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2,000 Prieplaukos Darbinio-
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Chinijos Chiang Kai-sheko budeliai kerta galvą darbininkui komunistui.
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veidžių darbininkų po vado-
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Vis daugiau ir dau-

Nuąjšovė 17 Metų Mergaitė
bažnyčios.
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Varšava.—Geg. 16 d. 300 
politinių kalinių Luck kalė
jime paskelbė bado streiką.

J
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Rome.— Prasidėjo dery
bos tarpe atstovų popiežiaus 
ir Mussolinio. Manoma, kad 

bent laikina, įvyks

semia žinojimą 
tein Kaukazuose 
kokio nors tur- 
paverstas į dar- 

čia vėl
mokinasi ne

Jeigu šitie judžiai “Penkių 
Metų Planas” apvažiuotų visą 
Ameriką! ' Jeigu kiekvienas 
Amerikos darbininkas turėtų 
progą juos pamatyti! Dauge-, 
liųi pirmu sykiu atsidarytų 
akys.

BUCHARESTAS, Rumu
nija.— Vienas piemenukas, 
miegodamas lūšnelėj prie 
Popesti kaimo, pasijuto

re

$

—Juo toliau, tuo daugiau

Brooklyn, N. Y.— Ediso
no Elektros kompanija at
leido iš darbo 1,600 darbi- taika, 
ninku. Išmetė juos į będar- tarpe fašistų ir katalikų 

Geg. 17 10 vai. vakare, bių eiles. bažnyčios.

Kiekvienas vaizdas sukelia 
tavyje nepaprastą sąjausmą. 
Matai savo akimis kylant, tar
tum iš žemių, naują gyvenimą. 
Darbas visur virte verda. Ma
šinerija pleška dieną ir naktį. 
Net ant traktorių įtaisė šviesas, 
idant galėtų žemę arti ir akėti 
ir javus sėti nakties laiku! Ma
šina neturi ilsėtis. Ji yra tam, 
kad tarnautų žmogui, žmogus 

Atik ilsis ir turi ilsėtis. Todėl .
Sovietų Sąjungoje dauguma • 
darbininkų jau tedirba 7 valan
das į dieną.

yaldžia siunta;- matydami,

New Yorki-— 30 moksli- 
rftikų išplauks laivu iš New 

‘^pHcoylieppš1 dd Jie kelio
nėj išbusią du metu ir tyri
nėsią visus pasaulio kam-

I <?“•
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KRISLAI
Penkių Metų Planas” 
Judžiai.

Reikia Pamatyt.
Kodėl Dreba Kapitaliz

mas.
Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše«na Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

New Yorke, Central Teatre, 
kampas 47th St. ir Broadway, 
rodo Sovietų judžius 
Metų Planas. 
kus kūrinys.
kėčiau, kad kiekvienas darbinin
kas bei darbininkė pamatytų. 
Geriau, draugai, neikite į šiaip 
judžius kelias savaites, kurie 
jucižius lankote, bet pamatykite 
“Penkių Metų Planą.” Aprašyt 
juos sunku. Reikia savo aki
mis pamatyti.

Paraginkite darbininkus, ku
rie tebėra komunistams priešin
gi, tegul jie nueina ir pamato 
savo akim iš kūrybos darbą dar
bininkų tėvynėj. O būkite tik
ri, jie nesigriauclins pamatę.

Telephone, S*agg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 4, 1931 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII
Penkių 

Nepaprastai pui- 
Mačiau jį ir lin-

GALVESTON, Texas. — 
Po vadovybe naujos revo
liucinės Jūrių Darbininkų 
Industrinės Unijos čionai 
išėjo į streiką apie 2,000 
prieplaukos darbininkų. Ko
va paskelbta prieš algų ka
pojimą. Didžiuma streikie- 
rių yra juodveidžiai darbi
ninkai.

Aukų Rinkimas delei 
Scottsboro Bylos

DAR 1,400 MAINIERIŲ PRISIDĖJO 
PRIE STREIKO; EINAM PRIE VI
SUOTINOS KOVOS PRIEŠ BARONUS

Masiniame Mainieriy Pikiete Dalyvauja Moterys ir Vaikai; 
Bandoma Streiką Praplėsti j Pittsburgh Coal Kompanijos 
Kasyklas; Mainieriy Protestai prieš Kapitalistinių Laik
raščiu Melagingas Žinias

Nori-nenori žmogus, bet sė- į 
dint teatre ir matant tuos gy
vus vaizdus apie Sovietų kūry
bą, mintis atskrenda atgal į 
Ameriką, čia baisi bedarbė. 
Čia tvirti vyrai ir moterys de
juoja, verkia, skundžiasi, nori 
dirbti, bet negauna darbo. O 
fabrikai uždaryti, o brangi ma
šinerija rūdija, genda...

Tai ką reiškia tvarka, surė
dymas. Ten viešpatauja darbi-1 
ninkai ir valstiečiai, o čia vis-J 
ką apžioję turi saujalė kapita
listų. Ir matai ant Sovietų dar
bininkų ir valstiečių veidų, kad . 
jie jaučiasi tikrais gąspadoriais 
ir savininkais savo šalies ir,sa
vo gyvenimo.

Matai, kaip darbininkų šei
myna, susidėjus į vežimą rakan
dus, linksma, džiaugsmo kupi
na, keliasi gyventi iš senos, 
tamsios, aplūžusios lūšnos į nau
jai pabudavotą puikų, moder
nišką apartmentą. Kiek daug 
reikšmės šitame vaizde!

Arba tenai tolimoj Azijoj 
žmonės pirmu sykiu savo gyve
nime godžiai 
mokykloj. O 
puikus buvęs 
čiaus palocius
bininkų poilsio vietą, 
mokykloj vaikai 
tik iš knygos, bet paprasto dar- 
,bo, idant, išėję iš mokyklos bū
tų naudingi 'gyvenimui. Arba 
vėl matai, su tokiu entuziazmu 
darbininkai sveikina atidarymą 
naujos dirbtuves! Mat,’ šitą 
dirbtuvė jų. Jie ją pastatė. Ji 
jiems dabar tarnaus ir gerins 
jų būklę. > ■ ’ : į (

Tik vakar, tai yra, trylika 
metų atgal, šitie žmonės stenė
jo po, caro letena. . jre- hUvo; 
“niekas,” į jiios turčiai; žiūrėjo 
tik kaipo į darbinius gyvulius. 
O dabar/ didžioji revoliucija 
padarė; juos pirmu sykiu .tikrais 
žmonėmis! Parazitai nušluoti.

Seniaus buvo obalsis: “Jūs 
dirbkite, o mes valgysime ir 
gyvensime.” Šiandien gi: “Kas 
nedirba, tas ir nevalgo!”

Ateinantį šeštadienį 
sekmadienį (birž. 6—7) 
Brooklyne bus visuotinas 
aukų rinkimas delei gyni
mo Alabamos valstijos nu
teistų jaunuolių. Aukos 
bus renkamos dėžutėmis 
gatvėse ir palei stubas.

Tai labai svarbus dar
bas, kuriame turėtų daly
vauti visi klasiniai sąmo
ningi lietuviai darbinin
kai ir darbininkės. Komu
nistai ir jų simpatikai pri
valo būti pirmosiose eilė
se.

Dėžutes galite gauti 
Komunistų Partijos Broo- 
klyno sekcijos raštinėj, 
61 Graham Avė.

Cambridge, Mass.— Bir
želio 1 d. įsiveržė žmogus į 
Harvard Universitetą ir 
peiliu supjaustė New Yorko 
mirusio milionieriaus Isidor 
Strausso paveikslą.

Jerusalem.— Birželio 1 d. 
nuteisti į sunkiųjų darbų 
kalėjimą trys arabai. Tai 
Anglijos valdžios kerštas 
prieš arabus už sukilimą 
1929 metais.

Tokyo.— Birželio 1 d. su
pleškėjo ligoninė ir du li- 
nys sudegė. Kiti 500 ligo
nių tapo išgelbėti.

Paryžius. — Apsivedė 
Franci jos prezidentas Dou- 
mergue, 68 metų amžiaus; 
su našle Graves, 57 metų 
amžiaus. ‘ : • 1 •

) Teheran, Persija.— Bir
želio T d. čapnąj $ųvo jau
čiamas smarkus, žemės dre
bėjimas susimaišęs su bai
siausiomis aųdrpmis,

Paryžius.— Didžiojo Pa
ryžiaus gyventojų skaičius 
siekia 4,887,508: Bėgyje pa
skutinių 5 metų tepaaugo 
32,000. '

Washington.— Distrikto 
Apeliacijų Teismo teisėjas 
Groner patvarkė, kad Co
lumbia Distrikte gyveni
mas krūvoje vyro ir moters 
ir be jokio bažnytinio bei 
civilio šliubo padaro juos 
legaliai vedusiais. Įstaty
mai niekur nes'ako, kad jie 
būtinai turi imti bažnytinį 
ar civilį šliubą, Tardai* pir
mas toks teismo; nuospren
dis Jungtinėse Valstijose.

PIETINIU VALSTIJŲ POLICIJA SU
AREŠTAVO DELEGATUS, KAD PADĖ
JUS BOSAM NUŽUDYT JAUNUOLIUS

CHATTANOOGA, Tenn, neprileidžia.
“Laisvėj” buvo rašyta, 

paaiški, koks bjaurus šuo-1 kad pačiame Chattanooge 
kalbis yra sudarytas prieš i tuojaus po konferencijos, 
nuteistus mirtin aštuonis I tarpe 5 suareštuotų, buvo ir 
negrus jaunuolius. Pasiro-, 
do, kad Birmingham, Ala., 
policija suareštavo skaitlin
gą delegaciją, kuri važiavo 
į- Chattanoogos konferenci
ją gynimui jaunuolių. De
legacijoj buvo baltveidžių ir I
juodveidžių. Tarpe jų taip $10.
pat buvo Jaunųjų Komunis- • Pietinių valstijų bosai ir 
tų Lygos organizatorius.

'Delegatai suareštuoti su' kaip smarkiai auga vieny
tum tikslu, rkad pakenkus'bė tarpe juodveidžių ir balt- 
bendro fronto konferenci- veidžių darbininkų po vado- 
jai. Suimtieji delegatai lai- vybe Amerikos Komunistų 
komi paslėpti, nieko prie jų Partijos.

d. Minor, “Daily Workerio” 
redaktorius. Dabar paaiš- 
ki, kad d. Minor nebuvo su
areštuotas. Suareštuoti bu
vo tiktai d. Amis, Haywood, 
Tom Johnson ir Carson. Jie 
tapo nubausti užsimokėti po

REVOLIUCINIS PASVEIKINIMAS PHIL1PPINŲ 
SALŲ KOMUNISTU PARTIJOS PIRMAM KONG

RESUI; PASIŽADA KOVOTI UŽ PHIL1PPINŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija pasiuntė seka
mą pasveikinimą Philippinų 
Komunistų Partijai:

“Brangūs Draugai:
“Mes siunčiame broliškus 

revoliucinius linkėjimus mū
sų naujai broliškai partijai 
Philippinų' Salų. Varde 
Amerikos Jungt. Valstijų 
revoliucinio proletariato, J. 
Valstijų Komunistų Partija 
prižada kuotampriausį ben
drą veikimą ir praktikinį 
solidarumą bendroje , mūsų 
kovoje- prieš ,mūsų .bendrą 
priešą+-imperializmą ir ka-

IŠ LIETUVOS
Išdegė 100 Ha Miško

L Geg. 17 apie 1 vai. dienos 
Kaišiadorių miškų urėdijoj, 
Šilosėdų g-joj kertamame 
poligone kilo gaisras. Išde
gė apie 100 hektarų suaugu
sio pušinio miško ir apie 20. 
erd. pagamintų malkų. De
gusiame plote patys medžių 
liemens-—mediena nenuken
tėjo, tik nudegė jų spygliai 
ir miško pakratps. i

Atydai LD.S.A. Antro 
Rajono Kuopoms

Visoms kuopoms yra 
pranešta laiškais, kad An
trojo Rajono konferenci
ja įvyks birželio 7 d., 10 
vai. ryte, Lietuvių Tau
tiško Namo parke, Mon- 
telloj. Delegatės malonė
kite suvažiuoti iš vakaro, 
nes tose dienose, tai yra, 
birželio 6-7, įvyks visų ap
skričių bendras piknikas, 
šeštadienio vakare bus šo
kiai, o sekmadienį pikni
kas. Nakvynes delega
tėms mes parūpinsime. 
Nepamirškite taip pat at
vežti vaikučių kempės 
naudai surinktus pinigus.

' E. Beniulienė, 
II Rajono Rast.

PITTSBURGH, Pa.—Bir
želio 2 d. dar keturių kasyk
lų mainieriai, skaičiuje 
1,400, išėjo į streiką. O ki
tų keturių kasyklų mainie
riai ketino streikuoti va
kar, birželio 3 d. Mainieriai 
išėjo į kovą per galvą seno
sios reakcinės United Mine 
Workers unijos distrikto 
vadų.

Šis streikas eina po vado
vybe naujosios' Nacionalės 
.Mainierių Unijos. Planai iš- 
. dirbti praplėtimui streiko į 
i didžiosios Pittsburgh Coal 
j kompanijos kasyklas.

Prie kiekvienos kasyklos 
eina masinis pikietas. Ties 
Coverdale mainieriai su
stabdė keturis skebus ir 
juos apkūlė.

Tūkstančiai vyrų, moterių 
vaikų dalyvauja pikiete; 
Mainieriai priima protesto 
rezoliucijas prieš laikraš
čius, kurie apgavingai skel
bia, kad šiam streikui “va
dovauja United Mine Work? 
ers unijos distrikto prezi
dentas Fagan.” Tai bjaurus 
melas, sugalvotas tuo tikslu, 
kad suklaidinti darbininkus.

pitalizmą.
“Mes .pasižadam kuoener- 

gingiausia mobilizuoti dar
bininkų mases ir begailes- 
tingai kovoti, kad išgrūdus 
Amerikos imperializmą iš 
Philippinų. Pasižadame ko
voti už neatidėliojamą, pilną 
Philippinų salų nepriklauso
mybę ...

“Tegul gyvuoja nauja Ko
munistų Internacionalo sek
cija—Philippinų Salų Ko
munistų Partija! Tegul gy
vuoja bendras revoliucinis 
frontas Philippinų Salų dir
bančiųjų masių!” 
... X,,, J, , ■■■■ ,1-1

Šančiuose, - Juozapavičiaus 
prospekte, br. Vailokaičių 
dirbtuvių patalpose nusišo
vė p-lė L. Kulvičaitė 17 mė
tau amžiaus. Nusižudymo 
priežastis tiriama.

Prispaudė Darbininką
Lentpjūvėje “Miškas”, Za

navykų g., ritinama prie 
mašinos kaladė prispaudė 
darbininką. Nukentėjusis 
nuvežtas miesto ligoninėn.

iŠ 
į d

TEISĖJAS PIENU PAGIRDO KLYK1ANČIUS KŪ
DIKIUS, KAD NURAMINUS JUOS, KUOMET IŠ

NEŠA NUOSPRENDĮ TĖVUS IŠMESTI
i LAUKAN IŠ JU STUBĮJ

kandus išmestus lau.kąn iŠ 
fetubos. Čia dar didesnis 
kliksmas, ne tik kūdikių, 
įiet ir motinų. Bet dabar; 
jų. kliksmo nebegirdi tei-, 
Še jas, nebegirdi bosų agen^ 
tai! J

Tai toks likimas Ameri
kos darbininko šeimynos! Z

CHICAGO, Ill.— Buržu
azinio' teismo rolė aiškiai iš
kyla aikštėn šioje bedarbė
je, kaipo bosų įrankio. Štai 
kas dedasi taip vadinama
me Namų Savininkų ir 
Nuomininkų Municipaliam 
Teisme, kuriam' sėdi teisė
jas John F. Haas: Kasdien 
desėtkai šeimynų esti nu

smaugiamas. Pabudęs jis. teisiami išmetimui laukan iš 
pamatė, kad į burną jam bu- Į stubų už nepajėgimą užsi

mokėti randos. Tai vis be
darbių šeimynos.

Motinos į teismą ateina 
su mažais alkanais kūdi- 

kurie

Gyvatė įlindo į 
Piemenuko Vidurius1

vo įlindus gyvatė, kurios jis 
tik uodegą tepamatė. Ūki
ninkas, kuriam jis tarnavo, 
nieko negalėjo padaryti gy
vatei pašalinti, ir vaikas bu- kiais

T I • 1 • •

Ruošia Kruviną 
Užpuolimą ant 
Sukilėlių Burmoj

SIMLA, Indija.— Pusiau 
slaptai, Anglijos MacDonal- 
do komandavojama Indijos 
kruvina valdžia ruošia mįli- 
tarines spėkas užpuolimui 
ant sukilėlių Burmoje. ; Or
ganizuojami nauji būriai 
kavalerijos ir artilerijos. 
Užpuolimas bus gęneralis su 
tikslu nušluoti visus ,sukilu
sius valstiečius ir darbinin
kus prieš Anglijos imperią- 
lizmą.

Tuo tarpu sukilimas ple
čiasi.
giau valstiečių prisideda 
prie sukilėlių. Valstiečiai 
reikalauja tuojaus konfis
kuoti ponų žemes ir atiduo
ti bežemiams.

150 Išdeportuoja iš 
Chicagos

CHICAGO, Ill.— Čionai 
sumedžiojo ir į kalėjimus 

rėkia-klykia. sukimšo 150 ateivių darbi* 
Tuo būdu teisėjas Haas kas- ninku ir laiko išdeportavi- 
dien užsako 12 kvortų pieno mui. Laukiama traukinio 
ir kuomet kuris kūdikis pra- iš Seattle, Wash., kuris vež- 
deda nesvietiškai klykti, tai!damas kitus ateivius į New 
jam duoda stiklą pieno išsi-|Yorką del išdeportaivimo, 

paims ir chicagiecius. L

KUBOJE 10,000 BEbAR- 
BIŲ BADAUJA

gerti, kad nuraminus, kol 
teisėjas Haas išneša nuo
sprendį, kad šeimyna turi 
būti išmesta laukan iš stu- 
bos. Pats teisėjas sako: 
“Tik šituo būdu aš galiu pa
laikyti ramybę šiame teis-Į imperializmo 
me. Tankiai išmestos iš 
stubų mbtinos atėina čio
nai su kūdikiais. O vaikai 
rėkia todėl, k&d jie yra. al
kani.”

Na, o paskui, pasibaigus 
teismui

HAVANA. — Amerikos 
i prislėgtoje 

Kuboje ekonominis krizis / 
tūkstančius darbininkų na- 
statė> tiesiai prieš badą. Pa
ti valdžia paskelbė, kad šiuo 
tarpu vien tik ispanu atei- 
vi u darbininkų Kuboje 10,- 

motinos verkian- 000 neturi nei valgio, nei pa
čius alkanus kūdikius išsi- stogės. Daroma planai, kade 
tempia laukan. Parėję na- iuos išdeportavus atgal į 
mo, randa ir tuos pačius, ra-i Ispaniją.

Dienraščiams “Vilniai” ir “Daily Workeriui” reikalingą 
greita finansinė parama. Tie, kurie dirba ir išgali, būtinai 
turi ateit tiems dienraščiams talkon šiame sunkiame krizy- 
je. Taip pat draugai ir draugės turi nepamiršti mūšy dien
raščio “Laisvės.” Vasaros sezonas ir baisi bedarbė sun
kiai gula ant komunistinės spaudos. Išlaikymui jos, turi- J 
me suglausti savo eiles. Aukas siuskite tiesiai dienraščiam: j 
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St, Chicago, III.; “Daily Worker,” j 
50 East 13th St, New York, N. Y. ’ ! ■ ' J

1 • 1



i' ' | Į j ■ Į *
Lf JPuslapis Anl

I . I I .. , r.-T..r.. .. |l| .1,!,,.^ ■įj,Įįiž„,l .'.I'1;,. ,

į= LAISVE, LITHUANIAN DAILY
PubUahed by LAIBVt, Ine.

■my Šay, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street,; Brooklyn, New York
—i ---------------------------------- ------------------ 1------------------ ------------------------ --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUBSCRIPTION RATES: ’
United States, per year............ I6.Q0 United States, six months............18.00
Brooklyn, N. Y., per year..........18.00 Brooklyn, N. Y., six months... .$4.00
Foreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year... .$6.00 Canada and Erazil, six months.$3.00

Krizis Kapitalistinėj Sistemoj; Socializmo ’ " "’•'“ f 
Augimas Sovietų Sąjungoj

Teziai Komunistų Internacionalo Pildančio Komiteto 
Dešimto Plenumo

■ntered at second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
• Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

DIDELE SVARBA ŠAUKIAMOS DARBININKŲ 
KULTŪRINIŲ ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJOS

Amėrikoj yra tūkstančiai kultūrinių darbininkų orga
nizacijų: literatinių draugijų bei grupių, chorų, savitar
pinės apšvietos ir gimnastikos kliubų, revoliucinių lais- 
vamanybės ; ękleidįmo ratelių, darbininkiškų jaunuolių 
kliubų, proletarinių menininkų-artistų megčjų grupių ir 
ttl Tarp tų organizacijų žymią vietą užima ir Anierikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija, Liet. Darbi
ninkių Susivienijimas ir mūsiškiai chorai.

Bet 'šios įvairių tautų darbininkų kultūrinės organi
zacijos iki šiol neturėjo beveik jokib bendro ryšio vienos 
su kitomis. Kiekvienos tautos darbininkiški, organizuo-

Kaip Brazilijos Sostinės Darbininkai 
Apvaikščiojo Pirmą Gegužes

Hstinese šalyse.
Šoyietų Sąjungoj socialistinė 

šalies industrializacija ir socia
listinė agrikultūros transforma
cija medžiaginiai ir agrikultū- 
riniai pagerino padėtį darbinin
kų klasės ir darbo masių abel- 
nai. Kartu su dideliu iV besi
tęsiančiu didėjimu proletariato 
skaičium, bedarbė tapo panai
kinta (1931 m. dar 2 milionai 
daugiau darbininkų bus įtrauk
ta į pramonę pirmu kartu), gi

Brazilijos sostinėj, Rio de ti esamą tvarką, ' gyventojams, 
žaneire yra daugybė fabrikų, 
kuriuose darbininkai išnaudo
jami ir prispausti nežmoniškai, 
kadangi klasinėj sąmonėj at
silikę, neorganizuoti į savo kla
sines organizacijas, neturi pla
čių prof, sąjungų, tvirtos Kom. 

už tai neįstengia or-

yra užtikrinta pilniausia apsau
ga. Visokie darbininkų- susi-. < 
rinkimai, mitingai ii’ demons
tracijos Pirmą Gegužės yra 
draudžiami. Jeigu panašus kas 
įvyktų, bus griežčiausiomis prie
monėmis trukdoma ir malšina* 
ma. Leista daryti susirinki
mai kliubuose, bet juose yra 
griežtai draudžiama kalbėti apie 
Pirmą Dieną Gegužės.” Su-, 
prąntama, kad tokioje karinėje., 
apguloje galėjo išdrįsti tik ge
rai organizuoti darbininkai. Gi 
Rio de žaneiro neorganizuo
tiems darbininkams neišpuolė

Didžiąusias ekonominis kri-dėja, masių produktų naudoji- 
zis istorijoj, kuris išsivystė pe-jmas nuolatos didėja, nuosekli 

kainų nustatymo politika, kurią 
veda proletarinė valdžia, sure
guliuoja prekių cirkuliaciją 
tarp pramonės ir agrikultūros, 
užtikrina sistematišką padidini
mą tikrųjų algų ir įplaukų vals
tiečių ūkių.

2. Kapitalistinėse šalyse eko
nominis' krizis, susijungęs su ag
rariniu krizių, iki didoko laips
nio paskubiną suskurdimą me
lionų valstiečių, kurie -bankru
tuoja delei nukritimo ( kainos 
ant agrikulturinių produktų ir 
yra perdaug, apkrauti^ augštais 
mokesčiais, verstinu darbu, ran
da ir dideliais nuošimčiais už 
paskolas. Procesas puolimo 
smulkiųjų ir vidutinių farmų 
žymiai apsireiškė. Kad nugalė
ti agrarinį krizį, buržuazinės 
valdžios daro žingsnius sumaži
nimui dirbamos žemės delei 
svarbiausių maisto produktų ir 
agrikulturinių žaliųjų medžiagų. 
Didesnė agrikultūros mechani
zacija tūlam skaičiuje kapitalis
tinių šalių, svarbiausia plečian
ti kapitalistinius žemės ūkius, 
dar daugiau tarnauja pasku- 
binimui nualinimo plačiųjų val
stiečių darbo masių.

Sovietų Sąjungoj smarkus 
agrikultūros vystymas (padidė
jimas dirbamos žemės ploto, 
didėjimas produktų išdavime) 
yra iš priežasties aiškaus pasi
sukimo biednųjų ir vidutinių 
valstiečių, po''vadovybe darbi
ninkų klasės, linkui kolektyvio 
ūkininkavimo. Penkių Metų 
Planas kolektyvizacijai 
įvykintas į du;‘iįetus.

reitais metais pagrindu visuoti
no kapitalizmo krizio ir kuris 
palietė visas kapitalistines šalis 
ir visas svarbiausias gamybos 
šakas, ir milžiniškas augimas 
socialistinės kūrybos Sovietų 
Sąjungoj atidengė su nepalygi
namu ■ > aštrumu j antagonizmą 
tarpe i sislielniosĮ, khri būdavo ja 
socializmą ir pūvančio kapita
lizmo. Antagonizmai tarpe ka
pitalistinės ir socialistinės sis
temos niekad 1 nesivystė tokia 
spėka, ir 'didesnė nauda iš so
cialistinės1 sistemos, negu iš ka
pitalistinės,: 1 niekad pirmiaus 
taip aiškiai nebuvo parodyta, 
kaip dabar. Subankrūtavimas 
kapitalistinės sistemos gamybos, 
paremtos ant išnaudojimo, ver-

ti kultūrnesiai abelnui darbavosi tik savo, tautos ribose. I gijos ir priklausomos nuo mar- 
O geniems nuo kitų atsitverus tautinėmis sienomis, ne- keto kompeticijos ir viršingu- 
turint platesnio bendro darbininkiško tikslo nei visus mas planuotos sistemos socialis- 
juo vienijančios organizacijos,—išsivystė daugybė ydų tinęs ekonomijos, paremtos so-
ir trūkumų, įvairių buržuazinių klaidų ir; nukrypimų.

Kokius, pavyzdžiui, veikalus tos draugijos daugiausia 
vaidino? —Nagi, perimtus buržujiniu raugu: iš ponelių 
gyvenimo, neretai pašiepiant tarnų “žioplumą”; lošė mei
liškas inteligentijos komedijėles, buožių sūnų ir dukterų 
romansus ir tt Kokias dainas mūsiškiai chorai ir vadi
nami “darbininkiški” solistai daugiausia dainavo iki pat 
paskutinių laikų? Ogi meiliškas, bendro turinio arba 
vadinamas “neklasines,” kuomet tikrumoje jos yra bur- 
žuaziniai-klasinėmis. Buvo ir tebėra plačiai pasiskleidę 
tarp meno (dailės) darbuotojų tas klaidingas ir kitus 

^klaidinantis supratimas, kad menas abelnai esąs “bepar- 
tyvis,” “beklasinis” dalykas, tas pats darbininkams, kaip 
ir. kapitalistams. Pati Lietuvių Darbininkų 
Draugija yra išleidus veikalų, kurie nelabai 
niam darbininkų švietimui.

Tokie dalykai dėjosi ne tik pas lietuvius, 
įvairių kitų tautų darbininkus Amerikoje. Jeigu retkar
čiais komunistinės įstaigos už tai pakritikuodavo, tai iš 
draugijų bęi pavienių menininkų dažnai gaudavo atsaky
mą: duokite tad mums gerų revoliucinių sceniškų veika
lų, gokite mums klasių kovos'dainų; mes jų begalime 
sutafctiiHIr tofciei htšakym&i buvo žymia dalim teišingi. 
Mes retai kada begalėdavome užtverti tą spragą vieno
mis savo lietuviškomis,nikrainiškomis, vokiškomis bei ki
tomis pajėgomis.

Kaip kitų tautų,- taip ir lietuvių darbininkai turėjo 
įvaliafe kliubų be Apčiuopiamo klasinės kovos tikslo, be 
'bendrosios revoliucinės programos, kuri visą mūsų kul
tūrinį veikimą turėtų surišti su darbininkų judėjimu ir 
jo kovos žingsniais. 4

Šitokiems trūkumams išlyginti ir ydoms pataisyti tai 
dabar ir šaukiama darbininkų kultūros ’ir apšvietos or-

Literatūros 
tinka klasi-

bet ir pas

cializacija gamybos priemonių, 
panaikinimu išnaudojimo ir sis- 
tematišku pagerinimu darbi
ninkų medžiaginio ir kultūrinio 
stovio dabar tapo aiškiai paro
dyta.

Tasai augantis priešingumas 
tarpe dviejų sistemų, kuris su
daro patį branduolį dabartinių 
tarptautinių santikių, paliečia 
tolimesnį vystymąsi priešingu
mų imperialistiniam pasaulyj, 
o ypatingai tie priešingumai pa
didėjo iš priežasties ekonominio 
krizio. Praradę progą išnaudo
ti ir imperialistiniai pavergti 
SSSR, žmones iš priežasties 
Spalių Revoliucijos ir būdami 
nuolatos grasinami • socialisti
nės industrializacijos Sovietų 
Sąjungoj, ’ kuri tveria sąlygas 
delei ekonominio išvystymo Pro
letarinės Diktatūros krašto ne- 
priklausonjaįi huoį k|pit|ilistipių 
šalių techhikios, > tfmpeHalistai 
dar smarkiau metasi į kovą vie
ni prieš kituęį. dėl, market^, ku
rie vis labiau ir 'h&i’au; Siaurėja 
iš priežasties krizio ir didėjan
čio masių skurdo. Imperialis
tai deda pastangas išsikasti iš 
krizio kaštu savo konkurentų, 
kaštu kolonijų ir Sovietų Sąjun
gos, ir tas veda prie neribotos 
apsisaugojimo ir dumpingo po
litikos, prie smarkesnės impe-

ganižacijų konferencija birželio (June) 14 d., New Yor- rialistų kovos už pasaulio valdy
be, living Plaza svetainėje, 15th St. ir Irving Place. Ją mą ir už persidalinimą koloni-
šaukia John Reedo Kliubas, susidedantis iš revoliucinių 
rašytojų ir artistų. Tuomi John Reedo Kliubas atlieka 
pareigą, kurią jam uždėjo pernykščias pasaulinis suva
žiavimas revoliucinių menininkų ir rašytojų, įvykęs per
nai rudenį Charkove, Sovietų Sąjungoj.

Ši konferencija kol kas bus ne visos šalies, bet tiktai 
Nfcw Yorko apskričio kultūrinių darbininkiškų organi
zacijų ir artistų. Bet tai yra didelis apskritys> apiman
tis ne tik New Yorką ir Brooklyną su apielinkėmis, bet 
ir'■ plačią gretimąją New Jersey valstijos sritį. O nuo 
šios distriktinės konferencijos pasekmingumo daug pri
klausys ir suruošimas paskui suvažiavimo visos šalies 
da^bininkiškai-kultūrinių organizacijų ir grupių, kurios

• turi bent 100 tūkstančių narių Jungtinėse Valstijose.

tapo 
Kaipo 

pasekmė socialistinio pasikei
timo sodžiuje (kolektyviški 
ūkiai ir 
rialis ir kulti^’inis : stovi 
bąnčiųjų valsftėčių žymiai pa
gerėjo ;
prekinių j avi/' gamybos išpildo
mas daugiau, į'egu reikia; ag
rikultūra pastatoma ant maši
nų ir traktorių pagrindo, ir iš 
metų į metus didėja proletari
nės valdžios kapitalo įdėjimas 
agrikdlturon. Pagrindu masi
nės kolektyvizacijos reiškiasi 
likvidavimas kulokų kaipo kla
sės ir nulemiamos masės vidu
tinių valstiečjų^, suorganizuotų 
į kolektyvius ukiūs, tampa tran- 

jų, prie smarkesnio rengimosi} sformuotomis į‘galingą tvirtovę 
prie imperialistinių karų ir mi-1 proletarinės diktatūros, 
litarinės intervencijos Sovietų i 
Sąjungoj. žuazija atakuoja darbininkų
i.Jpaėjnuo pereito pa- ir darbo mases ir stengia

si, su pagelba ekonominio plėši
mo, sukrauti ant darbo žmonių 
pečių visas krizio pasekmes 
(masinis atleidimas darbinin- 

•kų iš darbo ir bedarbė, algų nu-

s o d žiuje
Sovietų ūkiai), mate- 

dir-

Penkių Metų Planas

3. Kapitalistinėse šalyse bur- 
atakuoja darbininkų

didinto K. I. Pildančio Komite-1 
to plenumo (vasario mėn. 
1930 m.) buvo metai istorinio 
pasikeitimo: jie atidengė didė
jantį krizį ir neišvengiamą žlu
gimą kapitalistinės sistemos į1’j kapojimas, didinimas taksų dar- 
pergalingą kilimą socialistinės į foininkų klasei, kėlimas muitų 
kūrybos. I artificialiai ųedaleidžiant kris-

Kapitalistinei stabilizacijai i ti kainoms smulkmeninėj pre- 
artinasi galas. Sovietų Sąjun-1kyboj, mažinimas socialės ap- 

Tasai kapita
listų puolimas nustumia prole-
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Tai yrą milžinišką spėka; bet ji reikia suvienyti, sų.- £°j baigiama padėti socialist!- draudos ir tt.). 
iupgti kad ir laisvais federaciniais (sąjungos) ryšiais, 
kūne nevaržytų atskirų organizacijų, bet visoms suteik-1 
tų savitarpinės talkos, reikiamos medžiagos, duotų gali-

nės ekonomijos pamatas.
1. Kapitalistinėse šalyse vys- Į tariatą į nelaimę žiauraus masi- 

tymasis industrinio' krizio, ran-: nio skurdo,. Bedarbė, kokios

perėjimas Sovietų pramonės į 7 Partijos, už 
valandų darbo dieną tuo pačiu ganizuotai, tvirtai kovoti prieš 
sykiu padidėjant 6 nuošimčiais išnaudotojus ir apvaikščioti iš- 
tikrose algose 1931 metais di- j kilmingai savo klasines šven- 
džiumoj jau užbaigiama (bėgy;tęs, kaip va,: Pirmą Gegužės, 
dviejų metų algos pakilo ant 12 | Spalio Revoliucijos, Paryžiaus 
nuošimčių). Socialės apdraudos j Komunos, Lenino, Rožės Lux- 
fondas ir ofiso .darbininkų ger- j ©nburgh, Karlo Liebknechto 

paminėjimus ir pan.
Nors Rio de žaneiro darbi- masiniai išstoti, bet vis tik pa

niukai, nepanešdami išnaudoji- rodyta didvyriškumas.
mo sąlygų, tankiai StojA kovon, 
kad pagerinus jds1, bet, nesant# 
organizubtiems, kapitalistams 
pasiseka lengvai su armija, šni-

prie- 
pasi-

būvio fondas bėgy pereitų dvie
jų penkmetinio periodo vietų

( (Tąsa 3-čiam pusi.)

ĮDOMUMAI
Rajonų demonstracijos nepa

vyko, žmonių mažai; atsilankė, 
net nebuvo iš ko bedaryti mi
tingus laikyti. Vietose įvyko 
areštai., Kas siuvėjų sąjungos 
rengėsi susirinkti 11 v« į pažy
mėtą vietą, iš kurios turėjo pra
sidėti demonstracija, buvo poli
cijos apsuptas, žmonės išvaiky
ti, rengėjai areštuoti.

Dabar liko laukti 2 v. de- 
Kapitalistai. monstracijos aikštėje.

sulaužyti

40,000 Maišu Kavos į 
Vandenį

Brazilijoj kavos kompani
jos suvertė į vandenį 40,000 
maišų kavos.' Dalį kavos 
sunaikiną, kad likusią galė
tų pardavinėti augšta kai
na. 'Panašiai Jungtinėse 
Valstijose daro, maisto trus- 
tai, išversdami į ežerus bei 
jūrą vagonus bulvių, daržo
vių ir kitų produktų, kuo- jui susipažinti, prie kokių są- 
met milionai bedarbių ba-py^u h;.kaip buvo rengiamas 
dauja. “Dora ir protinga” įapyaikščiojimas Pirmosios Ge- 
kapitalistinė tvarka, ar gi 
ne? . j

Braz.nelegalės 
būreliai nelega-

pų, policijos žiauriausių 
monių pagelba 
priešinimus.

Gi silpnutės, 
Kom. Partijos
lių profsąjungų neįstengia va
dovauti ir atsistoti darbininkų į 
kovos priešakyje. T,‘ _ ” ” ' \ 
ir kapitalistų valdžia, naudoda-' Trys valandos baigėsi, žmo- 
miesi darbininkų palaidumu, nių aikštėje buvo mažai, bet 
prigalvoja visokių būdų apmul darbininkai būreliais 'maišėsi, 
kinimui: gązdina, terorizuoja Kampuose aikštės stovėjo poli- 
ir rauja darbininko darbininku 
pasitikėjimą, kad atsiekus len
gviau savo tikslą. O kol kas 
kapitalistams tai sekasi.

čia bus ne pro šalį skaityto-

Chinu Banditai Geresni už 
Amerikos Gęngsterius ;

Lankęsis Chinijoj, anglas 
kunigas G. F. Andrew sa
ko, kad pas pagonis chinus 
abelnai yra daugiau pado
rumo, nekaip pa'r krikščio
nis amerikonus ir anglus. 
Net Ghinijos banditaLpleši- 
kai esą nepalyginamai žmo
niškesni už Amerikos geng- 
stėriuš ir raketierius.

Ballsy Civilizacija ir Ligos
Kada baltieji europiečiai 

pradėjo skleisti tarp Afri
kos juodukų savo civilizaci
ją ir priešgamtinius papro
čius, tarp negrų prasiplati- 
-no nuomaras, dantų gedi
mas ir kitos ligos, kurios 
juos pirmiau kur kas ma
žiau kankindavo, sako Dr. 
N. D. C. Lewis.

NEWARK, N. J.
Didelis Išvažiavimas Trijų
'/a Draugijų

Birželio 7-tą dieną A.L.D.
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mybę pasidalint patyrimais įvairių tautų kultūriniams da lsfaisk^: • R\ I • r* r\/\ /\r\ r\ i ’ *darbininkų veikejanis ir patiektų tikslia visai tokiai dar- mlukta^i“^35’?00’0?0 ^amo'T
blifitei nrocrama ■ ' t 5 ' • * < “am sumazejime produktų su- ninku (apart mihpnų bedarbių,:

»•*! * • , i a .. , ’ • v'v i- i . • .naudojimo» naminiam i marklete Į agrikultūros proletarų, ypatįn-;
AJŠku, JOg ta konfeiencija^ Lull didžiules svaibos ir priežasties • sųskųrdimo iria-, gąL kolonijose; iri pusiau koloi-

am darbininkų judęjihitn ip jo kla$irjiam auklėjimui gąL kolonijose; iripusiau kolbiii-
a;

b^feikiainai supras ir įvertins visos kultūrinės ir apšvie-
lietuvių darbininkų organizacijos šiame apskrityje , _______ ----------- -------- w

visos tokios draugijos ir kuopOs: chorai, Litera- pramonės vystymas, didėjimas darbininkų algų. Tasai kapįfa-

šių; c) dideliam sumažėjime už- jose, kąs ųeįeįną į šias statišH- 
nvoVvhnc; kas),'kurie yra užplūdę darįb

, Gi Sov. >Sąjuhgbj, kur jie tik markelį, būną kapitalistų n^u^ 
nėra krizio, bet smarkiai eina dojarųii’-mažinimuir dirbančiųjų
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Hnėmis priemonėrriis? Tikimės, todėl, jog tą svar-i^ienio prekybos. . i
.? Gi Sov. ISąjuhgoj, kur jie tik markelį, būną kapitalistų niašu*-

tūtas Draugijos ir 
da£|>ininki| orkestre

r Darbininkių Susivienijimo kuopos, gamyboj eina tokiuo smarku- listų puolimas nėra vien tik at* 
•ne ciioiiofiiaiii ir innminlin darbininku '1 F111* kokiuo nėjo ii neina jokioj 

apitalistinėj šalyj. Penkių 
lėtų Industrinės kūrybos pla-

os, suaugusių ir jaunuolių darbininkų m 
klųibar ir kt., rimtai šį reikalą svarstykite, išrinkite sa- 4 
Vorjielegatus ir atsiųskite į kultūrinių ir darbininkiškų į 
or& C. - 
NeW Yorkę.

* 4 * 1 -C * 9 1 • 5 • 1 ’L. * i- jį 61 * j has ne tiktai išpildomas, bet ir nizacijų konfei enciją, kuri įvyks birželio 14 dieną,! viršijamas. Pamatinėse pramo- 
• Vnrkp

Jiipleškėjo Liepsnoje Keli Bedarbiai Benamiai 
' . .  .f .. J 11 111 1 ■ 1 '

Hew YORK.— Birželio: nežino ir vargiai kada kas
2 A užsidegė Munson Line i sužinos. Trys ten buvusių 

* ’ • . . . i bedarbių, laiku pabudo ir iš-
supuvus laivų sto-1 iggęl-

H joje turėjo Spriegiau- boti.
> dnHįąug będaębių benamių, laiku, tie supleškėjo liepsno* 
L Kili jų ten sudogč, 'niekui ije.

k’

; hese Penkių Metų Planas prave
damas į tris metus; tūlam skai
čiuje svarbesnių pramonių (alie
jaus pramonėj, inžinieryštės ir 
kitose) Penkių Metų Planas 
jau tapo pravestas į pustrečių 
mptų. .Kapitalo iųVestmentai 
pramonėj, transportacijoj ir 
elektrifikacijoj smarkiai didėja 
(60 nuoš. 1930 m.; 80 nuoš. 

1931 m.). Pagrindu socialisti
nio lenktyniavimo ir, panaudo
jant vėliausią t moderninę tech
niką, darbo našumas nuolatos di-

kreiptas prieš darbininkų kla
sę, bet taipgi-prieš’ platųjį 
sluoksnį darbb: žmonių mieste 
ir sodžiuje, kurių svarbieji in
teresai verčia juos sudaryti 
bendrą frontą su proletariatu 
prieš plėšrųjį monopolistinį ka
pitalą. Mirtingumas, prostitu
cija ir saužudyštę didėja tarpe 
darbo žmonių. Ypatingai y Va 
aštri kapitalistų atakaVkolonijo- 
so, kur ' datbininkų klasė tulži 
nešti dubeltavą jungą imperia
listų ir savo šalies buržuazijos, 
ir barbariškiausiai išnaudoja
ma. Krizio sūkuryje vergiškas 
pobūdis alginio darbo kapitalis- 
tinėse? įmonėse1 daug" aiškiau- pa
sireiškia, negu kada pirmiaus,

pos rengia didelį ir puikų iš* 
važiąvimą Fenske Grove far- 
mpjį'jįi^iiigston, N. J. . Isva-1 
.žįąyhįo^pradžia 10 val^i^tį. ' 
v :^įį|Oi^važiavimąs; dar yra 
p i rm utinis ši am e sezone, tai ti
kimės, kad Hfąųgįiį«ik iš 
New<arkd,v bet -ir ^pięįin^ės at-: 
silankyš.į . Tail) pat šis '^važia
vimas yra ; ftpsfąįfąs į įihūsų 
spaudos naudai/ tad?;kiekvieno 
yra pareiga.j\arpę?: įtįaiyyauti. 
Negana to, reikia raginti kitus 
draugus, kad daiy.vajiių; šiaihĮė 
išvažiavime. '■ I J ■ r *0

Vieta labai graži ab maloni 
gamtos atžvilgiu. Privažiayi-

1 • J ” 11.*

gužės didžiausiame mieste Bra
zilijoj. \

Prieš pusę mėn. Braz. Kom: 
Partija nutarė rengtis paminėti 
Pirmąją Gegužės, kaip galima 
skaitlingiau. Buvo, partijos ra
jonų išleista daug Idpelių į dar
bininkus, kuriuose darbininkai 
buvo šaukiami stoti Pirmą Ge
gužės masiniai, reikalaujant 
septynių valandų darbo dienos, 
laisvės spaudos, organizuotis, 
.bedarbiams darbo ir duonos, ir 
kbvoti už nugriovimą kapitalis
tų priespaudos. BUVO šid ir pa
našūs reikalžviiiįi '• ’kuopelėse, 
rajonų komitetuose aptarti; nu
statyta Pirmai pienai Gegužės 
tinkami lozungai, niitarta kele
tas vėliavų iškabinti darbinin
kų rajonuose, gi kas svarbiau
sia buvo nutarta rengtis prie 
demonstracijos.

Geresniam prisirengimui prie 
Pirmos Gegužės, surengta keli 
mitingai pas tekstilės ir kitų 
gamybų šakų fabrikus laike pa
leidimo darbininkų iš darbo, ke
ltos “masoukos” už miesto. 
Išrašyta ©balsiai ant "cimenti- 
nių tvorų ir akmenų. Lapeliai 
išmėtyti, išlipinti. 30 d. balan
džio, nakčia iškabinta 4 vėlia
vos darbininkų rajonuosę. Da
bar beliko tik laukti Pirmos 
Gegužės ir bandyti surengti ke
turiose miesto dalyse, 11 vai. 
demonstracijas, 2 vai. po pietų 
bendrą demonstraciją padaryti 
Mana aikštėje, palei uostą.

Kapitalistai nesnaudė. Jiems 
irgi nemažiau rūpėjo Pirmoji 
Gegužės. Areštai. Susekė posė
džiaujantį miesto kom-jąųnuo- 
menės komitetą iš 5 žmoni ii ir 
areštavo. 25 diepą balandžio 
susekė mieste kom.-^spaustuvę, 
lįjaug atsišaukįmą’l M spaustuvę 
kbfiĄsJęąyo ir tapo areštuoti ki- 
tkM|au^i.i įlUį

VAjpprt^to,| lj?d b^Ui. į geriau 
pafeįšinti .’poircijps irepii’tesij

ąėstuvę

k e-, 
la-

ne- 
ne-

cija; viename raitelių būrelis, 
kitame pėstininkų, čia buvo 
matytis, kaip keletas laivelių 
darbininkų priplaukė prie kraš
to, išlipo, irgi susimaišė su bu
vusiais darbininkais ir laukė 
pradžios. Aikštėje matėsi 
lėtas moterų ir vaikų, bet 
bai mažai.

Vienoje vietoje 'sustojo 
daugiau 10 žmonių. Vienas
trukus iš po skverno išsitraukė 
raudoną vėliavą, pasilypėjo ant 
čia pat stovinčio suolo, įskėlė 
ją ir pradėjo garsiai į visas pu
ses kalbėti. Aiškino apie Pir- ■ 
mą Gegužės Dieną, bedarbę, ba
dą ir šaukė darbininkus stoti 
kovon. (t ■ ; j
' Polįčijos' agęntas prišoko prie 
kalbėtojo,' no'rėjo nustumti nuo 
suolo ir vėliavą atimti, bet kiti 
neprileido. Prasidėjo susikir- 
timas. Policijos agentas šovė 
į kalbėtoją, kalbėtojas nukrito 
nuo suolelio ir vėliavą paleido 
iš rankos. Kitas draugas, su
čiupęs vėliavą nuo žemės, stojo 
pirmojo vieton ir tęsė kalbą. 
Dar pasipylė keli šūviai ir aikš
tę užplūdo raitoji militarinė 
policija, apsupo vietą incidento. 
Už kelių minučių priešingomis 
gatvėmis atburzgė motorciklis- 
tų policijos būrys, nemažiau už 
40 motorciklių, keli automobi
liai važiuotos policijos ir pri
buvo policinė asistencija sužeis
tųjų paimti. Jeigu proporcija 
palyginti, tad policijos buvo 5 
kartus daugiau, negu darbinin
kų aikštėje.

Ant galo rezultate paaiškėjo, 
kad pirmam darbininkui, kuris 
su vėliava išstojęs kalbėjo, per-^ 
šovė policijos agentas kairiąją 
ranką ir šoną. Gi darbininkai, 
policijos agentui kerštaudami, 
išgrūdo priešakinius dantis. 
Sužeisti buvo nuvežti ligoninėn. 
Gi keturi ant vietos buvo areš
tuoti ir nuvežti kalėjimam

Tai tokiais didvyriškais išsto- 1 
jiriiais užsibaigė-Rio dc žaneiro 
darbininkų !a!pvaikščiojimas Piri- 
mošios Gegužės, 1931 m. 1 : ' r

Sąryšyj su Pirmosios Gegu
žės' apvaikščiojimu yra areštuo- 

, tiįau 
rėjii’fesijos j 

priemones/ buVo negudri :provo-;
1 x v. • 1 — • j..*-

džio, 10 valandą į rytd, sprogo 1 
dinamito bomba;(Įehttalės poli- į 
icijos rūme < išeinamoje, vietoje. Į 
Nors bomba jĮuostolių -veik jo- _____ ___
kių nepridarė, nes ji buvo: taip gresyvės organizacijos, sąjun-' 
padėta pačios policijos ranka, gOj

kacija sugalvotą. - ,30 d, įalan- i

apie 30 žmonių :
Pundas.

Montrealiečiy Domei!
Montrealo lietuvių visos pro- 

_ imzacijos, sąjun- v 
su rusų Maksimo Gorkio4'm n c fnin not vra lobai narnn • 1 ' ■ r • • Y 1 . * gOJ SU 1’USU IViaKSimO VrOPKlOmas taip pat yra labai paian j bepadarytų, bei buvo baisi I Rliubu bendrai rengia dideli ^natikti^XsTu S "vai' Dabar viešai ka’ stkm^ni 5“ Ą

lu y«; Pitalisrai užtriubijo, kad arti- želio mSn., š. m., Tetreault-giais ir lengvais gėrimais. Be 
to, bus gera muzika, gulėsite 
gęrai ir pasisukti. • .

kelrodis: Imkite bu£Ą ‘!New- 
ark-Norristown,” N ė w a r k e, 
Broad St., Washington Parke. 
Važiuokite iki .Sycamore Ave. 
Čia matysite iškabą Lithua
nian Picnic.
žemyn, rasite tuoj ‘ir pikniko 
Vietą.

Rengimo Komisija.

želio mėn., š. m., Tetreault- 
. Prasideda 12 vai. 

dieną. Įvairūs žaislai ir šokiai
naši raudonas pavojus kartu su viHe parke.
Pirmąja Gegužį. 4. .dieną. ;

Policijos vadas E|io de žan- bus ant estrados, griežiap^t o?- 
eiro mieste su’šhukė.-'yisų nuova- j kestrai. Įėjimas į parką 10 1 • 'l l*' 1 ' • v • • *

Paėję keliuku
Bet kurie nepabudo

du ir dalių policijos viršinin
kus pasitarimui, kad aptarti pa
dėtį.* Po pašikalbėjimų buvo 
išleistas tą pačią dieną sekančio 
turinio aplinkraštis: ‘‘Nežiū
rint >visų ^pasikėsinimų išsprog- 
dyti policijos rūmus ir nuvers-1

centų. >
Kviečiame atsilankyt visus: ir 

visas. Važiuokite St. Gatheri-i 
ne East iki Frontanac, ten inifl 
kit 84-tą strytkarį ir važiuokit 
iki pat galui,! - 1 n

Rengėjai.
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jų prieš $.S.$.R.

Puslapis Trečias
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Krizis Kapitalistinėj Sistemoj; Socializmo 
Augimas Sovietų Sąjungoje

militarinės ‘intervene!jok’ pavo- ryba, ir vadovaujama pulk, 
jų prieš $.S.$.R. Padidėji- Legge> vedėjo reikmenų delei 
mas klasių kovos kapitalistine- “J?
se šalyse, stengimasis buržua
zijos surasti kelią išėjimui iš 
krizio Sovietų Sąjungos iškas
ėtu, jos baimė pergalingo so
cializmo, sužlugimas taktikos, 
paremtos ant tikėjimosi, kad So
vietų Sąjunga išsigims į kapi
talistinę sistemą, ir rėmimas į 
mirštančių konti-revoliucinių 
klasių (kūlokų, miestų Nepo 
buržuazijos) verčia pasaulio 
buržuaziją priimti taktiką už
daviniui Sovietų Sąjungai smū
gio iš lauko pusės su pagelba 
ekonominės blokados ir milita- 
rinės intervencijos.

Teismai “Pramonininkų Par- 
u.o- tijos” ir menševikų “Viso-Są- 

savitarpi-i tinio ir kontr-revoliucinio ka- Į junginio Biuro,” kurie atiden- 
, ri’ v’ 1 ‘

mjose ir spaudimas tūlo skai
čiaus tautų Europoj per bur
žuaziją viešpataujančių tautų 
Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Ju
goslavijoj, Rumunijoj, Graiki-

ix- a • i v .. joj, Italijoj, Francijoj (Alsace-kontmente, ir buržuazijos nu‘ Lorraine)
’Kio galėtos Vokietijos, kuri, bau-,„ — nuiionų ) no-. . I Buržuazines diktatūros im-

1931 metams nustatyta, dydama vykinti Youngo Pla-; perialistinė politika, didinda- 
•—- ant 2,138 milionų . ną, susiduria vis didėjantį dar- ‘ ma pasaulinės imperialistinės 

Tveriamasis masių en- bo masių pasipriešinimą; didė-!sistemos visokias kontradikci-

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
padidėjo ant 3 
lių, o ‘ 
padidėjimas ai 
rublių, 
tuziazmas padidėjo ir pagimdė!ja imperialistinis lenktyniavi-! jas ir visur sudarydama gūštas 
naujas formas socialistinio dar- mas pergalingųjų šalių logo-j 
bo (socialistinės lenktynės, ur 
mininkų brigados ir tt.). „ .

4. Kapitalistinėse šalyse plė- rinės Afrikos kolonijų; anta-irų.
timasis ir didėjimas pasaulinio!monizmai Mirimo Loma C!)hn. i..., 

ekonominio krizio gimdo aštrės- L 
nę politinę reakciją valdančiųjų ' X 
klasių kaip šalyse taip vadina
mos buržuazinės demokratijos, 
kuris yra maskuota forma bur-1 
žuažinės diktatūros, taip ir ša- ■ 
lyse fašizrpo, kuris atstovauja 
nuogą buržuazinę diktatūrą.Į 
Besistengiant surasti kapitalis-i . , .. , .. .. . . v<
tinj kelią išeiti iš krizio, suma-!Austnja (™ 1 U?l
žinant plačiųjų darbo masių \ 
gyvenimo normą, pasunkinant 
politinį ir ekonominį pavergi
mą, buržuazija organizuoja 
teroristines fašistų grupes, . . .
drasko darbo ir ■ visas kitas re-; sistema>' f] O 11 m D Q ’ voliuc. organizacijas, atima dar-- r. , 1 , T «<.... . .. / .. . I pridengtas Tautu Lygos nusi-bimnkams ir dirbantiesiems . . , . v « ... ,. v . . . . . . ginklavimo konferencnomis,valstiečiams teisę susirinkimo __  ... * • x- x • didėjimas militarimu išlaidu,ir spaudos, užgniaužia strei- . . „ • : ,
. 1 tu a- u- kurios apima nuo vieno trec-kus su pagelba verstinos arbi- . v -i • - , . . . . •, x -i i dano iki puses valstybių biu-tracijos ir ginkluotos spėkos, f]^e+u '
šaudo į bedarbių demonstraci-’ 
jas ir streikuojančius darbinin- ‘ x • t. i; . v. . .' i . .. .mas militannes aviacnos, be-;kus ir žiaunai slopina revoliu-' . • • T .. . . ’ I... v. . .sirengimai prie chemikimo ka-cinių valstiečių judėjimus. . • . . . i . , . . . . . , .v.. • f q , .. 'r°, armijų mechamzavimas ir. Augimas antagonizmų tarpe lui delei aktyvisko pnsirengi-
Tt-nVn vilta iorganizavimas k a P * talistinill kapitalistinio pasaulio ir sočia- mo prie intervencijos 1930
it,n*7, *ia „ iš Pasitikimosios klases listinio pasaulio, tarpe buržua-' metų, Hooveris sudarė specia
ls pat šaknų paskutines heka- kadru. Delei to augimas im- zinėS diktatūros ir proletaria- lę organizaciją, kamoflažuotą 
nrpHčTausi^vys^ priespaudos kolo- to eliktatūros labai padidina po vardu Federalė Farmų Ta

rinės demokratijos ir iki šiol 
neesamą pagerinimą politinėj 
ir kultūrinėj padėty labiausia 
atsilikusio sluogsnio darbinin
kų ir'valstiečių. Rinkimuose 
į Sovietus 1931 metais 60.9 
miliono darbo žmonių dalyva
vo (12.8 miliono miestuose ir 
48.1 miliono kaimų distriktuo- 
se). Politinis veikimas ir tve
riamoji iniciatyva darbo masių 
auga dideliu smarkumu ir ran
da pritaikymą Sovietuose, dar
bo unijose, fabrikų urmininkų 
brigadose, Sovietų ūkiuosę ir 
kolektyviškuose ūkiuose,' 
po Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos vadovybe, palaiko
ma broliški santikiai tarp dar
bininkų klasės ir darbo vals
tiečių darbe 
strializacijos 
tivizacijos.

5. Sovietų 
mas darbininkų klasės valdžios 
apima tvirtą taikos politiką, 
įsteigimą broliškų santikių su 
visomis tautomis, nuolatinę ko
vą už visišką nusiginklavimą, 
sąjungą darbo žmonių visų 
tautų, gyvenančių S. S .S. R., 
ekonominį, politinį ir kultūrinį 
vystymą tų tautų, kurios buvo 
carizmo pavergtos, ir augimą 
proletarinės diktatūros krašto,' 
kaip svarbiausio barjiero prieš 
naujus imperialistinius karus. I

Kapitalistinėse šalyse plėši-! 
kiškas pobūdis imperialistinių 1 
valstybių, kaipo diktatūra fi-! 
nansinių magnatų klikos, šio; 
krizio metu suranda ypatingai i 
žymią išraišką augime imperi-! 
alistinio agresyviškumo, impe
rialistų besistengime praplėsti 
savo kolonines savastis ir “įta
kos sferas,” padidinime viso
kių koloninių pavergimo for
mų ir besistengime suversti 
krizio naštą svarbiausia ant 
silpnesniųjų ir kapitalistams 
priklausomų šalių ir pavergtų 
žmonių.

Krizis ypatinga spėka didi
na svarbiausią kontradikciją i 

kapitalistiniam pasauly — ko
vą,tarp Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų už pasaulio vadovy
bę, ir tos kovos išraišką ran
dama Amerikos kapitalizmo 
spaudime 
Anglijos kolonijų, 
Imperiškoj

nauji) militarinių konfliktų, 
;ry—kova tarp Francijos ir Ita-j neišvengiamai veda prie nau- 
jlijos del Viduržeminių ir šiau-įjų ir baisių imperialistinių ka- 

. _v. Nei mažiausia nepraša-
i didėja tarpe šalių! Imdama antagonizmus tarpe 

į (Balkanai, č e k o s l o v akija, j įvairių imperialistų, buržuazi- 
1 Vengrija ir t. t.), tarnaujam!nes diktatūros imperialistinė 
čių svarbiausiems imperialis-! politika apima įkaitusį rengi- 
tiniams piratams. Tuo būdu mąsi del militarinės interven- 
iškyla klausimas perkratinėji- i cijos S.S.S.R., delei imperialis- 
mo Youngo Plano, " ’.......................
nių talkininkų skolų, rubežių j ro pavergimui Sovietu SąjunJge buvimą plačios tarptauti-■ 

j (T enkijos koridorius), ir Vo-!g-Os žmonių'ir kapitalizmo at-1 nes konspiracijos prieš S.S.S.
■ kietijos; kova ; už sąjungą su ! steigimo. " R., vadovaujamos Francijos
i Austrija (muitų unija) ir už j 6. Išsivystymas klasių kovos imperializmo.
;kolonijų valdymą ir už panaiT tolimėsniam b'esivystyme i

rialistinio karo, kad parūpinti 
maisto intervencionistų armi
joms. Tokis pat tikslas prisi
rengimo prie intervencijos bu
vo varomas ir yra toliaus va
romas agrarinių konferenci
jų, “nusiginklavimo” konfe
rencijų, Pan-Europos konfe- 

įrencijos, anti-sovietinių kam
panijų prieš “religijos perse
kiojimą,” vądovaujamų Ro
mos popiežiaus ir atstovų kitų 
religijų, taipgi kampanijos 
prieš Sovietų “dumpingą” ir 
prieš “verstiną darbą” SSSR.

KANADOS ŽINIOS
Aplankykime Mūsų Draugą
TORONTO, ONT.—Kelios

.c.kuris spaudžia dienos atgal drg. J. Mailą pa-Į 
 . pa- paskutinę unciją iš tautų, pa-įtiko didelė nelaimė: gatveka- 

kinimą suvaržymo ant ginklą-'saulinio ekonominio krizio pa-, vergtų Versalės sistemą, kuris ris užvažiavo ir labai sunkiai Į 
vimosi vis, labiau ir labiau ašt- stato prieš plačiąsias darbo remia ir organizuoja fašistinį jį sužeidė. Ligonis randami
rėja. Tuo būdu susidaro nau- mases nulemiamą" klausimą, režimą Europoj, ir kuris lo-i Western ligoninėj ant 3 lubį,
ja militarinių ir politinių susi- ( pasirinkti vieną iš dviejų: ar šia rolę Europos žandaro, ko- Ward J

, smarkus di- buržuazijos diktatūrą—ar pro- kią
naujo ginklavimosi, letariato diktatūra; "

pirmiaus lošė caristinė 
politi- Rusija, parodė, jog imperialis- 

nę ir ekonominę vergiją, ar (tai, su pagelba Antrojo Inter- 
padaryti galą kapitalistiniam nacionalo, buvo prisirengę 
išnaudojimui ir priespaudai;; prie intervencijos pavasarį, 
ar kolonijų priespaudą ir im-jl930 m.,ir dabar rengia kontr- 

, perialistinį karą ar taiką ir, revoliucinį karą prieš S.S.S.R., 
€. Patobulinimas laivynų i brolybę tarpe tautų; ar kapi-!ir tam tikslui naudoja vasa- 

(Londono konferencija), augi-■ talistinę anarchiją ir krizį ar lūs (tarnus) Francijos ir Ang- 
. socialistinę sistemą, kuri pa- lijos imperializmo — Lenkiją,

naikina anarchiją ir krizius. Rumuniją ir Finlandiją. Tiks-

ar
Drg. J. Maila yra A.L.D.L.D. 

162 kp. narys. Geras darbi
ninkų klasinio judėjimo rėmė
jas. Aplankykime, kurie ga
lime.

Sekr. J. Ella

ITI.'g

A. LITVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba- 

. liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Statęn Island Fer-

• •

r -
■

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

6»
a.. l.vlVlxNAS

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

mnniiMiniiiiiiiiiiiuiimiiiiM
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

į
'į

3
€

S
 Išardymas, nutalsymas, eustatymas, suprast elektriku ir magnetizmą, ir vaitavimą, 

ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNTAV1ČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti- Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

a iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. 
| COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

j 825 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
f Telephone, Algonquin 4-4049
fiTnrmiininiiinuiuiiinfiiiinininni!iiiininiiimiirwiHi:iiihiiniiB!iii!inn.iii(i(i::i:!i^:iiMinH!:!rH:in:nniiPUiin(iiafi(:ic!ui:ii!i!nufuirTwnnnnrnnKnTinTnmminnnmnw!wnB3S!HBBa^

ur.

socialistinės indu-
ir kaimo kolek-

Sąjungoj gyvavi-

ant savivaldiškų
Anglijos 

muito politikoj i 
’(“Imperiška Konferencija”), j 
kaip lygiai ir padidėjusiose ko-| 
vose už “įtakos sferas” Lotyniš-1 
koj Amerikoj ir Chinijoj.

Krizis vis aštriau ir aštriau 
iškelia visas paeinančias iš 
Versalės sistemos kontradikci- 
jas (priešingumus): antago
nizmus tarpe pergalingų šalių 
ir nugalėtų šalių, pamatiniai 
tarp imperialistinės Francijos 
klikos, kuri stengiasi palaiky
ti ir sudrūtinti savo militarinę 
ir politinę vadovybę Europos

Jūsų Akys Uždirba Jos Pragyvenimą

1

4

Rumuniją ir Finlandiją. Tiks

*

avo

THE COLLECTED WORKS OF

D

© 1931, The American Tobacco Co., Mfrs*
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toasted”
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

Gerkles Apsaugo — Prieš knitėjimus — pries kosuĮj

*4

Tiptonville, Tenn.— Dave 
Smith, baltveidis farmerys, 
suareštuotas ir kaltinamas 
užpuolime ant 10 metų mer
gaitės. Chuliganų gauja 
nori jį pasiimti ir nulin- 
čiuoti pirma teismo.

Erzinimais
Vietoj to 

pasiimk LUCKY

e f 
e/

Uždekite savo pirštą ant gerklės - ant va
dinamojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar 
aktualiai palytė jote larynxą. Tai jūsų gar
sinė dėželė - kurioje jūsų garsinės gyslos.

Saugok savo gerklę - atsimink, kad 20.679 
Amerikos gydytojų yra pareiškę, jog 
LUCKIES turi mažiau gerklę erzinančių 
savybių degu kurie nors kiti cigaretai.

Vienas Gydytojas Rašo:
“Aš visuomet rūkau Lucky Strike ir juose 
randu tą ko kituose cigaretucse nėra. 
Lucky Strike mažiausiai erzina gerklę, 
ypatingai jautrę gerklę.”

Kitas Gydytojas Rašo:
“Padarius eksperimentus su veik kiek
vienu cigaretu tabako rinkoje, aš įsitikinau, 
ir manau pamatuotai pasakysiu, kad 
Lucky Strike mažiau erzina gerklę negu 
kurie nors kiti cigaretai.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri er
ziną šiurkštumai, kurie yra kiekviename 
žaliame tabake. Tai jūsų gerklės apsauga - 
prieš knitėjimus — prieš kosulį. Apsaugok 
savo brangųjį balsą.

PAKLAUSYK PER RA
DIO—Lucky Strike šokių 
orkestro, kuris griežia kiek
vieną Antradienį ir Šeštadie
ni, vakarais per N. B. C. radio 
stotis.

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

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

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

Daugiausia Atsidadamo ant Reiinoskopišku Ištyrinu
Taigi, nėra skirtumo, hr jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

■'girdėti—moksliškas Ištyrimas naujoviškais r instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jurus reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGER • : •
’ 396 Broadway, \ t Brooklyn. N. Y*

- ' ' Phone, Stagg 2-8342
; jau so MetU, kaip įsikūrę 
f ŠIOJE VIETOJE

■■-J
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LENIN
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A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

contained in the original edition 
by International Publishers

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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' Puslapis Ketvirtas '

Detroito ir Apielinkės 
Lietuviams

kušių ne vien del to, kad daug 
jame dalyvavo, bet it* gyvai 
draugai dalykus svarstė.

Pirmiausiai d. šolomskas pla-

BALTIMORE, MD.
Tarptautinis Parengimas

Didelis demonstratyvia spau
dos piknikas įvyks 14 d. ber
želio, 1931 metu, Capital dar
že. Visas pelnas yra skiria
mas “Laisvės”, Vilnies” ir 
“Darbininkių Balso” naudai. 
Šį milžininšką pikniką rengia 
Detroito Aido Choras. Dar
žas atsidarys 10 vai. ryte. Pro
grama prasidės 1 vai. po pietų. 
Šokiai tęsis prie proletmeno 
orkestrų per visą dieną. De
troito ir Michigano lietuviai 
darbininkai atkreipkite atydą 
į šį spaudos pikniką. Mes de- 
troitiečiai esame dailės mylė
tojai ir visos mūsų darbininkiš
kos organizacijos yra pasiry-l 
žę sutraukti milžinišką skai
čių lietuvių darbininkų į šį pik
niką. Mes kreipiame atydą ir 
kitų Michigano valstijos lie- 

• tuvių, kad sulyg savo išgalės 
imtų dalyvumą darbininkiškos 
spaudos piknike.

Mes laukiame svečių iš dau
gelio vietų. Tikime, kad chi- 
cagiečiai atvyks grupėmis— 
dailės mylėtojai ir organizaci
jų nariai. Programa susidės 
ne tik iš dainų, solo, kvartetų, 
duetų, bet ir paties Aido Cho
ro. Bet mes duosime pirmeny
bę ir kitų kolonijų darbinin
kams išreikšti savo mintis apie 
spaudos reikalus. Kokios sun
kios gyvenimo aplinkybės ver
čia mus visus taip gyvai susi
rūpinti darbininkiška spauda 
ir jos reikalais? Smagūs drau
gai, įvairi programa, dainos, 
prakalbos; visi kiti žaislai tę
sis per viąą dieną. Spaudos pik
nike visi, kurie atsilankysite, 
,sueisite su tolimesnių kolonijų 
draugais darbininkais. Tulus 
mūsų draugus, organizacijų 1 
narius, gyvenimo aplinkybės : 
verčia apleist šią šalį. Piknike 
sueisite juos, pasidalinsite min
timis ir gal negreit teks suei
ti su tais darbininkais, su ku
riais darbavotės per eilę metų 1 
vesdami kovas prieš išnaudoto
jus.

Laukiame chicagiečių, lietu
vių iš Grand Rapids, Saginaw, 
Pontiac, Toledo, Ohio ir savų 
kaimynų. Taip pat clevelan- 
diečių. Visi suminėti mieste
liai yra netolimi nuo Detroito, 
ypač clevelandiečiai turėtų or
ganizuotai atvykti į spaudos j 
pikniką. Mes atvirai pasako
me, kad organizuotai užklup
sime draugus clevelandiečius. 
Paskatinsime prie energiškes- 
nio veikimo; nekreipimas do
mės į spaudos reikalus, tai yra 
didelis apsileidimas. Taip išsi
reiškiame, kuomet iš draugų 
clevelandiečių pusės dar tyla 
viešpatauja. 14 d. birželio 
bus diena masių susiėjimo.Lie- 
tus nieko nereiškia, jei ir gam
ta būtų rūsti, Capital Parkas 
yra ištaisytas su didele plat- 
forma; galima bus virš tūks
tančio lietuvių sueiti. Ten joks 
blogas oras nekenks, nes yra 
apdengta. Pradėkime visi gru
puotis, rengtis į spaudos pik
niką. Detroitiečiai visi, kaip 
dailės mylėtojai, taip ir kitų 
organizacijų nariai, turi vieni į 
kitus raginti. Aido Choras su-| 
daro dainų dieną. Tai gyva Į 
programa, retai girdėta į vai-

tokai nurodė, kokiose dabar są
lygose priseina darbininkams 
gyventi, ypatingai bedarbiam, 
taipgi palietė visų kitų kraštų 
darbininkų buitį ir kylančias 
įvairiose šalyse revoliucijas.

Darbininkai visur bruzda. 
Chinijos darbininkai šalies vie
noj dalyj turi įsisteigę Sovietus. 
Ispanijoj nuversta karalius ir 
socialistai užgriebė valdžios vai
rą, bet darbininkam iš tos vald
žios negalima nieko gero lauk
ti, nes ji panaši buvusiai Ke
renskio valdžiai Rusijoj.

Dabartiniu laiku viso pasaulio 
darbininkų akys atkreiptos į 
Sovietų Sąjungą ir jos kons
truktyvi budavojimą socializmo, 
kuriuom žengiama į komunizmą; 
darbininkai ima iš jos pavyzd
žius. Sovietų Sąjungoj penkių 
metų planas vykdomas sėkmin
gai, bedarbės nėra, o darbo va
landos trumpinamos ir algos di
deliu nuošimčiu darbininkam 
pakeliamos. Tuo pačiu kartu 
kapitalistinėse šalyse didžiau
sias krizis, iš kurio nė “gud
riausios” galvos nesumano kaip 
išvesti. Šioj šalyj bedarbė did
žiausia, kurioje milionai dar
bininkų nesuranda sau darbo, 
kai kurie iš bedarbių, netekę 
kantrybės, net žudosi, ši be
darbė taipgi neapsakoma pries
pauda iš bosų ir reakcijos pu
sės, kuri vis idėja; be mieros 
algų kapojimas plačia papėde 
darbininkus stumte stumia į 
kovingumą. Darbininkai kai- 
rėja ir griežčiau reikalauja iš 
turčių ir valdžios žmoniškų gy
venimo sąlygų. Todėl matome 
eiles protestų ir streikų prieš 
algų kapojimus, matome ir ba- 
duolių maršavimus į valstijų 
sostines su reikalavimais, kad 
valdžia priimtų bilių, kuriuomi 
remiantis būtų bedarbiam ir 
negalintiem darbo dirbti, mo
kama apdrauda nemažiau pen
kiolika dolerių savaitėj.

Trumpai, bet ryškiai nurodi
nėjo mūs laikraščiuose ir lietu
vių frakcijos buvusius ginčus, 
kurie yra padarę mūs judėji
mui blėdies, nes sklokininkai 
suvadžiojo dalį gerų draugų. 
Tačiaus tas jų pragaištingas 
darbas nueis niekais, nes išėji
mą prieš Komunistų Partijos ir 
Komunistų Internacionalo vado
vybę darbininkai atmeta. Ei
lės patyrimų įrodė, jog vien tik 
po K. P. vadovybe, kaip visur 
kitur, taip ir šioj šalyj galima 
sutraukti darbininkus į kovas 
prieš išnaudotojų klasę.

Po prakalbėlės, kuri užsitęsė 
apie valandą ir pusę laiko, sekė 
paklausimai ir rimtos diskusi
jos apie vietos veikimo truku
mus, taip ir apie sklokos pada
rytas darbininkų judėjimui ža-

Vietinė Komunistų Partijos 
sekcija gegužės 27 dieną,Fish
ermen *of Galilee svetainėje, 
kuri randasi 411 W. Biddle 
st., tai juodveidžių apgyvento
je kolonijoje, turėjo surengu
si masinį susirinkimą protes
tui prieš įkaltinimą nekaltai 
devynių juodveidžių.
' žmonių prisirinko daug. Di
delę didžiumą sudarė juodvei- 
džiai. Kalbėtojais buvo šie: 
Nuo vietinės K. P. sekcijos M. 
Harris, organizatorius. Paskui 
perstatė dviejų jaunuolių mo
tiną, A. Wright, kuri trumpais 
bruožais, nurodė, kokios ap
linkybės vertė jos sūnų taip 
jaunutį palikti tėvus ir eiti 
“laimės” jieškoti į platų svie
tą. Aiškiais vaizdais nupiešė, 
koks surikus, tiesiog vergiškas 
darbininkų gyvenimas pietinė
je valstijose. Nurodė, kaip 
vietiniai advokatai planavo pa- 
sipelnyt iš nelaimės šių jau
nuolių, reikalaudami didelės 
sumos pinigų. Tikrieji jų drau
gai, tai Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas, kuris, neski
riant rasės, tikybos bei tautos, 
gina darbininkų reikalus. Kvie-į 
te masiniai stoti į taip svarbią 
organizaciją. Ant vietos įsto
jo 10 narių, visi juodveidžiai.

Tai geras atsakymas ir pri
rodymas, kad aštrėjanti kova 
ir juodveidžių persekiojimai 
dar labiau aštrina revoliucinės 
kovos ūpą. Kova pasireiškia 
smarkiau juodveidžiuose ir ki
tuose darbininkuose.

Sekantis kalbėtojas, drg. S. 
Harper, kalbėjo kaipo Orga-. 
nizatorius Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo. Nuo juod
veidžių laikraščio “Young Li
berator,” kalbėjo d-gė M. Sto
ne. Parduota literatūros, k. t. 
“Daily Worker,” “Labor 
fender” ir kiti.

Aukų surinkta $7.10 
imta protesto rezoliucija, 
ri bus pasiųsta Alabamos 
bernatoriui.

Vinco Duktė.

De-

Pri- 
ku- 
gu-

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

Bediskusupjant iš draugų iš
sireiškimų buvo galima paste
bėti, kurie rūpinasi darbinin-

Kvieslys.
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BU8 'Aiškiau, Bus Geriau

-

NEW BRITAIN, CONN
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kiško judėjimo pakėlimu ir pla- i™™5it 
tesniu pažinimu Komunistų Par
tijos vaidinamos rolės darbinin
kų kovose.

Kiek jaučiama, šios diskusi
jos atnešė didelės mum naudos, 
nes tie nelygumai kai kuriem
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

antrašu:
STREET

PHILADELPHIA,

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

Naujosios Anglijos Lietuvių Darbininkų

Laisvės Choras, So: Boston, Mass.
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DETROIT, MICH.
L. K. Keistučio Draugystė

K arsenas.
(131-132)| 

I

5

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-ta kuopos susirinki

mas įvyks 7 d. birželio 9-tą vai. ryto. 
Būtinai visi būkite. Kviečia

Sekr. J. /J. Dulkis.
(131-132)

D.
gia ekskursiją Į Bob-Lo salą šešta- j f 
dienį, 13 birželio (June). Laivas iš 
plauks 9 ir 10 vai. ryto, 1:30 ir 
vai. po pietų. Tikietas 50c ypatai, 
vaikams 30c.

PHILADELPHIA, PA.
Pažaras naudai K. Partijai įvyks 

5 ir 6 birželio (June), Garrick 
Bus koncertas,' 
Įžanga vienai 
tirm dienom
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MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-tos kuopos susirinki

mai, bus pirmadienį, 8 d. birželio, L. 
T. Name, 7:30 vai. vakare. Yra 
svarbių reikalų aptarti, todėl visi na
riai ateikit laiku. Nauja knyga 
“Aliejus” jau gauta, galėsit pasiimt. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Šimaitis.
(131.-132)

.. ....... „ ...... į ,, —~ . 1 —

50c. Kurie esate pasižadėję ką nors paremti, nes tai jnūsų paįiių nartij 
paaukot, malonėkit atnešti į bazaro 
vietą. Kviečiame visus atsilankyti ir

LOWELL, MASS.

4,

Dalyvaukite 1

Prot. Rašt. J. M.

ATVESKIT!
Laisniuotas Graborius

1439 SOUTH 2ND

E
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Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- • 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON.. Aptiekoniis Savininkas 
8701* JOS. CAMPA U A VE. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

, r i«... m —— m — on nn —— ihi—mi —~wn —— m — nn —— uj — mii —-1 ui —«rui —— nn —— wn —— ne — itn —— nu —— na —— hm —> i ui — nu —. na—imi —• nu

DANBURY, CONN.
L.D.S. kuopa rengia didelį pikniką 

sekmadienį, 7 birželio (June), Picnic j 
Grove. Dainuos Lyros Choras iš 
Maspeth, N. Y. Bus įvairių žaislų, 
skanių valgių ir gėrimų. Grieš gera 
muzika šokiams. Yra didelė svetainė 
šokiams, visi galėsit smagiai pasi
šokti. Vieta labai graži. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkės lietuvius at
silankyti ir pasilinksminti. Įžanga 
veltui. Rengėjai.

A.L.D.L.D. 44-tos Kuopos Nariams
Gerbiami Draugai ir Drauges! 

A.L.D.L.D. 44-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, bir
želio 7 d., kaip 1-ma vai. po pietų, 
po numeriu 84 Middlesex St., ant 
ketvirtų lubų, mažam kambaryj, šis 
susirinkimas bus labai svarbus, jame 
bus dalinamos nariams knygos “Alie
jus.” Tai puiki knyga, 800 pusla
pių. Be galo puiki apysaka, parašy
ta garsaus amerikono rašytojams i Hali, 507 S. 8th St. 
Upton Sinclair. Taigi, kiekvieno | šokiai ir restoranas, 
nario ir nares yra pareiga dalyvauti { dienai 25c, dviem ar 
šiame susirinkime ir pasimokčti me- | 
tines duokles ir atsiimti knygą. Be I 
to, turėsime kitus svarbius reikalus! 
bėgamais klausimais, 
visi.

Jauskitės Maloniai
Didesnėj ir Geresnėj

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, 

Boardwalk prie Stillwell Av.
Rūbams Ščpute Sezonui Kambariai
Pisani Sezonui 4 asmenim—$20-$25

DYKAI MŪSŲ KOSTUMER1AMS
Roof Garden—Gytnnaziuinas—Saulėtas Balionas—Garo Pirtis

5 i
S 
5

Nugali - 
Konstipaciją

Konstipacija iššaukia <lau« bereikalingo , 
i sirgimo ir kentėjimų, kadangi pasiliekantys 
| kūne ligų perai atakuoja gyvastinguosius 
i organus, iššaukdami skilvio pakrikimus, inks- 
; tų ar pūslės silpnumų, štokų gyvumo, ■ galvos 
| skaudėjimų, aitrumų iu panašias ligas. Nu- I 

pen- ! Rft-Tono išvalo kūnų Tuo nuodų, kurie iš- j 
■šaukiu ligas. Jis priduoda naujų_ stiprumų 
; ir jėgų susilpnėjusiam kūnui ir priverčia jus 
{ jaustis kaip naujų žmogų. mitinai imkite3 I Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas aptie^ !

kininkų. Jeigu aptiekiniinkas neturi jo, pa- , 
prašykite jį užsakyti del jūs iš savo urmi- ! 
ninko.

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausiaš ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu

3

L T. N. PARKE, MONTELLO, MASS
6- tą bus piknikas ir šokiai, pradžia 2-rą vai. po pietų

Šokiams Grieš Geriausia Naujosios Anglijos Ork estra: BERT ORRIS
ir jo Musical Reviewers

7- tą bus piknikas su didžiausia programa. Piknikas prasidės 10-tą vai. ryte,
programa-—2-rą vai. po piety. ■ ,

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25-tos kuopos susirin

kimas bus pirmadienį, 8 birželio, 
Lietuvių svetainėj, 853 Hollins St., ’ 
8-tą vai. vakare. Visi nariai atei- Į 
kit, kurie užsimokėję gausit knygą I 
“Aliejus,” o kurie dar neužsimokėję, Į 
tai užsimokėkit. Yra paimtas busas Į 
“Miss Maryland” važiavimui į A.L.D. I 
L.D. 6-to Apskričio pikniką, kuris : 
įvyks 21 d. birželio, Laurel Springs, I 
N. J. Visi nariai ruoškitės važiuoti ■ 
busais, o ne mašinomis, kad nepada- j 
rytumėt kuopai nuostolio.

Sekr. P. Glaveckas. i 
(131-132) I

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17-ta kuopa rengia šau

nų pikniką sekmadienį, 7 birželio, 
ant Šatrijos kalno. Dainuos LyrosĮ 
Choras, bus skanių valgių ir saldžių J 
gėrimų. Visos apielinkės lietuviai, I 
dalyvaukit, linksmai laiką praleisit : 
ir pakvėpuosit tyru oru, o sykiu pa- j 
---- ir darbininkų organizaciją. ; 

{Kelrodis: atvažiavę į miestą, važiuo- \ 
kit N. Main St. tiesiai į kalną ir lai- I 
kykitės po tiesiai pavažiavus apie I 
mailą ir pusę smaliniu keliu,, o kada Į 
pasibaigs smalinis kelias, tai . biskį ! 
pavažiavę rasit pikniką. ;

.Rengėjai. '
(131-132)

torringtonTconn.
A.L.D.L.D. 81-ma kuopa rengia

Vieta graži, prie 
didelio ežero, tat kviečiame visus vie
tos ir apielinkės lietuvius atsilankyti 
ir smagiai laiką praleisti. Prasidės 
11-tą vai. ryte. Rengėjai.

(131-132)

. otaib^iFd^:^žxiKomunistų.partijoss™patinCT ....................-- —organizacijų nariam ISSllygino, piknikų sekmadienį, 7 d. birželio, pąs 
pasidarė aiškesni.- Bus aiškiau, A Yurkevičių. r;'-
. . __ . didelio ežero. tat

ta smagi lietuvių darbininkų 
pramoga.

Kelrodis:
Iš visų pusių miesto važiuo

kite Michigan , Ave. ar West 
Fort St. iki Telegraph Rd. Su
kitės į Telegraph Rd. po kai
rei ir važiuokite iki Capital 
Parkui. Ten bus didelė iška
ba po kairei pusei—“Capital 
Daržas.” Busais, kurie važiuo
site, imkite, iš miesto nuo Bag- 
lay Ave. ir Grand River gat
vės, Toledo busą. Motorma- 
nas pasakys, kur išlipti prie 
Čapital Daržo.

kokią vadovybę užima Komunis
tų Partija darbininkų klasės ko
vose ir kiek ji nuo visų kitų jai j 
pritariančių organizacijų reika7;j 
lauja pagelbos tose kovose.

Kai kurie atsinaujino ‘“Laisr’i 
vę”, o d. K. Remeitienė užsimo- jį 
kėjo prenumeratą už du’ metu į 
ir dar dribtelėjo dolerinę aukų 
“L.” reikalams.

Beje, tai pagirtinas dalykas, 
kad tiek daug draugių moterų 
šį sykį dalyvavo šiame susirin
kime ir ėmė dalyvumą diskusi-; 
jose. Vyrai turėtų imti pavyz
dį iš draugių ir pasiprovyti dis- 
kusuojant ’.klausimus.

Vikutis.

Bell Phone, Poplar 7&45

GRABORIUS-UNDERTAKER
1 Alminu muo.ia ir laidoja numirusius »ut 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pa* mane. Pan mane 
Kalite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
geriausioje vietose ir už žemą kainą._

I tegužės 27 d. Komunistų į Prague, Čekoslovakija. — 
;ijos lietuvių frakcijos buvo j šešiolika kūdikių žaidė dar- 
uktas didokas susirinkimas, 
iri susirinko draugų ir siro
kų, viso apie trisdešimts 
ų. šiame susirinkime da- 
vo nuo C.B. d. D. M. šoloms- 
iš Brooklyn, N. Y. Susirin-

skaitomas vienas iš vy- mušė, o kitus 12 sužeidė.

že ir vienas jų rado seną 
granatą. Paėmęs jis ją ro
dė kitiems vaikams. Tito 
tarpu granata sprogo ir ke
turis vaikus ailt vietos už-

... ..................... mn«i<iiiii*iwi n 11 . ....į/ i ...........

• Programa pildys Labor Sports Union Akrobatai, iš Worcester. Dvi poros 
ristikų, sunkiasvoriai: Juozas Šimkus, lietuvių eampijonas, risis su Lio

’sirijonų čampijonu, lengvasvoriai: A. Kižas, Naujosios Anglijos 
čampijonas, risis su Fred Fedell, italu. Dainuos šių miestų chorai: Lawrence, 
Norwood, Worcester, Stoughton, S. Boston ir Montello. Sakys prakalbą 
I. Amiter, iš New Yorko, J. Galgauskas, iš Norwood, M. Sukackienė iš Wor
cester. Programa tęsis per visą dieną. Tai bus didžiausias ir smagiausias 
šių metų piknikas. Todėl širdingai kviečiame plačią lietuvių visuomenę su
važiuoti, nes tai bus smagiausias ir naudingiausias laiko praleidimas.

Penkių Apskričių Bendras Komitetas. Juozas Šimkus
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6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenoa) 

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

Extra Clevelandiečiams

Programa prasidės 4-tą vai. po piety
Kalbės Dig. L. PRUSEIKA iš Chicago, Ill.

1 Kviečiame visus laiku pribūti, nes kalbėtojas 
kalbČš svarbiais dienos klausimais.

J ’ , ’ ' ' ; ' Rengėjai1.

Vardas—
No.-------
MlenuiB-

Kas yra didžiausias žmogaus prieias?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į graną paguldo. Bet tie, kurie vaitoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už-

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

TEL., MIDWOOD 8-W61

n

„Street o? Avenue
Stata—

r?
lų kalboje liteiMfųrą. Jaunuo
liam daug sunkiau suprasti 
lietuvių kalba literatūrą, to
dėl jie jos noriai' neskaito. 
Tad platinkime literatūrą, to
kia kalba, kokią jie gali su
prasti.

Bridgeporto draugės ir drau
gai, kaip matėsi, del šio išva
žiavimo pasidarbavo atsakan
čiai. Parinkta į programą,, ap
garsinimų ir Šiaip pačiam dar
že buvo pavyzdinga tvarka. 
Tik nežinia kas atsitiko su kai 
kuriais aukų rinkėjais, kurie 
prižadėjo rinkti aukas laike 
programos, bet pamiršo, o būt 
gauta daug daugiau. Laike 
programos renkant aukas šie 
dd. davė po stambesnę auką: f

i V. Žemaitienė $1, M. Liaudam- 
skienė, P. Lipkus, J. Svinku- 1 
nas, M. Baltrėnienėy A. Valir 
lionis ir J. Jaunauskas po <50 
centų. Visiems, kurie .kiek au
kojo, širdingai’ dėkojam.

< . Vikutis.

čių kaipo geri vaidintojai. Šį 
veikalą jie dar nesenai yra 
vaidinę Endicott, N. Y. Tad 
nėra abejonės, kad jie veika
lą suvaidins gerai.

Svarbią rolę šiame veikale 
vaidina gabi lošėja, d. Rose 
Tkachuk. Ukrainiečiai visuo
met skaitlingai atsilanko į lie- 

___ ~ _____ ___ v ____ ...... tuvių parengimus, tai ir lietu- 
mas priklausys tik nuo to, kiek jo nakties laiku du poliemonai,' viai turime dalyvauti kuo skai- 
mes būsime tvirtai susiorgani-' išsivedė tą negrą darbininką tlingiausiai šiame parengime.

’ • !įr veikiausia nužudė kur išsi- Pelnas šio parengimo eis Tarp-
j tautiniam Darbininkų Apsigy- 
Įnimui. Tą organizaciją mes 
turime remti.

Komedija—“Paskui Du Zui
kiu”—yra labai juokinga. Tad 
visi galėsite smagiai laiką pra
leisti. Nepamirškite laiką 
vietą.

dus maršuotojams sustoti šia
me miestelyje.

Kiek laiko atgal čia arešta- 
, ..... vo visai be reikalo vieną negrą

Darbininkai negalės ilgai kęs-' darbininką, kuris tik ragino 
ti, nes nė dirbdami negali pra-darbininkus organizuotis. Bet 
gyvenimą padaryti. Darbda- negalėdami surasti jokios baus 
viai pasigailėjimo darbiniu-1 mės, tai, pakamantinėję poli- 
kams neturi. Mūsų laimėji- ' cijos stotyj, paleido. Bet atė-

Darbas ir Nedarbas
PATERSON, N. J.—šiuo

tarpu darbai eina labai pama
ži. Daug dirbtuvių užsidari
nėja, ypatingai naktinės pa
kaitos. Darbininkai būriais t 
jieško darbų. Darbininkai jau , zav§ ir kiek iškovosime. . 
baigia praleisti ir tuos centus,; 
kuriuos jie__ _____________
susitaupę. Kiti jau dabar ba-^nDU 
dauja.

Ten, kur
dirba, tai turi nešti nepaken
čiamas sąlygas. Vieni darbi
ninkai dirba po 8 vai., bet kiti 
po 9, 10 ir iki 12 vai. į dieną. 
Gi mokestis labai apkarpyta.

1 Kurie audėjai audžia vilno- 
* niais, storais ataudais, tai čia 

negalima daugiau staklių va
ryti, kaip dvi; tai jau nei bo
sai neverčia daugiau staklių 
varyti, nes jie žino, kad dar
bininkas negalės padaryti tin
kamą darbą. O ant dviejų 

. staklių darbininkas dirbda
mas, tai negali nė pragyveni- zacijas. 
mą padaryti. Mat, už to au
dimo mastą dabar moka tik 
po 3-4 centus. Gi seniau mo
kėdavo po 15-18 centų. Tai 
nežmoniškai algos numuštos.

Darbininkai bedarbiai jau 
badauja^ bet ir dirbantieji tu
rės badauti, nes už tokią algą 
negalės jie pragyventi. Orga
nizuotų darbininkų yra labai 
ipaža dalis. Tiesą, ’yra ir N. 
T.W. (Nacionalė Audėjų Dar
bininkų) unija, bet joje tik 
apie 300 darbininkų priklauso, 
o audėjų čia yra apie 10,000.

Reikės Streikuoti

Darbininkai turi visi stoti į vežę.
buvo iš seniau i Nacionalę Audėjų Darbininkų Į Darbininkų Tarptautinis Ap- 

“ i, kuri kovoja už darbi- sigynimas geg. 27 dieną suren- 
Įninku reikalus. Į šią organi-!gė protesto prakalbas; gavo 

Jzaciją reikia stoti visiems, ne-; svetainę, bet pagalinus svetai- 
dar darbininkai, paisant tikėjimo ar tautybės.! nės savininkas jau buvo įkal- 

Darbininkų reikalai yra visų i betas, kad neduotų svetainę, 
vienodi. Reikia stoti ir į Tarp- j Vienok prisiprašyta, kad sve- 
tautinį Darbininkų Apsigyni- • tainę atidarytų. Gi miesto 
mą. Ši organizacija veda po-j valdininkai pasireiškė kapita- 
litinių kalinių bylas ir gina jų listų spaudoje, kad jie nekliu- 
reikalus visose politinėse ko- dys šį susirinkimą. Bet tuo 

.pačiu laiku policija ir mušei
kos ruošėsi užpulti šį susirinki
mą visai atvirai ir iškelti kru
viną bataliją, < 
ant darbininkų, 
padarė.

Masinį mitingą atidarė T. akmenis verčia, kiti krūmus 
A. organizatorė, draugė 

Kooper; nedidelė mergina, bet 
tai tikra karžygė ir drąsuolė. 
Jinai pradėjo aiškinti, jog tas 
susirinkimas yra sušaukta, kad 
išaiškinti Barbertono darbinin
kams, kad jų miesto policija.
nekaltai nužudė darbininką ir Bendrovės Parke, 
manė, kad niekas i______
Reikia pasakyti, kad prieš mi

Nedėlioję, Birželio (June) 7 d., 1931 
T. NEUROS DARŽE

ir

Z. Mitris.

WATERBURY, CONN.

I

2f 
i B

vose.
Mes turime būti prisirengę, 

nes kova turės būt, vėliau ar 
anksčiau, reikės streikuoti. 
Darbininkų kantrybė ilgai ne
galės tęstis, jie pristigs jos ir

Tad būkime j
i organi-1 D.

T a 1d * d kt I tai visokie klūktai ir le- Jį valdo dektu-1 įonjerjaj g^zdino darbininkus, 
•mpanija. \ar" kad jie neitų į šį susirinkimą,

darbininkų

ELIZABETH, N. J.ELIZABETH, N. J.

BINGHAMTON, N. Y

lauke, mu- 
prisi rengę,

Tokia padėtis veda prie to, 
kad streikas nėra išvengiamas.

kova įmatoma, 
prisirengę, stokime į

bet vienok priėjo 
pilna svetainė.

Bet policija jau 
šeikos irgi buvo 
kad pulti darbininkus ir ne-

Barbertono visos jėgos buvo; geležiniais šampolais ir kitais

iMifv

B

puiki giraitė, taipgi puiki vasarinė svetainė 
Muzika grieš lietuviškus ir amerikoniškus šo
vini bus patenkinti, kaip seni, taip ir jauni.

BUS GERA MUZIKA.
Kviečia Komitetas.

Darbininkus Baisiai 
Išnaudoja .

BARBERTON, Ohio.—šitas 
miestelis randasi apie 7 mylios 
nuo Akrono. < 
kų dirbimo kompanija, 
giai kur kitur taip darbinin
kus išnaudoja, kaip kad Day- 
mond Match Kompanija. To
kiu būdu ir saugojama, kad 
jokia propaganda nepasiektų 
šios kompanijos vergus darbi
ninkus. Kada bhduolių dele-

Man teko matyti, kaip drau-
■gai smalkiai ruošia ir nuošir- ———,------------

o bėdą suversti i^žiai dirba, kad tik greičiau, „ .<
Taip jie ir įtaisius visus parankumus Dar-1 LlliJ.A. 11 KftJOIlO KUOpOIHS. 

bininkų Parke. Vieni draugai ' ______ ,
1 Draugės! Birželio 6 ir 7 

.kerta, dar kiti svetainę teplio- dienomis įvyksta Mass, valsti
ja, kad butų smagiau ir pato- jos penkių Apskričių piknikas, 
jgiau darbininkams susirinkti į i Pikniko vieta L. T. N. Parke, 
I piknikus ir išvažiavimus. Montello, Mass. Prie rengi- 

Patyriau, kad komisija jauimo pikniko prisidėjo ir L. 
i labai sutartinai rengia puikų D. S.A. II Rajonas.
pikniką Lietuvių Darbininkų 
~ ~ ' . Tas pikni-

nežinos. |kas įvyks birželio 7 d.
kas randasi už Lakewood 
ro, Waterbury, Conn.

Sėkmingumas šio milžiniško 
visų darbininkų .išvažiavimo 
priklausys nuo to, kaip mes 
prisirengime. Bendrame po- 
sėtlyj apkalbėta pikniko ren- 

Piknike bus labai gera pro-!gimo reikalai, taip pat išsiun-

Par- 
eže-

grama. Kalbės draugas A. 
Bimba iš Brooklyno, “Lais
vės” redaktorius ir tvirtas mū
sų darbuotojas. Bus ir dau
giau kalbėtojų. Dainuos Vi
lijos Choras naujas ir darbi-

Be to, dar[

tinėta kuopoms laiškai tuo rei
kalu.

Tad čia noriu priminti tik 
štai ką. Draugės, negana pri
imti ir perskaityti laišką. Rei
kalinga, kad paraginimai ir 
tarimai būtų pravesta ir įvy-

gacija maršavo į Columbus, tai j pUp.į darbininkus su lazdomis, j bus ir laimėjimai—dvi poros j<ad kiekviena draugė imtųsi 
visns iPtros hnvo > „-i*- • • y___ i - • • i 'A • ~ ! nom’ii noxrnvxrVii l’in’iiinc nooii- __________ • i_ j „ i__

leisti jiems išgirsti prakalbas, ninkiškas dainas.
Policija ir mušeikos pradėjo bus ir sporto^ žaislai. Taip pat, kinta gyvenimam Reikalinga

h . Naudokite Savo Kad Nestn Jums 
d Peho po 20% ar Daugiau
B IR TUO PAČIU LAIKU PASITENKINKITE GYVENI-/ 
g MU MODERNIŠKUOSE, “UP-TO-DATE” NAMUOSE, 
g DĖKITE SAVO PINIGUS į NEJUDINAMĄ 
g TURTĄ (REAL. ESTATE).
H Pirkite 6 šeimynų namą Ridgewoode, esantį po ant
ra rašų 1863-65 Troutman Street. Ten yra du apartmen
ts tai po 4 kambarius ir keturi apartmentai po 3 kamba- 
g rius. Įtaisyta brass plumbing, colored tiled maudynės, 
H tiled virtuvė, ir šildymo sistema yra įtaisyta su blower 
R aparatu delei naudojimo Buckwheat anglies, kas sutau
pą po jtlms per pusę išmokėjimų už anglis. Kaina yra ■ 
LX $22,500. Pirmas mortgiažius $12,500, cash įnešti 
H $3,500. Balansas gali būt patvarkytas ant lengvų iš- 
g mokėjimų. Atlankykite tą namą. Del aprokavimo įei- 
g gų ir išmokėjimų ir del geresnio savęs įsitikinimo tos 
□j išimtinos vertės, kurią mes siūlome kreipkitės 1887 
R Troutnian Street, telefonas Stagg 2-2055, arba pas 
R advokatą Abraham Lehman, 26 Court Street, telefonas 
G Triangle 5-6951. *

i1

RENGIA AUŠROS DRAUGIJA
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Birželio (June) 7-tą dieną, 1931 m.
P. VAIČIONIO DARŽE

Meadow Grove, Cranford, N. J.
PRADŽIA 1-mą V AL. DIENĄ

Įžanga 15 centai Ypatai
Draugės ir draugai! Aušros Draugija kviečia visus 

dalyvauti šiame piknike, šis piknikas bus vienas iš pui
kiausių del to, kad įvyks naujoj vietoj. Draugas Vaičio- 
nis įtaisė labai puikią vietą del piknikų. Daržas gražus, 
gale daržo 
del šokių.
kius, todėl

savo brutališkumo įrankiais. 
Darbininkai dar laikėsi, gavo 
ir policija, teko jiems net ir 

j tų pačių buožių. Tačiaus dar- 
i bininkai nenusileis, jie vėla 
šaukia kitą susirinkimą, kuria
me bus geriau susiorganizavę 
ir prisirengę. Darbininkai nu?

I tarė kovot už laisvę prakalbų 
■ ii’ susirinkimų. Smarkiai or-. 
; ganizuojasi ir negrai darbinin
kai, jie. stoja į Tarptautinį Dar 
bininkų Apsigynimą kartu su 
baltaisiais darbininkais.

Bet Akrono darbininkai la
ibai atsilikę. Tik keli priklau
so prie T.D.A. Jiems daugiau 
rūpi “geri laikai,” negu dar
bininkų reikalai. Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą mes 
turime labiau plėšti, reikia pri
traukti daugiau darbininkų 
šion organizacijon, nes ji gina 
visų darbininkų reikalus.

A Bedarbis.
0_____________________

na? jų čeverykų, kuriuos paau-1 atsakomybę ir dirbtų del sek- 
kojo Over Globe Bridgewater ■ mingUmo šio išvažiavimo. 
Darbininkų Kooperatyvas. Lai-1.Kiekviena draugė turi daly- 
mėjimui eis didelė, minkšta ke-! vauti , šiame išvažiavime ir 
dė, lempa, perfumai ir saldai-j jįrb(j, ]<ad kitos darbininkės 
niai- , v j ir darbininkai dalyvautų šia-

Na, o užkandžiai bus ska-ime pokilyj. Reikia padėti iš
mausi, farmų sūriai, daržovės ! garsinti, išnešioti. plakatai,, tai 
ir kiti geri valgiai ir gėrimai. iabai daug, .prisidės. prie pa-

niai.

Tad visi dalyvaukite, nes 
čia turėsite gerus laikus, pa
matysite savo draugus, pasi
linksminsite ir galėsite 
gauti laimėjimus.

Nepraleiskite progos.
W atetburietč.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

KELRODIS: Važiuojant busais iš Elizabetho, imkit Roselle bus 28, 
kuris eina Westfield Ave., ir važiuokite iki galui. Ten išlipę 

imkite kitą busą, irgi 28, kuris eina North Ave. ir važiuokit iki 
Cedar St., Garwood, N. J. Ten išlipę, eikite Cedar gatve iki 
Brookside Place. Brookside Place eikite iki Division Ave., ir 
eikite po kairei, ten ant Division Ave. rasite pikniką.

GATVEKARIU važiuojant: Imkite Union karą ant West Grant 
ir Broad Sts. kampo ir važiuokite j vakarus iki Centre St.„ 
Garwood, N. J. Ten matysite C.R.R. of N. J. stotį (Station). 
Pračję stoti, eikite iki North Ave. ir pasisukite Cedar St. ir eikite 

taip, kaip viršuj nurodyta. Sekite sainas (iškabas).
BUSAS išeis nuo L.L. Svetainės, 269-73.Second Street, 2-rą vai. 

po pietų.

darymo šib ’ Išvažiavimo sėk
mingu. ą-

Kuopos • galu ką nors paau
koti laimėjimui. Kad neap
sunkinti komisiją, tai kuopos 
gali pačios padaryti tikietus 
ir padaryti savo kainą. Tai 
labai daug galėtų prisidėti 
prie pagerinimo mūsų paren
gimo.

Taip pat šiame išvažiavime 
įvyks visų Apskričių posėdis, 
kuriame reikės aptarti reika
lai spaudos pikniko. Spaudos ■ 
piknikas įvyks rugsėjo mėnesį,! 
Worcesteryj. L. S. ir D. Bro-! 
liška Draugija nutarė šiam 
piknikui duoti parką veltui. 
Tad Apskričių pareiga yja, 
kad tas piknikas būtų toks, ko
kio dar nėra buvę Mass, valsti
joj.

Nepamirškite, draugės, kad 
tą pačią dieną įvyksta ir mūsų į 
pusmetinė konferencija. Visos | 
kuopos gavo pakvietimus, tad 
pasistengkite prisiųsti delega- 

į tęs. Konferencija prasidės b 

Suvaidins Uk- ros lietuvių ir anglų kalbose; | j o :30 vai. ryte. Visos delega- 
. Drau- parinkta aukų Agitacijos Fon-'tės dalyvaukite.

BRIDGEPORT, CONN

MM5VI

RENGIA FEDERACIJA TARPTAUTINIŲ CHORŲ

dar

Iš Pirmutinio Išvažiavimo

Apskričiai atlaikė šiais metais 
pirmą išvažiavimą Bridgepor- 
to mieste ir gražiam darže.

Kaip apie visus išvažiavimus 
-piknikus nėra svarbos plačiai 
aprašyti, taip ir apie šį atsi- 

! buvusį nereikės tai daryti, 
j' Tiek galima spaudoj pažy
mėti, kad veikiausia delei be
darbės šis Apskričių išvažia
vimas nebuvo toks skaitlingas 
publika, kaip 
tais metais, 
niai jis buvo

I buvusius.

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar
‘ i f ‘ I /

praktikuoju savo , profesiją.
, ■ ■ • . ...i, i

Pirjniaus antrašas b£W<271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

kietėjimą—kuris žmogui pngami- jokių šalčių nebijo. Už 75c ui, 
ha daug rūpesčių ir sunkni ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. iino priešo!

F. URBONAS, Aptiėkorius
151 Metropolitan Avė. 

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

Teatras T.D.A. Naudai
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas rengia teatrą suba- 
toj, birželio 6 d.,* 7:45 vai. 
vakare, naujoj Sokolovna Sve
tainėj, 226 Clinton St.

I Bus suvaidinta puiki 4 veiks-' .Išplatinta gerokai literatū- 
mų komedija.

; rainų Dramos Ratelis. 7 
jgai ukrainiečiai yra gerąi ži-1 dui, “Daily Workeriui,” T.D.
' nomi tarp lietuvių ir kitatau- Į A. ir Komunistų Partijai. Au

kas rinko nuo pradžios išva
žiavimo iki jis užsibaigė. Po 
kiek rinkėjos surinko, tai sun
ku pasakyti. Laike programos 
surinkta K. P. $6.88;'

Buvo ir programa iš dainų 
ir prąkalbėlių. Prakalbas sa
kė d. G. K. lietuviškai ir Ko
munistų Partijos distrikto org. I 
M. Selzman, angliškai. Priim-j 
ta rezoliucija, reikalaujanti 
paliuosuoti Scottsboro, Alaba-, 
ma valstijos deyynis jaunuo
lius negrus ir kitus politinius 
kalinius. Chorai: Daina iš 
New Haven ir Vilijos—iš Wa
terbury, lįnksmino dalyvius su 
dainelėms. !

Šiame išvažiavime išrodė,' 
kad jaunuolių buvo didesnė 
dalis, negu augusių. Tad nę 
be reikalo atitiko anglų kalba 
literatūra, ypatingai gerai se
kės platinti knygutę, daugū- 
moję susidedančią iš paveiks-' 
lų, “No Jobs Today.” Darbi
ninkų surengtuose išvažiavi- 
muose-piknikuose visada turė- 
tij būt įvesta madą pardavinėt 
jaunuoliam darbininkišką ang-

Įvyks Šeštadieny, Birželio-June 6 Bieną, 1931
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

BETTS and MASPETH AVĖS., ' , • MASPETH, N. ,Y.
ŠOKIAI PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ,PROGRAMA LYGIAI 7-tą VAL. VAK.

DAINUOS 16 CHORŲ ĮVAIRIŲ TAUTŲ
Finų, Rilsų, Ukrainy, Vengrų, Jugoslavų, Serbų, Graikų, žydų, Ame-rikanų ir sekanti 
lietuvių darbininkų chorai: Laisves Choras, Dangos Choras, Lyros Choras,■ Sietyno 
Choras ir Aido Choras. . . \ : ,

Dar niekada Brooldyno nebuvo taip šumnaus pikniko. ' Tat visi pasirūpinkite jame! 
dalvvauti. ' f

ŠOKIAMS GRIEŠ DVI ORKESTROS.

yra buvę perei-
Tačiaus dvasi- 
skirtingesnis už

L.D.S.A. II Apskr. org.
! ’ M. K. S.

Berlyn.— Šio miesto so
cialistine policija konfiska
vo laisvamanių išleista bro
šiūrą apie katalikų bažny
čią ir apie popiežiaus encik
lika.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

AŠ, Sėmiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonfcVC 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS, ir URBO LA, su nurody-j 
mais, kaip .vartoti.

LIETUVIŠKALAMERIKONIŠKA AUTOMOBILI MOKYKLAI
. v ■ • Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rtŪįiėB 

demiškai įrengtoj Amato Mok 
Bendrasai taisymo darbas, pyąl 
kas šapo j lavinimas; abelni 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir 
skirstymas įvairių rūšių motortyĮ 
elektrinės sistemos, batarejps, mą 
netni, pradėtojai (starteriai) ir ei 
ros gamintojai. Klasės dūmą ir.

, tį. Ekspertai mokytojai.
Atsižvelgiant j bedarbę, męs numušėme pilno mechaniško kurso 

kainą nuo $75 iki $50
įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui 

Speęįalis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrintą. 
Atdara Aidkiotpis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare, 

madiėnlais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet.
NEW YORK AUTO SCHOOL ': ,

Kampas 14th Street NEW YORK, N .

22*:

BEMJTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WĄVE ' o
Pilnai gvarąntuolas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. kAsper BARCĮENė, 

Savininke

Kumpas L ir Sixth Streets
SOUTH BOSTON, MAS$.

Telefonas. South Bųstoųj 4045-R

'Ž? 'JtJ

2Ž8 SECOND AVENUE
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Ketvirtadien., Biržei. 4,19-

VIETINES ŽINIOS
Komisionierius Nusigando Dalyvauki! A.LD.LD. 1 Kp 
Tūkstančių Bedarbių, Kurie Išvažiavime Sekmadienį A _ — • « * *Atėjo su Reikalavimais

narys,

Antradienį 2,000 bedarbių 
demonstruodami n u m a ršavo 
nuo miestinės (Municipal) 
prieglauclos pas labdarybės 
komisionierių Taylorį. Bet ko
misionierius pasislėpė. Jo vie
toj, komisionieriaus pagelbi- 
ninkas Dunne “priėmė” bedar
bių delegatus. Visų pirma, p. 
Dunne atsisakė išklausyti drg. 
G* Bentono, nes šis gimęs ne 
New Yorke. Tuomet į komisi
onieriaus pagelbininką prabi
lo kitas delegacijos
John Abt, New Yorke gimęs 
ir 41 metus čia dirbęs. Abt 
reikalavo, kad bedarbiams bū
tų duodama tris kartus per 
dieną pavalgyti, ir protestavo, 
kad komisionierius panaikino 
jiems pietus. Tuomet p. Dun
ne ėmė teisintis, kad dauge
lis iš kitų miestų suvažiavę at
einą čia valgyti. Bet bedar
bių delegatas nurodė, kad, su
lig labdarybės komisionieriaus 
patvarkymo, dabar negauna 
pietų ne tik vadinami “atėjū
nai,” bet ir vietiniai beduo
niai, kurie sudaro milžinišką 
alkanųjų didžiumą. Drg. Ab; 
sukirto ir kitus valdininko me
lus ir išsisukinėjimus. Be to, 
jis drėbė tam valdininkui 
akis pavyzdžiais, kurie paro
dė, kaip miestinėje prieglaudo
je niekinami ir persekiojami 
bedarbiai, ypač ateiviai ir ne
grai. Čia jieškančius nakvy
nės Bei maisto ateivius net 
areštuoja ir deportuoja!

Kuomet bedarbių delegacija 
dėstė savo reikalavimus komi
sionieriaus raštinėje, tai į mi
tingą čia pat lauke suėjo jau 
iki 5,000 bedarbių ir dirban
čiųjų, kuriems sakė prakalbas 
Bedarbių Tarybos veikėjai: 
Sullivan, Benton, S. Nessin ir 
kt. Paskui bedarbių pulkas 
numaršavo į Bedarbių Tarybos 
svetainę Manhattan Lyceum, 
kur prie Tarybos prisirašė dar 
28 bedarbiai, ir buvo nutarta 
suruošti didžiulę demonstraci
ją prie City Hali, šaukiant į 
ją visus miesto bedarbius 
dirbančiuosius.

Neteisėtai Pagrobė ir 
{kalino Streikierj

ir

strei-

Streikas prieš Gimbel 
Brolių Kompaniją

Šliurių Darbininkai
Laimėjo Streiką

me daug svarbių reikalų.
E. Bimbiene, 

Sekretore. 
(130-132)

Dabar išvažiavimų ir pikni
kų sezonas. Darbininkiškos 
organizacijos šiuo laiku dau
giausia tik iš to ir tegali pa
stiprint savo finansus, kurie 
reikalingi palaikymui ir plėto
jimui jų veikimo. Tokį išva
žiavimą turės ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos pirma kuopa at
einantį sekmadienį, Forest 
Parko giriose. Visi nariai ir 
darbininkų judėjimo pritarė
jai, važiuokite į tą pirmos kuo
pos pramogą; ; į Tinkamai ten 
pasilsėsite, pasilinksminsite ir 
tuo pačiu sykiu kuopą parem- 
site. Komisija.

Tag Davs Scottsboro 
Kalinių Bylai

busšeštadienį ir sekmadienį
Tag Days, tai yra rinkliavų 
dienos* kad su dėžutėmis pa
sukt pinigų gatvėse ir po na
mus Scottsboro bylai. O tai 
byla delei išgelbėjimo nuo el- 
?ktros. kėdės devynių nekaltai 
nusmerktų negrų jaunuolių. 
Ne tik visi komunistai, bet ir 
Šiaip kiekvienas klasiniai pa
žangus darbininkas ir, darbi
ninkė privalo pasiimt dėžutę 
iŠ Kom. P 
centro, 61
Brooklyne, ir eit pakolektuot 
aukų.

šeštos Sekcijos
Graham Ave.,

Policija Užpuolė Pramogą 
Ispanų Darbininkų Centre

Laike pramogos Ispanų Dar
bininku Centre. 166 Madison 
Ave., New Yorke, pereitą sek
madienį vakare policija pada
rė žiauru užpuolimą; policis- 
tai daugelį darbininkų sumu
šė ir kai kuriuos areštavo. 
Ypač, matvt, fašistinei polici
jai nepatiko, kad publikoje 
sykiu su baltaisiais, ispanais ir 
kitų tautų darbininkais, daug 
9uvo ir negrų.

Ateinanti nenkta dieni bus 
tardoma iu .b’Ha Municipali
niame teisme. Juos gina Tarn- 
tautinis Darbininkų Apsigyniu 
mas.

Bedarbis Nušovė Žiaurų 
Namo SavininkąPereitą penktadienį 

kuojantis maisto darbininkas 
Salvatore Adelchi laukė teis
mo, Jefferson Market teisma- 
butyj. Išėjus jam į koridorių 
vandens atsigėrti, pagriebė jį 
už rankos detektyvas ir sako, 
einame; tave nori kas tai ma- bjs jau mėnesiai negalėjo 
tyti. Paskui detektyvas nusi- „žsimokėti už kambarius, ir 
gabeno jį į Bronxa, pasakoda- įajp savininkui buvo skolin- 
mas, būk jo kas ten laukia. Ras $52. Savininkas, paga- 
Ten bestovint ant kampo su liaus> keikdamas ir grūmoda- 
detektyvu, atvažiavo( automo
biliu kitas detektyvas ir nusi
vežė darbininką į nuovadą; 
paskui atėjo kokis tai vyras su 
moteria ir pradėjo kaltinti, 
būk tas darbininkas juos 
“žmogžudiškai užpuolęs” ba- j 
landžio 22 d. Ištikrųjų gi dar-' prirengta tuojaus ‘ išmesti jų 
bininkas jų niekad nei matęs !baldus j gatve. Tada tai be- 
nebuvo. Bet jis vis tiek tapo darbis paleido iš revolverio 
Užrakintas kalėjime; tvarkda- nuo kurio ir krito nacha- 
riaii jj mušė ir baugino, kad liškas namo bosas, 
priverst atlikt kokią tai “išpa- <<11
žintį/” —------ - —♦—- <
mfsl.r " i Kiekvienas Turely Pamatyt

• M  bp • • Penkiy Mėty Planąsizymėjęs narsumu ir veiklu- ’
mu laike valgyklų darbininkų 
streikų, •

Tarptautinis D a r b i n inkų '■ 
Apsigynimas veda jo bylą.

Bedarbis Peter Romano, 
66 metų amžiaus, nušovė aky- 
plėša namo savininka po num. 
167 Lexington Ave., New Yor
ke, pereitą antradienį. Bedar-

imas užpuolė senį bedarbį. Be
darbis aiškinosi, kad jo žmo
na išėjo pas kaimynus ir sten
giasi gauti pasiskolint pinigų 
apsimokėjimui. Bet savinin
kas nelaukė nei jos pareinant, 

i ir pareiškė, kad policija jau

Trys Žuvo Gengsterių 
Kovoj del Alaus

Iš vieno automobilio gengs- 
‘teriai nušovė kitame automo
bilyj važiavusį L. De Rosą, 
Bronxe. Policija' spėja, kad

Kas dar nėra matęs, tai tu
rėtų pamatyt sovietinį juda
mąjį paveikslą “Penkerių Me
tų Planas.” Jis yra dabar ro
domas Central Yheatre, New 
Yorke, 47th St. prie Broad
way. Tas judis kiekvieną įti
kins, kokius milžiniškus kū
rybos darbus Sovietai nudir
ba pagal savo Penkmetės Pla
ną. Tuom kaskart labiau ste
bisi ir buržuazinė spauda. Vi
same kapitalistiniame pasau
lyj krizis su 50,006,000 bedar-

Rosa buvo alkoholinio alaus j bių, o Sovietuose visiškai (nėra 
šmugeliuotojas iš priešingos , bedarbės ir vis didesniu smar- 
šaikos. Toj miesto dalyj per (kurnu eina ten'senesnieji ir 
paskutines j«aštuonias dienas naujausi darbai. 'Verta kiek- 
buVo panašiai nušauti trys as-i vienam pamatyt judyje; kas 
menys. , » . J tai do stebūklai. j

I

Sustreikavo Gimbels Brolių
sandėlio pagelbiniai darbinim darbininkai 
kai, kada superintendentas nu
tarė nukirst jiems uždarbius;|per Kompaniją, 71 Green St., 
o ir taip jie tegaudavo tik apie XT ' '
$3 į dieną už 15 iki 18 valan
dų darbo; ir laimingu skaity- 
davosi tas, kurio uždarbis sie
kė $15 per savaitę.

Išėję streikan, šie pagelbi
niai darbininkai reikalauja 
dar pridėti uždarbio po dole- 

n’į į dieną ir šaukia sau tal
kon kitus, vadinamus pilnus 
darbininkus.

L. Darbininkų Susivienijimo 
1-mos Kuopos Susirinkimas

.Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirmos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir- j 
tadienio vakarą, 8-tą vai., bir- ■ 
želio (June) 4 d., “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer ir 
Ten IJyck St., Brooklyne.

Nariai ir narės, visi daly
vaukite susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų, kuriuos turė
sime jame išspręsti. Taipgi 
užsimokėkite mėnesines mo
kestis, kurias tūli esate už vil
kę. Sykiu atsiveskite savo pa
žįstamus' įrašyti į Darbininkų 
Susivienijimo pirmą kuopą.

J. Kairys, Sekr.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
N.“LAISVE” ELIZABETH, 

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

B. Figena, 221 Second St. 
Ir pas Stncreri,

J

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio

navimo

patar-

ir už

kainą,lemi
nnlifldimo va-

■ i tls pas: -m - . '

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

TeL: So. Boston 0304-W

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

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

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

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

i ; i žųmų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 

, ir plačiai rašo apie' jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą iuž,1 savo klases' reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau-

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

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

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje'.....................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųšti:

“RAUDONASIS ARTOJAS”
< Minsk, UL Šovetskaja No. 63, 

Red. Lit. Gaz.

Po dviejų savaičių 
laimėjo

kovos, 
pergalę 

prieš Antonoff Novelty Slip-

New Yorke. Jų streikui vado
vavo kairioji čeverykų ir Odos 
Darbininkų Industrinė Unija. 
Bosai tapo priversti pripažint 
šią uniją ir išpildyt streikierių 
reikalavimus.

Lietuviai to 
kai, stokite į 
uniją, kurios 
num. 16 W. 
Yorke.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

amato darbi nin- 
savo kovojančią 
raštinė yra po 
21st SI.,

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

New

LD.S. 14-tos Kuopas 
Nariams

Penktadienį, 5 d. birželio, 
bus Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 14-tos kuopos susi
rinkimas pas draugus' Zablac- 
kus, 70-42 Link Court, Mas
peth, N. Y.. Pradžia 8-tą vai.

. vakare.
Draugės ir draugai, malonė

kit visi atsilankyti, nes turi-

SUSIRINKIMAI
S. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
50-tos kuopos susirinkimas bus sek
madieni, 7 d. birželio, Hanover Kliu- 
be, 738—5th Avė., 10-tą 
Visi nariai ateikit laiku, 
ir naujų narių.

Sekr. A.

vai. ryte. 
Atsiveskit
Bružas.
(131-132)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
STEBĖTINAS PARDAVIMAS

Farma 70 akrų žemes, su gyvuliais 
ir padargais, vertės $4,700.00, par
duodama už $2,550.00. Įnešimo te
reikalaujama tik $850.00, likusių at- 
mokčjimui duodama 35 metus laiko 
ir labai mažą nuošimti terokuojame.

Parduodu todėl, kad važiuoju į 
Sovietų Sąjungą. Kreipkitės j Jos. 
Trepkus, R 2, Box 129, Hegins, Pa.

(130-131)

NAUJA LIETUVIŠKA

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

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

. Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkes t

tM tra W W IN

IŠRANDAVO.HMAI
ŠVARŪS FORNIŠIUOTI KAMBA

RIAI, įtaisyti šeimynom ir pavie
niam, garu apšildomi, karštas van
duo ir visi patogumai. Kreipkitės: 
21 Liberty St„ arba 57 Concord St., , 
Brooklyn, N. Y. (124-135)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose nueituose,; biznio 
užvedimuose, kur. rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sut reikalaukite

Naujoky Cigary
■j'.-; U?

Telephone, Stagg 2-1310

LORIMER RESTAURANT
Dėtuvių Valgykla

VISOKIU ROŽIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—SykjĮ 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves’* Name

BROOKLYN, N, Y. ' *

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, 
darbo, -(Labar laikas ir gera 
mokintis barberystės amato, 
išsimokinti į ‘trumpą laiką ir vėliau j 
padaryti gerą pragyvenimą. 1.1 
ihokiname barberiauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER 

612—1 Oth Ave.,

kurie be ' 
proga į 
Galit I 
:uuu I 
Mes I 

ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.
COLLEGE 

Cor. 44th St. 
NEW YORK, N. Y.

(124-151)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

4 *

X-Spinduliu Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ®

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

• 231 : Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Kaina $13.00 i Savaitę 
Hudsono upe laivu ke
lionė į ten ir atgal $3.00 
Kalnų oras, geras maistas 

ir plaukiojimas yra.
Laivą imkite anksti ry

te, Kingstone būsit trečią 
vai. po pietų, čia tuoj 
imkit Broadway busą, iš- 
lipkit prie West Shore R. 
R. stoties ir nepavėluokit, 
pulkit į traukinį, kuris at
veš' jus pas mus už 21 
centą. Nuo stoties iki mūs 
penkiolika minutų eit, į 
pietų pusę.

AVA.NTA FARM 
Ulster Park, N. Y.

MOLLYN’S

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

I

Pranešimas Moterims
ši metą turime geriausias Perma- 

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

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
16c- ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTgS 
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

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

Naujoj vietoj 
/ studija daug
/ geriau jrengta,
r' f||y\ todėl paveikslai
I padaromi kuo-
I puikiausia,
k . Nufotografuo-

la *r numalia- 
voja visokius 
paveikslus |vai- 
riomis spalvo

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

JONAS STOKES
S12 Marion St., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

p/.

wr. -783■!y.
• ■ Geriausia, Studtj<f '‘Brp^iyne^../ 1 -Alcikil krinti.

TEL., STAGG 2-0783

(Lwandauakas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, Nt Y.

|| VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .................................................... 60c., per paštą

Mes

229

65c.

Kundroto aptieks yra didžiausia ir seniausia vaistine'. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant), Jcad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

3t0J=30E=

KUNDROTO APTIEKA

Iškirpkitšį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

P. -J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės TeL, Greenpoint 9-2017-2360-3514




