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žada Parduot Paskutinį 
Turtą

ROKIŠKIS. — Rokiškio 
miesto valdyba prisiuntė 
bent po kelis pranešimus vi
sai Rokiškio biednuomenei, 
kad sumokėtų butų mokes
čius. Kurie neturi iš ko su
mokėti nuo 2 iki 7 litų, pas 
tuos ateina faraonas ir gra
so parduot iš varžytinių pa
skutinę padūšką. Darbinin
kai ir valstiečiai, nestokite 
varžytis ir neleiskit pirkt 
prievarta atimto biednuo- 
menės turto!

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

AREŠTAI IR NUTEISIMAI LIETUVOJE•i te

Užpuolimai ant Darbininkų
JONAVA.— Kovo mėn. 

pradžioj Jonavoj buvo da
romos masinės kratos. 12 
darbininku ir darbininkių 
pareikalavo ž valgy bon į 
tardymą. Kiekvienam jų 
patiekė kaltinimą, kad jie 
priklauso kompartijai ir 
skleidžia literatūra. Iš Kau
no privažiavo daug žvalgy
bininkų. Tarp jų yra 3 mo
terys. Darbininkai žiūri 
juos, kaip į šunis.

Kapos Algas Australijos 
Darbininkams

MELBOURNE, Australi
ja.— Įvairių valstijų prem
jerų susirinkime ekonominė

būtų nukirstos darbinin
kams algos visoj Australi
joj. Tai esąs būdas išėji
mui .iš dabartinio krizio.

BHLUOTI MA1N1ERIM MARsAVO If;“>»-* mrnmi wrx nnnmnm- viinv,. PafeiStl pO KailCljaMIESTĄ IR PRIVERTĖ VALDŽIĄ 
DUOT VAGONĄ MAISTO

PATERSON, N. J.— Pa- 
| galiaus Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui pavy
ko išimti po kaucija visus

Komunistų Partijos “Dai-, mainierių padėtis labai bai- penkius nekaltus darbinin- 
ly Workeris”

TRYS KOMUNISTĖS SUAREŠTUOTOS
KAUNE; DU DRAUGAI ŠIAULIUOSE 

NUTEISTI Į S D. KALĖJIMĄ

? * Mra
• »
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Fašistų Agentas
ROKIŠKIS.— Čia yra

- kaž kur atgabentas fašistų 
agentas — šnipas'Antanas 
Virbickis. Šis valkata nie
ko nedirba, tik. latravoja ir 
girias esąs “komunistų šu
las”, mokas komunistams i 
algas ir pats gaunąs didelę 
algą iš Maskvos. Draugai 
darbininkai! Nesiduokit 
klaidint tam žulikui, fašis
tų agentui. Komunistų par
tijos nariam už priklausy
mą Komunistų Partijai nie
kas algų nemoka.

iš

■■i’'-.

Wright ir jos duktė. Tai 
motina dviejų jaunuolių, 
nuteistų nužudymui Alaba
ma valstijoj. Ji dabar važi-

Vidaus Ministerija žvalgy
bos Rankose

i

Kad dar labiau sustiprint 
reakciją, fašistų vyriausybė 
vidaus reikalų ministeriu 
paskyrė žvalgybos viršinin
ką Rusteiką.

Darbininkams Suvaržymas, 
Dvarininkams Laisvė

Darbininkų organizacijas 
fašistų vyriausybė visaip 
varžo, daugumoj visai nelei-

gavo specialį si. Baidas viešpatauja šim- kus. 
pranešimą iš Harlan, Ken- tuose šeimynų.

to, kasyklų savininkai aną Į pasitikimas, 
dieną dar paskelbė algų nu
kaposimą. Prieš šitą naują 
užpuolimą mainieriai sukilo 
ir paskelbė streiką.

Senosios mainierių unijos 
(United Mine Workers of 
America) vadai sušilę dar
buojas, kad streiką par du o- 

Harlan paviete ti anglies baronams.

ituckv, kur eina didelis mai- 
inierių streikas. Ten sako
ma, kad savaitė atgal apie 
300 mainierių apsiginklavo 
ir numaršavo į miestą Pine
ville ir pareikalavo maisto. 
Miesto majoras buvo pri
verstas jiems suteikti čielą 
vagoną visokio maisto.

Visam

Geg. 23 d. įvyko dide-
Kruvinojo Smetonos val

džia tęsia savo terorą prieš
Nežiūrint lis ir entuziastiškas draugų ' Lietuvos revoliucinius dar-EXTRA!

BADAUJANTI MOTINA NUŽUDĖ DU KŪDIKIU 
IR PASKUI BANDĖ PATI NUSIŽUDYTI

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Gegužės 25 d. policija su
areštavo Bernice Foley, 
motiną dviejų kūdikių, ku
rie paskui rasti negyvi, nu
žudyti. Pati motina bandė 
nusižudyti, bet nespėjo, nes

nėja po. Amerika, padeda- policistas pastebėjo besiren- 
ma Tarptautiniam Darbi- ffianeią nusiskandinti ir su-
ninku Apsigynimui sukelti 
pinigų delei vedimo bylos

eme.
Bernice Foley pasisdkius

už paliuosavimą nuteistųjų policijai, kad ji nužudė sa- 
" ’ ' :vo du kūdikius (Patricia 8

i metų, o Robert 6 metų), nes 
‘ iiems grūmojo bado mirtis. 
Kad išgelbėjus šeimyną

negrų jaunuolių mirtin.

Riaušės Miesto Taryboj
KARLSRUHE, Vokietija. 

Dele i bjaurios provokacijos 
iš fašistų pusės, miesto ta
rybos posėdyj geg. 12 d. 
įvyko muštynės tarpe fašis-

Komunistai Gavo
Daugiausiai Balsų

BERLYN.— Netoli

NEW YORK.— Teisėjas 
Woosley pareiškė, kad jis 
neturįs galios sulaikyti d. 
Li deportavimo į Chiniją, 
kur jam grūmoja mirtis bu
delių rankose. Bet jis de
portavimą nukėlė 30 dienų, 
idant Tarptautinis Apsigy
nimas galėtų paduoti ape
liaciją į augštesnį teismą.

bado, ji buvo užsidėjus 
“coffee house,” bet iš to 
pragyvenimo padaryti ne
pajėgė ir biznis subankru
tavo. Ji kitokios išeities 
nebematė, kaip mirtis—jai 
ir vaikams. Ir štai ji paė
mė savo abu kūdikiu ir juos 
nunuodijo, o paskui bandė 
pati nusiskandinti.

Atvesta į teismą, Foley

SXi 20,000 Galvijy Sudegė
nelaiminga motina apalpo | 

iš nuo bado.

Brooklyn.—Vakar mušei
kos iš hillmaninio Amalga- 
meitų unijos lokalo užpuolė 
lietuvius kriaučius. Drau
gas IBarzdaitis, Mičiulio 
dirbtuvės pirmininkas, la
bai skaudžiai sumuštas ir 
sužalotas. Platesnį prane
šimą apie tai rasite vietos 
žiniose.

•bininkus ir valstiečius. Atė- 
!ję iš Lietuvos žinios vėl pa
rodo naujus suėmimus ir 
naujus nuteisimus komunis
tų darbuotojų.

Kauno klerikalų “Rytas” 
iš gegužės 9 d. praneša:

“Kariuomenės teismo se
sija Šiauliuose nagrinėjo 
dviejų komunistu, Mart. 
Kučinsko ir Šmuilo Dam
bos. bylą. Teismas abu ra
do kaltus esant ir Kučins
ką nubaudė 12 metu sun
kiųjų darbų kalėjimo, o 
Dambą—9 metais.”

O tam pačiame “Ryte” iš 
gegužės 15 d. skaitome 
apie suėmimus Kaune:

“Krim. policija, žinodama 
bolševikų—komunistų orga
nizacijoj veikliausias parti
nes moteris esant Volons- 
kvtę Iną, Fuksaitę Juliją ir 
Kralikaitę Ester, pas jas 
gegužės 8 d? padarė kratas. 
Surado ' inkriminuojančios

medžiagos, iš kurios matyt, 
kad visos trys nėra eilines 
komunistės: Volonskytė — 
Lietuvos komunistinės jau
nimo sąjungos narys, eina 
Kauno raikomo sekreto
riaus pareigas, būdama rai-~ , 
komo priešaky, ji turėjo di
riguoti visam komunisti
niam veikimui; Fuksaitė— 
Lietuvos komunistų parti
jos Kauno raikomo orgsky- 
riaus narys; Kralikaitė Es
ter—Kaune gyveno nelega
liai, pabėgusi iš Vilkaviškio 
nuo bausmės, ji ėjo Kauno 
Komjaunimo raikomo agit- 
propo vedėjo pareigas. Vi
sos trys pasodintos į kalėji
mą. o jų kvota perdupta 
Valstybės gynėjui.”

Amerikos lietuviai darbi- * 
ninkai turi su padidinta 
energija remti Lietuvos Ko
munistų Partiją, kuri vie
natinė veda kovą prieš kru
viną! ą fašistų valdžią. Vi
sais būdais padėkime Lietu
vos darbininkams ir valsr 
tiečiams nuversti budelio 
Smetonos jungą.

1M
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Sovietai Atkerta 
Finliandijai

1800 Ateivių ant Ellis 
Island del Išdeportavimo

į,

HALSEY, Neb.—Nebras- 
* ka valstijoj kas netikėtai 

numetė cigare tą ir padegė 
sausą žolę. Sakoma, kad 
jau nudegė apie 100,000 ak
rų laukų centralinėj ir va
karinėj valstijos dalyj. Tas' 
pavojus dar nėra praėjęs. | 

progresą, i Daroma apsauga, J<ad neda- 
Nauji fabrikai, nauji gyve- eitų į giria ir neišdegintų 
nimui namai, nauji miestai, 
aprūpinimas nauja šviesa 
sodžiaus reikalauja elekt
ros. Šiais metais elektros 
pramonėn bus įvesta0 805,- 

v. . 000.000 rublių kapitalo, ar- i
rasistai 800 nuo§t daugiau, negu

Elektrizacija Sov. 
Sąjungos

Užvakar į New Yorką
MASKVA.— Leningrado i pribuvo specialis traukinys* 

distrikte yra nemažai apsi-'kuris atvežė iš įvairių Ame-” 
gyvenusių finų, kurių tarpe įrikos .kampų' 463 ateivius 

l randasi buožių. Žemės ūkio į del išdeportavimo. Šiuo 
!kolektivizacija tiems buo-Į tarpu ant Ellis Island ran- 
žėms užduoda smūgi. Tai 
jie pradėjo prašyti Finlian
dijos valdžios užtarimo. 
Štai iš kur prasidėjo Fin- 
liandijoj tokia bjauri agita
cija prieš Sovietus.

Sovietų valdžia paskuti-

Ber- 
i naujas 

•distriktas bei municipalite
tas, kuriame įvyko viršinin
ku rinkimai. Už Komunis
tų Partiją paduota 1,465 
balsai ir laimėjo 5 vietas; 
už socialdemokratus 1,381 
balsas ir 4 vietos; už bur
žuazinį surašą 1,170 balsų 
ir 4 vietos;

; balsų ir 2 vietas; nacionalis
tai—327 balsai ir 1 .vieta.

,x. . , tų ir komunistų atstovų.; iyno tapo įkurtas
dzia organizuotis, tuo tai- Buržuazinių partijų ir’so-iJid-rUrfaa mnr 
pu lenkai dovanai turi savo ciaidemokratų atstovai iš- 
draugiją. ji naudojasi pilna; lakstė laukan, o fašistus ko- 
savo veikimo . laisve, nors, munistai nuveikė ir išgrū-

f jos nariai tai vis žmonės,
kuriems *rūpi, kad Lenkija
greičiau Lietuvą prarytų.

MASKVA.—Elektros pra
monė Sovietu Sąjungoje da
ro milžinišką

Neduos Pilietybes Popiery 
Karo Priešininkams

medžius. Laikraščiai pra
neša, kad apie 20,000 galvi
jų taip.sudegė arba turėjo 
nuo tos ugnies dvėsti.

dasi 800 ateivių ir laukia iš
vežimo. Daugiausia jų yra 
kaltinami nelegaliam įva
žiavime į Ameriką.

Padidino Muitus
Padidino muitus ryžiams, 

kruopoms, saliklai, miltams, tinių Valstijų Augščiausias 
kavai, tabakui, silkėms, ži-1 Teismas nusprendė, kid 
balui ir tt. Būtent padidin
ti muitai plačiai vartoja
miems produktams. Nepa- 
,didino muitų šilkams, kve
palams, šiltų kraštų vai
siams ir kitoms prabangos 
prekėms. Vadinas, nepadi
dino muitų toms prekėms, 
kurias perkasi turtingieji.

WASHINGTON.—- Jung- pernai. Ispanijos Politiniu Kali- Ę'S “ TS“: 
ni» Bado Streikas

Ekstra Pranešimas del 
Clevelando

kad 
Amerikos pilietybės popie- 
rų negalima duoti tiems, 
kurie “sąžiniškai priešingi 
visokiems karams” bei 
“gip,klox jvartojimui,” > Šitas 
nuosprendis padaryta kaip 
tik tuo laiku, kuomet Ame
rikos imperialistai rengiasi 
prie naujo karo.

Kurios Šalys Perka Grybus

Bet Honduros val-

Dideles Kratos Kaune
•' Iš 18 i 19 kovo ir 20’ kovo , _ . . . J .. „

Kaune buvo labai plačios '}<asy mieste]jy Ko- 
kratos ir areštai. Net pas par*. zĮnoipa> ^7 mai- 

’ *gerai tikinčius ir krautuvi- žuvo, o daugybes li
niukus, kurie nieko bendro ^imas ^ar nežinomas.----------- I, ----- - —------ - —-----
neturi su komunistais, darė 

u kratas.
I

Tautinių Mažumų

fe* \
iŠ"-*

M
A.

Persekio
jimas

Seniau Lituvoj • buvo 23 
valstybės užlaikomos vokie
čių mokyklos;' 1923 m.' jau 
buvo tik 13, o dabar jau li
ko tik 5. Fašistams rūpi ir

Mexico City.— Čia gau
tas pranešimas, kad Hondu- 

ŠVEDIJA.—Grybų rinka ros sukilėliai paėmė miestą 
nėra labai didelė. Jų įve- Tela. 
žarna nedideliame kiekyje, džia užginčija šito praneši-
daugiausia iš Francūzijos, !mo teisingumą, 
kaip šampionų, .triuflių, • rnur- 

kliu (Morchella esculenta),n i 
tačiau švedų pirkliai juos į i rMStS DlldSVOt 
noriai įsivežtų iš Lietuvos', I 

■jei tik jiems būtų pasiūlyta
Oorgaum, India.— Geguž. tinkamomis sąlygomis. Šių 

26, d. iškilo gaisras aukso grybų auga Lietuvoje ir bū
tų gera Liet, eksportinin- 
kams jų pasiūlyti.

DANIJA.—Į Daniją įve
žama visų 
džiovinti, marinuoti , ir vi- ■ žiniškas fabrikas. čionai 

Daugiausia per-1 bus daromi tavoriniams 
traukiniams vagonai. Fab
riko metinė gamyba siek
sianti 55,000 vagonų... Šis 
vienas fabrikas padarys 
daugiau tavorinių vagonų 
per metus, negu šiandien

tas uždaryti. Fašistams rū
pi varu vokiečius sulietu
vinti. Sovietų Sąjungoj 
kiekvienos tautos vaikai ga
li lankyt savo tautines mo
kyklas ir Sovietų valdžiai 
rūpi vis daugiau tautinių 
mokyklų kurt. Lietuvoj jas 
uždaro.

“Balsas”.

Naujas Industrinis
Milžinas S. S. S. R

BILBAO, Ispanija.—Nau
joji buržuazinė valdžia de
da visas pastangas, kad pri
sigerinti prie katalikų baž
nyčios ir popiežiaus. . .Lai
ke įvykusių anti-klerikali- 
,nių •riaušių, tapo .suareštuo
ta daugybė darbininkų ir 
studentu. Jie čia laikomi I

MASKVA.— Uraluo.se, už 
j 15 kilometrų nuo Tagik, 

i rūšių grybai,'pradėtas statyti naujas mil-;

sai švieži 
karna konservuoti dėžėse: 
i, J? į £ dydžio. Aktin- 
giausias prekybos sezonas 
—rugpjūčio—spalio mene
siais, Bendrai, marinuo
tiems grybams mokama 3-4 
danų kronos kilogramui, j padaro visi esami tos rū- 
Konservuoti šampijonai' šies fabrikai Sovietų Sąjun-Konservuoti 
perkami dėžutėse. goj sudėjus į krūvą.

tų Sąjungos vidujinius rei-1
'kalus. Ji ima globon buo-; 
žes ir naudoja juos kursty-I

Finliandijos žmonių j Ketverge, 28 d. gegužes, 8 
i vai. vakare, Elks svetainėj, 
2226 East 55th Street, įvyks 

į Masinis Protesto Mitingas

CLEVELAND, Ohio. — -

mui 
prieš Sovietų Sąjungą.

; J

J- I

fivilk Kam Chinimi i)rieš les’ali linčlJ 9 negm LlVlIlo Rdldb U1II11JUJ jaunuolių Scottsboro, Al
bama. Kalbės B. Moore, na- 
cionalis Tarptautinio Darb. 

i Apsigynimo organizatorius;
į visi-visos lietu

viai darbininkai šitame pro-

studentų. Jie čia laikomi SHANGHAI.— Pasirodo 
kalėjime be jokio teismo, aiškiai, kad Kuomintangas i Būkime 
Gegužės 25 d. kaliniai pa- plyšo, taip vadinami “kai- ' • • ’•
skelbė bado streiką. Jie rei- riasparniai” užgriebė Can- testo^'mitinge 
kalauja tuojautinio paliuo-;toną ir visą apielinkę 

Chiang Kai-shekas pripa- 
žįsta, kad stambūs Kuomin- 
tango vadai Fo ir Chen pe
rėjo prie sukilėlių. Laukia
ma didelių kruvinų mūšių.

Tie patys pranešimai sa
ko, kad šitas susikirtimas 
tarpe militaristų eina ant 
naudos komunistams. Rau
donoji Armija Honan pro
vincijoje sunaikinus visą 
Chiang Kai-sheko garnizo
ną iš 500 vyrų.

savimo.

Išvirto Siena ir 
Užmušė 4 Socialistus

GRIEFSWALD, Vokieti
ja.—Pereitą sekmadienį čio
nai socialdemokratai laikė 
susirinkimą. Bet tuo tarpu 
išvirto namo siena ir 4 žmo
nes užmušė, o 8 sunkiai su
žeidė.

Tai bus taip pat protestas 
prieš Barberton, Ohio, poli- 
ją, kuri kidnapino, užmušė 
C. Louisa Alexanders vietos 
Bedarbių Tarybos veikėją. 
Tie aiškūs žmogžudžiai įme
tę jojo kūną į vapnos duo
bę, kad paslėpus savo bude
lišką darbą. Reikalaukime J 
tų budelių nubaudimo!
Parodykime kapitalo bude- i 

liams savo galingą protesto J 
balsą! v ii

ft

c<

T.D.A. Sekr.

Uraluo.se
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NEGRU TAUTIEČIU ŽABANGAI

APŽVALGA
Lietuvos Fašistų 
Savivaldybių įstatymas

Jau trumpai minėjome 
apie Lietuvos fašistinės val
džios naujai išleista savi
valdybių įstatymą. Nurodė
me, kad tuo įstatymu sme
toniniai fašistai nori už
tikrinti sau pilniausią kon
trolę ant savivaldybių.

Gavę platesnių apie tą įs
tatymą žinių iš Lietuvos 
laikraščių, dabar plačiau su
žinome jo reikšmę. .

Naujas savivaldybių įsta-. 
tymas atiliia rinkimų teisę 
didžiumai gyveiitojų. Bal
suotojų amžius padidintas 
nuo 21 iki 24 metų, o kan
didatais į savivaldybes gali 
būti tiktai sulaukė 30 me
tų amžiaus. Balsavimo tei
ses turi tiktai turtingesnie
ji, kurie moka tam tikrus 
mokesčius nuo įvairių įplau
kų: nuo nekilnojamo turto,, 
biznio, amato ir tt.; taipgi 
fašistams artimi žmonės, 
tarnaujanti valstybės arba j 

. O!

nuo tos vietos.
Lietuvos fašistai, kad 

prailginti savo viešpatavi
mą, išleidžia griežtesnius ir 
griežtesnius fašistinės 
tatūros įstatymus.

Tautinė Sąjunga Pakėlimui Negrų veda bataliją prieš 
Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą; reikalauja, kad ap- 
sigynimiečiai, komunistai ir kairieji darbininkai apskri
tai pasitrauktų nuo Scottsboro bylos, kad jie. nesikištų į 
gelbėjimą devynių negrų jaunuolių. O aštuoni tų jau- 
jiuolių turėtų, sulig teismo nuosprendžio, būt suspirginti 
^elektros kedėje liepos 10 d.; devintam gi tokia jau mir
tis gręsia kiek vėliau.

Minima negrų buržujų organizacija ir jų atžagareiviu 
.kunigų susivienijimas šaukia, kad Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas turi būt išspirtas iš Scottsboro daly
ko vardan “ramybės ir santaikos” tarp negrų ir baltųjų 
gyventojų pietinėse valstijose. Sako: “jeigu ta| judėji
mas (išgelbėjimui devynių tamsiaspalvių vaikinų) bus 

•pasekmingas, tai sudraskys ir sunaikins santaiką ir su
tarimą pietinėse valstijose.”

Kokia’tad išvada?—ogi leiskite pietiniams kapitalis- 
tams ir žemvaldžiams nekaltai sudeginti devynis jaunus 

^ negrus darbininkus; tuomet bus išlaikyta “puikiausi”
:santikiai su baltąja buržuazija; o tie baltieji buržujai ga
lės sau toliaųs, kaip iki šiol, lynčiuoti negrus, karti, de
ginti ant laužų, terorizuoti negrus darbininkus ir var-,-------
gingus,valstiečius, kad jie nei ištolo nepristotų prie re- savivaldybės įstaigose, 
voliucinių baltųjų darbininku, kad jie bijotų organizuo- masės neturtingu gyvento-! 

/iltis išvien su baltaisiais darbo žmonėmis ir bendrai ko- j jų balso neturi.

EKONOMINIS KRIZ1S LIETUVOJ 1R 1 
MŪSŲ VADOVAVIMAS KOVAI

Baisios Pasekmės, Kada Mai
stui Trūksta Bent Vienos 

Reikalingos Dalies
Metalai manganas ir ma- 

buozės atstato^ nuo darbo vie-< gnesjįum yra būtinai reika- 
nus, mažina užmokestį uz dar-i . . J
bą kitiems, fašistų vyriausybė jbngi maiste, kad galėtų 
išgalvoja vis naujus mokesčius (žmogus būt sveikas, sako 
darbo valstiečiams.^ I skolas I johns Hopkins .Universiteto 
brenda ne tik mažažemiai, bet .1
*ir vidutiniokai. L i c i t a c ijų proiesorius 
skaičius už skolas ir mokesčius i Jum. 
vis didėja.

Aiškus dalykas,,kad tas vis-

dirbančiųjų skurdą. Taip de
das netik mieste, bet ir kaimo. 
Kaimo darbininkai ir biednuo- 
menė dar niekados nematė to
kio skurdo, kokį dabar jie ma
to. Kaime ir dvarininkai ir;

nūs, mažina užmokestį už dar-1
Kunigiškai Meluoja

Bostono kiėrikalų “Darbi
ninkas” gegužės 22 d. lai-! 
doj rašo:

Įsigalėjus komunistams Ru
sijoje, daugelis manė arba 
spėliojo, kad' komunizmas 
gal bent darbininkams 
teiks kada nors gerovę; ma
teriališkų atžvilgiu. Buvo 
manoma, kad komunizmas, 
kaip nauja ekonomiška vals
tybės santvarka, pagerins pir
moje eilėje darbininkų padė
tį, atsiteisdamas jiems už jų 
sunkų darbą. Bet net 14 me
tų nė kiek jų gyvenimo ne
pagerino.
Na, ir “dūšių ganytojai” 

jų pasigaili. Girdi,
Vargšai Rusijos darbinin

kai! Mes, krikščionys dar
bininkai, turim nuoširdžiai 
gailėtis jų, nes jie buvo ju- 
došiškai suvedžiojami ir mul
kinami nuo pat 1917 m.

Tai tikrai kunigiškai pa
melavo. Juk dabar ir tam
siausias katalikas darbinin- 

ikas, jeigu jis tik nėra aklai

pusiau bedarbių
Net buržuazinė

E. V. McCol-

Voti už klasinius savo reikalus.
Pažymėtinas dalykas, kad ir baltieji buržujiniai “lais- žės 8 d. laidoj liaudininkų 

.......New vadas Dr. Grinius sako, kad
Dabar negalės dalyvauti i nusistatęs prieš Sovietų Su

rinkimuose didžiuma darbi-! junga, žino, jog Rusijoj da- 
ninkų, prekybos įstaigų tar
nautojų, ligoninių, bankų tar
nautojų, tarnautojų 'visokių 
kontorų, netgi baigusiųjų 
aukštąjį mokslą, karininkų, 
studentų, darbininkų -i- fab
rikų, dirbtuvių, spaustuvių, 
tarnaičių, sargų—ir tt.

Jei 1924 m,. Kauno savival
dybės rinkimuose turėjo bal
są apie 46,000 gyventojų, tai 
dabar vargu jų bus daugiau, 
negu dabar yra butų nuo- 
muotojų, t. y.—apie- kokia 
15,000.

•Taip vadinamas proletaria
tas visai yra pasilikęs, be 
balso, o proletariato interesai 
Kauno miesto savivaldybėje 
užima žymią vietą.
Toliau 3:
Naujas įstatymas perdėm Į 

griežtai pabrėžia, kad savi-'

'.Vės mylėtojai” iš Pilietinių Teisių Sąjungos, iš “!
• Republic” ir “Nation” atidarė šmeižtų kampaniją prieš 
Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą, eidami su Tautine 
'Sąjunga Negrų Pakėlimui. Gavę iš Garlando fondo 
$100,000 “apgynimui negrų teisių,” tie veidmainingi lais
tės skelbėjai atsisakė paskirti bent vieną centą Lygai 
/Kovos už Negru Teises, kuri ištikro kovoja už negrų tei- 
~sių lygybę su baltaisiais. O kadangi ši organizacija 
■drauge su Tarptautiniu Darbininkų Apsigynimu ener
gingai grumiasi už paliuosavimą devynių negrų jaunuęh 

-lių, tai visi buržujiniai “laisvininkai,” taipgi ir '“socia
listai,” purvais drabsto Lygą Kovai už Negrų Teises.— 
“Socialistų,” beje, kandidatas į kongresą,; , Heywood 

’Broun pereitais rinkimais Nęw Yorke nėšidVovėjo už- 
reikšti, kad jis nesistengtų įvykdyti net Amerikos kon
stitucijoj įrašytus pataisymus, teikiančius (tik ant po- 
:pieros) pilietiškas teises negrams, pietinėse valstijose!
; %Devyni mirčiai skiriami negrai jaunuoliai (trys iš jų 
dar tik 14 metų amžiaus), melagingai kaltinami palieti- 

‘ine lytiškos “doros” dviejų baltų prostitučių, griežtai iš
sižadėjo tokių savo “apgynėjų,” kaip Tautinė Sąjunga 
Negrų Kėlimui; išsižadėjo jie ir reakcinės negrų kunigų 
organizacijos ir jų statomų policinių advokatų. Po ka
lėjimo vyriausybės akimis tie jaunuoliai ir jų tėvai pa
sirašė ir prisiekė, kad jie pripažįsta Tarptautinį Darbi-

- ninku Apsigynimą, kaipo tikrąjį savo apgynėją. Negrės 
irijų nuteistųjų motinos, Wrightienė ir Patersonienė ma
siniuose mitinguose sako prakalbas už Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, kaipo už vienintelį pasitikimą savo 
spnų gelbėtoją,—o negrų buržujų ir dvasininkų organi-

• zacijos išvien su baltaisiais “laisvai” kalbančiais niekšais 
burnoja Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir skver
biasi su savo pragaištingais “patarimais” politiniams 
Scottsboro kaliniams! Tie poneliai .bruka jiems savo ad
vokatą, kuris teisme nei vienu žodžiu nepareikalavo, kad 
kaltinamieji būtų išteisinti ir paliuosuoti.

- ^ Lietuviai darbininkai ir lietuvių darbininkų organiza- 
ęijos, išsijudinkite į bendro fronto kovą išgelbėjimui tų 
•negrų jaunuolių. Veikliai dalyvaukite bendro fronto 
konferencijose. Remkite Lygą Kovai už Negrų Teises 
ir Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą. Dėkitės į negrų 
apgynimo komitetus kiekviename mieste!
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* t *i Butkus ir kiti vadai opozicijos prieš Komunistų Partijos kon
solę “Laisvėje” ir “Vilnyje” tęsia savo juodą darbą. Pereitą 
dkmadienį Brooklyne jie atlaikė dar vieną savo konferenciją ir 
lutarė vėl išleisti šmeižtingą lapelį. Konferencijon turėjo paši- 
ivietę sėbrų ir iš kitų kolonijų. Tūli dalyviai, nuo seniau užsi- 
ikę vienos kitos masinės organizacijos vadovybėje, darė ,pasiū
dinus šuboikotuoti bei iškrikdyti piknikus, ruošiamus “Vilnies” 
r “Laisvės” finansiniam sustiprinimui, šiaip gi visomis pa- 
rampėms opozicijos vadai, nusitraukdami kaukę, jau atvirai ata- 
:Uoja Komunistų Partiją ir patį Komunistų Internacionalą, ne 
ien drg. Bimbą su Lietuvių Komunistų Centro Biuru, kaip kad 
■įmfau.

>Tie elementai tikisi, kad su krizio pagelba jiems pavyks 
ilokšti komunistinius dienraščius “Laisvę” ir “Vilnį.”

Draugai eiliniai darbininkai, vis tiek katroj pusėj jūs 
niaus stovėjote, dabar aiškių aiškiausiai matote visą opozicijos 
adų nelemtumą ir jų tikslų bjaurumą, tarnaujantį kapitalisti
ni reakcijai. Visi išvien suglauskite pečius gelbėjimui savo 
;<miunistinės spaudos; eikite per tokių priešpartijinių vadų ir 
adukų galvas. Jūs galite be jų ir dar geriau suruošti masines 
ramogas'ir padaryti kiti^s žingsnius, kurie reikalingi medžiagį- 
iiajji iv dvoaiwm sndriltinirmii savo kovojančių dienraščių!

par-

pir-

•t

“Lietuvos Žiniose” gegu-

bar darbininkų padėtis 
daug geresnė, negu buvo 
prie caro. Darbininkai gau
na daug geresnį atlyginimą 
už savo darbą, negu prie 
caro. Jų abelnas gyveni
mas daug, geresnis. Jie tu
ri socialę apdrbųdą.i; Jie tur j 
ri puikius poilsio namus, tu
rį apmokamas” vakacijas./ 
.Jiems prieinami geriausi te
atrai ir kitokios pasilinks
minimo vietos. Kuomet ka
pitalistinėse šalyse milionai 
darbininkų neturi darbo ir 

i kenčia didžiausią skurdą ir 
badą, tai Sovietų Sąjungoj 
darbas eina visu smarku
mu.

Tiesa, kad dabartiniu lai-j zj i <4* f uev * i
valdybės turi klausyti valsty-įku nekuriu gyvenimo reik- g 
binės administracijos.
nistracija gali statyti ir ša- i vietu Sąjungoj, kuomet vi- 
linti savo noru burmistrus, I 
kasuoti savivaldybių nutari-l , . , . , , . ..
jnus, keikti biudžetą, priversti; l?e metų industrializaci- 
savivaldybes pildyti savo už-iJ0^ planas. Bet darbinin- 
simojimus. į kai žino, kad tas neišven-
Tuo įstatymu smetoniniai |^afna1’ p. ^uo PaTu sykiu 

fašistai nori užtikrinti saui1?.^0’ jų gyvenimas kas- 
ilgesnį viešpatavimą ant! ien £ereJa> 11 ^ad su uz- 
Lietuvos darbo :
sprando. Fašistai, kaip jų 
tas įstatymas rodo, masių 
bijo, jie žino,, jog biednųjų 
sluogsny jie neturi įtakos. 
Todėl jie tik mažai daliai

binės administracijos. Admi-jmenų nėra pakankamai So- xU,’r. z-nlJ „4-r.4-,r4-; iv. I n _ •___ • 1 . •

Jei dar nesenai tautininkų 
fašistų melagiai rašė apie ge
rus (laikus Lietuvoj, tai dabar
tiniu metu, vis sunkiau tuos 
melus pliaukšt. . Visvien jais 
akių neapdūmsi, jei ant kiek
vieno žingsnio duria į akis 
ekonominio krizio pasekmės ir 
Lietuvoj. 'Vis dažniau ir daž
niau vieni d a r b ininkai 
metami į g a t v es, kitiems 
mažinama darbo savaitė, o su 
tuo ir užmokestis už darbą. 
Vis labiau ir labiau auga be
darbių ir 
skaičius.
spauda rašo, kad’ Lietuvoj jau 
ne tik bedarbių skaičius didė
ja, o tikras skurdas auga. 
Kaune, kur gyventojų .‘nėra ir 
šimto tūkstančių, didžiausiam 
skurde gyvena oficialiais da
viniais ne mažiau 8 tūkstan
čių biedniokų (neskaitant vai
kų). Ištikrųjų gi jų yra ne 8 

j tūkstančiai,—veikiausia nema- 
Įžiau 10 tūkstančių. Jų dau
guma tai pilni bedarbiai, kiti 
beveik pilni bedarbiai. Profe
sionalų elgetų tarp jų veikiau
sia nedaugiau kelių šimtų. Tai 
vis kapitalizmo aukos. Tas 
aukų skaičius su kapitalizmo 
puvimu vis didėja.' O kiek 
kituose miestu ose, kiek 
kaime? Fašistų vy- 
riausybė tyčiomis neregistruo
ja bedarbių, kad tuo neregis- 
tfavimu lengviau būtų slėpti 
tai, kas ištikrųjų Lietuvoje de
das.

Fašistai mėgina akis dumti 
ir naujų įmonių statymu. Ne 
taip bloga Lietuvoje, — šau
kia fašistų agentai,—jei stato
mos naujos įmonės, k. a. cuk
raus. Bet ir čia matome ne 
žydėjimo vaisių, o vien jieško- 
jimą būdų, kaip rasti naujų 
pelno šaltinių. Dar cukraus 
fabriko nepastatė, o jau buržu
aziniai laikraščiai išskaitliavo, 
kad pats tas fabrikas duos vien 
nuostolius. Visgi jo ^statytojai 
pe^tąisąko nuo jo statymo, 
m^t, valstybės iždo būs pa1-; 
dengti Mę' vięn cukraus* g&įąy-į 
bos nuostoliai, bet dar bus duo
tos geros premijos ir cukraus 
fabriko akcijų ir cukrinių run
kelių plantacijų savininkams. 
Iščiulps lėšas iš darbo žmonių 
ir duos jų turtuoliams. (Tasai 

> .cukraus fabrikas dar reikalin- 
• gas ir karui prieš Sovietų Są

jungą.)
Gi r i a s i fašistai finansais'. 

Girdi, lietuviška valiuta (lito 
kursas) tvirta, aukso yra. Bet 
štai ką sako nekurios skaitli
nės. Už Valstybės banko ak
cijas, kurių kursas 100, 25 sau-

Jis su savo pagclbininkais 
kas negali neišjūdint darbo j dalė ilgus bandymus 3<it 
masių į kovą, 
judina miesto 
Kaune darbininkų streikų skai
čius vis didėja. 
grynai apsigynimo,

[su smarkumu vykinamas sio buY° duodama tik 90, 6-18
1 t • • - * - V/ytt/a ion I i Ir QQ I/nrlmnoi

Pirmutiniai išsi-Į žiurkių. Atrado, kad žiur- 
. darbininkai. paįajtės visiškai pra- 

LA O IV A“ . • •vi •! 1 •
Vieni streikai i’anda motinišką meilę bei 

protesto prisirišimą prie savo kūdi- 
prieš darbininkų padėties blo-(^įu Rada ju maisto būna 
ginimą, kiti priima puolimo po- Į 
budį. Darbininkai stato nau-; 
dotojamš savo reikalavimus, į 
jei tie jų reikalavimų neprii
ma, darbininkai skelbia strei
ką. Visa eilė paskutinių strei
kų, jei ne pilnai, tai dalinai; 
laimėta. Tiesa, kiek laiko pra
slinkus naudotojai daro nau
jus puolimus ant darbininkų ir vulsijose. 
atstato veiklesnius streikinin
kus'. Dar tie streikai nepriėmė 
platesnio pobūdžio; visgi jų:mangano 
jau daugiau yra, negu, pavyz-Į veikti svarbios pituitarinės 
džiui, buvo 1927-30 metais.! 
Galima laukti, kad artimiau
sioj ateityj įsitrauks į kovą ir 
žemės ūkio darbininkai, o taip i , 
gi melioracijos^ statybos (gelž- , 
kelio pirmoj eilėj) ir miškų i-cllas.
darbininkai. Nors tų vietų lengvesnis už aluminą, bal- 
darbininkų išnaudojimas ir'tos spalvos metalas, 
taip labai didelis, bet jis dar 
vis didėja, ir tas didėjimas tu
rės pastūmėt darbininkus į 
kovą. 1

Išsijudins į platesnę kovą 
taipogi ir bedarbiai ir kaimo 
biednūomenė, kuri faktinai gy- 
vęna pusiau bedarbių gyveni
mą./ į pah* oi j jjie turi ką iš- 
pąręJuįt 5 .savo mantos, i kup 
pasįskbli^L Vienį kibą litį, ir 
šiokžiį kokiui feMiHybiu noi-s iY 
pusbadžiu gyventi, laukia ge
resnių laikų. Greit turės pa
stebėt, kad: tie geresni laikai 
ne tik neateina, o vieton jų 
eina dar blogesni. Tas viskas 
vis aiškiau jiems sakys, kad ir 85 procentai tų žiurkių 
be kovos kito kelio nėra.

Aiškus dalykas, tas išsijudi- 
nimas darbo masių į kovą la
biausiai priklauso nuo mūsų į 
partijos. Jei mes sugebėsime ;KacĮa žiurkės negavo mag- 
genau susiristi su darbo ^asė- Dimniškni nranv-
mis, stot priešakyj nepasiteh- lleS1"m.°> Pl/ny-
kinusių; kad jų nepasitenkini-'1S J1! kūno ir kalcis su 
mą, surištą su beviltiška pade-! fosforu, o tai reiškia kau- 
tim fašistų Lietuvoj/pakeist įilų suminkštėjimą. Paga- 
paširyžimą kovoti, jei_ sugebė-hįaus surasta, kad magne- 
sim užkariaut pasitikėjimą to-! sjum • būtinai reikalingas 
se masese ir tinkamai vadovaut I 3
pavieniuose darbininkų išsto- js^ei V.vei aviena - 
jimubse yapatingai Kaune, lnil4 (virsinkstiruų) liaukų, 
tai tas nepasitenkinimas su Į Jeigu permažai magnesiu- 
ekonominio krizio augimu ne-jmo maiste, tai pas* gyvūnus, 
išvengiamai turės išsiliet į pla- ūeje, ir išsivysto ir staigus, 
tesnę kovą ir priimti politinį per(Įį(Jelis supykimas ir bai- 
kovos pobūdi. 1 _ 1JIT) O Mūsų artimiausiuose kaimy- * 
nuošė, Vokietijoj ir Lenkijoj, 
kur ekonominis krizis daug gi
liau siekia, jau jis perauga į i 
revoliuciniai politinį krizį. Jis Jp 
peraugs ir pas mus, Ir jo per
augimą galim paskubint mes 
pafys,' geresniu pastatymu vi
so mūš' darbo, geresniu vado
vavimu darbo masių kovai. * 
| Dabartinė valanda reikalau

ja iš. mūsų didesnio kreipimo 
dėmės į Mūsų Kauno organiza
cijos darbą. Ir Č.' K. ir riša 
partija privąlo susirūpint/tajiP 
pfesniu Kauno organizacijos 
susirišimu jau* ne bendrai su 
stambesnėm įmonėm, bet pir- 

biniiikais įmonėse. $Nei vienas 
streikas negali praeit be mūsų 
partijos vadovavimo vykdomo 
arba stačiai per mūs partijos 

komjaunimo kuopeles, 
i profsąjungose 

kaip lygiai per pavienius drau
gus ir artimus mums revoliuci
nius darbininkus. Kiekvienoj į- 
monej, kur prasidėjo streikas, 
būtinai reikia sudaryt streiko 
komitetas, pačių darbininkų iš
rinktas ir partijos vadovauja
mas per ten esančius komunis
tus

pašalintas manganas; ao pa
tinukai praranda visokį ly
tišką norą. Ilgesnį , laiką 
negaudamos maiste šio ele
mento, žiurkės pradeda 
krikti, džiūti ir gaišta kon-

Be to, patirta, jog be 
negali sveikai

liaukos galvoje.
Manganas yra kietas, sun- 

, trapus, blizgantis me- 
.0 magnesium yra

Kada iš žiurkių maisto 
buvo ištrauktas magnesium, 
greit jų plaukai pasidarė 
raudoni; pati orą irgi pa
raudo. Mat, atsiliuosavo 
paviršines kraujagyslės ir 
išsipūtė nuo kraujo. Žiur
kės • pasidarė nervuotos, 
ypąč; negalėjo, pakęsti jokio 
triukšmo* kvėpavimas pasi
darė nelygus; akys viršun t 
išsivertė; uodegos pabalo; 
širdis nepaspėjo kraują* 
pumpuoti ir labai išsipūtė;

išdvėsė, traukomos kaip ko
kio mėšlungio.

Pasirodė dar štai kas.
Kada žiurkės negavo mag- 

geričiu susinsu su uaroo niase-' _• Ininamškai nrnnv- 
mis, stot priešakyj nepasiteh- WsnisKai PĮany-
kinusių; kad jų nepasitenkini-' 1S JT kūno ir kalcis SU

kovo jau tik 83. Vadinasi, 
Valstybės banko reikalai smar
kiai pablogėjo. Jų/nepageri
no ir švedų paskola už par
duotą jiems degtukų monopolį, 
nei Danų paskola už parduotą 
jiems gelžkelio statymą.

žemės ūkyj dar blogiau. 
Apie tai jau mes ne vieną kar
tą rašėm. Fašistų ministeris

kų laukia krikščioniškose' dar blogiau. Vadinas, nėra 
kapitalistinėse šalyse? Kas- dabar geresnės ateities žemės 
dien-jų gyvenimas blogėja, ūkįui- . x _ ___

mes ūkyj auga krizis. Blogėja 
su finansais. Ekonominis kri
zis apima visą šalį!

Darbininkų naudotojai, kad 
sumažyt savo nuostolius ir, di
dini pelnus, >'yis plačiau verčia 
ekonominio krizio atheštas sun-

žmonių i 1!f;nkių. metų Plano *111 rxl1l4-1C1 HTTWiin*
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koks likimas darbirnn- j Aleksa sako, kad toliau bus
jų buitis žymiai pagerės.

Todėl jie tik mažai daliai C. _ Ir miesto pramonei ir že-gyventojų (turtingesniems) f’ejns nėra kitos įsaties,1 m,esto pram0,’ej
suteikia balsavimo teises sa
vivaldybių rinkimuose.

’Vykinimui to įstatymo 
smetoniniai fašistai pakvie
tė socialdemokratus, liaudi
ninkus ir krikščionis demo^ 
kratus. Bet, sakoma, visos 
tos trys ’partijos, matomai, 
nenorėdamos galutinai pra
rasti įtakos masėse, atšiša- 
ko dalyvauti miestų savival
dybių rinkimuose, kurie 
įvyks birželio 15 d. Fašis
tai taip pasitiki savo drau
gais socialdemokratų va
dais, kad buvo nuskyrę K. 
Bielinį,'socialdemokratų, va
dą, Kauno misto rinkimų 
komisijos pirmininku. Bie
linis apsvarstė, kad jeigu 
jis tame atsitikime tarnaus 
fašistams, tai jis gali pra
rasti paskutinius darbinin
kus pasekėjus, kokiuos dar 
jis turi, ir del to atsisakė

kaip tik pasekti Rusijos 
darbinipkų pavyzdį.

Kvaila Pasaka
Lietuvių Romos Katalikų kenybes antį.’ darbo -žmonių 

Susivienijimo organas sprando. Darbininkams maži
na užmokestį už dienos darbą 

!ir.kartu visį daugiau darbo va
landų. reikalauja iš tų darbi
ninkų. Greta ’ to eina darbi 

ninku skaičiaus 1________
Tas viskas ne tik bedarbių 
skaičių didina, bet didiną ir

Susivienijimo 
“Garsas” rašot

Šv. Tėvas deginimą bažny
čių (Ispanijoj)' pavadino 
“šventvagyste prieš Dievą ir 
prieš šventą Tikėjimą.”

> Na, ir toliaus nuo savęs 
“Garsas” prideda:

.f

Didelė atsakomybė laukia 
tų, kurie tuomi užsiima, ar 
tam pritaria ir galėdami ne
sulaiko. Viskas yra Dievo 
rankose, tai ir Ispanijos ir 
jos žmonių likimas yra Jo 
rankose.'
Matote, viskas dievo ram 

košė. Reiškia, ir bažnyčių 
deginimas cĮiey.o rankose. 
Taigi, sulig to “Garšob aiš-

na užmokesti, už dienos darbą

ema darbi-jfnj . eilėj su kovojančiais dar- 
mazmimaS. ___

kinimo, išeina, kad ir pats arba 
dievas yra tame kaltas. Jei- ko^f^krijas
gu jis taip galingas, kad 
viską turi savo rankose, o 
nesuvaldo tokio mažo daly
ko, kaip bažnyčių deginimą, 
tai tikrai apsileidėlis.

1 Kokių tai kvailų pasakų 
kunigai ir jų klapčiukai ne
prirašo apie religinius bur
tus ir tą išsvajotą dievą!

Suprantama, kad jeigu ir 
žmogaus maiste nebus man
gano ir magnesiumo arba 
jų bus per mažai, tai pas jį 
taipgi atsiras panašūs ne
sveikumai, kaip , pas gyvū
nus, kuriuos tyrinėjo pro
fesorius McColIūiii.

Čielas kviečio, rugio ii* j 
kitų javų grūdas arba iš to- { 
kių Čielų grūdų sumalti mil
tai turi užtenkamai abiejų 
minėtų \ elementų; o smul
kus malimas ir išsijojimas 
išplėšia iš maisto daug bū
tinųjų dalių.

Bet norint išvengt šiokiu^ 
bei tokių pavojų maitinime- 
si, visuomet patartina bent 
kiek valgyti dar šviežių vai
sių, daržovių ir pieninių vai
sių bei kiaušinių, ypač ža
liu.

ir mums artimuę revoliu 
(Tąsa 3-čiam pusi.)

Skaitykit ir Platinkit

“LATSVĘ”



aEkonominis Krizis Lietuvoj ir Mūsų 
Vadovavimas Kovai
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Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.
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nuliūdima vi 
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tin pas:_ __

Puslapis TreHas

30-ta diena gegužės J. Vals-
iBeMiai Nušalėjo

minimų Diena) skleidimui pa-įPollciStUS ir Išmetė Majorą 
triotixmo darbininkuose ir nuo-

VIENINTĖLĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ 

8 AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY

mo.
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ninkama padeda pastariesiems 
fašizuot darbįniųkų klesos 'dalį. 
Kai kur federantai pradėjo at- 
sigaivyt, bet aiškus jų susidėji
mas su fašistais daug kenkia 
jiems, ir paskutiniai Darbo Fe- 
daracijos “Darbininko” nume
riai ne tik nerodo jokio fede- 
rantų veikimo, bet greičiau ro
do Darbo Federacijos merdėji-Į 
mą, puvimą, einanti gręta fa
šizmo puvimo.

Daugelis iš smulkiosios bur
žuazijos, kąs nesenai dar laukė likt ir mūsų partijoj, 
geresnių laikų iš fašistų, vis la- mus pakeis nauji.

dytojus pakeis iš

’.Lietuviai ' jaunuoliai tūrėtų] 
važiuoti nuo organizacijų į tas i 
konferencijas, o ypatingai da-į 
lyvauti demonstracijose bei i 
masiniuose mitinguose.

B. Krasauskas.

tyt susinsimą ?u darbo mase 
mis ir su vadovavimu jų kovai. 
Susidaro daug lengvesnes są
lygos stiprini mūsų partiją4* iš 
vidaus, plūst savo įtaką, didini 
savo eiles. Senas pasaulis kir- 
įnyja, jėgos naujo pasaulio sta
tymui kaupiasi, tik reikia suge- 

į bot gerai dirbt. Kas nesugebės 
I prisitaikint prie naujo daug 
svarbesnio, negu seniau darbo, 
kas 
gančios kovos, tas negalės pasi-

Netinka- 
Kovos kliu- 
lę kovoj ir 

laimėjimo

Atminimi] Diena” ir
“Jaummb Diena”

GRABORIUS

■miestų darbininkuose, nors ir 
povaliai, mažėja. Iš visų Kau
no profsąjungų socialdemokra
tai nėra nei vienos profsąjungos 
šeimininkai. Vienur profsąjun
gos kairesnių už socialdemo
kratus rankose, kitur (Spaudos

T . TZ darbininku profsąjungoj) jiems 
jpriseina šeimininkavimą pasi- 
I dalint su fašistais. Be to, ta _
i Spaudos sąjunga su fašizmo pu-įbiau darosi nepatenkinti fašis- 
j vimu ir pati kirmyja, nyksta. | tais. 1
. Socialdemakratai dėjo didelių į nėse eina rietenos, peštynės. į nauji darbuotojai, 
'pastangų, kad suskaidyt maist i-į Lietuvos fašizmas pūva, jis silp
ninki! profsąjungą ir sudaryt j nėja.

'ąsa nuo 2 pusi.)
cinius darbininkus. Visus ge
riau pasižymėjusius streiko 
metu mums artimus darbinin
kus reikia mokėt įtraukti į 
partiją, kad stiprint ją iš vi
daus tikrai revoliuciniu kovo
jančiu elementu.
raikomas nesugebėtų vienur ar 
kitur streiko metu paimti va
dovavimą į partijos rankas, Į 
Centro Komiteto pareiga tuč 
tuojau ateiti jam į pagelbą.

Tokiu būdu mūsų darbas di-.
desnėse įmonėse dabartiniu savo įtakoj esančių kepėjų prof- ' 
metu kuo tampriausiais ryšiais 
tifr būt surištas su vadovavi
mu ekonominei darbininkų ko
vai. Jei Kauno organizacija 
nesugebės vadovaut augančiai 
ekonominei kovai, tai nesuge- 
bės perkelt darbo centro ir į 
didesnes įmones, kad įsistiprini 
tenai ir užkariaut jas (ten dir- 'nėjimą neveik perkainuot. 
bančius darbininkus) mūsų į-■ cialcįemokratija dar po 
takai. Vadovavimas I 
čiai ekonominei kovai vienas' 
centralinių dabar klausimų.

Aiškus dalykas, kad neužten- kaip lygiai krypstantieji į deši- 
ka vadovaut ekonominei kovai. . nę komunistai.
Būtinai reikia rišt ją su politi- vesim kovą su socialfašizmu, su- 
ne kova, i 
valdžią ir prieš 
buržuazinį surėdymą.
vaujant ekonominei kovai rei- nėj.imą 
kia aiškint to skurdo priežastį 
kurios'vis didėja ir rodyt pa-Įjos veikimas mažėja ir ji pati 
vyzdį Sov. Sąjungoj, kur dar- jau 
bininkų ir darbo valstiečių pa- 
dėt‘s vis gerėja, kur jau nebe- tatu < 
žino bedarbės. čia kartu rei-' smūgį 
kia nurodyt, kad su ekenominiu; gavo 1926 m. Po fašistinio per- 
krizin ir jo nešamomis pasek
mėmis didėja Lietuvos fašizmo 
puvimas. Lietuvos fašizmas 
įžengė į krizį. Fašistų ramstis 
silpnėja, mažėja. Ir geriausias tautininkų federantai vėl 
fašistu ramstis—'socialdemokra- prie kademų, o dabar po 
tija irgi silpnėja. Jos įtaka danga mažos opozicijos

Ir pačiose fašistų viršų- pasiryžę kovot iki

' . Tas viskas lengvina mums 
sąjungą. Tai jiems nepasisekė. f traukt darbo mases į koVą ir 
Visuotinam kepėjų susirinkime * del savo kasdieninių reikalų ir 
gavo tik kelis balsus. Matyčiu-; prieš fašistus .i r jų valdžią. Mū-j 
mi tą savo nepasisekimą social-; su pareiga stot priešak.yj visos; 
demokratai su fašistų pagelba 
atgaivina “žiežirbos” veikimą 
ir labiausiai susirūpino sportu. 
Ta socialdemokratų įtakos silp- 

So- 
senovei.kus, organizuotus priešų 

kylan- naudojasi nemaža įtaka darbi- nizacijose, t
i įlinkuose ir jos įtakai pasiduoda i ciąldemokrat 
Ikai kurie profsąjungos veikėjai ... ""

su kova prieš fašistų į rišdami tą kovą su geru vadova-

LAIKE, Wis.— Geg. 25 d. 
arti 100 bedarbių nugalėjo 
du policistu, įsiveržė į mies
telio svetainę ir už ausų iš
drėbė laukan gašpadorių 

ĮjBroddie. Bedarbiai reika- 
esti atliekamos tam, 'kadįlBuja darbo arba pragyveni-

v , . dilimui ų smegenų. Ta diena
1 J •’ valdančio.]! klase daro įvairias

ceremonijas, nuduodama prieš 
darbininkus, neva kad ji ati
duoda pagarbą visiems žuvu
sioms ginant “tėvynę.” Boti 
tikrumoje, tos visos ceremoni-l 
jos < 
sužadinti patriotinius jausmus, 
kad apdumti darbininkų pro
tą. o ypatingai jaunuolių ir 
prirengti juos būsiantiems ka
rams. kaipo kanuolių pašarą 

luž imperialistų reikalus—už' 
jrinkąs. apiplėšimui ir pavergi-i 
mui silpnesnių šalių.

Kad pastoti kelią buržuazi-j 
jai liuesai tą dieną nuodinti! 
jaunų darbininkus protus, pat-! 
riotizuojant ir 'prirengiant 
juos naujiems karams, J. Val
stijų revoliuciniai darbininkai 
paskelbė tą dieną, kaip Naci- 
onalę Jaunuolių Dieną (Natio
nal Youth Day).

Nacionalė Jaunuolių Diena 
(30 d. gegužės) bus diena 
skleidimui klasinės - revoliuci
nės sąmonės ir kovų diena— 
prieš valdančiąją išnaudotojų 
klasę ir prieš imperialistinius 
karus—tarpe jaunųjų darbinin
kų.

šiemet Nacionalėj Jaunuolių 
Dienoj, 30 d. gegužės, jaunieji 
darbininkai išeis prieš valdan
čiąją klasę su obalsiais: prieš Į 
prisirengimus prie imperįalis- 1 
tinių karų, o ypatingai prieš I

sugebėsim vadovaut kaip eko
nominei, taip ir politinei kovai 
su jais 
tarinės 
laimėt.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304.-W

mes sugebėsim eit prole- 
revoliucijcs keliais ir 

/f. Ancjarietis

kovos del darbo masių kasdie-!^®®^ KalfiJIUlO UZ 
ninių reikalų ir prieš fašistų' DalyVaVlSUą Bdarbio 
valdžią, vadovaut tai kovai, trau-!
kti į tą kovą ne tik neorgani- laryDOSC 
zuotu'', bet ,taipgi ir darbinin-

org-a-
:im skaičiuj ir šo
ri partijoj, rišt tą rius 

įtraukimą su kova prieš social- darbių Apdraudo 
i fašistinę socialdemokratijos va-

Jei mes geriau dovybę. .Geriau susirūpini, tik
ru bendru kovos frontu. Jei Į . f. . 
mes seniau tik kalbėjome apie povįvim^.

tai i marsuotojų
i kas yra veiklus

Jčsy Akys Uždiroa Jums Pragyvenimą

INDIANAPOLIS, Ind. — 
| Theodore Luesse, sekreto- 

valstijos Be- 
Komisi- 

jos, likosi nuteistas metams
kalėjimo už veikimą ir va

rpe alkanųjų 
Tas darbinin- 

ir kovojo
visą dabartinį j vimu kasdieninei darbininkų ko-j bendrą darbininkų frontą

Vado-1 vai, tai socialfašizmo įtakos silp- dabar susidėjo labai patogios, s .
daug priskubinsim. lygos tikram to bendro fronto;prieš darbininkų bedarbių 

Darbo- Federacija, sudarymui ir, žinoma, kovos pa- {metimą iš namu.Silpnėja ir

žymioj dalyj pasikeitė į 
smulkiai buržuazinę savo sąs- 

organizaciją. DIdžiausį 
Darbo F e d e raci ja

versmo ji darė žingsnių prie sa
vo eilių stiprinimo, bet parsi
davimas tautininkams daug pa
kenkė darbo federantams.
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Nuo 
grįžo 
prie- 

tauti-

. žinoma, kovos pa- j metimą iš namų, 
metais, kovos pirmoj eilėj del 
kasdieniniu 
tos kovos surišimu prieš vi- ■ 
sus naudotojus, prieš jų fašisti
nę diktatūrą ir prieš ištikimiau
sius fašistų bendradarbius—so- 
cialfašistus.

Visas partijos darbas tur būtį 
nukreiptas į geriausią vadova
vimą kylančiai kovai, visos par
tijos organizacijos, visos kuope-

, i Jo teismas įvyko visai be 
id-van .su engvu . Rin dūdininku. Sudaryta 

surisimu pries vi-;" " , . y .. .Jv.į kaltimmas, kad jisai pnesi- 
įnęsis “legaliai procedūrai” 
'—išmetimui darbininko iš 
Į namų.

Darbininkai 
testus prieš veiklaus drau
go nuteisimą visai nekaltai, 

lės, visi partijos komitetai cent- į Protesto mitingas įvyks 
ran visų klaTisimų privalo sta-1 birželio 4 dieną.
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PIRKS. DDEI.IS PIKNIKAS!
■ ARBA ATIDARYMAS TAUTIŠKO PARKO '

RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ, MONTELLO, MASS

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

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

ruošia pro- rengimąsi pulti Sovietų Sąjun
gą; prieš algų kapojimą ir už 
b e d a r b i ų apdraudą; prieš 
linčiavimą negrų darbininkų 
ir už paliuosavimą visų politi
nių kalinių J. Valstijose; už 
revoliucines organizacijas dar
bininkų ir prieš A. D. Federa
cijos išdavikiškus biurokratus; 
už vienybę baltųjų darbininkų 
su negrais ir prieš persekioji-- 
mą ir deportavimą sveturgi-, 
miu darbininku ; už Komunistu 1 
Partijos teises’vesti J. Valsti-. 
in darbininkus į kovas prieš 1 
išnaudotoju klasę ir prieš Ha- g 

j milton Fishes komitetus ir L. t. 1 
A,. D. Federaciios virsinin- B 

;kai ne t:k kad nekovojo prieš fe 
j vaiku darbo išnaudojimu, bet j® 
jnekreinė mažiausios domės į 
1 iauniiri darbininku darbo sa- 
| lygas, kuomet pastarieji, atlik- 
jdarni lye'u darbą su suaugu- 
j siais darbininkais, 
j na daug mažesni 

Komunistų 
Uniiu

Kaip ilgai galėtumėt jfls palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumSt 
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 aut Retinoskopišky Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

DRS. SCHONCER & STENGER
396r Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

ŠIOJE VIETOJE

325 E. 14th STREET’, Near 1st

^2^

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

Ifiardymas, i sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą,! 
ir plana automobilio; mokinam diouomis -ir vakarais lietuvių ir angių kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. T1CHNIAV1ČIUS, B. J. VAITKUNAS Ir Mtk 
Leidimą (License) ir Diplomą gvdrantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvieijam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dienj nuo 9 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

THE COLLECTED WORKS OF

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

Sekmadienį, 2-rą vai. po pietų, prasidės koncertas, dainuos žiburėlio choras, griež Bert Orris Or
chestra ir bus įvairių lenktynių. Karnivaias trauksis per visas tris dienas.
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Gerbiamieji Montellos ir apielinkės lietuviai, nepraleiskite šio puikinus pasilinksminimo iš po žiemos 
slogučio, gražiame gojuje atvirame ore bus kiekvienam smagu pasimatyti su draugais ir pažįstamais, 
nes bus daug svečių ir jaunimo; gera muzika, įvairūs žaislai suteiks smagumą del visų. Apart viso 
to, bus gardžių valgių ir gėrimų, taip kad visi būsite pilnai užganėdinti.

i mt tori wu ifti >ot wiai mi ww iQii ifti.vw mi ini w ww ww w mi iai

vienok gau
nilyginimą. 
Partija ir 

Vienybės Lyira 
jaurmiu darbi-

dubeltavą išnaudojimą. 
J ; Niekam tMb negresia pavo- 

ūv. akinančiu imnorialistiniii 
km”, i-pin či up ilsiems darbi- 

J mmn ros. knrrn bile l aiku gali
j bnt v^vc-ti i 1’nwioliii pašarą 
į už knnifalistn reikalus.
• ; Todėl, J. Valstijų jaunieji 
I darbininkai, vadovaujami Jau-
I nųjų Komunistų Lygos, prade- 
' da judėti ir organizuotis prieš 
.ii i išnaudojimą ir prieš gręsiantį
II imperialistinių karų pavojų.

Daugelyje vietų, kaip tai: 
I Youngstown, Ohio, Passaic, N. 
i J., Duluth, Minn., Fresno, Ca- 
jlif., ir Milwaukee, Wis., yra 
šaukiamos konferencijos ir 

•rengiamasi prie demonstracijų 
i30 d. gegužės.

Sutrinkimas visu dar- 
hinmk'lšką organizacijų 
up.rių, kaip tai: Komunis
tų Frakcijos. A.L.D.L.D., 
L.B.S.A, 
atsibus

;į-

TREČIADIENĮ, 
rriiž’s, 7:39 vai. 

vakar?, Lietimų Svetai
nėje, 354 Park Št.

Visi draugai ir draugės 
dalyvaukite; bus nuo C. 
niuro atstovas d. D. M. 
šolomskaS; kuris išduos 
raportą apie dabartinius 
lietuvių darbininkų užda
vinius.

AT
EverythingIssued

NEW EDITION

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

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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FARMOS DARBININKĖ
Vertė Juozas Gaigalas.Guy de Maupassant

SCRANTON

NUPIGINTA KAINA!

me

Kaina 25 centai

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS

piknikas 
naudai, 

birželio.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Kad galėtų apsiginti nuo tokių prieka
bių, ji nenustojaniai pradėjo dirbti ir, mąs
tydama apie savo vaiką, pradėjo j ieškoti 
būdų, kad kaip nors galėtų uždirbti jo auk
lėjimui pinigų.

Ji pradėjo taip smarkiai dirbti, kad ne-

apskritus ir minkštuti 
5 mėsos

Knyga 152 puslapių

Kviečia Rengėjai.
(122-124)

Algiers.— Francūzų lai
vas Elgoela užėjo ant uolos 
ir šąukiasi greitos pagelbos.

Susirinki- 
28 gegužės, 
Clair Ave., 
nepamirškit 
Baltrušaitis.

(123-124)

eguzes 
1 Avė. 

kaip 8 va}, vakare, įvyks labai svar-

New York.— Vakar vėl 
sugrįžo New Yorkan kari
nis oro laivynas. Kariniai 
manevrai tebeina.

klases kovotojas, todėl visų darbinin
kų pareiga atsilankyti ir paremti. 
Įžanga 50c ypątąi, vaikams iki 14 
metų įžanga dykai. ' ' 1 Rengėjai.

(124-125Ą

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

(Tąsa)
Vieną rytą laiškininkas jai atnešė laiš

ką. Ji niekuomet negaudavo laiškų, ir tas 
ją taip nustebino, kad ji net atsisėdo. Laiš
kas, gal būt, buvo nuo jo... Bet kadangi 
ji nemokėjo skaityti, ji ilgėdamosi vartė 
tą popierį, išmargintą rašalu. Ji padėjo 
laišką į kišenių, nutarusi niekam neišduoti 
savo paslaptį; ne vieną kartą ji pertrauk
davo darbą ir ilgai žiūrėdavo į juodas 

■eilutes, kurios baigėsi parašu; jai rodėsi 
liūdna, kad ji spėdavo jų išmintį. Paga
liau, krapštydama galvą del nekantrumo 
ir neramumo, ji nuėjo pas mokytoją... 
Tas ją pasodino ir pradėjo:

“Brangi mano dukrele, šiuo laišku tau 
pranešu, kad aš esu blogame stovyje; mūsų 
kaimynas, ponas Dautin, tau praneša, kad 
tu kaip nors grįžtum namo.

Už karštai tave mylinčią motiną
“Cezar Dautin.”

Darbininkė nepasakiusi nei žodžio, išė
jo nuo mokytojo. Kadangi ji pasijuto es
anti viena, jos kojos nusilpo ir ji parvirto 
netoli nuo kelio ant žemės; taip ji gulėjo 
ligi vakaro.

Grįžusi į farmą, ji visą savo vargą iš
pasakojo šeimininkui. Tas nusprendė ją 
paleisti ligi tol, prižadėdamas jos vietą 
Užleisti kitai laikinai, kol ji sugrįš.

BOSTON, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Bostono ir apielinkes skyriai ren
gia smagų pikniką šeštadienį, 30 
gegužės, Caledonian Grove, Spring 
St., West Roxbury, Mass. Prasidės 
10-tą vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. 
Bus gera programa, šauni muzika 
šokiams; visi galės smagiai ląiką 
praleisti; Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas gina visus darbininkų

Entuziastiškai Stoja Pagelbon 
. “Daily Workeriui”■w\

Ž Gegužes 23 d. Komunistų 
Partijos susirinkime buvo 
įkaityta laiškas ir atsišaukimas 
sukėlimui $35,000 darbininkų 
laikraščiui, “Daily Worke- 
fiui.” Norwoodui paskirta su
kelti 75 dol.
j Atsišaukimas nutarta priimt 
ir prižadėta reikalaujamą su- 
tną sukelti. Nutarta surengti 
Koncertas ir šokiai. Koncer
tas ir šokiai bus rengiama 
tarptautiniai, įvyks 27 d. bir
želio, Lietuvių Svetainėj. Taip- 
pat bus suruošta i 
“Daj]y Workerio” 
Piknikas įvyks 28 d

Todėl raginame

Tai pirmutinė knyga > lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučiūs, populiariskas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra Visų mūsų laikraščių skaitytojų ląbai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite, jį pačioj augštumpj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos? • '
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo .savo bėdų,-r-taif Šioje, knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite*—Žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis jr kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Motina visai merdėjo; ji mirė prieš duk
ters atvažiavimą. Kitą dieną Rožė pagim
dė septynių mėnesių vaiką. Tai buvo ma
žas, bjaurus skeletas; taip liesas, kad į jį 
pažvelgus apimdavo drebulys. Jis, mato
mai, visą laiką kankinosi: taip kenčiančiai 
vartė jis savo rankutes, rodėsi, lyg vėžlio 
kojas.

Vienok jis gyveno.
; Rožė sakė, būk ji ištekėjusi, bet negalin
ti savo mažiuką vežiotis; ir ji paliko jį pas 
kaimynus, kurie žadėjo gerai jį globoti.

Darbininkė grįžo į farmą.
; Tuo metu jos širdyj, taip ilgai užtvinu
sioj krauju, lyg ryto aušra, brendo šiam 
mažiukui meilė, kuris buvo paliktas kaime. 
Toji meilė pavirto į nąųją ilgesį; nes ji 
buvo nuo kūdikio atskirta.
: "ypatingiausiai draskė darbininkę—
tai nesąmoningas noras bučiuoti savo kū- 
įikį, spausti jį savo glėbyj, jausti ,prie 
$avq krūtinės šiltuti jo kūną. Ji del jo 
nemiegodavo naktimis, mąstydavo apie jį 
per dieną, o vakare, pabaigusi darbą, sėdė
jo prieš ugnį, nejudamai atsigrįžus į ją 
svajodavo.

Apie ją leido daug gandų; oaiuokauda- 
yo apie mylimąjį, kuris tikrai ją išsirin
kęs; klausinėjo, ar jis geras, ar augštas, 
ar-turtingas: kada bus vestuvės ir kada 
krikštynos. Ir dažnai* ji pabėgdavo, kad 
laisvai išsiverktų, del to, kad tokie klausi
mai ją badė, lyg adatos.

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, skaudžibš bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinįerįai 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.

L.D.S.A. 54-ta kuopa rengia pui
kų pikniką Decoration dienoj, 30 ge
gužes, Runo farm,oje. Prasidės .10 
vai. ryte. Bus gera muzika šokiams, 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
visus atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjos.
(124-126)

Knyga iš 510 Puslapių .
Stipriais Popieriniais Apdarais Kainą $1.00

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iŠ 

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

WASHINGTON, PA.
A.P.L.A. 55-ta kuopa rengia smagų 

pikniką šeštadieni, 30 gegužes, Gra
velio farmoje, 700 Maple Ave. Bus 
gera muzika, skanių valgių ir gėri
mų. Kviečiame vietos ir apielinkes 
draugus atsilankyti, vieta labai gra
ži, tat smagiai laiką praleisite tyra-

ore.. Rengėjai.
(.124-125)

Vaikui buvo jau aštuntas mėnuo; kam
pininkė jo nepažino. Jis pasidarė raudo- 

maišelis 
gyvos mėsos. Jo pirščiukai, pabrinkę del 
riebumo, linksmai ir lėtai virpėjo. Moti
na puolė prie jo, lyg žvėris ant grobio, su 
gyvulišku veržimosi, ir pradėjo taip smar
kiai bučiuoti, kad jis pradėjo spardytis iš 
baimės. t

MONTELLO, MASS.
PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS! 
arba Atidarymas Tautiško Parko

Rengia Lietuvių Tautiško Namo 
Draugove, Montello, Mass. Prasidės 
penktadienio vakare, gegužės 29-tą 
.dieną, 193*1’; tęsis tris dienas; baig
siu su gegužės 31, 1931. Penktadie
nio vakare Uus naktiniai šokiai nuo 
9 vai. vakaro iki. 4 vai. ryto. Grieš 
Bert Orris and his Musical Review
ers Orchestra, šeštadienį, gegužės 
30, piknikas prasidės 10-tą vai. ry
te, muzikai© programa kaip 2 po 
pietų. Dainuos chorai, bus įvairių 
sportų (games), Karnivalas, ir daug 
kitokių “amusements.” Taipgi kal
bės majoras ir kiti miesto viršinin
kai. Šokiai nuo 5-tos vai. iki 12 va
landai nakties. Sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų, prasidės koncertas, dainuos 
Žiburėlio choras, grieš Bert Orris 
Orkestrą ir bus įvairių lenktynių. 
Karmvalas trauksis per visas tris 
dienas. Rengėjai.

. (124-125)

ROCHESTER, N. Y.
Pirmas Didelis Piknikas 

Rengia Liet. Darbininkų Susivieni
jimo 11-ta Kuopa šeštadienį, gegu
žes (May) 30-tą dieną, 1931 (Deco
ration Day) pas Arlauską Gleen 
Edith. Prasidės 12-tą vai. dieną.

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

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

Kviečia visus Veikiantis Komitetas.
. (123-124)

CLEVELAND, OHIO
Scottsboro Klausimu Konferencija.

Cleveland, Ohio, 2!) d. { 
Spiro_ svetainėje, ’3804 Scoyr 

bi konferencija, Gynimui Scottsboro 
9 negrų jaunuolių, kuriem gręsia 
mirties bausmė. Visos lietuvių dar- 
bininkij draugijos, kuopos būtinai tu
ri rastis su atstovybe šioje Konferen
cijoje. Kurios draugijos nesuspės 
su išrinkimu dęlėgatų, jųjų valdybų 
nariai turi jas atstovauti.

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

Cleveland©' lietuviai darbininkai 
nasirodinkime, kad ir mes neatsilie- 
kame nūo kitų tautų darbininkų, kad 
ir męs supratome savo pareigas.

T. D. A. 11 Kuopos Valdyba.
(123-124);

1 Apie tai pranešė Indalecio 
i Prieto, finansų ministeris Ispa
nijos. Tai didelis smūgis Ang
lijai, Amerikai ir Rumunijai, 

(kurios įgabendavo aliejų Ispa- 
Inijon. Šis kontraktas likosi at
naujintu, kurį buvo panaikinus 
Berenguer valdžią.

tis. Bet kol kas dar nėra 
Amerikoj įabai plačių ipasių 
darbininkų, kurie suprastų sa
vo klasinius reikalus, tai tas 
darbas gula labiau ant tų, ku
rie jau supranta tą svarbą. 
Mes turime daugiau pasiaukot 
palaikymui darbininkų laikraš
čio. Todėl glauskime visi pe
čius ir užtikrinkime “Daily 
Workeriui” gyvavimą.

Darbininkas.

Nuo to laiko, po truputį, ji paėmė visą 
ūkį į savo rankas. Privertė atsisakyt nuo 
tarnybos vieną tarnaitę, kurios darbą ji pa
ti atlikdavo. Geriau sutaupydavo sviestą, 
duoną, kruopas, be galo duosniai beriamas 
vištoms. Ji taip taupė ūkio pinigus, lyg 
būtų jos nuosavybė; vis galvodavo paran
kius būdus, parduodama brangiai farmos 
produktus ir, pagaliau, ji liko vedėja vi
sokių perkamų ir parduodamų reikalingų 
farmai ir darbininkams produktų. Po ne- 
kurio laiko ji liko nepakeičiama. Darbi
ninkė rodė tokią energiją, kad jos tvarko
ma farma išsiplėtė, sutvirtėjo. Visa apie- 
linkė tik ir kalbėjo, kad pas “darbininkę 

i šeimininką” ir pats šeimininkas visad kar
todavo:—Ši mergaitė brangesne už auksą.

Bėgo laikas, o su juo ir darbininkės al
ga augo. Jos sustiprintas darbas rodėsi, 
lyg paprastos tarnaitės, dirbančios per 
prievartą. Darbininkė pradėjo mąstyti 
apie tai, kad farmeris kas mėnuo vis už
dirba penkiasdešimčia ar net visu šimtu 
daugiau, bet ji gaudavo kas met do 24.0 
frankų, .nei kiek nemažiau ir nei kiek ne
daugiau.

Ji nutarė reikalauti didesnio užmokes
čio. Tris kartus ji buvo nuėjusi pas šeimi
ninką, bet, atėjusi pas jį, užsikalbėdavo 
apie kitus reikalus. Ji gėdėjosi reikalauti 
iš jo algos padidinti, lyg tai būtų koks 
gėdingas veiksmas. Pagaliaus, kartą, ka
da farmeris pusryčiavo savo kambaryj, ji 
pasakė labai nedrąsiai, kad norinti su juo 
pasikalbėti apie vieną dalyką. Jis nuosta
biai pakelė galvą ir padėjo abi rankas ant 
stalo; vienoj rankoj jis laikė augštyn aš
menimis peilį, o kitoj-gabalą duonos. Jis 
be perstosimo pradėjo žiūrėti į darbininkę. 
Nuo jo užsipyrusių žvilgsniu ji labai nusi
minė ir, pagaliau, paprašė farmerį atostę- 
gų savaitę išvažiuoti į kaimą; ji truputė
lį sirginėjo. ■

■ Šeimininkas ją atleido, paskiau, truputį 
nusiminęs, ištarė:

—Aš taipgi noriu su tavimi apie ką tai 
pakalbėti, kuomet grįši atgal.

PLYMOUTH, PA.
PASKAITA temoje: Religija ir Jos 

■Role Proletariato Pavergime. Ren
gia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 97-ta kuopa 
pėtnyčioje, gegužes (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 
daug ko naujo, svarbaus ir pamoki
nančio. Tat, darbininkai, susirinkite 
jos paklausyti. Taipgi bus ir dai
lės programa: Aldona Pietariūte 
dainuos solo; Ona ir Milda Kemeliū- 
tės šoks klasiškus šokius. Įžanga 
veltui.

PHILADELPHIA, PA.
A.Ž.V. Draugijėlės narių ir tėvų 

susirinkimas bus sekmadiėnį, 31 d. 
gegužės, Lietuvių Liaudies Name, 
šth St. ir Fairmount Ąve. Pradžia 
tl-tą vai. ryte. Kviečiame visus at
silankyti, yra svarbių reikalų aptarti.

Komisija.
(124-125)

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51-ma kuopa rengia pik

niką šeštadienį, 30 gegužės, Radzvilo 
ūkčje, Inman Park. Tai bus pir
mas pasilinksminimas šį pavasarį, 
todėl kviečiame visus atsilankyti. 
Bus gera muzika šokiafns, skanių 
valgių ir gėrimų. Rengėjai.

(124-125)

GREAT NECK, N. Y.
PIKNIKAS SU PROGRAMA 

Rengia L.D.S.A. 64-ta kuopa sųbato- 
je, gegužes 30 d., 1931, Z. Straukos 
svetainėje, 139 Steamboat Rd., Pra
džia 5-tą vai. po pietų. Programos 
išpildyme dalyvaus vietinis Choras 
Pirmyn, duetas, deklamacijos ir kito
kį pamarginimai. Bus šviežių ir 
skanių užkandžių ir minkštų gėrimų. 
Prie puikiausios muzikos šokiai tęsis 
iki vėlai nakties. Iš visų apielinkių 
darbininkai ir darbininkės kuoskait- 
lingiausiai privalėtų dalyvauti šiame 
parengime. Nežiūrint ar giedra ar 
lietus, piknikas tikrai Įvyks.

Iš anksto visus užtikriname, jog 
tame piknike visi pilnai bus paten
kinti ir ši sykį, kaip ir visuomet 
darbininkų parengimuose, praleisite 
linksmai laiką. Įžanga 50c ypatai.

Visus kviečia Rengėjai.
(124-126)

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH. N

S. Mickus, 278 Second St,
V. Don a ven. 1K2 First St.

B. Figens, 221 Second St.
Ir ofts Singeri

DETROIT, MICH.
Pirmas Aido Choro piknikas bus ■ 

sekmadienį, 31 gegužes, Beech Nut ; 
Grove. Prasidės 11-tą vai. ryto. ' 
Kviečiame visus atsilankyti, būsite j 
užganėdinti. Aido Choras. j

(12-125) ;

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 
pareigi} link organizacijos, kurioje 
yra išbuvę kelioliką metų. Iki šiam 
laikui dar tik trečdalis narių yra 
užsimokėję duokles už šiuos metus. 
Centras pranešę, kad senai laukia
ma knyga “Aliejus” jau gatavą ir 
siuntinėjama toms' kuopoms, ■ kurių 
nariai yra užsimokėję mokesčius. To
dėl būtinai ateikit į susirinkimą ii’ 
užsimokėkit mokesčius, 
mas bus ketvirtadieni, 
Grdina svetainėj, St. 
7:30 vai. vakare. Tat 
atsilankyti. Org. A. P.

lietuvius 
darbininkus paremti vienatinį 
augią kalba revoliucinių dar
bininkų laikraštį, šitas laik
raštis yra svarbiausiu įrankiu 
klasių kovoje Amerikos dar
bininkams. Sąmoningų darbi
ninkų yra pareiga paremti šį 
laikraštį finansiniai. Jei ku
rie negali tiesioginiai remti ar
ba aukoti šiam laikraščiui, tai 
bent gali pasipirkti tikietą į 
t* koncertą. Tikietai pardavi
nėjama išanksto.

“Daily Workeris” nėra nie- 
ftįfeom pavaduojamas laikraš-

Lietuvos Darbininkes ir Ponmfe
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-

Kapitalistai siunta
Madrid.—Iš čia praneša, kad 

Sovietų Nafti’estas padarė su
tartį ant trijų metų, sulyg ku^ 
rios Sovietai turi pristatyti vi
są reikalaujamą aliejų Ispani-

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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.

■ KAS TAI YRA TROCKfflAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

Knyga iš 64 puslapių, kaina 2Qc
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

n

X



Pttšlapis Penktas

A. P. L. A. KUOPU BALSAI UŽ 1931 M. VALDYBA WORCESTER, MASS

OLYMPIA PARKO ATIDARYMOANT ANT IŽDO GLOBĖJŲ
SEKRETORIAUS

Lw™s-LtMmtsj

South Quinsigamond Ave

nesu

GERBIAMIEJI

bus
ros

and
•3.75

sugrą
PAJAMOS

SPORTASKuopa 50.0048.16

m NUO DR. MENDLOWITZ
84.00

$1,427.89Viso iuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar37.42
ABELNA ATSKAITA

praktikuoju savo profesiją

110.35
iždo glob

19.00 pirmiau

21.00 DR. H. MENDLOWITZ
Brooklyn, N. Y

15.00

2.00

Deposit

yra

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

7.12
nr,

atlyginimas
146.97

įvairių biz

LUTVINAS

Vardas83.00
Street ar Avenue

StateMleavatJ

JUOZAS KAVALIAUSKAS

PHILADELPHIA, PA

10.00

$1,878.92
$15,692.73

54.47
15.08

3592
903
996

19.24
88.94
57.57
33.64

2801
2570

25.00
185.00

3.91

$6,952.76
5,073.84

3389 
2328 
1911 
1915 
1916 
3193 
2161 
3578 
3158 
2706 
2833 
3745 
3046 
3392 
3118 
2405 
2550

23.00
25.00

5.60
37.10

8.31
22.25
39.00 

130100
30.00
31.55
59.40
28.00
35.25 
80.00

42.22
26.19
11.33
53.33
34.55
11.77
58.64

2311
3665
3266

903 
2891 
1290 
3081 
3389 
1996 
2498 
2684 
3375 
3452

360 
3688 
2376 
3512 
2454

529

11.56
5.00

11.25

8.50
21.33
3.75

$52.00
31.00
18.00
37.00

$150.00
55.00
14.85

298.84
71.00

2.00
4.00

17.39
85.89
80.26
34.34
38.98
32.54
14.61
9.27

13.57
50.83 

ą 16.70
11.54
40.82
29.52
24.45
98.46
30.85
11.39
31.15
4.87

28.33
29.89 
50.1$ 
18.18 
20.10
11.81
50.29
16.66
58.17

137.90
15.45 
34.72 
71.37

300 
1848 
1959
627

1.37
1.37

į $7,000,000 Išeikvota Karo 
Oriai vynui New Yorke

32.63
34.56
22,48 
10.00 
18.28
15.08

118.98
10.36
42.47
66.82
16.81
30.76
70.02
26.44

7.36
140.12
27.75

3305 
2684 
3642 
2809 
3383 
3048
2576 
2664

42.23
21.38
18.54
35.50
4.74

$61.50 
53.85 
24.00 
82.00 
59.00 
59.40 
10.00

6.00 
$150.00 

113.25
91.00 
27.00 
17.00 
65.00 
19.50
7.00

57.55 
52.00 
73.00 

100.00
37.00 
31.55 
30.00 
14.00 
96.55
36.17

S 9 
WS5

2.00
1.00
1.50

Lieka 
Pinigų buvo

ANT 
PIRMI

NINKO

LD.S. 1-mos Kuopos 
išvažiavimas

$17,571.65
934.75 

10.00

Sausio 
mėn. 

$180.62 
37.78 

148.21 
33.15

taupymo 
yra

Shrewsbury, Mass

pman 
ambauskas

WORCESTER, MASS

Išmokėta per

Išmokėjimai Sausio

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

Viso jeigu 
$2286.44

150.00
78.50
18.55 
33.00 
26.00
18.55
34.00
69.50
47.00

150.00
21.00
19.00
10.00
8.00

40.85 
20.00

TEL., MIDWOOD 8-S261

jokių šalčių nebijo. Už 75c UŽ 
bakšb apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

Viso, pinigų yra 
Draugijos inventorius 
“Laisvės” Šerai

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenue) 

MASPETH, L. .1., N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

YONKERS, N 
Pirmas

Jack Keiiey—Dobilaitis

2—Jon. Rupeika
2—Kar. Serdžikas
2— Ona Bartkus
3— Thomas Šauklis

Pomirtinė
3—Jon. Arbašauskas
9—Jurg. Juočius

12—Sim. Grebliūnas, 
Pomirtinė

14—(J. Petkūnas
39— Jos. Chiplish

Pomirtinė
40— Nick White
41— -Robert Reynor
41—Julia Aikienė
41—Jon

Viso ant 
pinigų

The Union Savings Bank $1,792.64
First National Bank of

Kees Rocks, Pa.
First National Bank of

Kensington, Pa.
Mellon 'National Bank
Farmers

Bank

NEDUODA CARNERAI
KUMŠČIUOTIS SU ŠARKIU

Pav
51 kauc

Per Bonų Co.
k p. fin. sekr

Vasario 
mėn.

$274.71
34.23
91.72
27.78
62.49
54.38
14.95
94,17
29.51
34.83
31.37
24.96
27.43

$2122.81 $2543.51

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

I Pas Centro sekretorių 
riems reikalams

grafteriai vis tai augšti “pa 
vyzdingi” piliečiai, kapitalisti 
nes tvarkos šulai.

12—Jon.
“Laisvei
“Laisvei
Hartford A. and I. Co. už 
J. Miliauskas—alga C.

' už sausio mėn.

Abelnas A.P.L.A. turtas su 
Ima d. bal., 1931 ‘ $18,516.40

- JUOZAS MILIAUSKAS.
A.P.L.A. Centro Sekretorius, 

626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėki 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. . ’> i

Pradžia 12-tą Vai. Dieną

$168.97
37.00
36.00

150.00
7.00

65.00
77.00
14.00
įo.oo !aliejais už $43,000

A.P.L.A. Draugijos Pinigai Randasi 
Sekančiose Vietose:

Po pralaimėtai kovai su 
Schmelingu Šarkis, kaip žino- 
tna, susipyko su Madison S»q. 
Gardenu, kuris nenorėjo duot 
Šarkiui naujos geros progos.

C. K. J.

Keystone — Main 1417

šiną prieš tąsias kumštynes, i 
Kumščiuotis Carnerai su Šar- i 
kiu uždrausta esą* todėl, kad 
Camera tuomi sulaužytų su
tartį, kurią turėjo padaręs su 
Madison Square Gardenu. Su
lig tos sutarties, jis turėjo bok
suotis su Striblingu arba 
Schm.elingu, žiūrint, katras lai
mės kovą Chicagoje, arba su 
kuom Carnerai paskirs Madi-i 
son Square Gardenas. O Šar-| 
kio-Carneros kumštynes norėjo 1 
surengti Brooklyne kita kor-' 
poracija, vadovaujama Fuga-i 
zy’o. i

Kovo 
men.

$456.99
32.13

159.14
29.07

6.96
32.38
34.54
93.63
16.35
42.48
22.29
16.16 
11.05 
25.75 
47.46
11.90

' 17.44 
20:03 
32.37 
25.45
88.05
27.97 
16.52 
59.52

i 1-ma 
yra

ANT 
IŽDININKO

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Simonaitis 
41—Jurg. Yurkšaitis
41— Kaz. Lavon
42— Paul Palasky
43— Jon. Gudaitis

Pomirtinė
43— Eva Kurienč
49— Kost. An.skis
50— Kaz. Aliųskas 
Pav. J. Balnius 
55—Ben. Lukoševičius
44— Marė Ažukas už n

Kinde ris už 
—spaudos darbas 
—prenumerata nario

bonus 
sekr.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Pajamų per 3 menesius
3 mėnesius

50—John
26—Adol.
29—Ant. Kubilskis už n. narius'4.50
40—Jgn. Kirtiklis UŽ n. narius 3.00

narius
Co. už

balandžio, 1931
$17,571.65

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

13.17
101.26 

29.09 
195.55 

27.81
69.04 
94.09 
19.85 
19.05
64.87

69 8. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N 
Tel. Trinity 3-1045

2651
2989
3568
828

3496 
narius 

narį

1,953.58 
New

1,195.58
7,059.20

National
2,050.20

Nebus birželio 10 d. kumš
tynių tarp Šarkio ir Primo 
Carneros, Brooklyne, Ebbets 
Fielde. Madison Square Gar
den Korporacija išgavo iš 
Jungtinių Valstijų apskrities

skyriaus 
$14,051.20

Ant čekių skyriaus randasi 3,470.45 
įvai-

50.00

A Kp. Vard. Pavarde 
2—Ant. Bujokas 
2—Jon. Rupeika 
2—Kaz. Seniūnas
2— Alena Jurgelienė
3— St. Sadula
4— J. Mikalaitis 
7—‘B. Lapeika 
7—Iz. Kvedaras

Pomirtinės 
24—Fel. Kuodžius 
26—Ant. Sadžius 
30—St. Jesevičius

"' ’30—Vin. Kunskis 
'30—Sim. šliuževičius 
30—Ona Jokubinienė 
36—Juozas * Radvila 
38—Mar. Tamulienė 
44—Vincas Kopūstas

. 47—Ant. Rimkus
6 47—Edv. Šeputis -

47— Jon. Butėnas
48— -B. Yorkonis
49— Anna Jasaitis
49— Ben. Benėnas
50— Walter Eydent 
52—Ag. Budginienė

2—Jon. Globis už naujus narius.50c. 
‘ " 50c.

1.00

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

L u t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik ELizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laišniuotas 
Real Estate—pirki
mu i- ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi ’ ‘ ‘. 
nių. Mūsų patama 
vimias prielankus.

Viso išmokėta sausio mėn., 
1931 m. $2,063.00

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijamo 1-rna 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 kitokių sveikti ir skanių 
valgių.

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. Tat visi, seni ir 
jauni, būkime išvažiavime.

Rengimo Komisija..

William Zolnerowich, 59 
metų, 388 So. 1st St., mirė 
gegužės 22 d.; palaidotas ge
gužės 25 d., Alyvų kalno ka
pinėse.

Adomas Mažeika, 37 metų, 
628 Leonard St., mirė geg. 22 
dieną, palaidotas geg. 25 d., 
šv. Jono kapinėse.

Antanina Linkevicz, 63 me
tų, 5314-43rd St., Laurell Hill, 
N. Y., mirė geg. 25d., bus pa
laidota geg. 27.d., Kalvarijos 
kapinėse. , ( . .

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

9—J. Yesadavičia už n. narius 
10—B. Gatch už naujus narius 
50—J. Orman už nauj 
Hartford

bonus
4—(Adei 

žinta
4—Ant.

J. N. Jamison, Draugijos Ac 
tuary

Ende Oswald, Fire Insurance
47 A.P.L.A. kuopai už f. sekr

boną atlyginimas 146.97
J. Miliauskas C. Sekr. alga už 

vasario mėn. 83.00

Deliuvienei 
mokestis 
Masionis, sugr. mok

GRABORIUS-UNDERTAKER
IAtminamuoju ir laidoja numirusiu, ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pus mane 
galite gauti lotus ant visokių kalinių kuo 
geriausiose vielose ir už žemą kuiną.

Menesį
C. No. Pas 
473 
300 

2418 
1952

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

, Kariškų orlaivių manevrai, 
prasidėję pereitą šeštadienį 
New Yorke, jau kaštavo val
džiai $3,000,000. Prie tos 
progos miesto majoras Walk- 
eri's “pašventino” ir Floyd 
Bennett Field’ą, kaip karo or
laiviams stovyklą, ši stovyk
la lėšuoja $4,000,000.

■ Tokiomis tai didžiulėmis 
krūvomis valdžia žarsto pini
gus iš darbininkų išveržtus pa
vidale įvairių mokesčių, tiesio
ginių bei netiesioginių; tais 
pinigais ruošiasi į naują impe
rialistinį karą,, o milionams 
alkstančių bedarbių tai 
randa nei dolerio.

Rengia A. L. D. L. D. 
172 Kp., Yonkers, N. Y.

NEDĖLIOJĘ 
Gegužes (May) 31,1931 
Toje pačioje vietoje, kur 

visuomet rengiame 
—.ANT— ' 

TUNELIO AQUEDUCT 
Prasidės 10-tą vai. ryte ir 

tęsis iki vėlai vakaro 
Gerbiami Yonkerso ir 

apielinkės lietuviai! Nau
dokitės šią j a puikia pro
ga. Bus gera muzika, 
skanių valgių ir gėrimų. 
Gi oras laukuose dabar 
labai gražus, tdt visi trau
kime į šį puikų ‘išvažiavi
mą. Nuoširdžiai užkvie- 
čiame dalyvauti.

Jei tą dieną lytų, tai iš
važiavimas Įvyks 7 d. bir-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

A.P.L.A. Atskaita už Sausio. 
Vasario ir Kovo Mėnesius, 

1931 m.

$1,582.95
MĖNESĮ

2361
542
392

1844
3339 
3597

Šiame parko atidarymo 
piknike dar pirmu sykiu 
mūsų istorijoje turėsime 
tiek daug sporto kavalkų 
programoj. Apart profe
sionalų kumštininkų, kaip 
tai Jack Kelley (Dobilai-

. narius 
narius

n. narius 3.00 
už n. n. 10.50 
narius 
n. narius
n. nar.
alga 6

Urbo Lax Tabs
tai kanuolė prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už

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

Kaip Worcester]o, taip 
ir apielinkės lietuvius 
kviečiame skaitlingai da
lyvauti.

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo- 

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj.
‘‘ L 0 lU jfi Bendrasai taisymo darbas, praktiS- 

» ____ gySSbarrv—kas Šapo j lavinimas; abelni pert&i-
f ųZ-LK sVmai> pritaikymai; sudėjimas ir <1- 

skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag- 
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt- 

^t**^*?1 *"'*■■■ ros gamintojai. Klasės divną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

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

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

Atdara šiokiomis dienomis puo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet. * ;

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE,’Kampas 14th St. NEW YORK, N. T.

Siųsdami pinigas su savo adresu, užrašykite:

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

40—M. Bartninkienė už n. narius .50 
47—J. K. Alvinas už n. narius 1.50 
47—'Edv.. Šeputis už n. narius 3.00 
49—ąA.P.L.A. kuopai už 
51—J. V. Stanislovaitis 
51—P. Bendinskas n.
51—P. Maslaveckas už 
55—M. Janavičienė už 
F. Rodgers, C. pirm.

mėn. ir lėšos
K. Stašinskas, C. v. pirm

6 mėn. ir lėšos
J. Miliauskas, C. Sekr.

.už gruodį mėn.
J. Miliauskas, C. sekr. paštas 

ir tel. už 3 mėn.
J. Miliauskas kel. ir sugaištis 7.86
J. Miliauskas C. rast, reikmenys 19.95
K. Urmonas, C. iždin. alga už

6 mėn. ir lėšos
Geo. Urbonas, C

alga už 6 mėn. ir lėšos 
Jon. Urbonas, C. iždo glob.

alga, už 6 mėn. ir lėšos
J, 1). Sarandria, C. daktarui 
atlyginimas už 6 mėn.

H. Obernauer, C. advokatui 
“Laisvei” spaudos darbas 
“Laisvei” apgarsinimas į ka

lendorių
J. Purtikas už nuvežimą Po

mirtinės Paliudijimų
Hartford A. and I. Co. už 

kaucijas (bonus) 1931 m.

iš Waterbury, Conn., 
dar kitos kelios po- 
kumštininkų ir risti- 

Vietinis Aido Cho- 
dalyvaus su dainomis

Irving Klein, Queens vieške
lių biuro superintendentas, ir 
Fr. H. Shepheard, vyriausias 
kelių taisymo inžinierius, tapo 
teisme įkaitinti, kaipo grafte
riai, ir laikomi po $5,000 pa
rankos vienas ir kitas. Jie 
varinėjo’ gešefbus su kontrak- 
toriais, pristatančiais miestui 
aliejų. Klein paėmęs $3,000 
kyšį iš konjiraktoriaus J. Ro
sati ; tuo būdu Rosąti gavo 
kontraktą ant 350,000'galionų 

čia kal
bama apie aliejų, kuris reika
lingas prie kelių taisymo bei 
pravedimo. Shepheard irgi 
gavęs tūkstančius dolerių ky
šių, kiek žinoma; bet šiedu po
nai ir jų sėbrai esą padarę 
dar daugiau meklerysčių, ku
rios tik paskiau kada iškils 
aikštėn.

Vienas grafto skandalas ne
praeina, štai jau ir. kitas. O

Janionis 
Norkus 
Lapeika 
Stucky 

Nakutis 
Briedienė

24— F. Kuodžius
25— Ter. Katilienė 
38—Jos. Kimontfc 
41—R. Raynor ’
46— Juozas Rakauskas
47— Alena Gudonienė 
47—(Juozas Ratkus 
50—'Anna Murray
50— Sophia Orman
51— Ant. Navickas
52— Walt. Žekas 
Pav. G. A. Baronas 
47—A.P.L.A.- kuopai už naujus

narius, gautus per J. V.

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

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

22.91
62.60

9.05
10.01
13.54
15.48 ! IŠMOKĖJIMAI VASARIO MĖNESĮ
61.44
11.11
54.29
64.19
16.61
37.69
50.60
10.14
12.46

141.07
23.36

134.05
50.75

108.87
97.74
21.51
8.20

48.95
10.39

Viso
IŠMOKĖJIMAI KOVO

2^ęKaz. Bukevičius
2-kNap. Ambrazas
2—JDom. Sanda
2—Jon. Zaleskas, pom.
4—Andr. Tumelis
4—Vin.
7—Jon.
7—Ben.

10— Ant.
11— Jon.
22—Petr
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? Puslapis Šeštas

PLATINKI!
“LAISVĘ

REIKALINGA moteris į restoraną, 
suprantanti tą biznį, arba reika

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

J (120-125)

m

I

VIETINES ŽINIOS
GENGSTERIAI KRIMIN AL IŠ KAI UŽPUOLĖ 
KRIAUČIUS BIČIULIO SIUVYKLOJ IR PAČIAME 

JOINT BOARDE SUDAUŽĖ. IR SUSPARDĖ
DRAUGA BARZDAITĮ

vi
sa-

Tuojaus po šių muštynių, 
si šapos darbininkai suėjo j 
vo mitingą unijos ofise, Arion 
Place; ir šičia išrinko komisi
ją iš dvylikos vyrų, kad nu
vyktų į Joint Boardą, augštą- 
ją Amalgam.eitų Unijos įstai
gą, New, Yorke ir pasiklaustų, 
kame dalykas, kad padaužos 
pradeda užpuldinėti darbinin
kus jau pačiose siuvyklose.

Pirmadienį po- pietų į Mi- 
čiulio siuvyklą, ant Flushing 
Ave., Brooklyne, atėjo pustu
zinis gengsterių. Iš pradžių 
jie tik su bosais pašturmavo ir 
išvarė laukan vieną mergaitę 
darbininkę; ir patys išėjo. Bet 
antradienį iš ryto gengsterių 
jau keli tuzinai atvažiavo au
tomobiliais. Apie 7:30 vai., 
dar neprasidėjus darbui, jie l Pirmiausįą ėjo drg. K. Jankai- 
ėmė atakuot darbininkus.' tis,‘ delegatas, ir Barzdaitis 
Darbininkų pirmininkas toje , pas Joint Boardo vedėją (ma- 
šapoje drg. Barzdaitis liepė nadžerį) Blumbergį. Vos 
gengsteriams liautis; sako, jei- į jiemdviem įėjus vidun, tapo 
gų ką turite, tai eikite _pas! užtrenktos durys, ir kiti ko- 
54-to lokalo delegatą, 
tik Barzdaitis ištarė tuos žo- buvo įleisti vidun, 
džius, vienas gengsteris tuo-į didelis rėksmas, 
jau kirto kokiu geležgaliu viduj ėmė daužyt Barzdaitį, ir 
jam į galvą. Darbininkai šo-: baisiai jį sumušė ir sukruvino, 
ko apgint Barzdaitį; ir iš to Kiti komisijos nariai nubėgo 
prasidėjo platesnė kova su i pašaukt policiją, kad išgelbėt 
gengsteriais. Nors pasitaikė ; draugus, budeliuojamus pačio- 
iš darbininkų ir bailesnių, ku- je augštoje unijos įstaigoje, 
rie pasišąlino, tačiaus desėt- Ateinant policmanui, gengste- 
kas darbininkų stojo į neat- riai jau bėgo, palikdami savo 
laidžią kovą su gengsteriais aukas. Policmanas nuvedė 
jie gengsterius supliekė ir sumuštąjį Barzdaitį į. greito- 
strimigalviais išgrūdo nenau- sios pagelbos ligoninę, kur 
dėlius laukan, taip jog kai ku- jam buvo apraišiotos ir aptai- 
rie nepaspėjo nei kepures su-j'sytos žaizdos. A. D.
sirinkt nuo grindų. Bet geng-1 Nuo Redakcijos.—Yra nu- 
steriai, dar ir bėgdami laukan, rodymų, kad mušeikos buvo 
kirviu perkirto galvą kišeni- atsiųsti iš lapelmeikerių loka- 
niam apreiteriui Meškerevį- lo, kuris visuomet palaiko de- 
čiui.

Kaip misijos nariai jau visiškai ne- 
Kilo viduj 

Gengsteriai

- *» i|| < ? šiniuosius.

Didelis Išvažiavimas Liet. 
Proletmeno III Apskričio

Subatoje, gegugės (May) 30 
d., 1931 m., ant WilliclPs Kar
mos, Linden, N. J., 'įvyks mil
žiniškas išvažiavimas L.P.M.S. 
3-čio Apskričio, 
tą valandą ryto, 
ypatai.

IŠRANDA VOJIMAI

Pradžia 10- Į niam 
Įžanga 25c 

Jeigu tą dieną lytų, 
tai parengimas įvyks A. Lut- 

Park

Interna- j 
Kankinami ‘ 
‘Tykus Bu- Į 

Vadovaus

matote, programa j
Rengimo ko-'

i vino svetainėj, 69 So. 
St., Elizabeth, N. J.

Programą išpildys sekami 
chorai: Lyros Choras iš Mas- 
peth, N. Y.; Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y.; Choras Pir
myn iš Great Neck, N. Y.; 
Bangos iš Elizabeth, N. J., 
Sietyno Choras iš Newark, N. 
J.; Laisvės Choras iš Paterson, 
N. J.; ir Vyrų Lyros Choras iš 
Maspeth, N. Y. Taipgi visi 
suminėti chorai dainuos bend
rai sekamas dainas: 
cionalą,” “Kad 
žmonės Sukilo” ir 
vo Vakarėlis.”
drauge II. Retikevičiūtė.

Taipgi bus ir sporto žais
lų. Tai 
bus. gana daili,
misija kviečia visos apielinkės 
lietuvius atsilankyti skaitlin
gai ir paremti į Proletmeno 
3-čią Apskritį.

KELRODIS: Atvažiavę į 
Elizabeth, ant Broad St., im
kite busą, Linden No. 44 prie
šais Regent Teatrą ir važiuo
kite iki galo, 
kairei 7 minutas ir bus pikni
ko vieta. Su automobiliais,! 
atvažiavę į Elizabeth, važiuo
kite iki City Hali, pasukite po ■ 
dešinei. Važiuokite 5 mylias 
St. George Avė. iki Stiles St 
vėl pasukite po dešinei. U 
pusės mylios rasite pikniko1 
vietą.

FORNLŠlUOTl KAMBA- 
įtaisyti šeimynom ir pavie
tu apšildomi, karštas van

duo ir visi patogumai. Kreipkitės: 
21. Liberty St., arba 57 Concord St., 
Brooklyn, N. Y. (.124-135)

REAL ESTATE: Namai, Žeme
PARSIDUODA 7-nių kambarių na- j 

mas su sun porčium. 1 akras .že
mės priešais golf lanką, yra elektra, 
šiluma, visi Įtaisymai. 3 inailčs nuo 
Kingston, N. Y., 3 miliutas eiti iki 
busui. Galima pirkti su fornišium 
arba be fornišiaus. VAN HOKE, sa
vininkas, Bloomington, Ulster Coun
ty, N. Y. (124-126)

hnisnnm tvj r*" ,rrvi

lOLLYK’S

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

ĮMMMMJ

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau-i
ją lietuvišką valgyklą po se-1

kančių antrašų:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

Išlipę eikite po LIETUVIŠKA BARBER SHOP I

IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Pcrma- 
ment Waves, sulig vėliausios meto- j 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge- 

i rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 

i kas savaitę. Nukerpamo arba išmaz- iIWj 
■ gojame ir sugarbiniuojame uz vieną---------

į dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa-  
I ve.

kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir- 

i busi už kukarką keletoje lietu- 
■ vių valgyklų Brooklyne. Atei- 
: kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkės
SgggWW

“Aliejus” Bus Dalinamas 
A.LD.LD. Pirmos Kuopos 
Susirinkime Ketvirtadienį

Kriaučių Lyga Šaukia 
Visus 54-to Skyriaus Narius 
Į Susirinkimą Penktadienį

Daugiau Vietos Žiniij
Penktame Puslapyje

Telepfcoae, Stagg 1-lilO

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

VISOKIU ROSIU SV1EWS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabjūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dkbar laikas ir gera proga 
mokintis barberystčs amato, 
išsimokinti į trumpą laiką ir 
padaryti gerą pragyvenimą, 
mokiname barberiauti 
pląukųs kirpti. Pilnas 
Rašykit arija ateikit 

j Lietuvis instruktorius.
... ........... L BARBER 

612—10(h Ave.,

Galit 
vėliau 

Mes 
moterų

5 kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44 (h St 

NEW YORK, N. Y.
(124-151:

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES .
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi 
riams, 1 
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num'. 512 Ma
rion St., kam p. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y. < 

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

Nufotografuo-. 
Ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

Atnaujina senus ir krajavus

ii pranešu savo kostume- 
ka<i perkėliau savo btudi-

mis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

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

b'

J. Garšva
Graborius •

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medėgos yra užlaikomos, vi
sur reikalahįite

Naujįky Cigary

'518 GRAND STREET 
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalo aplinkos 
BROOKLYN, N. Y.

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

416

MOT

231 Bedford Avcnus 
BROOKLYN, N. Y.

išbalzamuoja ir laidoja miinlrusluj 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivg.žinSjimams

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOICLYN, N. I

(Levandauskiis)

Gegužės 29 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, įvyksta lietuvių 
Arnalgameitų kriaučių 54-to 
skyriaus Lygos susirinkimas. 
Jog tai bus svarbus susirinki? 
mas, draugai ir drau-gės, su
prasite iš to, kas. jau buvo 
“Laisvėje” rašyta apie tikslą, 
del kurio jisai šaukiamas.

Nepaisant; ar kurie’ priklau
sote Lygai ar ne, visi ir visos 
ateikite į tą susirinkimą. Jus 
visus kviečia Darbo Unijų Vie
nybės Lyga.

šiandien eina jau griežtes
nė kova prieš poną Hillmaną 
ir jo pakalikus; tai ir mums, 
lietuviams kriaučiams, reikė
tų daugiau domės į tai kreinti, 

_____ ______ _ __ r .kuomet įvairiuose kituose loka-Į 
jinai piešia kampus ir užkam- Juose eina veiklus pasipiktini- 
pius Amerikos gyvenimo, poli- mas prieš Hillmano mašiną ir 
tikos, darbininkų kovų ir bur- daroma tam tikri 
žuazijos romansų,—nei vienas prieš jąją, 
toks narys, ištikrujų, tą vaka- I 
rą negalės pasilikt namię, o; 
skubinsis į susirinkimą, kad 
gaut tą nepaprastą veikalą, 
kaip pasigrožėjimui, taip ir 
pasimokinimui.

Apart išrinkimo delegatų į 
konferenciją ir atsiėmimo kny
gos, bus svarstymas ir sprendi
mas įvairių svarbių dalykų, 
paliečiančiu platesnius darbi
ninku reikalus šiuo momentu.

; Nei vienas, todėl, kuopos' 
narys neturi praleisti to susi
rinkimo. Kiekvieno veiklaus 
nario pareiga yra paraginti 
uŽmiršėlius ir atšalėlius, kad 
dalyvautų šiame susirinkime. 
Kožnasi pirmos kuopos narys 
turi pasistengt atsivest ir nau
jų narių įrašyt į kuopą; o tai. 
rodos, turėtų būt lengva, ypač 
šitokiame susirinkime, kur tuo-

išrinkimas

Šį ketvirtadienį, gegužės 28 
d., pirma kuopa Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos turės svarbų mėne
sinį susirinkimą, “LaisvėŠ’’ Sve
tainėje; pradžia 8-tą vai. va
kare.

Vienas svarbus to susirinki
mo punktas—tai
delegatų į apskričio konferen
cija. Antras—bus nariams 
dalinama nauja, didžiausia 
knyga iš visų, kurias Literatū
ros Draugija bent kada išlei
do; tai “Aliejus,” garsi apysa
ka pasauliniai garsaus rašyto
jo Uptono Sinclairio. Visi 
duokles užsimokėję nariai 
gaus susirinkime tą knygą.

Kas yra bent kiek girdėjęs, 
kas tai do knyga, kaip gyvai Į

ATVESKIT!
Jauskitės Maloniai

Didesnėj ir Geresnėj

NAUJOJ STAUffl MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, w 

boardwalk prie Stillwell Av.
Rūbams Ščpute Sezonui Kambario
Visam Sezonui 4 asmenim-$20-$2r,

DYKAI MŪSŲ KOSTUMER1AMS
Roof Garden—Gyinnaziiiinas—Saulėtas Salionas—Garo Pirtis

...................... ...
Geriausia S,i udt'jd;

STAGG 2-0783

žingsniai

bus iš- 
abelnojo

♦ šiame susirinkime 
duota raportas iš 
Lygos veikimo New Yorke; 
bus ir kitų raportų.

Darbo Unijų Vienybės Ly
ga veda ir ves kovą už mūsų 
visų, siuvyklų darbininkų, rei
kalus; ir mes turime vienytis 
ir bendrai kovoti vadovybėje 
tos organizacijos prieš uždar- j 
bių kapojimus ir už geresnes! 
darbo sąlygas.

Lygos Sekr. J. S.

Mūsų išdirbystė savo ei- j 
garų gerumu įsigijo popu- į 
liarišką vardą visoje plačio-j 
je Amerikoje. Mes p rista-1 
tome savo garsiuosius eiga-1 
rus ne tik į artimesnius mie-' 
stus, bet ir į tolimesnius, i 
Prisiunčiamee pasta pigiai iri 
greitai.'

GRABORIUS
(Undertaker)

9,000 Varguolių Prašo 
Teisės Laikraščius nuo 
“Standų” Pardavinėti

irNew Yorke 9,000 vyrų 
moterų prašo iš miesto valdy-j

jaus yra duodama toks bran-1 bos leist jiems atsidaryt laik-j
gus didelis veikalas.

V. Kuopietis.

A.LD.L.D. 23 Kp. Nariu 
< Atydai!

Draugai ir draugės! Kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 31 d. gegu

žį žės, pas drg. Baleišį, 834 E. 
156th St., Apt. 20, 10-tą vai. 
ryto. Kurie į šį susirinkimą 
atsilankys, gaus po naują kny
gą “Aliejus.”

Komitetas.

raščių pardavinėjimo “stan- j 
dus.” Abelnai tai yra men-| 
kas biznis; ir kad tiek tūks-' 
tančių žmonių reikalauja to-i 

| kio užsidarbiąvimo, tai irgi 
liudijimas apie labai didelį 
krizį. ' Vyriausybė pranešė, 
kad pirmą progą duosianti ex- 
kkreiviams, buvusiems Franci- 
joj laike paskutinio kj^. 
Tarp, prašančių tos malonės 
yra šimtai sužeistų, sužalotų, 
praradusių sveikatą ex-karei~ 
vių j o išbadėję bei alkani tai 
atrodo visi. Štai ką jie gauna 
iš kapitąlizmo už j o . pelnų gy
nimą per karą,
i ’ f > . J » •

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N

P VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

taip

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

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

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

KUNDROTO APTIEK A

229

(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del

734k Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

pat turime žohų ir gerą Randvlj gyduolių 
kartą reikalaujant, kreipkite r

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja viduriui, ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali viduriu malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir’galima duot vaikam*, kūdikiams, Lygiai kaip ir auaugu- 
siem«. Kaina......................................  60e, per paltą

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vuistin?. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, Ir ožiikri- 

kad sudėtinės Aių receptą dalys, gydytojų 
kynui. yra naujos, tyros ir geriausiom

P. J. KUNDROTĄ, Ravlninkas.

Bedford Avenue Brooklyn, N.
Kamp. N. 4-tos gatv€s Tel., Graenpoint 3-2017-2360-3514

be 
ma

nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, p patarnausiu kubge- 
riausiai.

Mes

■ytqr

Cik

IMdrpkit iį skelbime U Biiaiąakit k*rtū «b aitaJrjnia.
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