasaulį prieš Sovietų 
Sąjungos prekybą. Pavojus, 
kad Sovietų aliejus “nepaskan- 
dintų pasaulį“ ir nęužpiltų grū
dais. Suras ir daugiau “pavo
jų.”

Labai “gudriai“ į savo kiše
nių nukalbėjo plieno magnatas 
Schwabas Geležies ir Plieno In
stituto susirinkime. Jisai pa
reiškė, kad plieno ir geležies 
pramone dabar eina tik apie 50
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Sovietų Sąjungos Spau
da apie Genevos ir 
London Konferencijas
MASKVA.— New Yorko 

“Times’ korespondentas pa
duoda žinių iš Sovietų Są
jungos spaudos apie tik ką 
pasibaigusias konferencijas 
Londone ir Genevoje. So- 

;, “Ekonomir 
nis Gyvenimas,” pareiškė, 
kad Genevos konferencija 
nesumažino kapitalistų an
tagonizmo. Jie kalba apie 
“pasiektus laimėjimus”, tai i 
tik todėl, kad kapitalistų' 
laikraščiai turi ką nors ra
šyti, . kad mulkinus darbi-1 
ninkus.

“Pravda” savo editoriale 
pareiškė, kad Londone ir 
Genevoj buvo atstovauta du 
pasauliu ir dvi politikos.

” išdėsto, 
. darė tose 

konferencijose Sovietų Są
jungos atstovai, kurie rei
kalavo eiti prie naudinges
nio reikalų tvarkymo.

Ludendorfas Pranašau
ja Karą Šiais Metais
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Negrai vaikinai, nuo 14 iki 18 metų, nuteisti mirti elektros kėdėje liepos 10 
dieną. Jie nekalti. Vien tik darbininkai savo kovomis gali juos išvaduoti.

MICHIGAN VALSTIJOS BEDARBIU DE
LEGATAI MARŠUOJA į VALST. SOSTINĘ

DETROIT, Mich.—Iš- ke
turių kraštų bedarbių ir 
dirbančiųjų delegatai mar
šuoja į valstijos galvinį 
miestą, Dansingą, kur jie 
įteiks savo reikalavimus. 
Šios valstijos darbininkai 
gerai organizuojasi kovai 
prieš nedarbą ir badą. Dele- j 
gacija reikalaus, kad Michi
gan valstijos valdžia rūpin
tųsi darbininkų reikalais, o 
ne kapitalistų. 

. Svarbiausiu 
bus bedarbių apdrauda. Be 
to, Michigan valstija jau. 
priėmė darbininkų varžymo 
įstatymą, kad darbininkai 
būtu registruojami, kad jų 
nirštų antspaudos būtų nu
imtos; šios valstijos reakci-

ma deportuoti. ir visais bu
dais persekioti.

Bedarbių ir dirbančiųjų 
delegacija maršuoja su rei
kalavimais, kad nebūtų jo
kių varžymų darbininkams. 
Delegacijos reikalavimai: 
Už bedarbių apdrauda; ša
lin visi varžymai; delegaci
ja reikalaus, kad nebūtų 
“juodojo darbininkų sąra
šo,” prieš deportavimą ir 

: registravimą,
prieš visokius rankų ir pirš
tų antspaudus.

Darbininkų- delegacijos 
maršuoja iš didžiausių pra
monės centrų. Taip pat 
maršuotojai siekia visus 
svarbiausius automobiliu,

Filipinai Reikalauja 
Neprigulmybės

M AN ILA.—A m e rjk o s 
perialistai jau nekartą mal
šino Filipinų sukilusią liau
dį ir reikalaujančią sa
vo kraštui nepriklausomy
bės nuo “Amerikos globos.” 
Bet nieko negelbėjo. Ame
rika tuoj pasiunčia ten sa
vo armiją • ir ginklais nu
malšino Filipinų reikalavi
mus.

Dabar jau vėl tas klausi
mas kyla. Filipinai reika
lauja savo teisių. Tos šalies 
laikraščiai pradėjo didelę 
kampaniją už laisvę.

VISOS DARBININKU ORGANIZACIJOS 
SKUBIAI RUOŠIASI PAGELBON 

“DAILY WORKERIUI”
Anglų kalba einančiam 

laikrąščiui, Daily Worke- 
riui, parama reikalinga la
bai greitai. Visos darbinin
kų organizacijos ir darbi
ninkai raginami teikti tą 
paramą kaip greitai jie ga
li. Visos mūsų organizaci
jos tuo reikalu turi taip pat 
rūpintis.

Kaip kurios organizacijos 
Į jau padarė planus parengi
mams ir kitiems būdams 
gelbėti darbininkų laikraštį. 
Gegužės 24 d. jau buvo ren
giama piknikai. Bet šaltas 
oras negalėjo duoti gerų

Lietuviai darbininkai da
bar turi ir savų reikalų, 
kaip tai rėmimas mūsų 
dienraščio “Vilnies,” bet ne
galima pamiršti ir “Daily 
Workerio.” .

Yra šaukiama eile konfe
rencijų ir susirinkimų tani 
reikalui.

Mes raginame draugus iri i 
drauges greitai atsiliepti j 
šioj kampanijoj. Jei dar gar j 
Įima, reikalinga greitai pa- ; 
aukoti dolerį kitą šiam rei
kalui. Panašios konferencU f 
jos įvyks visuose miestuose, 
kad geriau prisirengus ir 
išdirbus planus šiam dar
bui. -*

Darbininkų spauda yra 
vienatinis įrankis, kuriuo 
galima pasiekti darbininkų 
platesnės masės, 
dos, o ypatingai 
čio anglų kalba, 
kos darbininkai 
geriausio kovos 
Dabar, siaučiant- bedarbei, 
kova yra daūg svarbesnė ir 
galingesnė. Tad reikia vi
siem jon stoti.

Amerikos Darbo Federacijos Vadai 
Už Algų Kapojimą

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai, Greenas irWol-. 
las, galutinai eina su plieno 
karaliais. United States 
Steel Corp., prezidentas, 
James A. Farrell, kalbėda
mas į kitų plieno kompani- 

aiškiai pa-

Generolas Ludendorfas 
pareiškė, kad “karas ateis 
dar nebaigus 1931 metus.” 
Jisai pranašaują,'kad karas 
bus pirmiausia prieš Sovie
tų Sąjungą.. Jo manymu, 
tai tik aštriausiu suvienytu 
ekonominiu boikotu prieš 
socializmą Sovietų Sąjun
goj, galima išvengti karo.
Karas ateina po obalsiu! 
“taikos.” Vadinasi, kuomet( 
Briandas kalba apie “tai- | 
ką,” tai reikia suprasti, kad 
ji«ai kalba apie karą.

Tuo laiku, kada Luden? 
dorfas kalba apie karą, 
New Yorke ėjo didžiausi 
manevrai, 
mai. Ką tai reiškia? Juk 
tai nieko daugiau, kaip tik 
karo bandyūiai ir didesni 
prisirengimai.

j ja stoja ir daro iątatymus, (rakandų ir kitokių dirbiniui 
(kad darbininkai būtų gali-i centrus. i WASHINGTON.— Gegu-ijų viršininkus,

galutinai* pa- reiškė, kad algų klausimas reikalais'žės 22 diena g______ ....i ' j.

j skelbė darbo departmental, 
kad draugas Li, veiklus ko
votojas prieš ..imperialistus 
ir gynėjas savo šalies dar- 

įbininkų reikalų, paskirtas 
! deportavimui j Chiniją, Da- 

GREENWICH, Conn.-Ge-įtuota. Tarpe darbininkų: par jįsaį rancia^i Ellis • Is- 
gūžės 24 dieną, daugiausia į buvo ir Darbo Unijų Vie-;landė, imigracijos rankose. 

Jie sa-1 Tas draugas dar yra tik 
jau netekę kantrybės, susa-|kė darbininkams prakalbas J 26 metu amžiaus, jisai pri- 
vo moterimis ir vaikais, už- ir agitavo, kad darbininkai; buvo į šią šalį 1929 metais, 
puolė miesto svetainę, sako, neatsidėtų ant Darbo Fede-|F)abar Jį^ deportuoja,^ pasi- 

i aplaužė duris ir langus, rei-

Gi tuo pačiu laiku Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai, Greenas ir Wollas, svei
kino tuos ponus, kad jie ge
rai rūpinasi “darbininkų

O algų kapoji^ 
daugelyj vietųnėra pastoviai nustatytas, mai eina, 

Vadinasi, dar be to, kas jau jos jau numuštos. Tarto-- 
buvo daroma, kad algos bū-lkie tie “darbininkų vadai.” 
tų mažesnės, dar reikės Jr Jiems rūpi, kad tik kapita- 
daugiau algas mažinti. Ji- jlistai galėtų'daryti didelius 
sai visai atvirai pareiškė, pelnus, o ne darbininkų rei- 
kad darbininkų algas reikės1 kalai.

Meksikos Kongresas Laiko kalaudami darbo ir prot.es-
Specialę Sesiją

MEXICO CITY,— Meksi- (ra|čiai
1,000 darbininkų buvo silsi- Imnpria'.ishę
rinkę. Policija grąsino ga- imperialistas
zinėmis bombomis, bet dar- (Nemato Karo Pavojaus 
bininkai nesiskirste, jie rei-l 
kalavo, kad jipms būtų duo
ta darbo.

kos kongresas susirinko! 
svarstyti ‘“darbo įstatymą.” 
Tas “darbo įstatymas,” tai 
bus reakcijos įstatymas. 
Juo manoma darbininkų 
reikalai dar labiau varžyti, 
negu kad iki šiol buvo.

Rubio valdžia . yra dau
giau Amerikos imperialistų 
valdžio's dešinėji ranka Me
ksikoje. Tai galima tikėtis, 
kad jai labiausia ir rūpi, 
kad numalšinti darbininkų 
judėjiiną. Dabar siaučia di
delis križis, tai visos , val
džios labai rūpinasi, kad su
varžius darbininkus, kad jie 
begalėtų pasipriešinti.

nuoš. normalumo. Daug darbi
ninkų paleista.

Bet
Girdi,
mą.”
gudri
taupinti ant kiekvieno darbi
ninko po $2.50. ' Tą ponas ne
skaito algų mažinimu.

----------U 7 C JL V „ .

v o reikalus tvarkyti, nes ta i'e.ięs
_ valdžią.

kaltinimas.
Buvo reikalavimai, kad 

! draugui Li būtų leista liuos- 
noriai išvažiuoti į Sovietų 
Sąjungą. Amerikos valdžia 
nedavė nė tos teisės, jai rū
pėjo, kad darbuotojas chi- 
nietis būtų paskerstas

Gerai žinomas Amerikos chjang Kai-sheko valdžios.
Ir šiuo nrotestu darbiniu- Politikierius Kelloggas, ku- Kieta‘ valdžios ii šiuo pi orėsiu uarpimn- ria rlorln aan ruiviipg vnini-' „• -i__ . m

kai išreikalavo darbo. Kom
panija padės darban apie 
200 darbininkų. Didžiuma 
šių darbininkų yra A. D. F. 
nariai, bet unija visai nesi
rūpina darbininkų reika
lais. Pagal sutartį, tai šie 
darbininkai turi gauti po 
$6.50 j dieną, bet jie pri
versti dirbti ųž $4.25.

Darbininkai demonstravo 
gatvėmis su iškabomis prieš 
algų kapojimą. Jie įsiver
žė į miesto salę. Čia durys 
ir langai pradėjo braškėti. 
Sakoma, kad du policistai 
buvo sužeisti puolančiais 
langų stiklais. .

Du darbininkai tapoareš-

ris deda sau garbės vaini
ką už taip išgarsintą, bet 
nieko nereiškiantį “taikos 
paktą,” dabar jau kalba 
apie pašalinimą nedarbo ir 
“pasaulio taiką.”

Jo manymu, tai tik dide
li mokesčiai (taksai) kalti, 
kad dabar yra bedarbė. Ki
tų priežasčių jisai nemato.

Kalbėdamas apie taiką, 
Kelloggas pareiškė: “aš ne
matau jokios • priežąsties 
karui, taip pat aš nematau, 
kad tą karo pavojų matytų 
Europos, valstybių vadai.” 
Tai taip kalba tokie impe
rialistai, kurie patys ruošia 
karo dūmus.

Honduros Sukilėliai
Paėmė Miestą

TEGUCIGALPA, Hondu- 
ras.— Šioj šalelėj jau senai 
eina neramumai. Pirmįau 
čia buvo sukilimai. Dabar 
tie sukilimai atsinaujino. 
Honduros sukilėliai, po va
dovybe generolo Gregorio 
Ferera, paėmė miestelį Yo- 
ro į savo rankas.

Apie abelną padėtį žinių 
labai mažai tegalima rasti. 
Matyt, kad neišleidžiama 
pilnos žinios apie sukilimus.

Papa Jau Paskelbė Savo Encikliką
Papa Pius kalba apie 

(“taiką kapitalistų ir darbi
ninkų”. Bet tai tik. del veid
mainystės. Kas darbinin
kams eina ant naudos, tą ji
sai pasmerkia. Labiausia 
papa savo enciklikoj pa
smerkia socializmą ir ko
munizmą. Komunizmas, tai 

, jo žodžiais tariant, 
“priešas bažnyčios ir paties 
dievo.”

Pareiškimas turi apie 20,- 
000 žodžių. Jame prikalbė
ta visokių niekų, kad tik ' n 
daugiau darbininkus ap- | 
mulkinti.

“Laisvėj” jau buvo rašy
ta, kad papa, Pius XI, ruo
šia savo encikliką “darbo ir 
kapitalo” reikalais. Gegu
žės 24 dieną laikraščiai pa
skelbė visą tekstą papos pa
reiškimo. Kaip buvo ir ti
kėtasi, kad tasai pareiški
mas negali niekas daugiau 
būti, kaip tik prieš darbi- yra, 
ninku reikalus ir už kapita
listų klases reikalus. Taip 
ir išėjo.

NEW BRITAIN, CONN., 
DRAUGAMS

Susirinkimas visų dar
bininkiškų organizacijų 
narių, kaip tai: Komunis
tų Frakcijos, A.L.D.L.D., 
L.D.S.A. ir T.D.A. kuopų, 
atsibus TREČIADIENĮ, 
27 d. gegužes, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 354 Park St.

Visi draugai ir draugės 
dalyvaukite; bus nuo C. 
Biuro atstovas d. D. M. 
šolomskas, kuris išduos1 
raportą apie dabartinius 
lietuvių darbininkų užda
vinius.

Komisija.

Generalis Streikas Peruose
LIMA, Peru.— Gauti da

viniai nurodo, kad Cuzco 
apielinkėj siaučia generalis 
streikas. Apie tai duoda ži
nių laikraštis “EI Comer- 
cio.” Biznio įstaigos visai 
uždarytos, maisto didelis 
trūkumas, darbininkai neri
mauja, gyventojai laukia 
kokio nors galo.

Gatvėse policija ir karei
viai daro 
bininkams neleidžia liuosai 
susirinkti.
laikosi kovos lauke.
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TEGYVUOJA JAUNUOLIU DIENA!
Visiems Darbininkams:

Gegužės 30 yra Jungtinių Valstijų bosų klasės paskir
ta, kaip diena paminėti kritusioms karuose šios šalies 
kareiviams. Tai’bus diena kareivių, ir ex-kareivių paro
dų, per; kurias bus kurstoma karo dvasia.. Šiemet ta die
na bus labiausia naudojama, kad sukelt karo ūpą prieš 
vienintelę pasaulio šalį, kurią valdo darbininkai ir vals
tiečiai, tai yra prieš Sovietų Sąjungą.

Kovojantieji jungtinių Valstijų jaunuoliai darbinin
kai, vadovybėje Jaunųjų Komunistų Lygos, paskyrė Ge- 

, g^žės 30 ir 31 d., kaip Nacionales Jaunimo Dienas, kaip 
dienas kovos prieš bosų karus ir prieš jaunuolių darbi
ninkų blogąsias sąlygas, kurias jie turi šioje privatinio 
pelno “tvarkoje.” Tatai turėtų pasveikinti kiekvienas 
kovingas darbininkas. Visa darbininkų klasė turi šir
dingiausiai paremti Nacionalę Jaunuolių Dieną.

Bosai ir jų valdžia tikisi gegužės 30 d. nukreipti Ame
rikos darbininkų mintis nuo bedarbės namie, nuo uždar
bių kapojimo ir lynčiavimų. Rėkdama apie pasakišką 
“pramonei ir prekybai pavojų iš raudonųjų pusės,” bosų 
klasė dabar stengiasi, kad bedarbiai pamirštų, jog jie 
yra alkani, jog dirbantiems uždarbiai kapojami; kad ne
grai pamirštų legalius lynčiavimus suplanuotus Scotts- 
bor.e, kad jaunuoliai pamirštų, jog jie yra rengiami kaip 
kanūolių pašaras naujam karui.

Šiemet, kada jų kapitalistinė tvarka parodo savo su
puvimą visame jo nuogume, kaipo bado ir sukliurimo 
sistemą, tai kapitalistai stengsis labiau negu bet kada 
įtikint Amerikos darbininkus, kad išeiti iš krizio galima 
esą per karą, yisų pirma per karą prieš Sovietų Sąjun-

Vyriausia gi bosai naudoja savo Paminėjimų (Memo
rial) YDieną, kaipo dieną traukimui jaunuolių darbinin
kų J armiją ir laivyną, į nacionalę gvardiją ir į kariško 
piliečių muštrąvimo stovyklas.

Nacionalę Jaunuolių Diena, Gegužės 30, tačiau, bus 
diena, kurioj bus peržvelgta visos jaunuolių darbininkų 
kovos prieš militarizmą ir karą, prieš bedarbę ir uždar
bių kapojimus, prieš klasinį bosų terorą ir prieš lynčia- 
vimuą. Dabar einančios Rhode Island audimo darbinin
kų kovos, imtynės Pennsylvanijos, ir Kentucky angliaka-' 
šių, kuriose visur jaunuoliai stovi pirmose eilėse—visos 
tos kovos atsispindės Wei (malė j Jaunuolių Dienoj.

Nacionalę Jaunuolių Diena įveda naują tradiciją Ame
rikos darbininkų klasei. Nors tai yra, ypatingai, dir
bančio jaunimo diena, bet ją privalo remti visa darbinin
kų klasė, turi ją padaryt garbinga augštuma Amerikos 
darbininkų kovose.

Komunistų Partija, kuri kovoja už visos darbininkų 
klases reikalus, vadovauja ir Nacionales Jaunuolių Die
nos kovai. Jaunų darbininkų kovos yra kovomis visos 
darbininkų klasės; o bendrose darbininkų klasės kovose 
priekyje stovi jaunieji darbininkai.

* Vyriausi obalsiai, po kuriais bus apvaikščiojama Na- 
cionalė Jaunimo Diena, tai bus: “Nei vieno cento mili- 
tarizmui; Visi ligšiol skiriami karui pinigai turi būt per
vesti bedarbiams!” O tai yra obalsis ir visos Amerikos 
darbininkų klasės.

Tegyvuoja Nacionalę Jaunimo* Diena, pradžia naujos 
tradicijos Amerikos darbininkuose!

Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partijos 
Centro Komitetas

Dienos Klausiniais
■■ Scottsboro Byla
Alabamos valstijoje nu- 

įeisimas » ueg: 
sudeginti elektros kedėje 
yr$ pasimojinlas viešpatau
jančios klasės ant visos bančiųjų į sjavo eiles. _ 
datbininkų klasės; tai yra darbių kuopos privalo būti 
pastanga sunaikinti besi- i -išjudintos į veikimą, 
mezgančią vienybę tarpbal- n .c x i 1 Dar dąug jose yra apsileidi- 

Ufistj pareiga yra vesti >• .k^iki,a. r1?1'0 žiniaS 
J i “apie bedarbių šeimynų pa

dėtį ir gelbėti badaujant 
Į tiems darbininkams ir ap- 
i ginti bedarbius nuo mėty- 
imo iš kambarių del nepajė- 
gimo užsimokėti už juos.

čiasi. Nauji tūkstančiai 
darbininkų mėtomi laukan

teisimas 8 negrų jaunuolių ■« darbo. Bedarbių Tarybų
kuopos turi įtraukti dides
nius būrius bedarbių ir dir- 

Be-

tųjų ir negrų darbininkų;
jRjusu pareiga yra vesti 

koyą visu smarkumu už pa 
liugsavimą visų negrų jau-! 
nuolių. Mūsų uždavinys— 
jšgplbėti juos nuo mirties

voje yra arčiau susiartinti
’ suįhegrais proletarais ir 

, racroilizuoti juos klasių ko- 
ya£' Partijos patvarkymai

t a Jyr4ftilpę, kas veikti; kiek- 
j vieno nario ir taip klasiniai 
i? aąipDningo darbininko prie-

■

m

nasrų. ;
Mūsų uždavinys šioje ko

Daily Worker
Komunistų Partijos Cen

tro organas Daily Worker 
yra kritiškoj padėtyj. Par
tijos (Centras kreipiasi į vi

ešus klasinius v sąmoningus 
; darbininkus sukelti $35,000 
į Daily Workeriui. Išleido 
specialius kuponus nuo 25 
centų iki $1.00. Jie: Visur

voĘ yra tuos patvarkymus 
įvykinti gyvenime.
w Net' . vBedai’be

' J- ■ ♦ { , f > I / <■ -S . ■ -------------

Bedarbė dar labiau ple- bus platinami. Darbininkų
■U.i 
i'-’i

“Laisves” metinis piknikas 
Ulmer Parke turi būti rūpes
čiu ne tik Brooklyno darbinin
kų, bet ir New Jersey, Connec
ticut, Pennsylvanijos ir kitų

prie revoliucinio Philadelphijos 
draugų prestyžo.

Connecticut Literatūros Drau

darbo biržose buvo užregis
truota. 4,980,000 pilnų bedar
bių. Drauge su darbinin
kais, kurie tik iš dalies dir
ba, bedarbių skaičius suda
ro apie 8 mln. žmonių.

Vokietijos eksportas vis 
puola, 1931 m. sausio mene-

Radio Gerina Smegenis Be- 
pročiams ir Muša Ligų

gijos, Darbininkų Susivienijimo 
i ir Meno apskričiai turi sukrus
ti ruoštis prie komunistinės 
spaudos pikniko. Tame revo- 

paudos piknike turėtų

phia visuomet būdavo labai 
►skaitlingai atstovaujama “Lais
vės” metiniuose piknikuose, šį- Bucinės 
met tikimasi dar didesnio skai- skaitlingai dalyvauti ir Mass, 
čiaus darbininkų piknike. Con
necticut draugai turėtų .susior- piknikui vietą reikėtų pasirink- 
ganizupti su mašinomis ir pu- ii, kad'- būtų per 
sais. Norim priminti, draugai, Brooklyno 
kad šįmet, tikimasi, didelis

valst. darbininkai. Manau, kad

pusę . nuo 
ir Bostono. Mes, 

. brooklyniečiai, stosim į kortipe- 
skaičius darbininkų atvažiuos įĮliciją su Masš. valstija. C 
savo komunistinio dienraščio.
pikniką iš Mass, valstijos.

Visuomet keliolika draugų 
būdavo iš Bostono piknike; ta- wnkeg Ban.e ielinltgj vi. 
e.aus ) SJ .metini pikniką JiO|suomet ia darbininkiS1(os 
ruosms! ne j uoliais. Kubdiunas I organizacijos ..Laisvgs nau. 
jau davė garbes žodį, kad jieidai piknika be abejo ir^imet 
meta varžytinių pirštinę Brook-; bus surcngtas piknikas. ’ Aš 
lynui: kad i Laisves pikniką Į ■ - ----
Ulmer’Parke daugiau jų šuva-j 
žinos, negu į Mass.
pikniką “L.” naudai iš Brook
lyno.

Be to, didysis 
Mass., šį 
sinės pajėgos muskulus parė
mimui revoliucines spaudos. 
Worcesterio choras jau pakvie
stas dalyvauti “Laisvės” pikni
ke, ir ncpri.sieina abejoti, jog 
jie masiniai dalyvaus Ulmer 
Parke 4 liepos.

Taigi, Conn, draugai, jau da-r 
,bar pradėkit rengtis prie ko
munistinės spaudos pikniko.

-Įmanau, jei Wilkes-Barre meni-|kų darbininkams algos liko- 
• piinkai pridės savo gaivią ener-j • 

va sujos ||g.jku mQSy įen piknikas gali
i būti labai didelis. Būtų gerai,
i kad Lyros Choras iš Maspetho 

aplankyti draugus 
Gi jie atsimokėtų 

mums, sakysiu, at- 
į mūsų pikniką ar

Worcester, i pasirengtų 
įmet pajudins .savo ma- į mainierius. 

tuom pačiu 
važiuodami 
koncertą.

Man štai
Daug sykių

kas dingt į galvą, 
girdėjau, kad Mi

nersville ten kur giriose ren
gia piknikus, ant kokios ten 
platformos su ratai

p;ikabina ant pusių ša- 
laiko puikius masinius

Philadelphia visuomet reng- tania 
davo “Laisvei” pikniką, o šį-1 kų ii 
met, jie sako, piknikas turi bū- piknikus, 
ti dar didesnis, Philadelphie- 
čiai darbininkai visuomet mo-i komunistinei spaudai 
ka išjudinti, masinį savo klases !]yn 
sentimentą kėlimui 
ūpo. Brooklynas 
skaitlingiau dalyvaiit philadcL i 
phiečių piknike, prisidedant!

Esą, lik-!

Draugai, surengkit pikniką 
, o Brook- 

s tevažiuoja į jūsų pušy- 
revoliucinio Į nuosc .surengtą pikniką “Lais-I 
ketina juo|vės” stiprinimui.

Laisvės” Direktorių Sekr.
F. A bėk.

JunglihiyValstijtj 

Pasportai
Tūkstančiai svetimtaučių pla< 

nuoja vykti iSuropon ateinan- 
či vasarą. Visi, kurie tik keti
na važiuoti užsienin, turi apsi- 
pažinti su pasportų reguliaci-

jo palyginus su 1930 m. 
gruodžio mėnesiu: jis nu
puolė nuo 903 milionų mar
kių lig 775 mln. markių.

Žymiai sumažėjo statyba, tankiomis radio bangomis 
Naujų statymų skaičius 96 
miestuos nupuolė nuo 3,359 
gruodžio pereitų metų lig 
1,895 vasario 1931 m.

Sumažėjo taip pat gelžke- 
lių įplaukos iš pervežimo.

Vokietijos vidaus rinka 
kaskart siaurėja del nedar
bo ir darbo mokesčio mažė
jimo, 

i

Per pirmuosius 1931 m. 
mėnesius visų pramonės ša-

Schenectady, N. Y.—Mok
slininkai iš Rochester Uni
versiteto čia įrodė, kaip

jomis ir sugrįžimo leidimais.
Visi keleiviai privalo gauti 

pasportus, kurie tinkamai vi- 
Įzuoti konsulatų tų šalių, ku
inas ketina aplankyt, pirm ne- 
igu tie keleiviai bus leisti ant 
į laivų. Tik Amerikos piliečiai

galima pataisyti silpnapro- įgali gaūti Amerikos pasportus. 
čiams ir bepročiams galvas, Nepiliečiai, nors ir išsiėmę pir- 

Kndn fn mas P°Pieras> turi ^auti sugrp ikdua lu, su- žjmo leidimus, pasiunčiant ap- 
prantama, nematomų, radio iikaciją Commissioner of Im- 
spinduliu užleidžia, tai po migration, Washington, p- §•» 
. . . . ./ . ^. . i nors trisdešimts dienų prieš iš
klek laiko bepročiai prade- važiavimą. Bet patartina išpil- ‘

bent laikinai. mas popieras, turi gauti sugrį
žimo leidimus, pasiunčiant ap

nors trisdešimts dienų prieš iš

si sumažintos 5-10 nuošim
čiais. Gaudami mažesnes Į £erai žinomų gimdymo ligų 
algas darbininkai mažiau I bakterijų, 
perka prekių.

da protingiau kalbėti ir ge
riau suprasti, kas jiems .sa
koma, ir daryti, ( .

Inžinierius W. R. Whit- keblumų., Krasos pinig- 
ney, užleidęs tam tyčia nu-,
taisytų radio spindulių ant of Immigration ir dvi fotogra-

dyti aplikaciją (form No. I 
631) Šešiomis savaitėmis arba;j 
daugiaus prieš išvažiavimo die- , 

•Iną, kad važiuojant nepakiltų

Kokius Klausimus Naturaliza" 
ei jos Egzaminuotoj ai 

Užklausia

užmušė 
bakterijas. Jos buvo 
merktos tam tikrame skys
time, kur galėtų ’gyvuoti ir 
veistis neapribotą laiką. 
Tais spinduliais jis įkaitino 
temperatūrą bakteriniame 
skystime iki 107 laipsnio 
Fahrenheito.

Klausimas.— Ar mari negali-į Yra manoma, kad galima 
te pranešti, koki klausimai yra!bus ir ligoniu temperatūra

Haiškis (money' order) $3.00 ; 
vardan Commissioner General

fijos, 21/3x2 % colių, ant ku
rių aplikantas pasirašo prie'

tąsias notaro, turi būti pasiųsta su 
SU- j aplikacija.

klausiami pilietystes kandida- trumpam laikui šitaip pa- 
tyli • €■

Prieš išvažiuojant ateiviai 
keleiviai turi išgauti popierą 
nuę Įeigų Taksų kolektoriaus 
savo distrikto, parodant kad 
prisilaikė prie visų įeigų tak
sų reikalavimų, arba kad 
jiems nereikia mokėti taksų.

Nereikalaujama darodymų £ 
nuo Amerikos piliečių, kad jie A.. 
užmokėjo savo taksas.

Prašant Amerikos Pasporto

Visuose atsitikimuose, kuo
met žmogus prašo Arherikos 
pasporto, jis turi pasiųsti pi- 
lietystės’darodymą. Naturali- 
zuotas pilietis turi pristatyti 
natūralizacijos certifikatą ar- , 
ba certifikuotą kopiją, teismo 
rekordo, žmogus, kuris įgijo 
pilietystę per tėvų: naturaliza- ' 
vi iriasi, turi pristatyti tėvo na
tūralizacijos ; certifikatą arbai 
certifikuotą kopiją teismo re- t 
kordo. Ateive moteris, kuri, 
įgijo Amerikos pilietystę ište- ; 
kėjimu arba vyro naturaliza- ’ . 
vimusi (prieš ‘rugsėjo 22 d., t 
1922 m.), turi aplikacijoj pra- " 
nešti dieną ir vietą ištekėjimo.^1 
ir turi pristatyti kokį nors da
rodymą vyro pilietystes.

Ateivė moteris, ištekėjus už 
Amerikos piliečio po rugs. 22 
d., 1922 m., neįgijo vyro pilie- ■ 

mažiau; raudona gi spalva'tystės. Tokiame atsitikime, 
reiškia audras, tirštas ūką- pasportas neišduodamas tokiai . 
nas, smarkius vėjus, ir or
laivininkas papultų į dide
lį pavojų, jei lėktų per šito- žymėti, kad ji su juom sykiu 
kį orą. Kai dvi lemputės važiuoja, čion gimęs pilietis 
skirtingų spalvų žiba sykiu, turi pristatyti gimimo certifi- . 
tai parodo, kad oras maino- k^tą. Kuomet negalima išgaut .

‘ Oro mainvmasi nažvmi tokl° certlflkat<>, tad afideivi- ui o mamymąsi pažymi tą turi-išdildyti tėvai arba gy- 
skambejimas tam tikrų var- dytojas> kuris prie gimimo tar- • 

inavo, arba du arba trys liūdi- ) 
I ninkai, kurių faktai bus pri
imti.

. . Kuomet žmogus prašo pas-
įtaisyta tokios lempos ant porto, turi pristatyti dvi foto^, 

i - t sujungtos grafijas prie aplikacijos. Gali- 
SU Ima vieną fotografiją visos šei

mynos pasiųsti, jeigu žmona, 
Imi ir d-ihir vri tniniar žmona ir vaikai s^kiu va" ’ Jau n dabar yia taip Įžiuoja Fotografijos privalo

kelti, ir kad tuo būdu taps 
sunaikinta ligų perai.

Elektriniai Žemlapiai 
Orlaiviams

Washington.— Amerikos 
laivyno oficiėrius.J. B. An
derson • sugalvojo ypatingą 
žemlapį orlaiviams. Į žem- 
lapį prisodinta* , elektrinių 
lempučių, baltos, žalios ir 
raudonos spalvų. Tos spal
vos ženklina skirtingą orą; 
balta—drąsiai galima lėkt, 
tinkamas oras; žalia—lakū
nui tuom keliu pasitaikys 
negeistino oro daugiau ar

Si.

kitais /ruožtais. Sulig

dinta.

pareiga yra pirkti juosius

me-

tokio certifikato, tad afideivi- 
tą turi- išdildyti tėvai arba gy

centrai šioje valstijoj yra Me
riden, New Britain, Middle
town, New London, Norwich, 
Stamford Ir xkitiV~ * s*

nas didžiausių Vokietijos

žmonai, jeigu ji pati neįgijo 
Amerikos pilietystę. Bet tik 
ant vyro pasporto galima pa-

ant greitųjų padaryta palei anį plonos šviesios popie- 
tuluš oro kelįus, kuriais le- ros, 3x3 colių didumo.

Liudininkas turi .išpildyti ir

Revoliucijos Šmėkla Kaip Vokietijoje Riečias 
Vakarę Baltarusijoj Ekonominis Krizis

Lenkų fašizmas slopina re
voliucinį judėjimą Vakarų 
Ukrainoj ir Vakarų Baltarusi
joj. Jam yra'baisi ukrainie-i 
čių ir baltarusių darbo masių! 
tautinio liuosavimosi kova. 
Lenkų fašizmas, besistengda-\

’ šių metų sausio menesį 
Vokietijoj špyžiaus liejimas 

j sumažėjo 45 nuoš, o plieno 
i dirbimas 40 nuošimčių, kok
so degimas 32 nuoš. palygi-

mas nuslopint darbininkų ir nūs su 1930 m. sausio mene- 
valstiečių judėjimą okupuotuos 
svetimuos kraštuos, rengia dir
vą intervencijai prieš S.S.R.S.

Lenkų fašizmo siautimas 
viršija pikčiausius <----  -----
cijos laikus. Bet revoliucinis 
judėjimas tuose užgrobtuose 
kraštuose nesiliauja. Šitai 
kliudo lenkę fašistams pradėt 
intervenciją prieš S.S.R.S.

Lenkų fašistai atliko visą ei
lę “prakilnių” darbų. Jie iš
griovė Baltarusių mokyklos 
draugijų ir darbininkų-valstie- 
čių kliubą “Zmaganne,”—su
trempė PPS levicą, žiauriau
siai nuteisė “Zmaganne” at
stovus, suėmė drg. Taraškevi
čių; darė kankinimus ir žudy
mus Gardino, Kobrino ir Slo
nimo ochrankose geriausių dar
bininkų ir valstiečių atstovų, 
j Nežiūrint fašistų teroro, 
baltarusių kaimas nerimsta. 
Vilnijoj, Belsko rajone, Vyškų 
kaime valstiečiai.veja lauk po-

siu.
Vasario' mėnesį gamyba 

dar labiau puola. Taip 
caro~reak" antai, vasario mėnesį plieno 

pagaminta 760 tūkst. tonų 
prieš 773 tūkst. tonų sausio 
mėnesį ir 1,177 tūkst. tonų
1930 m. vasario mėnesį. 
Vasario gale tedirbo 53 lie
jyklos, tuo tarpu kai sausio 
gale jų dirbo 61 ir 93 vasa
rio gale 1930 m.

Sąryšy su pasauliniu že
mės ūkio krizių didžiai su
mažėjo vokiečių kali j aus 
tresto pardavimas: 1930 m. 
vasario mėn. buvo parduota 
2,02 mln. tonų kalijaus, o
1931 m. vasario mėnesį—1,- 
54 miln. tonų.

__ Del užsakymų stokos va- 
liciją, atvykusią atiminėt valą- sai’io mėnesį užsidarė vie- 
tiečių gera del neužmokėtų
mokesčių, Baltstogės vaivadys- metalurgijos fabrikų Mei- 
tėj, Berastavo rajone vieno driche (Rūro sritis), kuria- 
kovoja del servitutų. Jie laz- me da 1930 m.^piadzioj dir- 
domis išvijo policiją ,'iš kaimo, bo 17 tūkstančių darbinin
kai ta atvyko priverst valstie-Į kų. VokietijCĮS ’medvilnes 
Čius Jikviduot servitutus. - i fabrikų susivienijimai nuta-

F ašistai savo žiaurufriais, Į sumažint kovo antroj pu- 
persekiojimais darbo masių te-Į } v "U
gali lig žinomo laiko sulaikyt 1^9 ^.mųos.-VOK e
revoliucinį judėjimą, bet dar-i^1)08 masinŲ dirbamoji pra- 
bo masių neapykanta prieš fa- monė 1931 m.‘sausio mėnesį 
šistus bus tik da labiau padi- teturėjo

driekė (Rūro sritis), kuria
me da 1930 m. pradžioj dir-

Daily Worker yra vienin
telis anglų kalboje dienraš
tis ginantis darbininkų rei
kalus. Mes turime jį išlai
kyti ir kuo plačiausiai pa
skleisti.

F. P., New York.
Atsakymas.—Rasi net su- 

virš 100 klausimų ir atsaky
mų, kuriuos natūralizacijos 

j egzaminatoriai užklausia kny
gutėje “Kaip Tapti Suv. Vai. 
Piliečiu,” kurią knygutę išlei
do Foreign Language Infor
mation Service, 222 Fourth 

; Avenue, New York City.' 
Knygute r taipgi išdėsto pilną 
natūralizacijos procedūrą. Kai
na 25 centai.

Floridos Svetimtaučiai

Klausimas.—Ar galite pa
duoti 1930 m. cenzą svetim
taučių Jungtinėse Valstijose. 
Ypatingai interesuotasi, kiek 
žmonių iš Vokietijos gyvena 
Floridoj ?

A. A., Jacksonville, Fla.
Atsakymas.—Pilnos gyven

tojų skaitlinės dar nėra gata
vos. Bet Floridos valstijos 
statistikos yra gatavos. Iš vi
vo, balandžio 1 d., 1930 m., 
buvo baltų svetimtaučių Flori
doj 160,832. Iš tų 59,057 bu
vo svetimtaučiai, ir 101,775 
čion gimę vaikai svetur gimu
sių tėvų. Iš baltų svetimtau
čių 5,464 gimę Vokietijoj, bet 
17,084 vaikai* vokiškų tėvų. 
Floridos gyventoju išviso buvo i 
1,446,625.
Senatvės Pensijos ir Ateiviai

Klausimas. —1 Manęs prašė 
informacijų apie senatvės 
pensijas našlė 70 metų senu
mo. Ji gyvena New Yorko 
valstijoj jau 30 metų. Neturi 
artimų giminių apart vyro., su 
kuriuo gyvena. Jų sutaupyti 
pinigai baigiasi. Ji nori infor
macijų apie senatvės pensijas. 
Jos vyras nielqad neišsiėmė pi- 
lietystes popieras. Ką ji turi 
daryti ?

P. K., New York City.
Atsakymas.—?Ta našlę nega

li prašyti senatvės pensijos. 
Tik Amerikos piliečiai gali 
prašyti pensijų New Yorko 
valstijoj. Beveik visos' valsti
jos šioje šalyje, kurios tik turi 
senatvės pensijas, reikalauja, 
kad

Bet tie ženklai nepasi
liks vien ant mapų. Bus

augštų stulpų, 
elektrinėmis vielomis
Washin g tonu ir kitais cent
rais

kia kariški orlaiviai. Oro r
biurai gauna pranešimus i pasirašyti ant afideivito ant 
apie orą ir jo škii’tingas I apvijos formos .užpakalio,: 
bangas,, einančias vienais ai ii)ęan|u> kuomet aplikantas ei
ki tais /ruožtais. Sulig tų na pas pasporf’o agentą arba 
telegrafinių arba telefoni- jo pagclbininką prisiekti, 
nių pranešimų, yra* maino-

prašytojai būtų piliečiai.
Industriališki Miestai 

Connecticut*
Klausimas.—Koki yra indu

striališki (pramonės) miestai 
Connecticut valstijoj ?

M. P., New Haven, Conn. 
Atsakymas. — New! Haven 

turi 494 industriališkas įstai- 
siškai ar iš dalies be darbo. |^as> kurios 1929 m. samdė su

virs 27,000 darbininkų. Brid
geport turėjo 30,500 darbinin
kų 339 įstaigose ir Waterbury 
25,000 darbininkų 182 įstaigo
se. Kiti svarbūs industriališki

42,88 nuošimčių 
darbo.

Bedarbių skaičius sausio 
ir vasario mėnesį augo. 
Vasario gale 54 nuoš. visų 
profsąjungų narių buvo vi-

Dagi reformistų profsąjun
gos pripažįsta, kad nėra jo
kio pamato kalbėt, jog ne
darbas mažėtų. Kovo 15 d.

niu pranešimu, yra* maino- Liūdihinkas turi būti Ame- 
ma ir šviesos palei kelia. !rikos .Kuomet žmo-
Tuo būdu ir išlėkęs kelio-
nen orlaivininkas mato, ima įa pasporta vartoti vieton 
kaip keičiasi.oras. ;Taip jis Įvesti liudininką.
gali išvengti pavojingų au-i Aplikacijos turi būti prista- 
drų, tirštų tamsių darganų iasmeniškai Jungt. Valst.. 
ir kitu oriniu nesmagumų. PasP°rtU Biurui; tie biuraU

n sis įsiadimas chieagoj, San Francisco, Seat-
mučiausiai yra.- taikoma? 
karo tikslams, Ateinančiai 
imperialistinei skerdynei.

, Č. K.
--   —j----------- :—2  _____ _______ _____

tie ir New Orleans. Jeigu 
žmogus gyvena kitur, toli nuo 
šių vietų, jis gali pasiųsti sa
vo aplikaciją Jungt. Valst. 
Apskričio arba Valstijos Teis
mo raštininkui, tam teismui, 
kuris yra įstatymais Įgaliotas 
naturalizuoti ateivius.

Pasportų kaina yra $6.00. 
Pasportai geri ant dviejų 

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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girdėjome jau seniau. <
talpiname ištraukas kalinių'1
kolektyvo laiško, kuris tilpo ! met atskyrė žydus.
darbininkiškoj spaudoj.
“L ” Red.

Uždekite savo pirštu ant gerklės - ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
paly tėjote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Vaduokis 20.679 Amerikos gydytojų opinija, 
kurie pareiškė, jog LUCKIES yra mažiau gerklę 
erzinu negu kiti cigaretai.
Vienas gydytojas rašo:

“Aš randu, kad LUCKY STRIKE Cigaretai 
atrodo mažiau erziną gerklę, ypatingai jautrias 
gerkles, negu visi kiti cigaretai, kuriuos man 
teko rūkyti.”

Dar kitas gydytojas rašo:
“Ne vienas kitas cigaretas, kurį man teko rūkyti, 
o aš jų esu rūkęs daug ir visokių rūšių, nėra 
tiek laisvas nuo erzinančių ypatybių kaip 
LUCKY STRIKE.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga - prieš knitėji- 
mus - prieš kosulį. Apsaugok savo brangųjį 
balsą.

It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

darni visokiomis “ 
ir kalėjimų “

© 1931, 
Tho A. T. Co., 

Mfrs.

fŽf PAKLAUSYK 
PER RADIO—
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Šešta
dienį, vakarais 
per N. B. C. r,a- 
dio stotis.

kyla, paskutiniu laiku fašis
tai rengia dar visą eilę pla-irnas* 
nuotli užpuolimų; jie ren- i

Darbai ir Parengimai
Dabartiniu laiku mainos 

~ . sai prastai dirba. Ir tie, ku- 
nes plečkaitininkai ir eseru-'rie dar dirba darbininkai, ne

ti kokių nors skilimų. Šie-I
J 1 v 1 ", Vėliau1 

| atskyrė nuteistuosius ? 
j nenuteistų, aktingesnius, ar-; sį su]au^yti jų kovingumą

1 Laiškas iš Kaimo Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimo

..yyjgžTOfiSragVa. I•?-r-

, \

GRABORIUSLIETUVIS

Jungtiniu Valstijų Pasportai ^'kiid valstybcl6s pra’ iĮdėjo kilti, i ________

Revo-

■5

AUBURN, ILL

vi- Savo
savo

pat ar-

Ir už

kainą.

Unionis- 
gyvuoja 
pareiškė 
kad ji-

gegužės, 
i darbi- pečiui, lankant

Todėl būtų labai 
gerai, kad artimesnės koloni
jos nerengtų tą dieną savo pa
rengimų, o dalyvautų pas mus.

“nežinau, nemačiau,

PONCE, P. R.— 
tų partija, kuri 
Porto Riko salose, 
savo suvažiavime, 
nai reikalauja pilnos nepri-
gulmybės nuo Amerikos 
Jungtinių Valstijų, 
reikalavimą paskelbė n

Šitas • suvažiavimas atsto
vaująs didžiumą to krašto 
gyventojų. Tai Amerikos 
imperializmui jau 1 darosi; 
nelabai jauku, kad ir jos1

Puslapis TreMas '

Norintieji ge- 
riauHio 

narinio 

žemą

nuliūdimo va

landoj. iauki- 

tia pas:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Pašalina iš kūno 
Ligų Perus

Nufra-Tone išvalo kūną nuo ligų norų, 
kurie susilpnina nervus, raumenis ir «y- 
vastinguosius organus ir pagimdo tiek <lau- i 
gelį ligų ir kentėjimų. Jis išvnlo kraują, J 
nugali konstipaciją, galvos skaudėjimą, ait- 

I rūmą ir skilvio pakrikimus. Po ėmimo
, i Nuga-Tone per trumpą laiką jūs pasiju- 

pi- s*te stipresnis ir daug gyvesnis ir jūsų mie- 
1. gas, bus poilsingas ir atgaivinantis. Būtinai į 

rlllS, gaukite bonką Nuga-Tone. Jis yra parda- Į 
• v • viliojamas aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas j 

neturi jo, paprašykite jį užsakyti del jūs iš i 
savo urmininko.

•.a-mŽŽIA' ’A '
ikmrmmHwhhhm

kai (ypač vadai) padavė 
kruvinajam Smetonai malo
nės prašymus. Eserų vadai 
malonės prašymais apgavo 
net savo vienminčius, pra
šymus padavė net saviš
kiams nieko nepasakę ir li
kos paleisti.

Tokie maždaug bruožai iš

Apie Kauno Sunkiųjų Dar-; nuo nemokytų, sudarė ats 
bų Kalėjimo rev. darb. kali- , kiras kameras, “inteligen-i 
nių žiauru gyvenimą mes Jams” davė šviesesnes lem-Į 

. * _ . • • /v i , •iii ± v įnik; aii azsvia uit ui uvzjui 10“ .............. .. ; pas, turbūt manė susilauk-lfašistu Lietuvos_iš Lietu.
1x1 -------------- _i.ii’............. : i",_____ , p v. . .01c vog kalėjimų, kur fašistai 

---- -.sukišę revoliucinius darbi- 
nu0 ,nįnkus ir valstiečius stęngia-

Brangūs draugai! Reak-'^a kuriuos, administracija j įr priversti pasitraukti iš 
cija Lietuvos kalėjimuose skaito vadais, ^sukiso 1 5-tą revoliucines kovos. Revo- 

skynų, kur aštresnis rezi- ,iiuCiniai darbininkai kalėji- 
■muose atsako pasiryžimu, 

............ _r_____ f__ ______  , Griežčiausiai kontroliuo-(solidarumu: jei pažiūrėti į 
giasiv Lietuvos revoliucinius | jamas kalinių susirašinėji-' kaltinamuosius aktus pasku- 
darEininkus kalėjimuose dar'mas- Laiškai dažnai per-(tiniais laikais areštuotų re- 
daugiau smaugti, prisideng- duodami žvalgybai. Graži-; voliuciomerių, tai jie fasis- 

reformo- na L’ smulkių raidžiu ir tams duoda tik tokius atsa 
mis” ir kalėjimų “europiza- laiško ilgjimo. Laiškus kymus: 
vimu”...................................... [leidžiama rašyt tik per 2 atsisakau pasakyti.”

_ . ;savaites kartą. Cenzūrai!
Dabar fašistai pastatė 1P jiaisko nepraleidus kalinys1 

stato dar visą eilę naujų ka-,p0 keliu savaičių jį gauna 
Įėjimų. Išplėstas kalėjimas |atgal j/gali rašyti tik se- 
Zarasuose, pastatytas mo-(panti karta, 
derniškiausias kai ėjimas1 
Utenoj,.jau baigiamas sta-| 
tyt Marijampolėj, 
pastatytas naujas kalėjimas 
Raseiniuose, žadama išplės
ti Šiaulių kalėjimas.

Ypač žiauri reakcija siau
čia Šiaulių kalėjime. Atva
žiavusieji iš Šiaulių kaliniai 

^pasakoja apie Šiaulių kalė
jimo rėžimą: iškarpomi 
straipsniai net iš siunčiamų 
kalė.jiman fašistinių laik
raščių, neleidžia gaut mais
to, neleidžia pasivaikščiot. 
Atėmė savus drabužius, ke-! 
pures. Keliems mėnesiams 
sukausto į kandalus. Kacą 
net f Kauno kalėjimą.'atvežė 
sukaustytą. Iš Ukmergės' 
kalėjimo ateina dar baises
niu žinių: moterys (kurios 

. anksčiau buvo Zarasų kalė-;
jime) nubaustos už 1 rug
pjūčio šventimą 6 men. be 
nasįlmatymu. maisto jr t. t, 
ir už 7-xTI švente pailgino

4iki 11 mėnesių. Yra žinių 
fe:d taip pačiam Ukmergės 
kalėjime -sargams duotos 
gttinir.ės lazdos, kaip polici
ninkams. kalinių “ramini
mui”. Už šventimą revo
liucinių švenčių sumušta vy
rai ir motervs.

Kauno kalėjime buvo vie
nas karceris. Fašistinei ad
ministracijai nebėr kur kiš
ti savo aukų, dabar įrengė 
tris karcerius. Karceriu 
baudžiama už mažiausius 
menkniekius 5-7 paroms. 
Net džiovininkai iš ligoni- 
0ėą buvo nvvnrvti į karcerį. 
Karesrvi ^ndėtis tokia: die
na ir nakti tamsu, reikia gu
lėti ant cemento grindų, ne
duoda jokiu drabužių, mais
tas kasdien tik duona, (60 
grm.) ir vanduo. Tik tre
čią dieną duoda šiltos sriu>- 
bos. Karcery i trūksta oro, 
begalės dulkiu, vabzdžių. 
Be karcerio, į kurį patenka 
kalinys nesuspėjęs sulig ko
manda atsikelt, neskubiai 
atsakęs pavardę, susiginči
jus su sargu ir t. t., politka
liniai kaustomi retežiais ke
liems mėnesiams, kuriuos 
turi nešiot ant rankų dieną 
ir naktį.

Dabar fašistų laikraščiai 
rašo, kad valdžia žada visai 
neįsileįsti iš “laisvės” mais- 
jto, drabužių ir kitų daiktų, 
fašistai senai griežia dantį 
del organizuoto politkalinių 
gyvenimo, admin istracija 
JĮaisiai siunta del revoliuci- 

, mio kolektyvo.
. Kauno politkaliniai sėdi 
trijuose skyriuose: vieną 

’ dieną permeta į vieną sky
rių, rytoj kitur, savaitę pra
gyvenęs atsidursi dar kitur. 
Pernai atskyrė “mokytus”

Visa ta reakcija, visi dau- 
Pernailž^mai nesu^au^^ revoliuci- 

Inių darbininkų dvasios. Re
voliucinis judėjimas, LKP. 
vadovaujamas, liko vienin-i 
tėliu neatlaidžiu ir išlaikytu 
fašistų priešu. .Revoliuci
niai darbininkai, ypač ko
munistai, likos vieninteliais, 
kuriuos fašistai terorizuoja,

Pačiuos kalėjimuos del 
užpuolimų ir smurto (pav. 
Kruškolo sukaustymas, Lau- 
Ikaitytės mirtis ir k. teve
dami protesto badavimai ir 
kovojama kitais būdais.

Kauno Sunkiųjų Datlrbų 
Kalėjimas.

gali užsidirbti pragyvenimo, lis chorus. 
Mainieriai tebėra tamsūs, už 
tai ir nesistengia kovoti, už sa
vo būvio pagerinimą.

Į organizacijų susirinkimus 
nesilanko. Laukia, kad už 
juos kitį padarytų, tarsi, bū
tų miegamosios ligols apsėsti.

Čia randasi A.L.D.L.D. 194- 
ta kuopa. 4 mėnesiai atgal 
susitvėrė Lietuvių Darbininkų 
S. kuopa iš 22-jų narių. Iki 
šiol kuopa auga nariais ir visi 
laukia pasirodant pastovaus 
čarterio.

L.D.S. kuopa nutarė sureng
ti pikniką 31 
Dolds giraitėj.
ninkai dalyvaukite piknike.

Kviečia visus
Rengimo Komitetas
------------------------------------------1

HILLSIDE, N. J.

(Tąsa nuo'2 pusi.) 
tų, jeigu- trumpesnis laikas ne
pažymėtas. Bet galima pas- 
porto laiką pailginti, užmo
kant $2.00 kitiems dvejiems 
metams. Pasportai nepailgi
nami po šešių metų.

Svarbu naturalizuotam 
svetimas š 

atsiminti apie pilietystės išsi-
■ baigimą. Pilietystės teises ga
ili būti prarastos, jeigu natu- 
(ralizuotas Amerikos pilietis 
išgyvena 2 metus arba ilgiau 
savo gimimo šalyje, arba 5 

įmetus kitoje svetimoje šalyje. į 
mūs kampelio nesimatyt IBile Amerikos pilietis suvirs1 
' • - 1 • pi m. pameta Amerikos pilie-|

Itystę, jeigu prisiekia ištikimu-' 
imą svetimai valstybei, arba 
(jeigu tampa naturalizuotas ki-

................................ -............  K

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
i spaudoj jokios žinutės, rodo
si, kad čia viskas eitų norma
liu keliu ir glūdėtų mirti
na ramybė. Bet ir Čia gyvė-, 
nimas pilnas visokių nedatek- |toje salyje.
lių ir rūstybių. Bedarbių tu-j F- L. L
rime labai daug, kurie diena j-------------------
iš dienos klampoja gatvėmis jr portorikai Reikalauja 
jieskodami darbų, o kadangi'-. . J
čia daug didelių isdibysčių, tai ! Nepnkmsomybes 
važinėja į Newarka ir i kitus i 
didesnius centrus, jieškodami 
darbų, bet tik jieškojimu ir 
“pasitenkina.”

Lietuvių darbininkiškų or
ganizacijų randasi trys, iš ku
rių A.L.D.L.D. 200 kuopa 
skaitlingesnė nariais daugiau 
veikia ir veikia sutartinai. Pa- 
skiausiame mitinge nutarėme] 
surengti išvažiavimą 26 d. lie- į 
pos, kuriame turėsime net ke-1 laikraštyj “EI Dia

v A ».• p

E?L .
n . ’■ 1

Kaip ilgai galėtumėt Jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtum8| 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky 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 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Vietoj to 
pasiimk LUęKY

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

ul^trikp, ir mujrnetizmą, ir važiavimą, 
ir VKRHiaia lietuvių ir anKlų kalbose.*-

ISardymas, sutaisymas, sustatymas, ’suprast 
<r planą automobilio; mokinam diunomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti.<^ 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam v 
kiekvienam prie pirkimo karo. Ūžai rašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioja 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

THE COLLECTED WORKS OF

O
AT

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

cbntained in the original edition 
by International Publishers

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN, 

buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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FARMOS DARBININKE
Vertė Juozas GaigalasGuy de Maupassant

iš ėdžių šiaudus ir juos tyliai kramtė.
Kada Žakas suprato, kad jis yra bejėgis, 

ramiai tarė: *

(Tąsa)
Kas tau, skauda?

dainuos solo$ Ona: ir Milda Kemeliū- 
všs šoks klasiškus šokius. Įžanga 
veltui. ’

Kviečia Rengėjai.
(122-124)

DETROIT, MICH.
Pirmas Aido Choro piknikas bus 

sekmadienį, 3i gegužės, Beech Nut 
Grove. Prasidės / U-tą vai. ryto. 
Kviečiame visus atsilankyti, būsite 
užganėdinti. Aido Choras.

(12-125)
ROCHESTER? N? Y.

iŠ

zo-

ir

uz

Kaina 25 centai.

(Bus daugiau)

jnėn.
Bell Phone, Poplar 7545

su vasario 
importas padidėjo 
Padidėjo šios pre- 
7,554 tonais prieš

436 tonus. Sumažėjo: kiau
lės 16,605 št. prieš 17,768 št., 
žąsys 493 š|. prieš 6,746 št., 

prieš 
tonus

GRA BO RIUS- U NDERTAKER
Ižbalau.rnuoja ir laidoju numirusius ant 
viliokių kapinių. Norintluji geresnio pa- 
tarnayinio ir uf, žemą kalną nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas ninne. Pn» pimiis 
gulite gauti lotup ant visokių kapinių kuo 
geriauaiobn vietose ir už žemą kaina. '....

žimas pasiekė 70.9, m. lt. prieš 
82,1 mil. lt. 1930 m. ir įveži- j 
mas—64,3 mil. lt. prieš 
mil. lt. 1930 m. per tą 
laiką.

Palyginti su praėjusiu mė- brikietai, koksas 27,388 tonai 
nešiu, kovo mėn. išvežimas pa- prieš 19,879 tonus, cementas 
didėjo 2,1 mil. lt. Labiausiai , 6,099 tonai prieš 464 tonus, 
padidėjo šios pozicijos: ver
šiai 1,622 št. prieš 874 št. va
sario mėn., sviestas 375 tonai 
.prieš 266 tonus, kiaušiniai 
2,945 tūkst. št. prieš 1,415 
tūkst. št., javai 9,676 tonai 
prieš 8,729 tonus, linų sėme
nys 1,143 tonai prieš 910 to
nų, drebuliniai rąstai 4,158 
tonai prieš 938 tonus, lentos 
913 tonų prieš 331 toną, celu- 
Joza 4,195 tonai prieš 3,265 
tonus, linų pluoštas, pakulos 
ir nubrpkos 966 tonai prieš

buvo, tik jis truputį buvo sujaudintas. Jis 
tyliai kalbėjo: “Netikėlė,” ir pradėjo žiū
rėti aistringai į darbininkę, su dar dides
niu prie jos smalsumu, jausdamas teisėtą 
meilę prie šios meilios, grakščios moteriš
kės.

Kada kraujas nustojo bėgęs, jis pasiūlė 
jai eiti pasivaikščioti. Jis vėl sėdosi atsar
giai prie jos, sergėdamasis ugningo kai
mynės kumščio. Tuomet ji paėmė jį už 
parankės, kaip kad vaikšto vedęs vyras su 
žmona ir, eidama su juo takeliu, tarė:

—Taip negerai, Žak, kad tu manęs taip 
neapkenti.

Jis protestavo. ‘Ne, ne, jis ją myli 
gerbia.

—Ar tikrai tu nori mane paimti sau 
žmoną?—paklausė ji.

Jis truputį svyravo, paskiau pradėjo ap
link ją žvalgytis, tuo tarpu jos išblaškytas 
žvilgsnys toli skrajojo. Pas ją buvo pilni, 
raudoni skruostai, plati krūtinė, išgaupta 
plonutė palaidinė, standrios, didelės, pilnos 
Krūtys; kaklas buvo apibertas prakaito la
šais. Jis vėl buvo apimtas didelės aistros 
ir, priglaudęs savo lūpas prie jos ausų, su
murmėjo:

—Taip, tikrai noriu.
Tuomet ji apkabino jo kaklą ir bučiavo 

taip ilgai, kad abiejų liko užgniaužtas kva
pas.

Nuo to laiko pas juos prasidėjo tikra 
meilės istorija. Jie šėlo visais pakampiais. 
Skirdavo pasimatymą šviečiant mėnuliui 
po šieno stirta ir viens kitam žymėdavo 
mėlynes ant kojų, po stalu, savo didelėm 
medinėm klumpėm.

Paskiau po truputį Žakui išrodė lyg juo
kinga. Jis pradėjo jos vengti, beveik su 
ja nekalbėdavo, nebenorėjo su ja susitikti. 
Tada ją apėmė abejonė ir gilus ilgesys; 
paskiau, praslinkus kuriam laikui, ji paste
bėjo esanti nėščia.

Išpradžios ji buvo nusiminusi tuo, pas
kiau ją apėmė pyktis, kasdien vis didėjąs 
ir didėjąs; ji niekaip negalėjo pamatyti 
Žaką: jis labai stropiai jos vengė.

Pagalios, kaip tai nakčia, kada visa far- 
ma miegojo, ji staigiai išbėgo basa, perėjo 
per kiemą ir pabarbeno į arklydę, kur mie
gojo Žakas, pasiklojęs šalę ėdžių. Jis pri
simetė, būk miegąs; jinai užlipė pas jį ir, 
atsiklaupusi, pradėjo jį kratyti tol, kol jis 
šoko iš patalo.

Kada jis atsisėdo-—tarė: “Ko tau rei
kia?” Ji dantis sukandus atkirto, drebė
dama iš pykčio: “Koreikia, ko reikia—kad 
tu mane imtum už savo žmoną, dėlto, kad 
tu man prižadėjai.” Jis juokdamasis at
sakė: “Kaip gi ne taip! Jei imti sau už 
žmoną kiekvieną merginą, su kuria susi- 
painioji, tai nebūtų kada ir gyventi.”

Bet ji nutvėrė jį už galvos, parvertė 
aukštielninką, kad jis net negalėjo išspruk
ti iš jos tvirto glėbio ir, laikydama jį, 
smarkiai sušuko:

—Aš nėščia, girdi, aš nėščia!
Jis vos tik kvėpavo, beveik uždusęs; ir jie

abu nurimo, nutilo, liko nebiliai, lyg nak
tis, «kad net girdėjosi, kaip arkliai traukė

Lietuves Eksportas ir
Importas Kovo Mėnesį ada „ lalllal „ taniqi 
__ _ .v T. 127 tonus, fanera 282

prieš 339 tonus.
Palyginti

Kovo mėn. išvežimas iš Lie-I 
tuvos siekė 23,5 mik lt., o įve- i 
žimas į Lietuvą 23,4 mil. lt., | 
arba išvežimas buvo didesnis kovo mėn. 
Už įvežimą 0,1 mil. lt. i 3,3 it.

,oVe" kės: trąšos
- ; 2,734 tonus vasario mėn., ge- 

'ležis štangomis ir lapais 2,456
' tonai prieš 1,017 tonų, naftos 
par produktai 4,179 tonai prieš 

: 2,346 tonus, akmens anglys,

skarda 157 tonai prieš 15 to
nų, ketaus dirbiniai 223 tonai 
prieš 60 tonų ir įvairios maši
nos 456 tonai prieš 353. Su
mažėjo: silkės 800 tonų prieš 
1,508 tonus, ryžiai 95 tonai 
prieš 162 tonus, sėklos 161 to
nas prieš 242 tonus, medvilni
niai audiniai 119 .tonų prieš 
154 tonus, gumos dirbiniai ir 
kaliošai 31 tonas prieš 70 to- us. O1VJC 
nų, geležies ir plieno dirbiniai!daug ko naujo, 
188 tonus prieš 528 tonus. nančio. Tat, c

“Rytas”

—IN a, gerai, as tave imsiu uz žmoną.
Bet ji daugiau netikėjo jo pažadams.
—Dabar,—kalbėjo ji,—nori daryti apža

dus?
Jis atsakė:
—Dabar.
—Turi dabar prisiekti prieš dievą.
Jis palaukė keletą minučių, paskiau 

tarė:
—Prisiekiu prieš dievą.
Tada ji atlenkė savo pirštus ir* nei 

džio nepasakius, nuėjo.
Keletą dienų ji negalėjo su juo susitikti, 

pasikalbėti, ir kadangi nuo to laiko arkly- 
dė buvo užrakinta, ji nedrįso į ją belstis, 
kad nesukeltų triukšmą.

Po to, vieną rytą, ji pamatė, kad pus
ryčiautų atėjo kitas darbininkas. Ji nus
tebusi paklausė:

—Žakas išvažiavo?
—Taip,—atsakė tas,—aš dabar jo vietoj.
Ji pradėjo taip drebėti, kad negalėjo nu

imti katilo nuo ugnies; paskiau, kada visi 
išėjo laukan, ji pradėjo balsiai verkti, pri
glaudusi galvą prie priegalvio, kad nieks 
negirdėtų.

Dieną ji bandė slėptis, kad išvengtų įta
rimo; bet ją taip kankino mintis apie jos 
nelaimę, kad jai rodėsi, būk visi iš jos juo
kiasi, ko tik ji nepasiklausia'. Taip ji ir 
galėjo sužinoti tik tai, kad Žakas visai 
paliko šią apielinkę.

Nuo to laiko prasidėjo gyvenimas, pil
nas neperstojamų kančių. Ji dirbo, lyg 
mašina, nesidomėdama tuo, ką dirbo, vis su 
ta pačia neperskiriama mintimi: “kas bus, 
kaip sužinos?”

Ta neperskiriama mintis darė ją netin
kančia galvotoja, kad net ji nejieškojo bū
do, kaip pabėgti nuo triukšmo, kuris, kaip 
ji jautė, užžengia ant jos, kuris kas dieną 
vis artėja — neperskiriamas ir tikras, lyg 
mirtis.

Ji keldavosi kiekvieną rytą, beveik ankš
čiau už kitus, ir visai nusivilkusi, stebėda
vo. savo liemenį mažame gabaliuke veidro
džio, kuris jai tarnavo šukuojantis; ji no
gėjo sužinoti, ar ji šiandieną nebus įtarta.

Ir kiekvieną dieną ji pertraukusi savo 
darbą, žiūrėdavo į save nuo galvos ligi 
kojų, ar dar nepasikėlęs sijonas, del jos au
gančio pilvo.

Slinko mėnesiai. Ji beveik nekalbėdavo, 
o kada pas ją ko nors klausdavo, ji lyg ne
suprasdama klausimo stovėdavo išsiblaš
kiusi, besąmoniniais žvilgsniais, nuleisto
mis rankomis. Žmonės apie, ja liūdnai kal
bėjo:

—Vargšė mergaitė, kokia tu išrodai 
kvaila!

Bažnyčioj ji slėpdavosi už kolonų ir neiš
drįso eiti išpažinties, bijojo susitikti su kle
bonu, kuriame ji matė šventą/ asmenybę, 
sugebančią išskaityti žmogaus vidujines 
paslaptis.

Iš už stalo žvilgsniai jos draugų priverto 
tvaksėti jos širdžiai, ir jai vis rodėsi, kad 
jos paslaptį atidengė vikrus ir klastingas 
berniukas, kurio blizgančios akys vieno-

PRANEŠIMAI !
iŠ KITUR ;

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22-ros Kuopos Nariams
Draugai ir draugės, jau baigiasi 5 

mėnesiai šių metų, o dar daugelis 
mūsų kuopos narių nėra atlikę savo 
pareigų link organizacijos, kurioje 
yra išbuvę keliolika metų. Iki šiam 
laikui dar tik ■'"trečdalis narių yra 
užsimokėję duoklėj už šiuos metus. 
Centras pranešė, kad senai laukia
ma knyga “Aliejus” jau gatava ir 
siuntinėjama toms kuopoms, kurių 
nariai yra užsimokėję mokesčius. To
dėl būtinai ateikit į susirinkimą ir 
užsimokėkit mokesčius. Susirinki
mas bus ketvirtadienį, 28 gegužės, 
Grdina svetainėj, St. Clair Ave., 
7:30 vai. vakare. Tat nepamirškit' 
atsilankyti. Org. A. P. Baltrušaitis.

(123-124)

PLYMOUTH, PA.
PASKAITA temoje: Religija ir Jos 

Rolė Proletariato Pavergime. Ren
gia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 97-ta kuopa 
pėtnyčioje, gegužės (May) 29-tą die
ną, 1931, Stravinsko svetainėje, 42 
Ferry St., pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Prelegentas drg. J. V. Stankevičius, 
šios draugijos 12-to Apskričio sekre
torius. Šioje paskaitoje išgirsite 

‘o, svarbaus ir pamoki- 
darbininkai, • susirinkite 

jos paklausyti. Taipgi bus ir dai
lės programa: Aldona ' Pietanute

SKAITYKITE!
Pirmas Didelis Piknikas

Rengia Liet. Darbininkų Susivieni
jimo U-ta Kuopa šeštadienį, gegu
žės (May) 30-tą dieną, 1931 (Deco
ration Day) pas Arlauską Gleen 
Edith. Prasidės 12-tą vai. dieną.

Kviečiame visus Rochesterio ir j 
apielinkės lietuvius važiuoti į šį iš
kilmingą pikniką. Bus gera muzika 
r galėsite šokti tiek, kiek tik norė
site. Užkandžių, gėrimų ir Icc 
Cream. Nesigailėsite atvažiavę pra
leisti linksmai laiką.

Pasarga: Važiuokite Sea-Breeze 
keliu iki Bay Road. Nuo Bay Road I 
iki Glen Edith. Pasukite po dešinei 
pakalnėn, kur bus pikniko iškaba 
ir nuo tenai sukasite patį pikniką.

Kviečia visus Veikiantis Komitetas.
(123-124)

YOUNGSTOWN?OHIO
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

9-ta kuopa rengia puikų pikniką sek
madienį, 14 birželio-June, Robinson 
giraitėj. Prasidės 12-tą vai. dieną 
'r tęsis iki vėlumos. Bus gera mu
zika, skanių valgių ir gėrimų. Visi 
lietuviai rengkitės dalyvauti tame 
parengime.

Komitetas.. - - - > - - - •
CLEVELAND, OHIO

Scottsboro Klausimu Konferencija
Cleveland, Ohio, 29 d. gegužės, 

Spiro svetainėje, 3804 Scovill Avė., 
kaip 8 vai. vakare, įvyks labai svar
bi konferencija, Gynimui Scottsboro 
9 negrų jaunuolių, kuriem gręsia 
mirties bausmė. Visos lietuvių dar
bininkų draugijos, kuopos būtinai tu
ri rastis su atstovybe šioje konferen
cijoje. Kurios draugijos nesuspės 
su išrinkimu delegatų, jųjų valdybų 
nariai turi jas atstovauti.

Klausimas išgelbėjimo 9 jaunuolių 
darbininkų yra kiekvieno darbininko 
ir darbininkes būtiniausia pareiga.

Clevelando lietuviai darbininkai 
pasirodinkime, kad ir mes ueatsilie- j 
kame nuo kitų tautų darbininkų, kad I 
ir

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbiy Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas >
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai : 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

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

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsišteigimo 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 CENTUI

mes supratome savo pareigas.
T. D. A. 11 Kuopos Valdyba.

(123-124)
So7bOSTOn7?^ ASS.

A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirin
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
mui. Knyga “Aliejus” jau gatava, 
tat atsineškite ir mokesčius už šiuos 
metus, tai gausite ją.

K. P. Sekr.
(122-123)

YOUNGSTOWN, OHIO
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 90-ta kuopa ren
gia šaunų pikniką sekmadienį, 31 
gegužės,- Robinson giraitėj. Prasi
dės 12-tą vai. dieną ir tęsis iki vė
lumos. Grieš gera muzika, bus ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
(121-123)

PHILADELPHIA, PA.
Bendro Veikimo Komitetas šaukia 

visų kuopų ir organizacijų nepapra
stą susirinkimą ketvirtadienį, 28 ge
gužės, Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave., 8-tą vai. vakare. 
Visos organizacijos, kurios priklau
sote prie B. komiteto, dalyvauki!, I 
nes eina klausimas apie namo palai
kymą ir kitus svarbius reikalus.

Komitetas.
(121-123)

MINERSVILLE, H?A.
Komunistų Partija rengia metinį 

pikniką šeštadienį, 30 gegužės, gra
žioj ir visiems žinomoj vietoj, Har- 
ley Spring, pušyne, už kapinių. Pre
sides 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 klasės va- j 
dą Komunistų Partiją. Todėl kvie- Į 
či'ame visus atsilankyti. • Turėsime i 
gerą kalbėtoją, dainuos Lyros Cho- ' 
ras iš Shenandoah, Pa. Taipgi ga- j 
lėsit smagiai pasišokti prie geros 
muzikos. Kviečia Komitetas.

4121-123) ;

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Parašė V. Kapsukas.

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

Knyga 152 puslapių.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

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

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
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.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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♦ KIEK MSV BUS PAS MUS J"“
a

TIEK MŪSŲ BUS PAS JUS deimantų, kurie esą verti 
______  < $250,000 ir labai lengvai pri- 

Tokią Propoziciją Brooklynie- einami. v
čiai Duoda Bostoniečiams ir Gordonaitės nužudyme tie- 
Artimesniems Kaimynams iš i ^loginiai dalyvavo ir Samuelis 
Connecticut Valstijos Mies- i Greenhauens, kuris dabar 
ty ir miestelių j taipgi suimtas.

4-ta d. liepos, dviejų dienų ■ 
šventėje, įvyks dienraščio 
“Laisvės” piknikas Brooklyne. ! 
Į tą pikniką brooklyniečiai 
kviečia Bostono apielinkę ir 
artimesnius kaimynus iš Conn. Į 
valstijos, 
jos mūsų organizacijos 
met rengia visos valstijos plot
me spaudos naudai pikniką. 
Šiemet manoma ir Massachu
setts valstijoje, artimoje Bos
tono apielinkėje, surengti to
kį pikniką. Kad visų minėtų 
apielinkių piknikai būtų sėk
mingi, reikia draugiškos koo
peracijos. Todėl booklynie- 
čiai kviečia savo kaimynus iš 
Massachusetts ir Connecticut 
skaitlingai dalyvauti “L.” pik
nike, Brooklyne ir kiek iš mi
nėtų kolonijų atvyks į Brook- 
lyną, tiek brooklyniečių nuva-

Lyriečiai, Temykite!

sų. Tai reiškia, kad Ar-’traukta teisman, kad jirlai 
gentinos reikalai eina taip'naudojo svetimą naudą, 
pat į blogąją pusę. Tai reiš-' ėmusi aliejų is jai nepui
kia, kad sunkesnė našta gu-! klausomos nuosavybės.
la ant jos biednuomenės, o' Meksikos pilietis patrau- 
tas jau ir daro tuos nėra- kė Amerikos kompaniją at- 
mumus, kurie tankiai tenai sakomybėn, 
dabar girdima.

Komitetam Darbininkiška
4-

Organizacijų
Trečiadienį, gegužės 27 id. 

Connecticut valsti- vakare, yra šaukiama susirin
kąs kimas komitetų nuo darbiniu-1

kiškų orgąnižacijų. Ypatin- j Texas valstijos kompanija, 
gai >sekretoriaĖ 'tūri atsilankyt i kuri Meksikoje išnaudoja 

:i -V;i susirinkimą. aliejaus šaltinius, buvo pa-
Tame susirinkime dalyvaus;

ir kitų tautų darbininkiškų or-' 
ganizacijų komitetų atstovai, i 

Lietuviai, turite atsilankyti 
nuo visų Didžiojo New Yorko; 

■organizacijų, kaip tai: iš Mas-’ 
Jpctho, East New Yorko, So. i 
Brooklyno, Central Brooklyn©,! 
Itidgewoodo, Williamsburgo ir. 
New Yorko.

• Susirinkimas yra šaukiamas 
labai svarbiu reikalu.

žiuos į jų pikniką. Propozici-! Susirinkimas įvyks “Lais-; 
ja gera, lauksime tik gerų pa-iv®s” svetainėj. Pradžia 8-tą ( 
sėkmių iš tos draugiškos kom- vab vakare.
peticijos.

“Laisvės” piknikas Brookly
ne bus toje pačioje vietoje ir 
šiemet, kur buvo pernai: UI-i ~ 
mer Park Music Hall. Tik; 
šiemet ta vieta, Ulmer Parkas, 
daug padidintas. Daugiau 
vietos mašinom pasistatyti ir 
daugiau vietos žaislams.

New Jersės miestas visada! 
dusais atvykdavo į “L.” pik-' 
niką, turime vilties, kad ir šie-|’J 
met jie skaitlingai 
savo dienraščio 20 metų iškil
mėje.

Iš ’ PHILADELPHIJOS gra
žios grupės pribūdavo kasmet, 
lauksime jų ir šiemet

M. Stakov,
D.N.Y.D.O. Sąryšio Sekr.

(22-24)

Argentinos Prekyba 
Puola

BUENOS AIRES.—
Įgcntinos reikalai neina

dalyvaus Ii ai
| dai
da, 
nupuolė pereitais
apie 462,454,000 auksinių 
pe?u palyginus su 1929 me-

Pramonė vieton kilti, 
puola žemyn. Pasiro- i 

kad Argentinos prekyba i 
ū metais

I

Amerikonai Laimi 
Bylas Meksikoj

TAMPICO, Meksika.

Parama ‘"D. 
Workerim”

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

Visi draugai ir organizaci
jos yra raginamos su greita 
parama. Jei draugai turi 
kokį centą surinkę arba 
organizacijos nutarė paauko
ti, tai nelaikykite pinigus pas 
save. Greitai neškite arba 
siųskite laikraščiui.

Laikraščio raštine alidara 
iki 9 vai. vakarais. Kas tu
ri pinigų, tai tas gali asme
niškai atnešt. Pereitų 
dienų vajus dar nedavė 
vaisių. Tad raginame 
mūsų organizacijas ir
pas aukoti “Daily Worke- 
riui.” Siųskite aukas seka
mai : Daily Worker, 50 East 
13th St., New York, N. Y.

kelių 
gerų 
visas 
kuo-
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Greičiausi
PASAULY LAIVAI
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vienok meksi- 
'konas Cortina nieko nolai- 
Imėjo. Jisai
■ kad Amerika
i imperialistinė

nieko
gal nežinojo, 
yra galinga 

šalis Meksi-

LIETUVISKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ- MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių

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

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kits savaite išplaukimai 
gerai žinomais LloJ’d Kabinimais Laivais 

Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-Dresden 
Informacijų klauskite pas bile vietini 

agentą arba

57 BROADWAY, NEW YORK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S |
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti rais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISIION, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5045 CHENE ST., DETROIT, MICH.
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_ Street o? Avenue
—, State.

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-8261

Vardas—

No______

Areštavo Tris Komunistus
Havanoj

HAVANA.— Šiame kraš
te bijoma neramumų. Slap
toji policija areštavo 3 ko
munistus darbuotojus; už
puolė Komunistų Partijos 
raštinę, paėmė daug doku- j 
men tų ir kitokių reikalin- i 
gų daiktų. Be to, rasti ve-

I BREMEN I (EUROPAI

» • ■ » • • • v ♦ • • f « ♦ t •
Inkai ir spausdinta litera- bus daroma areštų. Mat, 
tūra paimta, i ' šioj šalyje dabartiniu laiku

Manoma, kad dar daugiau i labai nerami padėtis.

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

VISOKIŲ RŪŠIŲ SURGIKOS REIKMENĖS
VYRAI, MOTERYS IR VAIKAI, ar jūs sergate patrūkimu, ar 

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

Mes jau 23 metai specializuojamės 
pritaikyme ir gaminime diržų (trus- / 
sės), guminių kojinių, padams pape 
džių del nesveikų kojų ir šiaip viso 
kių dirbtinių kūnui dalių.
Moterims patarnauja moterys, o vyrams—vyrai. Mes 
parduodame "šlubiems vaikščioti lazdas ir invalidams kė- 
dės. Mes juos parduodam, išnuomuojam ir taisom. Visas 
mūsų darbas garantuotas ir labai prieinamomis kainomis. 

Egzaminuojam veltui. Darbo valandos: nuo 9 v. ryto iki 8 v. va
kare. Sekmadieniais susitarus.

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

Telefonas Stagg 2-5297. įsteigta 1908 metais.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniootas Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA,

antrašu:
STREET
PA.Įvairių karštų gėri

mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a lias, 
taipgi it gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t i n k a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

tais. '
Visa Argentinos prekyba 

buvo pereitais metais 1,353,- i 
287,000 auksinių pesų. Įga- ■ 
benta buvo už 739,183,000, 

i o išgabenta—614,104,000 pe- 
tam- _________._

vėl' bus laikomos, kaip kad

DIDELIS ISVAŽIAY!

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

Telefonai: Bell — Oregon 5186

Keystone — Main 1417

ZOBiS NUO DR. MENDLOWITZ
A. L.UJLV1IXA&

S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. 
Tel. Trinity 8-1045

x Lyros Choro pamokos 
pa vėl atkeltos į tą pačią die
ną, . .

4 pirmiau, ketvirtadieniais. Tai 
sekantį ketvirtadienį, gegužės 
>23 d., 8-tą vaL vakare visi bū
kite pamokose. Turime prisi
rengti gerai su dainomis prie 
3-Čio Apskričio išvažiavimo, 
kuris įvyks gegužės 30 d., Lin
den, N. J., ant Willick’s far- 
mos.

Lyra buvo nutarus nedaly- @ 
vauti, bet praėitoj pamokoj 
buvo vėl iškelta klausimas ir | H 
tapo pirmas tarimas atšauktas;' j B 
o apsvarsčius nutarta daly- į Ę 
vauti: kad Lyros Choras yra i fi 
ir į plakatus su paveikslu įdė- įS 
tas, kaipo garsus ir didelis 
choras, tai būtų sarmata savo | M 
išvažiavime nedalyvauti. Už Įį 

>tai lyriečiai gerai padarė, at-;
’ mainydami savo mintį. Todėl, Į C1 

kurie priklauso prie , minėto' f' 
apskričio, tai visi ir turi bend- I ’ 
rai dalyvauti, nepasilikti nei j]; 
yiertas. ,

Taipgi šiandieną visi būkite g į 
mitinge, kaip 8 vai. vakare;' t n 
turime svarbių tarimų pada-!l| 
ryti: pirmas, tai prisirengimas . |W 
prie savo pikniko, kuris įvyks O 
20 d. birželio; 6 d. turėsime 
.dainuoti kartu su tarptautiš-1 
kais chorais Klaščiaus Clinton!jį 
Parke, Maspethe, o ant ryto- 
jaus važiuosime į Danbury, i j į 
Conn. Tai visi dalyvaukite 1 Į į 

. kaip pamokose, taip ir mitin- jį 
>ge. Yra svarbu. i jį

J. Saulėnas. i ] į

H

rWXSJBQ-. SSKi,TOUX-T/JK.'.>Xl.-i:-

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabai’ mano antrašas:

DR. H. MENDLOW1TZ

RENGIA PROLETMENIO 3-čias APSKRITYS

Subatoje, Gegužes “May 30 d., 1931 

ANT WILLICK S PARMOS, LINDEN, N. J.
PRADŽIA 10-tą VALANDĄ RYTE. ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Jeigu tą dieną lytų, tai parengimas įvyks 

A. LUTVINO SVETAINĖJE, 
\69 SO. PARK STREET,

n
!
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• Trys Genesteriai Išvien 
Nužudę Viviana Gordon

Tai’gengsteris Harry Stein 
su S. Greenhaueriu pasmaugė i :i 

^ir už miesto iš automobilio iš-! I 
metė Vivianą Gordonaitę va-! įj| 
sario 25 d. naktį, kaip sako I 
Harry Schlitten, to automobi- 
lio vežėjas. Pastarasis buvo ■ | E 
areštuotas pereitą šeštadienį, j K 
Jis pasakojo, kaip Gordonaitė ' © 
buvo vežama su užnerta jai 
ant kaklo virve.

Gordonaitė dalyvavo .viso
kiame piktadariškame rakete 
su Harry Šteinu. Paskui Štei
nas nužiūrėjo kokią tai neišti
kimybę iš jos pusės. Kad įsi-

R
I
H

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas dr.'L, B. šalinaites

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

Urbo Lai Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui paganai- . . ___
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
26 centai už skrynutę. " ■ ~ .

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių Šalčių nebijo. Už 75c ui

žino prieše 1

F.. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue151 Metropolitan Ave. 

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

Telephone, Juniper 5-9795

Siųsdami pinigas su savo adresu, užrašykite:

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

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

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS SEKANTI CHORAI: f
Lyros Choras iš Maspeth, N. Y.; Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.;-Choras Pirmyn iš Great Neck, No Y.; Bangos 

Choras iš Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras iš Newark, N. j;Laisvės Choras iš Paterson, N. J. Taipgi bus ir sporto 
žaislų.—Visi vietos ir apielinkės lietuviai yra kviečiami atsilankyti į šį parengimą.

KELRODIS: Atvažiavę j Elizabeth, ant Broad St., imkite busą, Linden No., 44 priešais,Regent Teatrą ir važiuokite iki galo. Išlipę eikite po 
kairei 7 minutas ir bus pikniko vieta. Su automobiliais, atvažiavę j Elizabeth, važiuokite iki City Hali, pasukite po dešinei. Važiuokit 5 ' 
mylias Str George Avė. iki Stiles St.„ vėl pasukite po dešinei. Už puses mylios rasite pikniko vietų. 1

, ■..’via ymaMorgarneasr
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Išsimokinkite naujausios rūšies mo
derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelru pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas Kairiu rūšių . motorų? 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant į bedarbę, mes numušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

, Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
. ’'Specialia važiavimo kursas $10. .Laimis ir Diplomą Užtikrinta., 
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakare. Sek

madieniais 10.-tą vai. rytą iki 2 vai. no piet. T* ...- ♦
NEW YORK AUTO SCHOOL .Y *

228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. T.
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“Imk Šautuvą ir Piešk,” 
Policmano Patarimas 
Bedarbiui su Šeimyna

“Imk šautuvą ir eik plėšti,” 
tokį patarimą davė vienas po- 
licmanas bedarbiui elektrinin- 
kui Šamui Strapponei su m'ote- 
ria ir septyniais vaikais.

Pirmą kartą jam buvo su
teikta šitokia “pašalpa” iš po
licijos stoties: 1 svaras kavos, 
1 sv. pupų, 1 sv. ryžių, 2 sv. 

' džiovintų slyvų ir 3 svarai bul
vių, arba aštuoni svarai misto [ 
išviso šeimynai, susidedančiai 
iš devynių narių; ir per ištisą 
savaitę ta šeimyna negalėjo 
daugiau reikalauti pašalpos, 
kurios trupinius dalina miesto 
valdyba per policijos stotis.

O antru kartū policmanas 
patarė jam eiti plėšt.!

. Paskui bedarbis kreipėsi į 
niajoro Walkerio vadinamą 
šelpimo komitetą, Leonard 
Buildinge; bet čia nieko nega
vo. . Tuomet jis ėjo į tūlas 
bažnytines labdarybės, ir vos 
tik šie labdariai nepasiuntė jį 
į beprotnamį, nors žmogus yra 
protiškai visai sveikas.

Po to, Strappone sužinojo 
apie Bedarbių Tarybą Harle
me ir prisirašė prie jos. Dar
bininkai per Tarybą sudarė 
jam reikalingos tuojautinės 
paramos. Taryba yra taipgi 
susimobilizavus, kad neleist 
bosui išmest tą bedarbį iš kam
barių, už kuriuos jis jau trys 
ihėnesiai negali užsimokėt.

Braukia Laukan Jaunuosius 
Socialistus už Pritarimą 
Komunistams

REIKALINGA moteris į restoraną, 
suprantanti tą biznį, arba reika

lingas partneris. Gera proga. Kreip
kitės į “Laisves” ofisą.

(120-125)

linkėj. Liko moteris, dukrelė 
Onyte ir sūnukas apie 12 metų 
amžiaus. Ona Blažaičiutė pir
miau prigulėjo prie Aido Cho
ro; ji gana sugabiai skambina 
pianu: kai kur grajino su tėvu.

Velionis Blažaitis pašarvotas 
pas graborių M. P. Ballas (Bie
liauską) po num. 734 Grand 
St. Bus palaidotas šiandien 
(antradienį), geg. 26, 2 vai. 
po pietų, šv. Jono kapinėse 
Middle Village, L. L, Laidotu
vėmis rūpinasi graborius M. P. 
Ballas (Bieliauskas).

Telephone, Stagg 2-M10

LORIMER RESTAURANTPereitą vasarą, kaip žinoma, 
juodašimčiai sudegino namus 

įrengimus vasarinės darbi- 
stovyklos ties 

Ta stovykla, 
kaip ir kitos tokios, yra glo
boje ir vadovybėje Tarptauti
nės Darbininkų Pašalpos (W. 
L R.) Ši organizacija dabar 
šaukia darbininkus pagelbon, 
kad išnaujo atsteigt minimą 
stovyklą. Apart poilsio šioje 
gamtiniai puikiausioje, vietoje, 

I darbininkų vaikučiams yra 
! duodama pamokos apie kla
sių kovos reikalus prieš kapi
talistus.

šiemet stengiamasi suteikt 
šičia vakacijos kuo didžiau
siam skaičiui darbininkų vai
kų.

Daugelis lietuvių darbinin
kiškų organizacijų lengvai ga
lėtų paskirt po keletą dolerių, 
kad pasiųst vieną kitą bedar
bio vaikutį bei mergaitę porai 
savaičių atsigaivint toje sto
vykloje.

Pereitą savaitę įvyko tais 
reikalais konferencija, kur da
lyvavo 36 delegatai nuo įvai
rių negrų ir baltųjų darbinin
kų organizacijų. *

Aukos atsteigimui vaikų sto
vyklos reikia tuojaus siųsti 
šiuo adresu: W. L R. Camp 
Department, 131 W. 28th St., 
New York City. čia taipgi 
kreiptis su įvairiais klausi
mais.

Parengimas buvo entuzias
tiškas ir pilnas revoliucinės ir 
dvasios. Sudėta ir aukų “Dai-jnlnkO vaikų 
ly Workeriui.” Turėtų ir kiti X*
vienetai išbandyti tokius pa
rengimus.

B. K.

Atidengtas Hillmano su 
Bosais Suokalbis Kapot 
Darbininkams Algas

Eiliniai darbininkai,
Liebstein, H. Eisen ir Sher- 

U'man, 2-ro lakalo Amalgamei- 11. z-. . • V K •tų (kompaničnos) Unijos susi
rinkime, trečiadinį, iškėlė aik
štėn Hillmano planus kapot 
darbininkams algas.

Jie pabrėžė, kaip Hillma- 
nas ir visi jo šaikos šalininkai, 
laike darymo sutarčių su bo
sais, kalba darbininkams prieš 
algų kapojimą, o potam slap
ta jas nukerta. Hymon Sta- 
lofsky šapoj 20 nuošimčių, 
Ted Louis, Hymon Bergman 
ir Simon Ackerman šapose net 
iki 80 nuošimčių algos nuka
potos. 400 susirinkusių darbi
ninkų karštai plojo tiems drą
suoliams, eiliniams nariams, 
iškėlusiems aikštėn Hillmano 
mašinos išdavikiškus darbus.

L.D.S. 1-mos Kuopos 
Išvažiavimas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-ma kuopa rengia šau
nų išvažiavimą sekmadienį, 31 
gegužės, Forest Parko girai
tėj. Pradžia 1-mą vai. po pie
tų. Bus gera programa, dai
nuos Aido Choras. Taipgi bus 
įvairių žaislų, skanių valgių ir 
gėrimų. Netruks ir šaltako- 
šės. Komisija žada parūpinti 
nuo farmų šviežio pieno, sū
rių ir kitokiu sveiku ir skaniu

Draugai ir draugės, šis išva
žiavimas dar pirmas, todėl rū
pinkimės padaryti jį skaitlin
gu, kad mūsų organizacijai 
būtų nauda, kad ji geriau aug
tų ir bujotų, 
jauni,

Tat visi, seni ir 
būkime išvažiavime.

Rengimo Komisija.
(123-124)

Manhasset, L L, Negrai ir 
Baltieji Mitinge Reikalavo 
Paliuosuot Negrus

Socialistai New Yorke išme
tė vieną narį Jaunųjų Socia
listų Lygos už tai, kad jis da
lyvavo išvien su komunistiniais 
jaunuoliais agitacijoj už Na- 
cionąlę Jaunimo Dieną, kurią 
ruošia komunistai geg. 30 d. 
Už. tokį darbą, būsią išmesta 
ir daugiau narių iš Jaunųjų 
$ocialistų Lygos.

Socialistų Partijos 
paudodavo jaunuosius socįalis- j Teises.

troi-ri iranlnnc a vrlvm ii i rl i Ji J

vadai

tus, kaip įrankius ardymui de
monstracijų ir revoliucinių mi
tingų. Bet, matoma, surembė- 
ję social-pardavikai jau nevi
sai gali suvaldyti darbininkiš
kus nąrius Jaunųjų Socialistų 
Lygos.

“D. Workerio” Skaitytojų 
Vakarėlis Buvo Geras

Gegužes 22 d. Komunistų

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Muspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

M.lUIWi

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, 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

Lietuvių Valgykla
VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA trijų kambarių for- 
ni.šius. Galima pirkti šmotais ai’ 

setais. Priežastis pardavimo aplei
džiu miestą. A. Kaminskiene, 78 
Powers Street, Brooklyn, N. Y.

(122-123)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotęgrafistasr 

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

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

Nufotografua- 
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliif, Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

Apgynimui SveturgimiŲ 
Parengimas

Kasdien vis didėjantis sve
turgimių darbininkų deporta
vimas reikalauja iš darbininkų 
abelnai. didžiausio susirūpini- 

_ F j mo.
----- ------ ’■ 30 d. gegužės, ŠU

Tai yra organas Darbo vakare, finu svetainėj
• .. . Jisil25th St.,

Labor Unity laikraščio 
Vietinė Laida

Darbo Unijų Vienybės Ta
ryba New' Yorke darbuojasi, 
kad reguliariai galėtų išeidi
nėti vietinė laida Labor Uni
ty. ' 
Unijų Vienybės Lygos. 
abelnai skiriamas visai šaliai, 
ir tik laiks nuo laiko buvo iš
leidžiama priedinė New Yor
ko laida to laikraščio. Kai 
kurie vietiniai Labor Unity iš
leidimai turėjo didelio pasise
kimo, taip antai, sausio 17 d. 
laidos išplatinta čia 21,250 sveturgimių. 

egzempliorių, vasario 21 d. ------- 1-------------
] Aido Choro Susirinkimas

* ’------Į Šiandien, ’’-26 d. gegužės, |
■ - ” • j “Laisvės” svetainėje, įvyks Ai-i

kad bendrame d° Choro mėnesinis susirinki
mas. Pradžia 8-tą vai. vaka- i 
re. Kviečia visus aidiečius ir 
aidietes dalyvaut šiame susi
rinkime. Taipgi atsiveskit ir 

reikalus ir klausimus. Pačio- ’^auJU dainininkų bei daininin-j 
se gi darbo aplinkybėse New kia- 
Yorke yra skirtumo nuo kitų 
vietų. Čia daugiausia mažos 
dirbtuvės, kuomet Chicagoj, 
Youngstowne, Akrone, Detroi
te ir kitur vienoje vietoje dir
ba 
Yra ir kitokiu vietinių skirtu-; f®: 
mų.

tas deportavimui į Meksiką. !nai reikėtų turėti ir savo vieti- 
Kitas darbininkas, paeinan-įnę nuolatinę laidą Labor Uni-

Penktadienio vakarą 
hasset, N. Y., (netoli 
Necko) įvyko mitingas, 
me dalyvavo 20 darbininkų, 
didžiuma iš jų negrai. Kal
bėjo d. Kraucevičius apie 
Scottsboro 9 negrų jaunuolių 
bylą ir abelnai apie dabartinę 
ekonominę padėtį ir kapitalis
tinę priespaudą.

Susirinkusieji y i e n b a Isiai 
nutarė pasiųst Alabamos vals
tijos gubernatoriui Milleriui 
reikalavimą paliuosuot iš ka
lėjimo 9 , negrus jaunuolius, 
nuimant nuo jų mirties baus
mę. Didžiuma, taipgi sutiko 
įstot į Lygą Kovos už Negrų 

Tame mitinge-, apart 
didžiumos negrų, buvo lietuvių 
iš Great Necko ir slavų: iš 
Manhasset.

Man- 
Great 
kuria-

Dalyvis.

Deportuojami Streikų 
Pikietininkai

Maisto darbininkas meksi
kietis Guilermo Palacias, ku
ris dalyvavo pikietų linijoj lai-

Telephone, Greenpoint 9-2320 Telephone, Stagg 2-4409

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

Labor Unity turi pastovių skai-i 
tytojų Ne*w Yorke tik 2,700.1 
Labai permažai ;■ o tai žymia] 
dalim todėl. kad ueumtunt: į 
laikraštyj, skiriamame visai ša
liai. nėra galimybės tinkamai 
nušviesti New Yorko ir apie-, 
linkės darbininkų ypatingus 
reikalus ir klausimus.

30 d. gegužės, šeštadienio 
i, 15 W.

New Yorke, ’įvyks
ta. įdomi pramoga, kurioje bus 
labai įvairi muzikalė progra
ma. Kalbės žymūs kalbėto
jai apie apsaugą sveturgimių 
teisių. Darbininkai skaitlin
giausiai privalo ten dalyvaut, 
kad paremt darbą apgynimo

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose^ kur rūkymui 
medegos yntužlaikomos, vi
sur rfeikalaukite

Nanjofei Cigarų

Choro Komitetas. 
w-------------------

IŠRANDA VOJ IMA I Petras Naujokas 
Savinirikąs

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTeS 
CIGARAI

J. Garšva 
Graborius

UNDERTAKER
. IzAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI!

ISbalzamuoja ir laidoja numirusiuB 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenua 
BROOKLYN, N. Y.

1

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levanda

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N Y.

PASTRANDAVOJA 4 kampiniai 
, , v. . , . . i kambariai, visi parankamai, arti;tūkstančiai darbininkų. I 14th Street subway, tik blokas ir pu- I

". Randa $27.00 Kas pasirandavos • 
TnHol New Vnr’kni būti 1 iki Pirmos birželio (June), mėnesi s Į lodei New Yoikui bliu- dykai.—282 Cooper St., Brooklyn, N.I 

i Y- (121-3) ■
PASTRANDAVOJA kambarys East i 

• / ' New Yorke, šviesus ir švarus, garu i
Į tai atsižvelgdama. Darbo • apšildomas. Esant reikalui, val- 

skel-'^U namie gamina. Važiuojant im-

Partijos šeštos Sekcijos 4-tas ke siuvėjų^streiko, liko^nuskir- 
vienetas Williamsburge suren
gė “Daily Workerio” skaity-. .y T x . .
tojų draugišką arbatos vaka-iį13 13 Lotynų Amerikos, vardu Y- 
reiį. Vyriausiu to tikslu buvo i Machadu, buvo areštuotas ta- \ Vienvbėd Tnrvhn 
susipažint, susiartint kaip K.:me pat name su d. Li ir ski- . .. „U • kit Lefferts Ave. City Line eleveiteri, :V, J ----- U..X.V-------- bnnnnnnnn ivz vietinę to išlipkit ant Grant Avė. stoties ir pa-|

Tfflj. Vyriausiu to tikslu buvo! Maehadu, buvo areštuotas ta-

P. nariam’su skaitytojais, taip Ujamas deportuot j Venesuelą, jbia^kampaniją už 
ir “D. Workerio” skaitytojam Machadu yra politinis imi-j 
su vieni kitais. Taipgi nerei- Krantas iš Venezuelos. .
kia suprasti, kad į čia buvo ■------- ------ ---- --------------
sukviesti visi Williamsburgo . ;
“D. W.” skaitytojai, čia bu- be abejonės, jis bus nužudytas 
vo specialiai kviesti visi ‘ 
virto Vieneto teritorijos skai-

'. tytojai.' '
} šeštos Sekcijos centras, 61 
\ Graham Ave., buvo sausai 
'sikimšęs svečiais, žinoma, 
Vo ir iš kitų teritorijų bet, vien 
Įš 4-tos vlenetos teritorijos “D. 

skaitytojų buvo apie 35.
Negrų dalyvavo 26 asmenys, 

neįskaitant paaugusiu vaikų, 
Jaunųjų Pionierių. Tai svar
bus reiškinys. Traukimas 
negrų darbininkų į bendras ko
vas su baltaisiais yra be galo 
svarbi užduotis. Juk visoj gi
lioj klasių kovų istorijoj jie 
nebuvo įtraukti į bendras re
voliucines kovas su baltaisiais; 
ir valdančios klasės naudojo 
juoduosius vergus prieš bal- 
tuosiurf, o baltuosius prieš 
juoduosius. , Taigi suvieni
jimas dviejų rasių bendroms 
kovoms reiškia atėmimą iš 
buržuazijos svarbaus ginklo, 
kurį ji naudojo prieš • revoliu
cinį darbininkų judėjimą.

“Daily Workerio” vietos ži
nių redaktorė pasakė gerą 
prakalbą. Kalbėjb ir sekci

jos organizatorius Flaiani.

Iorgano laidą: 
grantas iš Venezuelos. Jeigu- tki spalio 1 d. čia turi būti 

| nebus leista tam darbininkui gauta 1,000 naujų prenumera- 
liuosnoriai iškeliaut iš čia, tai, tų.

Kiekviena darbininkiška or- ! įr
Ketl Venezuelos fašistinės valdžios, i ganizacija turi išplatinti antra 

kuri savo kalėjimuose laiko 'tiek daugiau Labor Unity,

už- 
bu-

kuri savo kalėjimuose laiko 'tiek daugiau Labor Unity, 
5,000 politinių kalinių. ikaiP iki šioL YPač visi Dar“ 

Rengiamasi iš Jungtinių Val-ibo UniJU Vienybės Lygos na- 
štijų išdeportuot net 75,000 riaj ,turi tuojaus tapti nuola- 
meksikiečių. Toms d e portą1- į tiniais Labor Unity skaityto- 
cijoms nebus galo, jeigu sve-P^3*. Mūsų draugai turi kal-

] klauskit 543 Drew Ave., aut pirmo 
floro, Brooklyn, N. Y.

(12wl-123)

MOLLYN’S

turgimiai ir* čiagimiai darbi- binti kitus darbininkus, su ku- 
nihkai nepastos tam kelio sa- r^a^s kartu/dirba, kad užsisa-j 
vo organizuotomis pajėgomis, kytų bei užsirašytų Labor Uni- j

Rūbsiuviai, Būkite 
Savo Susirinkime

Amalgameitų 54-to skyriaus 
rūbsiuviai, dalyvaukit susirin- ' 
kime sekantį trečiadienį, 27 d. 
gegužės, 7:30 vai.- vakare, 
11-27 . Arion PL, , Brooklyn. 
Rūbsiuviai turėtų atsilankyti 
skaitlingai į susirinkimą, nes 
pasirodo dirbtuvė ororkotų se
kančiam sezonui; bus galima 
ko pasvarstyt; bus pranešta 
apie rengimąsi prie streikų; 
taipgi bus kalbama apie auko
jimą Piliečių Kliubui nusipirk
ti rakandam į naujai statomą 
ir jau baigiamą Kliubo svetai
nę.

ty. Tuo pačiu laiku turi visi 
! darbininkai rašyti korespon- 
■ dencijas apie . savo darbč są
lygas ir apie visokius įvykius 

| iš klasių kovos lauko į Labor | 
Unity. Tokios korespondenci
jos iš darbaviečių labai daug 
patarnauja didesniam pasklei
dimui kovingo, darbininkų lai
kraščio.

Numirė Feliksas Blažaitis
Gegužės 22 d. nupiirė Felik

sas Blažaitis, 46 metų amžiaus, 
gyvenęs po num, 648 Grand 
St., Brooklyne.

Velionis yra žinomas apielin- 
kės lietuviams, kaip muzikan- 
tasismuikininkas. Jis nemažai 
graijino- lietuvių draugijų pa
rengimuose Brooklyne ir apie-

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

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

518 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street) 

šalę aptickos
BROOKLYN, N. Y,

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik f artimesnius mie-j 
stus, bet ir į toliniesnius. I 
Prisiunčiamee pašta» pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų • Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5048

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

įiais vaistais neužtraukia papročio ir atlluosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 
suipaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60e, per jlaitą C5«

Kundroto aptieks yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptus, ir užtikri* ’ 
•am, kad sudėtinės Kiq receptą dalys, gydytojų užsa

kymu. yra naujos, tyros ir - geriausios

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, 8avinink««

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvža Tel., Groenpoint 8-2017-2360-8514

IMarpkit ij skelbime U prteiiakil karta aa oAsakyma.




