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

KRISLAI
Atmeskime Bepartyvišku

mą.
Partijos Valymas.
Tyli.

Rašo V. Lienius

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše***a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

. Ką tik pasibaigė drg. Zinov- 
jevo prakalba “Laisvėj”, d. šo- 
lomsko versta, “Komunistas ar 
Bepartyvis.” Ten labai aiškiai 
nušviečiama, iš kur tas bepar- 
ty visk ūmas yra siūlomas. Tai 
buržuazijos meškerė, kuria pa
jėgia darbininkus laikyti nuo 
organizavimosi į savo klasės or
ganizacijas, ir kaipo neorgani
zuotus labai lengva išnaudoti. 
Darbininkų pareiga tą tiesą su
prasti ir stoti savo klasės par- 
tijon, Komunistų Partijon, o 
siūlomą bepartyviškumą palikti 
patiems siūlytojams.

Sėkmingai Pravedė 
Penkių Metų Planą

MASKVA.— Vienas 
kitam didieji fabrikai 
baigė savo 
Plano 
niškų darbų fabrikai “Mo- 
selektrik” ir “
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Penkių Metų! 
programą. Mecha-

NUTEISTUS MIRTIN NEGRUS JAU
NUOLIUS; TURIME JUOS GINTI

Buržuazinė

į BERLYN.— Braunsch-' 
iweig distrikte Komunistų!
’Partija pasiūlė referenda-j 
Imą prieš fašistų valdžią.]

partijos] SHAMOKIN, Pa.—

PATYS MAINIERIAI TURI IMTI VA
DELES; KOVA TURI BŪT LAIMĖTA

Associated, '. Šitas kruvinų kunigų sky- Socialdemokratų
. Budiony” pa- |>ress agentūra prąneša iš mas tik parodo, kad mes tu- vadai tą.sumanymą pasmer-! vaite laiko atgal Shamokine (reputaciją. Gi'jie patys bu-

baige Penkmečio lianą 1 du, Alabamos, būk nuteisti mir- rime padidinti kovą už jau- kė. Betgi vietine Socialde-1 išėjo daugiau, i.„.
PPpj'tin negrai jaunuoliai paša-, puolių gyvybės išgelbėjimą. | mokratų kuopa užgyrė refe-:mainierių į streiką prieš al- tus, kad jie kovoja prieš di-

Sa-įjuos ir tuomi praras savo

-------  metu ir 6 mėnesius.
Kuomet Zinovjevas kalba apie grado fabrikas “Sovkabel” 

sugedusius elementus Partijoj, ipgį užbaigė savo planą, 
tai jis juos palygina su “tara- Į 
konais” ir sako: “Kada grįčio- 
je atsiranda tarakomi, tai kad 
pasiliuosuoti nuo tą parazitu, 
žmogus naudoja karštą vande- _. 1 ]• • • •
nį arba kokias nors kitas prie- j Įj|Qg]| p0tVlD13I 
mones prieš vabalus... Bet. 
niekas neuždega patį namą.1 
Tokitj idiotų mažai pasaulyje! BERLYN.— Čia
Partijos apvalymai jr yra to- pranešimas iš Vilniaus, kad, ZV _ 
kia priemone, kaip apvalymas vįsoj Vilnijoj užėjo didžiau-isybės yra, tai 
klausykite tų, kurie siūlo jums 1 
mesti namą, (partiją) išeiti iš į 
jos ir padegti ją! j 
padegėjams ir kurstytojams.”

Pas mus lietuvius kaip tik 
tą dabartiniu laiku pergyvena- j§plovė p0 jaįs žemę. Žmo- 
me. Is namo—partijos svetimi 1 .. c.. —
elementai valomi. Kiti užsimojo 
padegti patį namą—partiją. Ta- .•; 
čiaus darbininkai nedaleis prie tai atsidūrė pavojuje, 
to. r !gybė sodžhi apleista. Labai

Minimas vertimas itin įdo- daug ŽUVO gyvulių, 
mus ir pamokinantis raštas. 
Patartina atydžiai kiekvienam------------------
peiskaityti.--------  Nuteisto Mirtin Jaunuolio

Motina Atvyko į New York?

išėjo daugiau, kaip 11,000 vo pareiškę per kelius kar-

Vilnijoje

kę, kad jie nenori Tarptauti-1 I 
!nio Darbininkų Apsigynimo, 
, paramos ir kad jie pasmer- 
! kią komunistus ir tt. Sako, 
kad tokį pareiškimą davė 
jaunuoliai jų buvusiam ad
vokatui Roody ir keliems 
kunigams, kurie juos aplau

HondurosJRevoliucija 
Esanti Numalšinta

Hon- 
kad

■ c du ą. a,ts s' ul^c. 1 Įsu -'gų kapojimą. Gap kasyklos, strikto vLZLJ, 
|tas to distrikto kuopas reni- išmetė 1,200 mainierių iš Brennan ir kiti. __ ,
jti Komunistų Partiją kovo- darbo, o likusius 600 verčia bar bijo netekti reputacijos 
ije prieš fašistų valdžią. atlikti visa darba. ka atlik-'nas tuos viršininkus!

strikto viršininkus, kaip 
. Na, o da-

i TEGUCIGALPA.— 
duros valdžia skelbia, 
revoliucija esanti numalšin
ta ir jos vadai pasidavę ar- 

Kiek tame pranešime tei-įbą bėga iš kovos-lauko. Val- 
kiek-

gauta ikg kalėjime.

i dar sunku ’ džios armija laimėjus 
si potviniai. Išsiliejo iš'spręsti. Bet jau tas faktas, i vieną mūšį.

■ krantų upės ir upeliai, kad pareiškimą daro niek-,1 __________
Netikėkite Daugelyje vietų žmonių pri- 'šas Roody, kuris 

gere. Kitose vietose sugriu- į jaunuolius nuteisti
• vo namai, kuomet vanduo ’

LKLas, vieną niubį. 
niek-! __________

padėjo i i #
. , . . . mirtin Sovietu Sąjungosir kunigai, parodo, jog ruo-1 °
šiama nauja konspiracijai Kompartijos

nes pėsti negali praeiti. Vii- prieš tuos jaunuolius. Vei- * «
na-Dwinsk geležinkelio til- kiausia tie atbulakalnieriai ApValyillOS 
tai atsidūrė pavojuje. Dau- jaunuoliams visokių purvų 

Po “Laisvės” suvažiavimo 
Pruseikai ėmė net dvi savaites 
iki parašė pareiškimą tuo klau
simu, ir tai tik sulaukęs tris 
laiškus nuo draugų. Tai bent 
“vadas”! Parašęs tokį “auto
ritetingą” pareiškimą (“Vii.” 
vas. 23) ir vėliau antrą, vėl nu
tilo.

Turbūt'pergili iškasta sau 
politinė duobė... Dabar a nt 
kranto stovi—dūmoja. Hm, pri
sipažinti, kad klaidą dariau,

NEW YORK. — Vakar 
čionai pribuvo motina nu
teisto mirtin negro jaunuo
lio Patterson. Ji atvažiavo 
kviečiama T.D.A. ir padės 
rinkti aukas delei gynimo 
nuteistųjų jaunuolių.

unaras neleidžia; pult duobėn ' Komunistu Laimėjimai
■» f/ri Izrvlzi fYnvnn Ilnv hicd/i I *

Berlyno Dirbtuvėse
irgi ne koki garbė. Dar biskį ’ 
patylėsiu, gal prielankesnis 
jalis papūs...

ve

Komunistai Padidino 
Balsų Skaičių

di-PARYŽIUS.— Betuno 
strikte buvo nauji rinkimai 
nario į parlamentą. Komu
nistų kandidatas gavo 5,814 
balsų, o pereitais rinkimais 
už komunistus tebuvo pa
duota 3,669. S o c i a 1 i s t ų 
Partijos kandidatas, kuris 
buvo statomas • suvienyto 
buržuazijos fronto prieš ko
munistus, gavo 12,436 bal
sus.

BERLYN. — 32 chemiki- 
niuose fabrikuose įvyko 
darbininkų tarybų rinki
mai. Revoliucinių unijų su
rašąs gavo 4,896 balsus, o 
už socialfašistus paduota 
3,210. Palyginus su perei
tais metais, šiemet rinki
muose revoliucinė opozicija 
laimėjo 30 nuoš. daugiau 
balsų.

' Sibire Statomi 
auji Fabrikai
Sovietų valdžia stengiasi 

Sibire išvystyti plačią pra
monę. Nutarta pabudavoti 
30 naujų fabrikų delei linų 

.ir kanapių apdirbimo, 
šiol tebuvo 9 fabrikai.

Iki

PATERSON, N. J.
Šiandien, bal. 25, Paterso- 

ne rengiamos svarbios pra
kalbos. Kalbės d. A. Bimba 
iš Brooklyno. Prakalbų vie
ta: 62 Lafayette St. Prasi
dės 7 v. vakare. Įžanga vi
siems veltui.

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės kviečiami da
ly > auti,

atlikti visą darbą, ką atlik-j pas tuos viršininkus!
Įdavo 1,800. Kasėjai 
darbą, reikalaudami,

mete 
kad 

j visiems darbininkams būtų
’ Komunistę Partija£ i panaikinta check off ’ sis-

~ . .. jtema, ir kad būtu mokama
BERLYN.— Thuringijosi diening aiga ir tt.

valdžia, vykindama Hinden-1
burgo diktatūrą, išleido ofi-; Bet streikas eina 
cialį pareiškimą. Ten aiš-įPa^ vaga, kaip kad ir kiti į linkus

Diktatūra Prieš
Čia tenka dar ve kas pa

minėti. Daugherty ir Fi
sher sapnuoja apie suorga
nizavimą naujos unijos ir 
sušaukimą trijų distriktų 
konferencijos.

Streikui turi 
tokia patys mainieriai 

streiko

vadovauti 
per skait- 
komitetus,

VltVAi LJUJ. v j.ui\imu. A VU UA0- | A-------  <-? / X '

kiai pasakoma, kad diktatu-i buvę neorgnizuoti, palaidi, kurie turėtų būti išrinkti 
ra tapo įvesta del komunis- Glen Alden Coal Kompani-j kiekvienam lokale. Is visi^T 
tinio veikimo ir prieš ko- 'jos streiką vede Genei alis lokalinių streiko komitetų 
munistus. Fašistai visai ne-i Skundų Komitetas, kuliam tuii susidaiyti \ ienas gene- 
minimi. O Berlyno socialde- mainieriai pasitikėjo, kad iialis komitetas. I askui tu- 

jmokratinė spauda tvirtino,’jis ves teisingai ir bus lai-Iri eiti masinis pikietavimas 
kad diktatūra atkreipta: mėti jų reikalavimai. Bet,ir organizavimas pašalposkad diktatūra

pripasakojo apie komunis
tus, apie kuriuos nuteistieji . . . . __________
jaunuoliai nebuvo pirmiau į davimai apm pasekmes ya-
girdėję. Antra, jaunuoliai .^omumstų Partijos. Bado Streikas PficŠ
lyra tikinti, religiniai išauk- ^ni^aHe Prašalinimą Darbininko 

•g buvo rasti kaltais įvairiais --------
jiems daromais užmetimais. TOKIO.— Japonijos 
O išklausinėta 1,273,000 na- bininkai griebiasi i

'lėti, tai gal juos pragaru 
grūmojo, jeigu jie neišeis 
prieš komunistus. O gal pa-, 
sirodys, kad visas praneši-j 
mas yra bjaurus melas.

Svarba Ne Asmenyse, Bet 
Principe

už nuteistus 8 jau
tai nėra reikalas 

gyvybės gelbėjimo.

Kova 
nuolius 
vien jų 
Čia įveltas didžiausios svar
bos principas, principas kla
sinio solidarumo tarpe 
juodveidžių ir baltveidžių 
darbininkų. Jie nuteisti 
tam, kad sukiršinti juodvei- 
džius prieš baltveidžius, 
kad sugriauti tą vienybę, 
kuri mezgasi pietinėse val
stijose. Todėl kova už jų 
gyvybę yra visos darbinin
kų klasės reikalas, nepai
sant, kaip prieš ką tie jau
nuoliai, delei nežinojimo pa
dėties, kalbėtų.

KUNIGAI TERORIZUOJA NUTEISTU MIRTIN 
JAUNUOLIU TĖVUS; GĄSDINA PRAGARU, 

JEIGU JIE REMS T. D. A.
CHATTANOOGA, Tenn. 

Susidarė grupė kunigų, ku
rie pradėjo terorizuoti nu
teistų mirtin jaunuolių tė
vus. Jie lenda pas juos ir 
grūmodami pragaru reika
lauja, kad jie atmestų Tarp
tautinį Darbininkų Apsigy
nimą ir Lygą Kovai už Ne
grų Teises, organizacijas, 
kurios kovoja už jaunuolių 
gyvybės išgelbėjimą. Bet 
nuteistųjų tėvai atmetė tuos 
buržuazijos agentus kuni
gus. Jie pasakė, kad tai yra 
vienatinės. organizacijos, 
kurios susirūpino jaunuolių 
gelbėjimu, kad jos jau at-

siuntė du advokatu jų 
nimo reikalu rūpintis.

Nuteisto jaunuolio Pat- 
tersono motina pasakė: 
“Kunigai peiliu duria mano 
sūnui iš užpakalio, kuomet 
jie atakuoja T. D. Apsigy
nimą.”

Roy ir Andy Wright mo
tina, kuri dirba dirbtuvėj 
už $5 į savaitę, pasakė, kad 
ji pasirengus mesti darbą ir 
atsiduoti Tarptautin. Dar
bininkų Apsigynimui, jeigu 
ši organizacija norėtų ją 
siuntinėti delei rinkimo au
kų gynimui.

gy-

MASKVA. — Paskelbta taiP Pat ir Prieš fašistus.
Bet iir organizavimas pašalpos 

skaudžiai apsiriko kasėjai, fmainieriams.
Su Shamokinu skirtingiau: Nacionalė Mainierių Uni- 

. Ima i ja stato šiuos reikalavimus: 
Daugherty ir 1. Prieš uždarymą kasyklų, 

Fisher, bet jie neturi jokio arba dalies kasyklos, prieš 
! supratimo apie streiką, ir dirbimą dviem permainom, 
i kaip jis turi būti vedamas, j prieš diskriminaciją, prieš 
| Antradienį (bal. 21 d.) lai-iskubinimo sistemą. 2. Turi 
kerne konferenciją, kad su- būt mokama dienos alga 

Įdarius bent kokią vadovy- kiekvienam darbininkui, ku- 
bę, kad streikas būtų veda-'ris tik negali uždirbti, dirb

inąs, kaip reikia. Sutiko ( damas ant kontrakto. * 3. 
'Daugherty ir Fisher trečia-i Kompanija turi apmokėti 

mainierių pagelbininkams. 
4. Jokių kaupų nedėti. 5. 
reikalingą materiolą turi 
nuvešti i vieta ir išlioduoti 
kompanijos darbininkai. 6. 
Prieš “check off” sistemą.

Streikas gyvena krizį de
lei stokos tinkamos vadovy
bės. Nacionalė Mainierių 
Unija deda visas pastangas, 
kad pastatyti ant laimėjimo 
kelio.

,ten neturi vadovybės.
: vadovavimą ~

t dar-i 
naujos 1 

irių. Pabarimas duotas 156,- priemonės kovai su bosais, i 
■ 916 narių už tokius daiktus,, Dažymo ir Audimo kompa- 
■kaip girtuokliavimas ir pa-unijos 200 darbininkų paskel-1 
‘ laidumas disciplinos klausi- Į be bado streiką prieš praša-1 

me. Tiktai todėl Sovietu |linimą vieno darbininko iš’ . . , .. ,. . . ,„ •• •
partija tokia kieta, tokia i darbo. Darbininkai užsida-i 1 c(?n e\ J *■
karinga, kad ji nuolatos ap-ii'ė dirbtuvės sandėlyje ir at- Pa 1 ^ranąbn P10^

nu Komiteto, kuris suside- 
da iš 14 nariu, atsilankė tik 
4, žymiausi vadai. Kuomet 
Myerscaugh pareiškė, kad 
Įeiname prie darbo ir perbė
kime visą padėtį, kaip strei
kas eina, pasekmingai, ar 
ne, Daugherty pareiškė, kad 
dar laukia poros vyrų. Bet 
nesulaukę, išvyko jieškoti 
jų. Po kiek laiko grįžę pa- 

algos kapojamos, o Sovietų | reiškė, kad negali laikyti su 
Sąjungoje jos sistemačiai mumis susirinkimą, kad di- 

‘ strikto viršininkai atakuos

bininkai griebiasi

valoma nuo sugedusio bei: sisako valgyti, 
svetimo elemento, prisipla-1 _____
kusio prie partijos.

9 Žuvo, 34 Sužeista
Bal.LILLE, Francija.— 

23 d. traukinio inžinas už
kliudė į busą ir ištaškė. De
vyni žmonės užmušta, o 34 
sužeista.

; Sovietų Jūrų Darbininkams 
: Pakeliamos Algos

MASKVA.— Sovietų Są- 
jungos jūrių darbininkams 
pakeliamos algos nuo 15 iki 
40 nuoš. Visose kapitalisti
nėse šalyse darbininkams

Rep.

IS LIETUVOS
I keliamos augštyn.

Finai Darbininkai 
Važiuoja Į S. S. S. R.

Skustuvu Persipjovė Gerklę
Balandžio 2 d. Veršvų 

kaime, Raudondvario valse., 
pil. Kotrina Asovskienė per
sipjovė skustuvu sau gerk
lę. Nukentėjusi nuvežta 
Kauno ligoninėn gydytis.

Atkeršijo
Ašmintos valse., Išlaužos 

kaimo gyv. Kazys Jurkša 
pykosi su Juozu Petrausku. 
Jis Petrauskui norėjo at
keršyti už kojos sužalojimą. 
Ir atkeršijo.

Vieną šventadienį Išlau- 
žos bažnytkaimy K. Jurkša, 
radęs Gylaičio kluone gulin
tį girtą Petrauską, jį užmu
šė suduodamas branktu ke
letą smūgių į pakaušį ir 
smilkinį.

BOSAI DREBA IŠ BAIMES DEL GEGUŽINES DE
MONSTRACIJŲ; DARBININKAI RENGIASI 

I KOVį PRIEŠ ALKI

TORONTO, Canada. — 
200 finų darbininkų važiuo
ja į. Sovietų Sąjungą. Tai 

j daugiausia lavinti namų 
statymo pramonės darbi
ninkai. Kanados spauda ta- 

' šor kad daugybė ir kitų dar-
Amerikos kapitalistai ir.dojimą ir priespaudą. Ypa- bininkų norėtų važiuoti į 

jų valdžia visais būdais no- tingai šieemt, kuomet pa-1 darbininkų respubliką, 
ri pakenkti darbininkų de- i šaulyje. yra 25,000,000 be- 
monstracijoms Gegužės Pir-'darbių, gegužinės demon- 
mą Dieną. Kad užbėgt dar-istracijos pilnos didelių gali- 
bininkams už akių, tai Hoo- mybių. Jos gali supurtyt 

tą dieną paskelbė visą kapitalistinį pasaulį.
Amerikos susipratę dar-

PHILADELPHIA, PA.
7 » *s i

veris 
“Vaiku Sveikatos Diena.” 

€• # I A.
Amerikos Legionas taip pat'bininkai, po vadovyste Ko 
ruošia .savo demonstracijas 
prieš darbininkus.

Kodėl bosai taip bijo ge
gužinių demonstracijų? Ogi 
todėl, kad Pirmoji 'Gegužės 
yra tarptautinė darbininkų 
klasės solidarumo diena. 
Tos demonstracijos parodo 
darbininkų karingumą, pa
siryžimą kovoti prieš išnau-

Kalbės Drg. A. Bimba
Balandžio 26 d. Frankfor- 

do ALDLD. ir Philadelphi- 
.. jos K. P. Lietuvių Frakcija 

munistų I artijos^ uoliai jrengia prakalbas d. A. Bim- 
luosiasi prie gegužinių de- ų)aį su koncertine progra- 
monstracijų. New Yorko.ma> 92g e. Moyamensing 
mieste darbininkai susi- Avė., Lietuvių Tautiškoje 
rinks Madison Square aikš-1 Salėje, 2 vai. po pietų. Mo
teli ir paskui trauks į Union men tas svarbus, prakalbos 
Square aikštę. Visos lietu-! svarbios ir kalbėtojas ger
vių darbininkų organizaci- j ras. Visi eikit į šias svar- 
jos dalyvaus šioj suvienyto i bias prakalbas.
fronto demonstracijoj. j Komisija.

RENGKITES PRIE PIRMOSIOS GEGUŽES DEMONSTRACIJŲ! . »
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Haiti Kova Prieš Amerikos Imperializmą

HMMR1 T;APŽVALGA CENTRO BIURO RAPORTAS
šeš tądien., B aland. 25, 1931

TRUPINIAI

' Anglijos Darbininkų 
1 Judėjimo Veterano Balsas

Tom Mann, veteranas va
das Anglijos darbininkų ju
dėjimo, kuris drąsiai ir ko
vingai vedė kovą prieš dar
bininkų klasės priešus per 
pereitą pusę šimtmečio, da
bar savo 75-tose gimimo su
kaktuvėse išleido atsišauki
mą į darbininkus, raginda-1 
mas remti amnestijos kam- 
ipaniją, kurią veda Tarptau- 
I tinis Darbininkų Apsigyni
mas delei besąlyginio pa-- 

jliuosavimo visų klasinės ko-1

Kuriasi naujas sukilimas prieš Amerikos imperializ
mą. Vėl prasideda maištai prieš Wall Stryto kapitalo 
viešpatavimą Haiti saloje; kyla darbininkai ir kaimie
čiai prieš amerikinius lupikus, pati Washingtono val
džia pripažįsta, kad Haiti respublikoje “gręsia didelė be
tvarkė,” supraskite, haitiečių ko\ia prieš savo pavergė
jus.

Haiti yra sala su 2,454,000 gyventojų ir 43,353 ketvir
tainėmis myliomis žemės; jinai giili svarbioj Jungtinėms Į 
Valstijoms vietoj, iš kariško atžvilgio, būdama netoli1^0.? au^ų, esamų dabar ka- 
Centralinės Amerikos ir Panamos kanalo. Nors Haiti liejimuose Jungtinėse Valsti- 
iš vardo yra laikoma “laisva” respublika, tačiaus joj peri jose.

, paskutinius 30 metų amerikinis ipiperializmas varo sa-1 Savo pareiškime, 
vo kruviną smurtą; Amerika stato haitiečiams Dėdės Ša
mo doleriais nupirktą valdžią 117 baisiausiai engia prole
tarinius ir pusproletarinius gyventojus. Laike savo vieš
patavimo Haiti’j e, Amerikos kapitalizmas yra ten išžu
dęs tūkstančius valstiečių ir dar$iAinkų, ir tęsia savo žu
dynes dar ir po šiai dienai.

Pusantrų metų atgal prezidento Hooverio valdžia bu
vo pasižadėjus ištraukti savo armiją ir laivyną iš Haiti; 
bet vietoj to, hooveriniai imperialistai, ypač pastaruoju 
laiku, siunčia ten vis daugiau ginkluotų savo pajėgų.

Haitiečių liaudis nebegali pakelt dvigubo dabartinio 
jungo, Amerikos imperializmo ir sunkios dabartinio kri- 
zio naštos. Haiti saloje ryškiai vystosi revoliucinis ju
dėjimas. O tai bus praplatinimas tos ginkluotos kovos 
prieš Amerikos imperializmą, kurią dabar veda sukilė
liai Nikaraguoj ir Hondurase.

Visus tuos revoliucionierius hooverinė valdžia vadina 
“banditais” (galvažudingais plėšikais). Tačiaus net Wa
shingtono kongresmanas W. Ayres mato reikalą pasa
kyti tiesą, jog valdžia banditais vadina revoliucionierius, 
kuriems numalšinti jis pats reikalauja pasiųst kariuo
menės ir karinių laįrų. O su šitokiu pasiūlymu pilnai ’ 
sutinka plėšrioji Amerikos valdžia. < Tik jinai niekšiškai j 
veidmainiauja, būk savo ginkluotas’ spėkas į tas sukilu- į 
siąs šalis siunčia apsaugojimui “nekaltų Amerikos pilie-. 
čių gyvybių ir jų turto.” Parūpo, mat, “nekaltos gyvy
bės” Amerikos buržuazijai, kuri nekaltai nužudė darbi-

tęsia savo žu-

kiškai sako pamokslus prieš 
smetoninius fašistus. Gir
di,

kovo mėn. 22 d. Širvintų kle
bonas kun. Juraitis sakė len
kų kalba prieš vyriausybę nu
kreiptą pamokslą.

O smetoniniai fašistai ir 
jų šalininkai tuomet lietu
viškai užgiedojo. Esą,

Nepatenkintų kun. Juraičio 
kalba klausytojų dalis pradėjo 
giedoti lietuviškai. Likusieji 
klausytojai, taip pat supratę, 
kad pamokslas buvo kreipia
mas prieš vyriausybę, pritar
dama giedantiems, pradėjo 
šaukti: “Nereikia bažnyčioje 
politikos! Mes atėjom pasi
melsti ir paklausyti pamokslo, 
bet ne politikos! Tokias pra
kalbas prašome sakyti Jociaus 
salėje ir bažnyčios nepaversti 
mitingų vieta!”
Klerikaliniai ir smetoni

niai fašistai ėdasi net “die
vo namuose.” Kunigai kiek 
galėdami naudoja bažnyžias

Rytinių Valstijų Lietuvių Komunistų Konferencijai, 
Balandžio 11 ir 12 d.

, išleis-j 
tam Londone, Tom Mann j 
pabrėžia tą faktą, kad Moo- j 
ney San Quentin kalėjime 
tvirtai užsilaikė per pereitą 
penkiolika metų. Jis nu
džiunga, kad Mooney savo 
nesenai išleistoj_ biošiuiėlėj savo politikai, o smetoniniai 
griežtai pasisakė pries Cah- fa§jstai? būdami valdžioje
fornijos ir visos šalies “dar
bininkų vadus,” kurie pa
gelbėjo laikyti jį kalėjime 
per daugelį metų. Mooney 
išleista brošiūra yra kovin
gas atsišaukimas į viso pa
saulio darbininkus sekti pa
vyzdį Rusijos darbininkų, 
kurie išgelbėjo jo gyvastį 
1917 metais masinėmis de
monstracijomis. * Mooney 
savo atsišaukime toj bro- 
šinroj kalba už masinį vei- 

'kimą, kaipo vienatinį būdą 
I paliuosavimui politinių kali
niu, v 

Tom Mann, kui

bando sustabdyti priešsme- 
toninę propagandą. Fašistai 
nori, kad kunigai jiems tar
nautų, o kunigai, jausda
miesi “dievo tarnais”, nori 
būti augščiaus smetoninių 
fašistų — siekiasi valdyti 
Lietuva.

ir

is išleido 
del Tarptauti-ninku vadus Sacco ir Vanzetti ; kuri dabar devynis Ame- atsišaukim 

rikos piliečius darbininkus skiria elektros kędei Scotts- nio Darbininkų Apsigyni- 
boro, Alabamoj; pagailo “nekaltų gyvybių” tai buržua- mo 
zijai, kuri teismiškai stengiasi nugalabinti penkis strei- kampanijos, pasirodė prie- 
kierius Patersone, N. J.,; kuri lynčiuoja negrus darbi-1 šakyje darbininkų judėjimo« f ' V V

ninkus ir kurios policija ant vietos šaudo demonstran- Į 
tus ir streikų pikietininkus!

Šalin imperialistinius išnaudotojus su jų melais! Lau
kan amerikinę priespaudos ir teroro armiją iš Nikara- 
guos, Haiti iv Honduras! Šitie obalsiai bus vieni iš skau
džiausių reikalavimų, kuriuos iškels milžiniškos demon
struojančios minios Jungtinių Valstijų darbininkų, ko
vingai apvaikščiodamos Pirmąją Gegužės! O tose mi
niose šiemetinėj Pirmojoj Gegužės turi būti ir lietuvių 
dąrbininkų ir bedarbių daugiau, negu bet kada pirmiaus.

Lietuviu Darbininkų Organizuotas Dalyvavimas 
Pirmoj Gegužės

Tik nuo pernai metų lietuvių darbininkiškos organi
zacijos pradėjo plačiau dalyvaut didžiosiose demonstra
cijose; ir dar pirmu kartu daugelis jų pasirodė su savo 
vėliavomis ir užrašais tuose tarptautiniuose darbininkų 
išstojimuose.

•Tai gera pradžia. Toks ir kaskart skaitiingesnis mū
siškių organizacijų dalyvavimas turi pasidaryti nuolati
niu reiškiniu visuose masiniuost žingsniuose, vadovauja- 
niuosę .Komunistų Partijos. Tą reikalą turi lietuvių dar- 
biniflkiškos organizacijos ypač dabar laikyti mintyje, be
sirengiant’ į Pirmosios Gegužės demonstracijas.

! Literatūros Draugijos kuopos, Darbininkių Susivieni- 
jilHo ir Tarpt. Darb. Apsigynimo kuopos, darbininkiškai 
pažangios pašalpinės draugijos, proletariniai kliubai ir 
visos kitos klasinės organizacijos privalo susitart urmu, 
kaip organizuoti kūnai, eiti į bendrąsias visų tautų dar
bininkų demonstracijas, su savo vėliavomis, su dideliais 
plakatais (su angliškai išrašytais ant jų reikalavimais ir 
obalsiais, kuriuos kelia revoliuciniai darbininkai.)

vedamos amnestijos

kaipo kovingas darbininkų 
įvadas 1889 metais, kuomet 
jis vadovavo prieplaukos 
darbininkų streiką. Jis tais 
pačiais metais patapo pre
zidentu prieplaukos darbi
ninkų unijos. Per 40 metų 
jis užėmė vadovaujančias 
vietas darbo unijų judėjime 
ir darbininkų politiniam ju
dėjime Anglijoj. Jis buvo 
prezidentu Ship, Dock Ri
ver Workers Unijos, gene- 
raliu sekretorium Amalga
mated Engineer’s Unijos, 
generaliu sekretorium Ne
priklausomos Darbo Parti
jos. Buvo redaktorium 
įvairių darbininkų laikraš
čių. Taipgi su prakalbomis 
važinėjo Franci j o j, Belgi
joj, Vokietijoj, Ispanijoj, 
Švedijoj, Norvegijoj, Nau
joj Zelandijoj, Pietų Afri
koj, Jungtinėse Valstijose ir 
Rusijoj. Jis karštai remia 
pirmutinę darbininkų res
publiką—Sovietų Sąjungą.

Amnestijos kampanijoj 
del paliuosavimo visų politi-1 
nių kalinių ne tik vienijama .
Amerikos revoliuciniai dar- «Jas^ Nicaraguos

jų simpatikai bruzdėjimas prieš Amerikos 
L Darbininkų imperialistus baisiai nepa- 

bejį tinka prezidentui Hoove- 
rįui. Pastarasis pareiškė, 

gelbsti i stikHmio vadas Sandino 
- “yra šaltakraujis banditas,”

Katorgos Taisyklės 
Lenkijos Fabrikuose

Lietuvos darbininkų
i kaimo biednuomenės dvisa
vaitinis laikraštis “Balsas” 
balandžio 10 d. laidoje rašo:

Visoje eilėje Lodzės ir Var
šuvos fabrikų "Samdytojai įve
dė “naujas taisykles” darbi
ninkams. šitos “naujos taisy
klės” nustato tvarką, panai-

i kinta 1905 m. darbininkams 
spaudžiant, štai kai kurios iš 
tų taisyklių:

1) Už penkių minučių pasi
vėlavimą darban darbininkas 
baudžiamas 50 grašių.

2) Už keturis pasivėlavimus 
darbininkas atleidžiamas iš 
darbo.

3) 1 išeinamą vietą darbo 
metu galima cit tik vieną kart 
ir. tai tik 5 minutėms. Už ėji
mą daugiau kaip vieną kart 
ir ilgiau 5 min. darbininkas 
baudžiamas 50 grašių.

4) Darbo metu draudžiama 
šukuot plaukus, prasižengėliai 
bus baudžiami 20 gr.

5) Darbininkai privalo be 
atsikalbinėjimų klausyt meis
terio ir netur teisės jį. keikt. 
Nusikaltusieji bus ūmai pa- 
liuosuojami iš darbo.

6) Atšaukiama darbininkų tvarkis parašytas jau daugiau
teisė turėt savo atstovus.

Ponas Hooveris Prakeikia 
Sandino

WASHINGTON— Nau- 
liaudies

Jungtinėse Valstijose randasi 
suvirš 5,000,000 asmenų, kurie 
yra 65 ar daugiau metų am
žiaus. Aprokuojama, kad iš jų 

4,000,000 yra betokius Butkus, kada jie yra at- a‘Pie suvirš
viri revoliucinio judėjimo prie- cento ir jų padėtis labai bloga, 
šai? Reiškia, turtingiausioj pasaulio

Mūsų spauda privalo pla- i šaly randasi milionai nusenusių 
čiausiai aprašinėti visas K. P. iv.VrU ū’ moterų ubagiškoj pa- 
kampanijas. Ją privalome re- dėty.
voliucionizuoti. Turime dru-; -----;—y
tinti ir plėsti Kl P. skyrių, taip Amerikoj, kaip ir kitose ka- 
pat raštai iš dirbtuvių ir t.t.! pitalistinėse šalyse, turtas ran

dasi mažos parazitų saujalės 
Dešinysis Oportuilizmias rankose. Todėl milionai žmo- 
Pas mus pasireiškė didelių V’1’ s^uls^a-

dešinių nukrypimų ir tiesiai i v Profesorius W. L King, bur-^ 
neleistinų dalykų. Mes nekovo- zuazinis statistikų ekspertas, 
jome prieš ištižimą ir visokio aprokuoja., kad Jungtinėse Val- 
plauko apsileidimą. Kas kaip ' stijose turtas sekamai dalinasi : 
nori, kalba, zurza ir viskas “ge- turtingieji, kurie sudaro tik 2 
rai.” “Laisvėj’ ir “Vilnies” nuošimčius gyventoją, kontro- 
įstaigos buvo pradėję virsti kuoja 60 nuošimčių šalies tur- 
priešpartinės atmosferos įstai- ^duyine klasė, kuri sudaro 
gomis. Tie elementai, 
pasitraukę iš partijos, 
Butkus, dirbo mūsų įstaigoje ir 
skleidė prieš K. P. i_____
Prie jų prisidėdavo mūsų par-; 
tijos nariai, su neva “kritika ”| 
partijos klaidų. Taip negali 
toliaus būti. Jeigu partijos na
rys mato ką blogo partijoje, tai į 
jo pareiga eiti į partijos viene
tą ir ten taisyti tas klaidas, o 
ne zurzėti pakampėmis.

Man

Raportuoja drg. A. Bimba »
(Tąsa)

Partijinį Darbą Apleidom
Komunistų Partija buvo pas 

mus apleista. Jeigu mes, drau
gai, prisiminsime, kaip ener
gingai dirbome tam, kad su
tverti naują p a š a 1 p i n ę 
organizaciją, mes rašėme, sakė
me prakalbas ir ėjome per stu- 
bas, kad gauti naujų narių, 
bet kada ir kur mes taip dir
bome del Komunistų Partijos? 
Mūsų draugus sunku įtraukti į 
partijos veikimą. . . Per pasta
ruosius 5-6 mdtus Komunistų 
Partija pas mus lietuvius dar
bininkus buvo nustumta į už
pakalį. Ir mūsų judėjimas, ko
munistinis judėjimas lietuviuo
se darbininkuose žus, jeigu ši 
konferencija nepastatys darbo 
kaip reikia. Bet jeigu mes, kai
po komunistai, suprasdami sa
vo pareigas, mesimės su padvi
gubinta energija į darbą už 
partiją, tai greitai pamatysime 
vaisius, ši konferencija priva
lo suprasti tą ir pasukti visus 
mūsų draugus už stiprinimą K. 
P.

Mes darėme klaidą ir su tais ; Man teko šiomis 
mūsų draugais, kurie iššliaužė ' pakalbinti vienas draugas dar- 
iš partijos. Mes nedarėme skir-įbininkas į partiją. Jis atsakė: 
tumo, mes žiūrėjome į juos, I “Buvo čia Prūseika ir jis sa-j 
kaipo į lygius K. P. nariams. O'ke, kad partijoje yra blogų da- 
tai buvo klaida. Mes labai tan-Jyką- Todėl aš ir nestoju.” 
kiai neatsirubežiuodavome ir ■ Vadinasi, partijos vadas atkak į 
nuo atvirų renegatų; mes leis-įminėja darbininkus nuo parti 
davome K. P. nariams palaiky-• jos. 
ti ryšius su tais renegatai.!
Tai nedovanotina klaida. Aš I kovą tam ištižimui ir oportuniz- 
nesakau, kad mes privalome i niui.
pulti ant kiekvieno draugo, kų-1 Pašaipiuose organizacijose ! v 
ris apleidžia partiją ir ji pa-j mes nepravedėme tos linijos,1 ‘ ‘ ‘
smerkti. To neprivalome da-j kurią privalėjo pravesti Centro: 
ryt. Bet mes turime duoti jam Biuras. SLA. mes oportunisti-' 
suprasti, kad jis jaustų, jog jis nėmis metodomis kovojome — 
jau nėra lygus kovotojas su K. daugiausiai už vietas ir iškelda 

kada jis pasitrau- mi fašistinių-vadų pinigų eik-;
organizuotų parti- vojiriią. '

kurie i'33 nuošimčius gyventojų, turi 
kaip 135 nuošimčius viso šalies tur- 

- J to; gi biednieji, kurie sudaro 65 
nuodus. nuošimčius gyventojų, turi tik 

j 5 nuošimčius šalies turto.

P. nariais, 
kė iš. mūsų 
jinių eilių.

Mes per pastaruosius kelis

Tai yra beprotiška sistema. 
Milionai darbo žmonių, kurie 
turtus pagamina, nieko neturi, 
o tie, ką daugiausia nieko ne
dirba, yra tų turtų viešpačiais.

:Už tai darbininkai turi organi
zuotis ir kovoti už tokios siste- 

dienomis mos panaikinimą.
Martin Code], galva Radio Ži- ■ 

mių Biuro Washingtone, sako, 4 
jog Sovietų Sąjunga daro dide
lį progresą radio srity ir kad 
greitu laiku ji toj srity užims 
pirmą vietą visam pasauly.

Soviptų Sąjunga sulig Penkių
Mes turime paskelbti griežta f P1?n0, tulJU

‘ (1933 metais) 14,000,000 radio 
priimtltyų.

Viena iš dviejų pasauly di-
1 radio perleidimo sto- 

įčių randasi Maskvoj. Jos var- 
;das “Komintern.” Turi 100,- 
.000 wattų spėkos. Antra di- 
l džiausią pasauly stotis nesenai 
tapo atidaryta Romoj.

4 1 Sovietai turi 46 kitas radio
Tiesa, 1929 metais C. ■ perĮeidimo stotis ir dar 60 bu- 

B. jau pradėjo kiek sukti t?ai‘lįaVoja
res į klasių kovos pusę, kad j Netoli Maskvos budavojama '

metus neturėjome CB. sekreto- SLA. kuopose būtų keliamas į milžiniška 500,000 wattu radio
riaus, kuris visą savo laiką pa
švęstų del drūtinimo komunisti
nių frakcijų. Ir to sėkmėje 
mūsų komfrakcijos labai apį- 
ro, ir tas padrąsino oportunis
tus pulti ant K. P.

Dabar CB yra padėjęs drau
gą, kuris veik visą laiką atiduo
da komunistinių frakcijų buda- 
vojimui ir stiprinimui, vedimui j 
partijos darbų. Pirmiau mes 
turėjome labai mažai žinių, ar 
dar yra .kur nors lietuvių K. 
Partijoje, ar jau visai nėra. 
Dabar jau kas kita, užmegsta 
ryšiai. Mes turime dabar abe
juose laikraščiuose Komunistų I jį pasitikti,’kaip reikia. 83°kp. 
Partijos skyrius. Ir šiaip dau- kurioje buvo mūsų vadovauja 
giau rašoma ir kalbama apie!mį draugai, merdėjo oportuniz-1 KP i i i 7 ’ j- j v. padidėjo veik ant 30 nuošimčių.... |mo baloje, neparodė pavyzdžio 1

ALDLD. organizacija buvo . kitoms kuopoms. Kartais ko-i 
beveik vien tik knygų leidi- idilijose draugai daugiau paro- 
mui mašina. Kuopų susirin- dė kovingumo, negu centre: 
kimuose labai retai svarstoma' 
darbininkų klasės abelni 
kalai, pasitenkinama tik 
dienotvarkių. O tas dieno-

klausimas streikų ir tt., bet tai • stotįs 
ir pasiliko tik protokolų nu-| '  
tarimuose ir CB. pareiškimuo-1 Sulig J. V. Darbo Biuro sta- 

Mes nedirbome, kad kai- itistikų, daugmeninėj prekyboj 
pravedus gyveni-i (wholesale) kainos nukrito 17 

į nuošimčių laike vienų metų, 
. • organizacijose įnuo gruodžio mėnesio, 1929 me

mes perdaug bijome klasių ko-i tų, iki’gruodžio mėnesio, 1930 
vos klausimus iškelti. O tas bū-:nietų.j Bet, smulkmeninėj pre- 

i tinai reikia daryti. Ant tų i kybo j* (retail) kainos labai ma- 
klausimų mes galime ir priva-|žai nukritb. Pragyvenimo kai- 
lome numaskuoti visokius dar- na Junginėse Valstijose buvo 
bininkų priešus. Sename susi-j tik 6 nuošimčių žemesnė, negu 
vienijime (SLA) net tada, ka- gruodžio mėnesį, 1929 metais, 
da jau buvo aiškiai neišvengia-'' ~ . .... .. ... . 2 Suųg vėliausio apskaitliavi-!mas skilimas, mes nesirengeme J , ... i i i’ mo, dabartiniu laiku Maskvoj

lyra 2,750,000 gyventojų. -Nuo 
1926 metų gyventojų skaičius

se.
riąją .liniją 
man.

Pašai pinėse-

H

Kaipo dalis visuotinos kam- 
Įpanijbs pagerinimui gyvenimo 

ąlygų darbininkams kasyklų 
ritysę, bėgy šių metų bus pa- 

ibudavįta nauji namai del 750,- 
000 mainierių šeimynų, pasak 
“Moscow News” pranešimo. Iš 
jų nemažiau kaip 250,000 bus

' pabudavota Donbas anglies ka- 
! sykių srity. 100,000 Kuzbas ir 
i 30,000 Maskvos anglies kasyk
lų srity. .

pa- i_______

h
Laike mainierių streiko, į 

užėmė streiklaužišką 
Laisvėje” buvo j~~ 

smerkta tas, bet labai mažai 
mūsų kuopų į tai atsiliepė, nes 
nebuvo jos tam prirengtos. C 
B. tame labai daug yra kaltas.! 
Jis nedavė reikalingų informa-į 
cijų ir direktyvų apačioms.

Mes turime tas klaidas 
taisyti. Dabar CB. bando 
sukti griežtai mūsų liniją 

reikale.

rei- j “Tėvynė 
senu i poziciją. /M. . >

kaip 10 metų. Jis jau neatsa
ko dabartinėms kovų sąlygoms.. 
Reikia, kad ALDLD. CK. pa
gamintų naują dienotvarkį ir 
visoms kuopoms išsiuntinėtų, 
pagal kurį kiekviena kuopa 
svarstytų bėgamas darbininkų 
kovas. ‘ r ■
Kompartijos Kampanijos
Komunistų Partija yra dar-

pa-. pranešama, kad Maskvos 
Pa~1 elektros dirbtuvė užbaigė pen- ) 

kių metų planą į pustrečių me
tų su pradžia balandžio mėne- 

tšio. Tai yra milžiniška elektri
nių įtaisų gaminimo dirbtuvė; 
joje dirba 14,000 darbininkų. Ji 
lošia svarbią rolę šalies pramo
nės vystyme. J. S.

šalpįnių organizacijų
Pašalpos organizacijos turi būt 
antroji klasių kovos tranšėjų į? 
linija. Darb. priešai, toki Ge-

bininkai ir
TarptautinioįiPjrm einant į bendrąją demonstraciją patartina yra AnP;o.vn;mn 

ylsiėms tos ar kitos organizacijos nariams sueiti krūvon ° 1c £
ir sykiu maršuoti į paskirtą vietą. Kur viena organiza
cija jaučiasi tam permaža, gali susidėti krūvon ir kelios 
Organizacijos. Kiekviena tokia grupė turi išsirinkti tris 
draugus, kaip vadovaujamąjį komitetą (steering com- 
nįjtteė); o šis komitetas turi susižinoti su vyriausiu de- 
nįonstracijos vadovaujamu komitetu ir gauti iš jo pa- 
tvarKymus, kaip savo grupę vadovauti ir kaip elgtis įvai
riuose atsitikimuose, kokie tik galėtų pasitaikyti laike 
bendrosios demonstracijos.

MOPR organizacija pasau
linėj kampanijoj i 
amerikiniam tos organizaci
jos skyriui sudarant pašau-

Nori Chiniją Parduot Tau- gas, kad Tautų Lyga paim
tų Chiniją savo globon ir 

SHANGHAI.— Nankingo padėtų Chiang Kai-shekui 
valdžia deda visas pastan- kariauti prieš komunistus.

tų Lygai

linį judėjimą delei paliuo- F nužudytas. Tik bėda, 
savimo politiniu kaliniu zmo<ma, su jo .sugavimu. Pa- 
Jungtinėse Valstijose. tartina, kad vietoj siųsti ju- 

_____  zrmmkus, pats ponas Hoove- 
Iris nuvažiuotų ir bandytų 
Sandino pagauti! Sandino 
ir jo pasekėjai kovoja už 
Nicaraguos paliuosavimą iš 
po Amerikos letenos. f Štai 
kodėl Hooveris jį vadina 
“banditu.”

Lenkiškai Sako Pamokslus 
Prieš Smetoninius Fašistus

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” No. 71 nu
siskundžia, jog kunigai len-

bininkų klasės vadas. Reiškia,' gūžiai, turi ryšius su kitų tau- 
jos visos kampanijos yra visų i tų pašalpinių organizacijų vir- 
mūsų darbininkiškų organizaci-i šūnėmis, su visokiais 
jų kampanijos. O kaip mūsų i nais.” Mes turime 
organizacijos žiūri į jas? 
metame

v u turime, tai ir
kuris, girdi, turi būt sugau- j pareigas.

inšiuJ’i-
O kaip mūsų į nais.” Mes turime susirišti 

Nu-|su kitų tautų darbininkų pašal- 
kelis dolerius, jeigu pinėmis organizacijomis.

atlikome” savo ■ Amalgameitų unijoje mūsų vo ir atsisveikino su jais. 
Mes privalome mūsų!draugai vedė oportinistinę lini- nepaisė partijos įsakymo.

organizacijose pašvęsti 3 ket- ją- Pruseika, 7
laiko apkalbėjimui, ‘‘Darbą”, jį vedė oportunistiniu ‘ ras vietoj pasmerkti tokį pasi- > 

kaip pravesti kampanijas, nes keliu.
tai yra mūsų reikalai. Jeigu jums puolančius iš “Advance 
mes to neįvesime į mūsų orga-1 raštus. O mūsų CB.

jokių žygių prieš tai.
vo klaida. O jeigu kada paste-i 
bodavo tą d.-Prūseikai, tai jis 
tuo jaus grūmodavo rezignuoti 
iš “Darbo’.’ redagavimo. Prūsei- 
ka, vieton^ kaip daro kovotojai, 
už kovą prieš Amalgameitų re
akcinius vadus būti išmestam,

virtadaliu

nizacijas, jeigu mes ir ant to
linus eisime senu keliu, tai tos 
mūsų organizacijos pamažu iš- 
sigims> ir ištryps iš darbininkų 
kelio.

Reikia mūsų organizacijas 
apvalyti nuo svetimo elemento. 
Kaip galima laikyti mūsų tarpe

geruoju pasitraukė — rezigna- 
Jis 

O 
kuris redagavo ką daro mūsų CB? Centro Biu-

Jis perspausdindavo net elgimą d. P., nutyli tą. Tai ne 
bolševikų pozicija. CB. faktiš- 

nedarė kai padėjo d. Prūseikai vykinti 
Tai bu- oportunizmo liniją.

Savikritikos klausime, pas 
mus jos veik nebuvo. Mes bai
siai prastai žiūrėjome į LKP. 
draugų kritiką mūsų antrašu, 
nors principiniai ji buvo teisin
ga.

(Bus daugiau)

1



Puslapis Trečias

Pasiskubinkite, draugai, ten, 
nes jau reikalinga rūpintis, 
kad veikalas būtų išleistas', jei 
jį leisime.

Draugo Millerio veikalas da
bar jau eina savo “testą”. 
Draugai jį cenzūruoja—per
žiūri, perskaito. Jei pasiro
dys, kad tinkamas mūsų sce
nai, tai veikiai bus rengiamasi 

'jį išleisti.
Sekretoriui jau pridavė sa- 

padarysi. Jie nori tą veikalą | V0 kūrinėlį ir draugas Juška, 
vaidinti, o nėra visko, ko rei- ■ brooklynietis. Bet šis^ veika- 
kia, tad yra reikalas ko pyk-;^as ^ar neskaitytas, šis vel
ti. Bet biskutį kantrybės, mu-jka^as ^us vaiz^eJls, kuris vaiz- 
zika tuoj bus gatava, ji yra^u°Ja darbininkų gyvenimą 
daroma. ' New Yorke ir Maskvoje.

Draugas J. Antanaitis pri-: _Ka’_p. ma^°^e> .
: siuntė vertima “Kalviu Daina”, j kūrinėlių mes turime. Bet nie- 
' Muzika labai graži,“ žodžiai i Ru būdu nereikia suprasti, kad 
versti iš rusų kalbos. Bet žo- Įmes P] turime jau perdaug, 
džių vertimas reikės taisyti. Į nesiliaukite galvoję ir ne- 
Jei bus galima žodžiai pataisy-! nieskite temas veikalų rasyrhui 
ti ir paskiaus pritaikinti prie ■ i ®a^* Kas ^'ahte ir turite tam 
tos muzikos, tai bus dainelė patraukimo rašykite ir galvo

kite apie rašymą. Veikalų 
| niekad negali būt perdaug, 

kad jau išsiuntė į Broo-1 lašėjai neturi užsigauti, jei

turuos
Vinco “ope- 
“netaisęs ir 
kritikos, lei- 
išleisti.” 
tai bent ka,

laikęs nuo Seno 
retę” peržiūrėti, 
nepadaręs jokios 
do III Apskričiui

Kas žino apie
žino, jog tai labai toli nuo tei-iDr-gės Retikevičiutės

Nebaigtoj Kovoj” sudaro nu-'dainuotų ir naudotų. Jeigu 
, žiūrint darbinin- 

tuomet mūs 
Čia kalti visi da- organizacijom ir leisti neverta, 

prie jos sutaisymo. ' Petruška.
~ del to'-----------------

nekaltinau ir nekaltinu. Ir tv *i- Dip 
tą painiavą ištaisyti reikia ko-, S 1/HI1CS IlBlCllO 
operacijos iš visų draugų, ypa- (r « 
čiai iš “Nebaigtos Kovos” vai- ' eiKIIUO 
dintojų, bei režisierių.

Dr-gė Retikevičiutė nepasi? 
tenkinusi, kad “Nebaigta Ko
va“ kritikuojama, “kuomet 
tapo jau veik visose lie
tuvių kolonijose suvaidinta..”’ 
Pirmiau kiti draugai (pav. 
draugė Šapranauskienė) rašė 
pastabas del to, kam kritikuo
jama prieš vaidinimą. Reiš
kia, labai sunku įtikti visiem, 
kada ir kaip kritikuoti. Bet’ 
nė vienas iš jų nepastebėjo, i 
kad visai nereikėtų kritikuoti. 
Vadinasi, jie sutinka su tuo. i 
Jeigu taip, jeigu mes sutinka-1 
me, kas del “Nebaigtos Ko-! 
vos” turinio ir muzikos ir tos! 
painiavos, kuri susidarė iš jau i 
paminėjų faktų, tai mums ne-! suvaidino veikalėlį

sveriančiąją dalį visų dainų! netinkamos, 
Ar del to kalta d. Rctike- kiškų žvilgsniu, 

vičiūtė?

sybės. Kada d. Mizara aplai- 
kė “Nebaigta Kova” peržiū
rėti, ta;' jis pasivadino visą ei
lę draugų, tarpe kurių buvo 
d. Nalivaika, Buknys, Januška 
ir kiti (visų neatsimenu). Drg.

Nalivaika skaitė rankraštį, o 
kiti draugai pasižymėjo visą 
eilę netikslumų ir jie paskui 
buvo sužymėti ir pasiusti drau
ge su rankraščiu Senam Vin
cui, patariant pataisyti. Jis 
taisė. Vėliau siuntė chicagiš- 
kiam Meno Sąjungos Biurui ir 
kitiems draugams. Po to, ma
tomai, dar visa eilė draugų 
taisė, ir veikalėlis, pagaliaus, 
tapo išleistas. Dr-gė Retikevi
čiutė ir to nežino, kad nežiū
rint visų taisytojų ir pastabų 
davėjų, už veikalo turinį vis- 
tiek atsako autorius. Jeigu 

, taisytojai už veikalo turinį im-
Meilės Rykš-j jlI veikalėliai ir nepamato svie-Į tų atsakomybę, tuomet už 

šituos žo-|^a* 0 pirmutiniai bandy-i kiekvieną straipsnį, apysaką 
• negavome tošį mai- [arba apysakaitę., arba kores-

tai negalime nieko į Meno Sąjungos Centro Biuro I pondenciją, būtų kalti tik re- 
- -- - 1 daktoriai, kurie ištaiso grama

tiškas paklaidas, bei kitus ne- 
keletui i tikslumus, palikdami autoriaus 

Bet taip nėra!
ryte, c Dr-gė Retikevičiutė arba ki- 

sekantis; tas asmuo, sakysime, rašo mu- 
Pirm Įeisiant į svietą, 

nuneša tai vienam ir 
Visi draugai i kitam žymesniam kompozito- 

įriui peržiūrėti. Pastarasis per
žiūri, smulkmenas gali patai- 

Centro Sekretorius. į syti, bet pati mintis vistiek pa- 
įsilieka ta pati, kurią ji arba 
i kitas jaunas kompozitorius 
rašė.

. j ------------ j | Būtų klaida ir neteisybė
. Prisius-i net pradeda pykti, bet ką gi . Onutės—“Kiek Mano Kulnies kyti, kad d. Retikevičiutė 

“Laisvės” No. 86, Prole-j Platumo”, Choro—“Anksti Ru-įsisavino 
. Pet-lduo”i, “Aš Neprasto Tėvo Vai-1 Kvedaro, 

kas”; “Daili Teta”, 
Ėjom per Eglynus”, 
la-lajla;” Dulbienės,— 
Darysim”, Kvarteto,—“Išgė- į do Trečiasis Apskritys,
riau Stiklelį”, Dulbio ir Choro į įdėta vardai minėtų kompozi- 
—“Viso Svieto Bėdos”, Dulbie-į torių ( tik to “Nežinomo” “Vy-j . 
nes-—“Noriu Alučio”, Duetas į rai, į Eiles Sustokim” apleis- 'JU11£°S IB Apskričio užkopi- — 
—“Neduok Gamta Putinėliui”,! tas). Bet va, tame ir apsireiš-i 
Onutės—“Oi širdie Mano”, įkia ta painiava. Ir aš savo' 
Onutės ir Choro—“žydėk Mė-į kritikoj del to pažymėjau:' 

“S k e 1 b i m uose ir vakaro 
Šitai didžiumai dainų yra | spausdintose programose gar- 

, kad “Nebaigtos Ko- 
Betird.ijos, bet jos nėra taip aiškiailvos” “žodžiai Seno Vinco”, o 

ternacionalo ir vietinis Aido; Petruškos operetės turinio kri- pažymėtos muzikos knygute-į “muzika E. Retikevičiutės.” 
p choras. Iš kitur dar užsakymų į tika labai prasta. Nes kitoj je, tpdel aš čia pažymiu, kad I Nieko nežinąs apie muziką 

negauname. Nejaugi atrody-, vietoj štai kas pasakyta : “O- skaitytojai matytų, kurios į žmogus tam patikės ir jam bus 
tų, kad senesni mūsų chorai; pereteje, mat, žodžiai pasilie-! kompozicijos kam priklauso. ' — ...
nedainuoja I n t er n a cionalą. į ka tik antraeiliu dalyku; pir-į Ar kompozitoriai Šimkus, Nau- bent vidutiniai apsipažinęs su 
Draugai, pasistumkite pirmyn, moj vietoj stovi muzika ir ji-!jalisir Petrauskas buvo kvies- lietuvių kompozitorių dainom, 
ypač dabar, artinantis Gegu- nai kreipia klausovų domesį. į ti; ar ne, prisidėt prie šitos betgi tuojau nusivils.

R • »

Dejuoja Darbo Vergai
Tūkstantis devyni šimtai— 
Dejuoja darbo vergai.
Atėjo metai trisdešimt pirmi, 
Sunkumų jie kupini.
Ir štai nuo sausio pirmos 
Nebuvo dienelės linksmos;
Tik skurdas ir vargai, 
Tai vis kapitalistų darbai, 
įsispausta verkia širdis, 
žaizdos greit neužgis;
Sunkioji letena vėl spaudžia, 
Labiau kasdien varguolį skriaudžia.
Vargšus slegia per metus, 
Kad sukraut milionų šimtus, 
O už sunkų darbą tiktai 
Kelis centus tegąvai.
Nekurie dar padirbės, 
Bet jau cento nepadės. 
Kaip duonos kąsnį perki, 
Kasdien be cento palieki.
Nors dirbtum ir kasdieną, ,
Yra pragaištis vis viena.
Bet taip ilgai negali būt, 
Priespauda turės pražūt.
Telkinį visus darbo vergus
Ir laužkim skriaudikams ragus;
O anksčiaus ar vėliaus 
Skriaust mus jie paliaus.

Varguolio Sūnus.

Kas Veikiama Proletmeno Sąjungoj

pilna jausmo ir gyvumo.
Draugas Jankauskas mums 

rašo, ] 
klyną operetę 
te”. Berašant

; džius mes dar
operetės,
tarti jos reikalu. Vienok tu
rime gerų reiškinių, kad mūsų 

■menas auga, draugai daro mė- 
; ginimus Šį tą sukurti. Tai la- 
■ bai gerai, pasirodo, kad nerei- 
! kės badauti” del kūrinėliu.

Veikalai
draugų II Apskričio, rei- 
operetės “Alkis”, dar vis

Iš 
kale 

'negauname tikro atsakymo.

Posėdis.
Draugai, patarus

draugų, nutarėme Centro Biu-! pačia mintį.
ro posėdį laikyti 10 vai 
Tad nepamirškite, ;
mūsų posėdis įvyks 26 d. ba-Įziką.

i landžio, 10 vai. ryte, “Lais- jinai 
i vės” svetinėje.
būkite laikm

V. Bovinas.

Petniška ir “Nebaigta Kova” pa-

Naujas narys j Sąjungą
Jau seniau mes rašėme, kad 

Toronto mieste susitvėrė nau- išplatinti”.
jas choras musų meno. Daoar, 
jau galime pranešti draugams 
menininkams, kad gauname 
naują narį į Sąjungą. Drau
gas V. Raila ALPMS. Centro' 
Sekretoriui rašo:

“Kaip tik biskutį finansiš
kai sustiprėjom, tai tuojau įs-j 
tojame į Proletarų Meno Są
jungą. Prisiunčiu money or
derį vertės penkių dolerių, tai 

*yra įstojimo mokestis. Prašau 
K kanadiečių Bangos Chorą įra

šyti į Proletarų Meno Sąjun
gos narius.”

Draugai žada užsimokėti ir 
metinę duoklę, kuomet jų cho
ras kiek sustiprės finansiniai. 
Tai veikiausiai draugai pada
rys vasariniuose savo paren
gimuos^. Dabar draugai jau 
veikia. Jų veikimas taip pat 
gerai sekasi. Laiške toliau 
skaitome: “Nors nesenai mū
sų choras susiorganizavo, bet 
jau turėjome vieną parengimą. 
Sudainavome ,
ir keturias dainas. Pasekmės 
buvo geros.” ; 
rui reikia dar paramos.

♦ Reikalinga Paremti Naujus i 
Narius.

Proletmeno Sąjunga 
tam, kad daugiau bendrai, su

tartinai veikus meno srityje. 
Gera koperacija, geras drau
giškumas daug reiškia mūsų 
veikimui. Toks kooperavimas , ffauti tinkamu dai VU r ' Vu ‘dar daugiau galima bendrinti kul ?allma gauti tinkamų da -|retę> nedare jokių pastabų, 
v.*.* fe“ “ vipnujYi hnlsiii Imtuvui Irnl-l ___  tvt_____ttt a —~i.
meno srityje. ba„

Kiek laiko atgal kanadiečių . Jautriau Tai reiškia kadi’” V------- - • 1 ABangos Choras atsišaukė į A- 11 c,ai'glau- lai reiškia, kad,operetę, gerai žinojo, kad sio- 
merikos chorus, kad naujam ™“s yl2, trukumas, damų; je operetėje tilps su pritaikin- 
chorui prisiūstų atliekamų dai-(S0 1S ’ 
nų. Vienok tas atsišaukimas ir. 
pasiliko tik atsišaukimu.
tuo pačiu tarpu draugas Raila, 

Snums rašo, kad “vėl yra tru-’. 
kūmas dainų pas mus. . . į mū-Į 
sų atsišaukimą dar niekas ne
atsišaukė, tik vienas atskiras; 
asmuo parašė laišką, gal vė-

■ liau ir dainų prisius. . .”
Nereikia abejoti, kad eilė-! 

je chorų randasi daug atlie-1 
karnų dainų, 
negelbėti naujam chorui ? Tai 
draugiškumas to reikalauja

' torius mums rašo: 
kite dabar naujai išleisto In-j “Laisvės” No. 86 
ternacionalo 20 kopijų, pamė-'taru Meno skyriuje dr.

iani.tint,”. ruška labai apgailestauja, kad
Vėl naujas choras, tai drau- Seno Vinco operetė “Nebaig- 

ta Kova” pakliuvo į PMS. III 
Apskričio leidimo programą. 
Kiek man yra žinoma, tai už 
tą pakliuvimą yra kaltas d. 
Mizara, nes Senas Vincas, su
taisęs operetę “Nebaigta Ko
va”, perdavė d. Mizarai per
žiūrėti ir, matomai, d. Miza- 

Prisiūskite 20 i ra netaisęs ir nepadaręs jokios 
_ JI 1. _ T X ~ -a ! i • ■ • •« a .

gų greatneckiečių, per drau
gą Pakalniškį, jau paėmė 50 
kopijų ir pinigus perdavė Cen
trui. Tai gerai, bet mūsų se
ni chorai dar kol kas nesiju
dina.

Beje, draugas Pūkis net iš 
tolimosios Kalifornijos rašo

.savo laiške: “Prisiūskite 20 j ra netaisęs ir nepadaręs jokios į lynas Kvietkeli”. ' 
kopijų naujai padaryto Inter- kritikos, leido III Apskričiui i ___  ___ t
nacionalo, jei jisai parsiduoda išleisti, kad d. Petraškai šutei- mano originališkos kompozici- j sinama, 
po 5 centus.” Paėmė kiek In- kus progą kritikuoti.

sa- 
pa- 

Šimkaus, Naujalio, 
Petrausko arba to 

Kaip Mes ' “Nežinomo” kompozitoriaus 
Čiudra I muziką. “Nebaigtos Kovos” 
“O Ką'muzikos sąsiuvinyj, kurį išlei- 

yra

viskas gerai. Tačiaus, asmuo,

• Sėdėda- 
labai Gal nereikėtų apie tai rašyti, i operetės, tai ne mano dalykas,' mas ir klausydamas muzikos, 

j jei nebūtų tuo klaidinama mū -ines III Apskričio 
įsų koncertų lankytojai.” j priduodama man operetę, pri- 

I Pagal šį d. Petruškos išsi- ■ davė įir tas kompozicijas.
Man atrodo labai keista,

....... ...uo cKovx^-;kad riė III Apskričio Valdyba, 
Skyriuj. Dabar dar daugiau ti be muzikos. Bet aš apie tai nė redaguotojai, nė korekto-1 peretei

žinei, Internacionalas 
reikalingas.
Reikalinga Solistams Dainų. 1 

i ____________ ________  __
:u« p-ttiviiMiiiKj. . Kartą ar du jau buvo pri-' reiškimą, atrodo, kad darbi-' 
Internacionalą s’m‘n^a ir ^luo klausimu Meno s ninkija nebus galima apšvies-1

Pasekmės Skyriuj‘ ...................... " ~ '
Bet naujam cho. reikia pakalbėti solistinių dai-į nesigilinsiu.

11 Ir n In l»/l Ir n I H n zv 4-

yra

Valdyba, [tai yra, dainų, jis tuojau išgirs 
i-j St. Šimkaus dainą; dar toliau 

—Naujalio, Kvedaro, Petraus
ko!... Pas jį tuojaus kils 
klausimas: kas ištikro šitai “o- 

i” gamino muziką: Re- 
..... ..... Man tik svar-^’iai Aepastebėjo šios operetės tikevičiutė, ar Kauno vargoni- 

mų reikalu. Mes kalbame to- padaryti pastabą d. Pet-' netinkamumo. Ir kuomet tapo ninkas Naujalis, ar Stasys širn- 
del, kad reikalas verčia.Drau- L 
gas Pūkis rašo: “Mes turime pratimo muzikos šioje operetė-.Rijos, 
solistų, bet neturime dainų [je< f 7....... _ 1 T"

o lietuvių kalba. Ar yra Cent-i^aip ir pasisavinimą svetimų!
re dainų solistams? Gal ga-Į kompozicijų, c.. 
lėtumėt patarti, kur galima; cjo> kad “skymas 
gauti tokių dainų solistams?” L ■ ’

Panašiai rašo ir draugė Jo- gą mane šmeižti, nes tie drau-ivau 
nikienė: ‘Gal, drauge, žinai gai, kurie redagavo šią ope- 

nų vienam balsui lietuvių kai- RproietalV Meno Ilf’Apskri- aš reikalauju, kad PMS. III 
ba”. Tokių reikalavimų yra | ^io Valdyba, priduodama man Apskričio Valdyba viešai pa

niklenė: “Gal, drauge, žinai

ruškai kas link klaidingo su- veik visose lietuvių kolo-jkus, ar chorų mokytojas A. 
suvaidinta, taijnk tada į Kvedaras, ar Mikas Petraus

kas? Atsakymas: jie visi!” 
Taip, jie visi! Su tuo sutin

ka ir draugė Retikevičiutė. 
Bet juk asmuo, klausąs dainų, 
neturi su savim išleisto sąsiu
vinio, o ant programos pažy
mėta, “muzika E. Retikevičiu
tės. . .”

Del to aš ir rašiau pastabas. 
Ir dabar sakau, kad nors jau 
daugelyj vietų šita operetė bu- 

E. Retikevičiutė j vo lošta ir tuo buvo suklai-

d. Petruška primeta man^- Petruška pamatė.
‘ ‘ j Kas link užkopyraitavimo,

čia man atro- tai sutinku, kad pirkėjai yra 
i” buvo pada-1 savininkai. Pareiškiu viešai, 

rytas tiksliai, kad gavus pro-į kad aš muzikos nužkopyraita- 
i. Až tik pažymėjau seka-

— i: “Liaudies dainoms muzi
ka E. Retikevičiutės.” Taipgi

reikštų tikrenybę šių žodžių.

Centre veik nėra
- 1 tokių dainų. Mat atrodė, kad 

ę,. solistai patys sau dainas pasi-
1 rūpina. Dalinai.tas tiesa, bet 

•: meno centre reikalinga turė
ti tinkamų dainų ir solistams.

Mes manome, kad daug ga
li mums gelbėti patys mūsų so
listai. _Kas turi, tinkamų dai- viršminėtų dainų aiškiai pažy-Jcijų" arbf 
nų, turėtų prisiūsti Į meno cen-^mėta muzikos knygutėje. Aps- padalytas

ta muzika sekamos dainos: i 
“Kad aš Jojau” - Šimkaus,- 
“Užtrauksim Naują Dainą”—; 
Naujalio, /‘Pasilsėti Dar Ne; 
laikas,”-1—Kvedaro, “ 
me Kovą”—Petrausko 
į Eilę 
rius.

PETRUŠKOS ŽODIS.
Dr-gė E. Retikevičiutė, ma- 

Sukelki- to.mai, neatydžiai perskaitė 
.i —“Vyrai mano kritiką, jei jinai sako, 
-nežinomas kompozito- kad ten primetama jai “pa- 
Kompozitorių vardai sisavįnimas svetimų kompozi- 

— arba kad “skymas buvo
i tiksliai”, kad ją 

trą. Mes prašome ir - mūsų pkričio valdyba manęs nereika-j “šmeižti”. Priešingai: ten aš 
kompozitorių, kad padėtų javo, kad pagamint naują mu-' rašiau tuo tikslu, kad dalykus 

Parašykite po ziką viršminėtom dainelėm, ištaisius; kad mūsų vakarus 
dainelę mūsų solistams. Tuo-jeigU būtų reikalavus, aš bū- į lankančioji publika susipažin

Na, tai kodėl š,iam ,reikaIai- ' _ /•loinnln vvmichi

met mes geriau galėsime pa- čiau sutikus ir tom dainelėm tų su ta painiava, kuri susi- 
Mes^virragFname mūsų'Tho^ tenkinti. reikalavimus, kokius ’pagaminti muziką. ’ ’ ..................
_______i_____________ .. mes turime. Rašviiama . muzrus pasiusti atliekamų dainų

f N. S. PITTSBURG, PA. — 
Dailės Ratelis darbuojasi ge
rai ir tankiai palinksmina mū
sų publiką. Ratelyje daug 
energijos ir darbo padeda Ra
telio mokytoja, Marijona Čes- 
niutė, ji sugabiai ir pasekmin
gai mokina dainų ir prisideda 

.prie palaikymo geros tvarkos.
• Jos du broliukai taipgi daug 
darbuojasi. Iš jų turėtų imti 
pavyzdį visi jaunuoliai, ‘ kurie 

^neprisideda prie jokio veiki-
,mo. Laikas būtų jaunimui 
įmesti bolines ir ateiti į darbi
ninkiška veikimą.*

Kovo 15 d. Ratelis tikusiai 
' i “Nesiprie- 

sudaro daug skirtumo, kada'šink”. Publikos atsilankė ne
mes tą iškeliame viešumon ir mažai ir ji buvo patenkinta, 
ištaisome. Svarbu, kad 
some. Svarbu, kad mūs 
tika yra konstruktyvio, 
giamo pobūdžio.

“Nebaigta Kova”, spėju, kydavo pamokas Lietuvos Sū- 
dar ne sykį ir ne du bus vai-'nų Draugystės svetainėj, bet ’ 
dinama ir šian ir ten. Iš tų dabar tos draugystės viršinin- 
pastabų, kurios jau padarytos, kai pareikalavo, kad už pamo- 
reikėtų tie trukumai pataisy- kas mokėtų po 2 doleriu, tad, 

nenorint mėtyti pinigų, reikė
jo susirasti vietą stuboje, o 
dainų pamokoms gauna sve
tainę pas kitataučius dykai.

Aš manau, kad Liet. Sūnų 
Draugystės viršininkai pasiel-

i gė negerai, nes ta svetainė j 
priklauso tiems tėvams, kurių

i dalyvauja Ratelyje, 
daugiausia kerštą kelia 
.1 iš kur atsibaladojęs

, __________j” ir pora sandarie- ‘
Copyright 1930 , įju jje visada daro visokias

1 Q J — 1 • i. Reikia tarti ačiū d. česnie- 
!”:nei už kambarį, kurį ji davė 
“ del pamokų kalbamo veikalė

lio. Seniau Ratelio nariai lai-

ti. Tas “auksėjimas”, apie 
kurį minėjau, reikėtų pašalin
ti; programose reikėtų paaiš
kinti del pačios muzikos. Vi
sa eilė dalykėlių galima išly-( 
ginti. Tuomet vaidinimas 
būtų sekrpingesnis ir ta painia-: 
va išiaiškintų.

Del ųžkopiraitavimo muzi- vaikai 
kos d. Retikevičiutė sakosi nie- 
ko nežinanti. . ‘ “
ten v kas nors 
tuos žodžius:
by E. Retikevičiutė. All rights kliūtis ir trukdymus mūsų vei- 
Reserved.” Jeigu ji to neda- kiniui.
re pati, o kas nors iš Meno Są-

Keista! Betgi kasžin i 
turėjo padėti i “drukorius

kričio Komiteto nariai tatai 
paaiškins.

Kodelgi mes turėtumėm ko- 
piraituoti savo leidžiamas dai
nas ypaę asmenų vardais? Jei
gu mūs leidžiamos dainos yra 
geros, darbininkiškos, tai ne 
tik neprivalome varžyti jas 
visokiais kopiraitavimais, bet 
dar paskatinti, kad mūs cho
rai, darbininkų rateliai jas

A. Simonaitis.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais jtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Av©.
Tel., Stagg 3842 ;

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi susalęs, gausi 
šilumos jvali.as, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

Lu t win’s Ball 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 įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.
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Jtisy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

A. LOIVINAS

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

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

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

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

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

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

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

dinta nemažai klausovų ir gal 
ne vienoj vietoj ne vienas (ne
kaltai blogai pamislino apie 
muzikos autorę, ateityje “Ne
baigtos Kovos” perstatytoj ai 
programose turėtų pažymėti 
visų kompazitorių vardus, kad 
nesupainiojus, nesuklaidinus 
be reikalo žmonių ir nedavus 
progos kam nors bereikalingai 
abejoti.

Kitas dalykas, savo minėtam 
rašinyj sakiau, kad išleidimas 
“Nebaigtos Kovos” turėtų bū
ti “pamoka, kaip nereikėtų o- 
peretės rašyti.” Ir dabar tos 
nuomonės laikausi. Spren
džiu, kad su tuo sutiks ir drau
gė Retikevičiutė.

Dar nesu matęs nė vieno 
muzikališko veikalo (ne tik 
darbininkiško, bet ir buržua
zinio). kur būtų padaryta to
kia maišatienė; kur svetimi 
darbininkiškai i d e o 1 o g i jai 
kompozitoriai arba autoriai 
būtų pasiimta talkon (be jų 
žinios!). Reikia atsiminti, kad 
kitų kompozitorių dainos

darė dėl “Nebaigtos Kovos”. 
O kad į tą painiavą yra įpai
niota ir d. Retikevičiutė, to ir 
ji pati neužginčija. Atpenč, 
ji pripažysta viską, ką aš sa
kiau savo kritiškoje pastaboje.

Draugė E. Retikevičiutė, 
kaip rhatome, net nebando pa

sakyti nė žodžio, kad “opere
tės” libretas yra geras. Jinai 
(nežinodama ar tiksliai) del 
to viso netikslumo bando su

versti kalte ne ant autoriaus 
i * - .

Rašydama . muziką sekan- 
;čiom dainom: “Jau Saulutė 
Leidžias”, “Oi Dūda”, ir “Pa
sigėriau”— prisilaikiau prie 
taip vadinamų liaudies dainų 
meliodijos, bet pritaikiau savo 
harmoniją, padariau akompa- 
navimą ir padailinau pagal sa
vo supratimą.

Pilnai originališkai parašiau 
muziką šiom dainom: Jonuko- 
“Ne del Manęs,” Birbilo —

kanadiečių Bangos Chorui šiuo Muzika, Dainos, Raudonoji 
'_ : V. Raila, 706 Rich-i Daina.

Toronto, Ont., •
Raudonoji Daina jau tuojau 

: pasirodys svietui. Apie 10 
i puslapių jau atmušta, muzika 
jau visa nurašyta. Tad bėgiu 
savaitės ar dviejų jau bus siun
tinėjama ta naujoji daina—ge
riau, tai eilė dainų.

“Spartako” muzika dar vis — ----- --------------- ,
negatava. Chicagiečiai įjau|“Kiek Mano Pypkėj Tabako,” i bet ant d. Mizaros, kuris ap-i

* adresu:
mond St. W
Canada.

Internacinalo Platinimas
Mes jau senai raginame, 

kad mūsų vienetos platintų In
ternacionalą. Kol kas tokių 
užsakymų mes gauname ma
žai, bet visgi gauname. Nau- 
jojo kanadiečių choro sekre-
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Puslapis Ketvirtas
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Hans Lorber. Vertė J. J.

Fabrikas
Viduj pasiliko jie vieni. Motina ir vai

kai sėdėjo ištisą naktį, nesumerkdami akių. 
Tiktai rytmetį išvargę vaikai sumigo ant 
kietų grindų.

Sunkiose Valandose Dienraš
tis Gavo Paramos Sekamai

(Tąsa)
Ant stalo gulėjo aštrus peilis. Staiga jis 

atsirado vaiko rankoj. Feliksas pajuto 
šaltą plieno briauną ir suprato, kad priva
lo neišleisti jo iš rankų.

Motina, vis dar kupina pasiryžimo, sto- [ 
Vėjo priešais girtą vyrą, kurio akys pa-j

Miškas prie kelio tylėdamas mirė. Žmo
nės su kirviu ir dalbomis vertė jį. . Jie 
nutiesė bėgius iki pat geležinkelio pylimo, 
po kurį judėjo traukiniai iš miesto ir į 
miestą. Ten, kur anksčiau tęsėsi ramios 
miško atžalos, pasikėlė netvarkingas sąmy-' 
šis: medžiai griuvo, girdėjosi kirvių smū-

Gerb. “L.” Administracija! 
Šiuomi prisiunčiu paramos dar
bininkiškom įstaigom

“Laisvei”
Young Worker
Daily Worker
TDA. Fondui
Meldžiu draugų perduoti su- 

lyg paskirstymo minėtom įstai-
Su gilia užuojauta re-

sekamai:
$2.50
$2.50

$5.00 
$10.00

ja narė būtinai būtų, priimta. 
Buvo komisija iš kalno pas
kirta, ir jai įsakyta skaityti bal
sus taip, kad ta fašiste būtų 
priimta į Bendrovės narius, ne
paisant, kad didžiuma jai yra 
priešinga.

kalinių (ypač Patersono) ir kiti ne
atidedami svarbūs klausimai. Prane
šimą duos Tarptaut. Darb. Apsigyni
mo atstovas. Visi nariai būtinai pri
valo

Visi nariai būtinai pri- 
atsilankyti.

Bendras Komitetas.

šeštadien., Balana. 25, 1931
1 '„".-‘-t; bt .„Isteaai.

lonijos, kurios nėra specialiai nusU- 
stačiusios gegužės 30-tą turėti pa
rengimus, kad susilaikytų nuo ren
gimo, o atsilankytų į Montello, nes 
visi turės “good time.”

Rengimo Komitetas.
(97-99)

giai, žmonės skubėdami bėgiojo pirmyn ir gom.
i atgal. Paskui ant bėgių pasirodė vagonai, voliucijiniam darbininkų^ judė- 

vjv 'prikrauti sienojų, akmenų ir geležinių bal- j’imui po komunistų vėliava,
sruvo krauju ir bjaurios raukšlės apgulė kių. Buvo iškastos duobės ir ravai. Aukš- 
jb pilkas lūpas. Šit jis prinešė purviną'tyn kėlėsi * nejudinami juodi geležiniai [| 
kumštį ir išverstomis akimis smogė jai tie-;griaučiai. .AJ "‘
siai į veide. Ji pasverdėjo; iš burnos ištry
ško siaura srovelė kraujo. Bet ji gležnu 
savo kūnu- ir išskėstomis rankomis saugo
jo nuo smūgių vaiką. Nustojęs proto, gir
tuoklis dar kartą smogė, ir motina nusvi
ro. Vaikas garsiai suriko. Motina, nė žo
džio nepratardama, priėjo prie pečiaus ir 
nusitvėrė kačergą. Girtuoklis, juokdama
sis nusikvatojo. Jam ta moteris atrodė

J. Jacobs.
Lavallete, N. J.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugove 

rengiasi prie atidarymo Tautiško 
Parko gegužės 30, 1931. Komisija 
deda pastangas, kad pirmas atvira
me ore pasilinksminimas būtų dide
lis ir puikus.

Bus naktiniai šokiai, yra užkviesti 
Naujosios Anglijos visi progresyviš- 
ki chorai, dalyvaus proletmeno sporto 
mėgėjai, kurie loš įvairias gehnes.

Būtų geistina, kad apielinkės ko-

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

kimas bus pirmadienį, 27 balandžio, 
Liet. Liaudies Name, 8th St. ir Fair
mount Ave.. 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti.

Org. A. Galkus.
(96-98)

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas auga. Balandžio 8 d. 
įvyko mėnesinis susirinkimas. 
Šiame susirinkime vėl įstojo 
du nauji nariai: K. Valma ir 
S. Tamošiūnas (barzdaskutis). 
Dabar jau mūsų kuopa siekia 
šeštą dešimtį narių. Nariai 
visi sveiki, ligonių nėra, visi 
dirba energiškai. Mes pralen
kiame fašistus iš visų pusių. 
Kuomet bus išduotas čerteris, 
tai dar smarkiau kuopa augs.

Balandžio 18 d. buvo vaidi
nama veikalas “Ponas Dauga- 

Inoris”. Vaidinimas išėjo vidu
tiniai. Tarpais buvo dainos, 
kas labai pagražino patį pa- 

Publikos atsilankė 
’Kuopa dar pada-

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts , Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 378»
OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedeliomis: 10-12 vai. ryte.

Žeir.namijos, Apdraudos ir 

MortgiČių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS !Rr 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausiu patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

„ . . Atėję grindėjai—statybininkai i Į Aišku> jog Sis laiškas da.
klojo akmenį prie akmens: išaugo sienos, jį-ys gilų jSpūdį j visus darbinin- 
rūmai. Ir tas viskas darėsi taip greitai, | kiškai mąstančius “Laisvės” 
tarytum augo iš žemių—ir geležinkelio ša-įkaity to jus. šiuo nelemtu sa-i 
ka, ir trobesiai, ir sienos, ir geležiniai gro-' yitarpinių ginčų momentu mū- j 
* * ----- ■ ' • ' ' * l^ų spauda nukenčia finansi

niai. Parama labai reikalinga. . 
Aukos “Laisvei” rengimą.

i F. Petrila, Wilkes Barre, Pa. $1.00! VldUvt.in.iaJ: , . 
; M. Svezikiene, Selleck, Wash. .25 1 ryS Siek tiek ir Peln^- 
Į Anna Bulevich, Pittsburgh, Pa. | va &a8,

$2.00 [ - .. _
$4 00'ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

T)1 I “LAISVE” ELIZABETH, N. .1 d, i 
$1.00 | 
$1.00 
$4.00 i 
$1.0t? Į 

Spėkas ar Svarumą. •50 Z-X . T~. » *■.

bai. Miške, tokiame anksčiau buvusiame Į t 
ramiam, pradėjo šeimininkaut beprotiškas,'11 
skubinantis, neramus gyvenimas, ir miškas 1 
nepernešė to... ir mirė.

Feliksas Einsidleris vaikščiojo, žiūrėjo 
bejėgė. Su įtūžimu jis dar kartą puolė ją. [kaip miršta miškas. O jo širdis pasruvo 
•Tęsėsi tylios muštynės. Motina, gavusi [krauju. Po sunkių tardymo dienų jis pa-1 s. Norvaiš, Bakersfield, Cai. 
sipūgį, atsimušė galva į sieną. Ir iš bai-1 liko labai išbalęs. Abejingi teisėjai davė' a. Danilevičius, Philadelphia, 
mės nustojo kvėpavus. Tėvas staigiai at-!jam tūkstančius klausimų. Bet po to byla; 
sitraukė, apvertė kėdę ir pats pargriuvo baigėsi be jokių pasekmių, — miręs tėvas 
arįt grindų. Griūdamas pagriebė su savim [ šėpai jau trūnija žemėse. Jani mirus, 
Feliksą. Išgirdę triukšmą, atbėgo nubu- šeimai nebuvo blogiau. Nuostolių turėjo 
dę vaikai; jie drebėdami sustojo tarpdu- tik smuklininkai, nustoję gero, kliento, 
ryL. ir matė kaip vyresnysis brolis smei- prasčioko, kuris palikdavo pas juos savo 
gė aštrų peilį j savo tėvo kaklą... tikrai [ uždarbį, yisą šeimos išteklių. Motina, pa-[ 
nesąmoningai, lyg įgavęs kažkokių paslap- [silikusi viena su vaikais, neprapuolė; ji bu-.F 
tingų jėgų. Jis liko tėvažudys!... , -----

,, ,. .. T. . ir dirbo ta, kas buvo reikalinga.Motina suriko. Ji pribėgo ir atplėšė' ----- -■ —
vaiką nuo tėvo. Vaikai pradėjo balsu 
verkti. Iš baimės puldinėjo jie po kamba
rį, bėgo prie durų ir stvėrėsi motinos. Į 
riksmą subėgo kaimynai ir matė girtuok
lį kraujo klane ant grindų tysantį. Mote
rys verkė, baisėjos, bėga iš kambario lau
kan. . Vyrai tylėdami laukė ir klausiamai 
žiūrėjo į mirtinai išbalusią motiną ir glau
džiai prie jos prisispaudusi vaiką.
.. — Aš, aš, aš... aš... aš!... — šnibždėjo jis 
jiems, o ant jo rankų raudonavo kraujas.

Vienas kaimynų išbėgo miestelin pašauk
ti gydytojo. Kiti pakėlė tėvą ir nunešė jį 
ant lovos. Ten baltais marškiniais aprišo 
jo kaklą. Vaikai taip pat suslinko čia ir 
verkė.

Kada atėjo gydytojas, motina su vaikais 
sėdėjo už virtuvės stalo. e_ 
landynėn nuėjusi, 
vyrui mirė. < ______f
dabar ar dar tęs savo girtavimą ir pešty- liekanos, 
nes toliau. Ji priėjo galą: pas ją jau ne- 'griebė ir ragino vaiką. Bet jis prisiminęs! 
bebuvo jėgų del vyro gyvenimo laužyt sau; motiną grįždavo j žiaurų, pilną rūpesčių Į 
galvą. Gydytojas ir kaimynai išėję iš ’ gyvenimą. Nuvargęs, palikęs iškirstą miš-i 
kambarėlio išsiskirstė. Tarytum iš toli ėjo namo, liūdėdamas del savo nevyku 1 
pasigirdo motinai kad pas ja — landynėj!sios vaikystės.
—numirėlis. " | (Tasa bus)

Fęliksą. Išgirdę triukšmą, atbėgo nubu-

“LAISVE”
į S. Mickus, 278 Second St.
! V. Donaven. 182 First St.

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

Ch. Yanush, Kearny, N. J.
Lakstutis, Hudson, Mass.

Radušis, Bayonne, N.J.
Tamulinas, Brooklyn, N.Y.
Motuzą, Marchand, Canada ,mv , T_. , .

E. Kavaliauskiene, Brooklyn, N.Y. i G«fhi PM'andatC
09 qq ' Vyrai ir moterys, kurie yra silpni ir li- 

' 1 Kūisti ir turi prastą apetitą, nevirškinimą,
.25 kenčia nuo gasų ar išpūtimo, pilve ar vidu- 

• riuose, inkšti} ar pūslės įdegimo, ar chroni- .75 Ačs konstipacijos, turi imt Nuga-Tone ir 
I pastebėti pastebėtiną pagerėjimą, kuris seks $1.00 Jau tik už kelių dienų.

ra I Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligas gimdanti.50 čių nešvarumų, kurie padaro gyvenimų 
skurdų. Jie suteikia jums geresnį apetitą, 
pagelbsti virškinimui ir nugali gasus ar iš
pūtimą pilve ar viduriuose. Nuga-Tone taip
gi nuramina pakrikusius nervus, pašalina 
inkstų ar pūslės įdegimą, stimuliuoja ir su
stiprina silpnus, nesveikus organus, paga
mina užtektinai raudono, sveiko kraujo, nu
gali konst ipaci ją, suteikia poilsinga atgai- 
v inantj miegi;, ir prideda sveikų raumenų 

: liesiems kūnams.
i Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų, vais- 
‘ tų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas ne
turi jų slake, paprašykit jį užsakyti jų dei 
jūs iš savo džiaberio.

M.
S.
J.
M.

e,
, , _ - t . ... Waychus, Mason City, Iowa
vo vyriška moteris, gerai žinojo gyvenimą j. Levanavičius, Scranton, Pa. 
•1*1 J 1 1 ♦ *| 1 • X

Danish, Staten Island, N.Y.
Feliksas Einsidleris giliai slėpė savo 1 s. Stankevičius, S. Jamaica 

skausmą. Jis neliūdėjo žuvusio tėvo: jam J°s Kupres, Geneva, m. 
tiktai buvo gaila mirštančio miško. Miš- is- Garback, Brooklyn, n.y. 
kas tolinosi su savo kerinčiu ūžėsiu, tolino-,A- zdanavičius> Pittsburgh, 

‘ ‘ — ----- it Gataveckas, Carnegie, Pa.
Miliauskas, Plymouth, Pa. 

rJ. Marcinkevičius, Frackville Pa.
$1.00
$1.00
$1.00

tiktai buvo gaila mirštančio miško.

u'

i J. '•r.

I • • ' T, si ir Felikso vaikystė su savo audringomis; • 
ir ramiomis valandomis. Tiktai vieną dariA‘ 
žiemą pasiliko Feliksas vaiko būklėje, po to ;
jis liko motinos jpagelbėjas ii šeimynos i a. Žvaliauskas, Scranton, Pa. 

j maitintojas. Neilgai gyveno ir miskas— v. Bonkevičius, Brooklyn, n.y. 
jis turėjo, užleisti savo vietą naujai, nenu- i Birutės Draugystė, Montello, 
tildomai jėgai—fabrikui.

Vakarais Feliksas jautė : 
prastą liūdesį. Išėjęs paskutinį kartą \iž , 
kaimo j miško pusę, jis girdėjo skaudžius | AI^D’ kuopa’ Cliffside’ 
■dainos garsus ir riksmus, besiskverbiau-! 
Įčius iš smuklės, pastatytos darbininkams.
Girdėjosi armonikos verksmas ir alaus _ _ ____

---- -- . puodukų skambesys.^ IŠ blogai uždarytų f. Statkus, Philadelphia, Pa. 
Ji--dar nebuvo 'durų_ kai kada išgriūva , girti ir voliojasi j. Uzubai, Chicago,m.

. Jos meilė ištvirkusiam j dulkėse. O už smuklės į vakarinius debe- b. Ling, Los Angeles, Cai.
Jai buvo nežinoma, mirs jis!s/s stiepėsi paskutinės nuskriausto miško'R- samulis, Philadelphia, Pa.

‘-—-c -- 1,1 • Baisi širdgėla ir ilgesys vėl pa-!E(L caMweH, n.j.
nes toliau. Ji priėjo galą: pas ją jau ne- 'griebė ir ragino vaiką. Bet jis prisiminęs!^ Mikutavl<Jlus» Brooklyn,n.y.

- ' - 1 ' J* ,v ’ • •* K. Grimašauškas, Philadelphia,
Pa. ,

j F. Mickevich, Glen Gardner,
į N.J.
Į J. A. Jerome, S. Barre, Mass.
j P. Dennis, Clifton, N. J.
į S. Pietaris, Wilkes Barre, Pa.
[ LDSA. 115 kuopa, Chicago, 

Ill.
; O. Jesiulaitienė,, Jersey City.
i N.j.iĮDOMUMAI

. Baisus Dvokimas “Šventos •; būdu šie augalai
Afrikinės Lelijos” ’'T'ka, nei spalvos, ui 

Taip' vadinama “šventoji af-jh'^ panaši į dvėseną.
įplnJnlIrAn Rimn

Tikinę lelija” išduoda bjauriau-P. . . , -
si dvokimą, kada jinai pražydi. kusios. ir Kat‘wc 
Tai yra apie 6 pėdų augšeio au-be! 
galas, kurio patsai žiedas turi, 
apie 3 pėdas ilgio, žiedo lapai; 
įžulniai nuaugę, panašiai į grąž
tą; o viršuj'kyšo ilgoka smailyn 
einanti buožaitė. Tai tiek apie

Mass.

$1.00
$1.00

Pa.$1.00
$2.00
$1.00

$5.00

M

GERIAUSIA DŪW3 
gjSCHOLES BAKING Jį 

10 SCHOLE5 5TR. BROOKLYN. NY/

Savyje nepa- ALDLD. 137 kuopa, Montreal, 
: Canada

N.J., pelnas nuo parengi
mo

Ch. Austrą, Luzerne, Pa.
D. Lekavičius, Finleyville, Pa.

$5.00

į PRANEŠIMAI
i IŠ KITUR

$9.12 
$1.00 
$1.00

.50 
$1.00. tis. 
$1.00 i 
$1.00 j 
$1.00

. $1.00

$1.00

CLEVELAND, OHIO
28. balandžio, Lietuvių svetainėje, 

6835 Superior įvyks konferencija gy
nimui ateivių teisių. Visų draugijų 
delegatai ir draugijų valdybų nariai 
būkite laiku, kad konferencija galėtų 
prasidėti laiku ir atlikti savo užduo-

I*. D-jų Sąryšio Komisija. 
----- 4—

29 <l. balandžio, toj pačioj svetai
nėj, kalbės d. R. Mizara. Būkime 
visi ir visos d. Mizaros išklausyti 
prakalbos. Be d. Mizaros prakal

bus gera dainų programa.
Darinėtis.

bos

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės'išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUSDETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKUS

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 504H CHENE ST., DETROIT, MICH.

vulių stipenos. Tos muses ten jam laiškus žmonės, kurie ir 
i daugiausia ir išnešioja sėkla- ■ kaip buvo pelėdų užpulti. Jis 
dulkes, arba vaisiadulkes nuo!gavo virš tuzino laiškų iš įvai- 
vyriškos gimties “šventųjų af-.rių vietų. Didelė dalis laiškų 

grikinių lelijų” ant moteriškos!buvo iš Kanados, kur pelėdos 
į lyties tų augalų žiedų. Tai tuo I neretai užpuola žmones miškuo- 

yra užvei-jse. Tokias atakas pelėdos daro 
; ir įvairiuose miesteliuose Ore- 

ji gon ir Texas valstijų. Viename 
w. Kai vai- miestelyje jos užpuolė net kelis 

siadulkės buna galutinai prino- policmanus. Giriose gi užpuo- 
patarnauti kiši pelėda vienam darbininkui 

išsibėrimui
Itai per tris dienas ir pasileidžia [ ir 
1 L’_ 1__ ‘j dvokimas.
ėjus laikui, lygiai po trijų djc- j nesiūs.
nų, susivaldo ir dvokimas.

O kad minimos “lelijos” dvo
kia lygiai taip, kaip dvėsena, 
tai tos musės ir 
vieno augalo ant kito, 
mos sau maisto. Akys šių mu- 

‘sių gana prastos, ir iš kiek to-[ 
liau' negali aiškia matyti; bet! 
jų vuosle labai jautri, o vis

d. gegužes demonstracija prasi- 
lygiai 12-tą vai. dieną St. Clair 
; apielinkės darbininkai susirinks 

Slavų svetainės, 5607 St. 
., 11:30 vai. ryto. Nuo 

$1.00 [ čia prasidės maršavimas Į viešąją 
į aikštę. Lietuviam darbininkam pa- 
I Tankiausia čion pribūti. Be geguži- 

$10.00 i nes demonstracijos, bus išlydėjimas 
I bedarbių baduolių maršo į Columbus, 

‘ on ' Ohio. Lietuviai darbininkai, visi da- 
$i.ou, jyvaukite apvaikščiojime savo šven- 

j tęs:* 1-mos Gegužės^ 
i Pirko serų šie draugai.; J. i 
’ Ruseckas, Irvington, N.J.., J. 
į Barinauskas, Great Neck, N.Y.
I A. Bečienė, Great Neck, N.Y.1 

A. Bum-' 
J. John-1 
Serben-!

1 
dės 
Avė 
prie So

$2.00
$2.00

IH1U ou. k 
$2.00 j ciair Avė.

i aikštę.
1 m n Vi n

skaudžiai sudraskė veidą nagais 
' ‘ sukapojo kaklą taip, kad jis 

! tas baisusis dvokimas. Pra- i nešiojosi žaizdas per kelis mė- 
Louisianos

I vienam negrui pelėda 
akį. Miškuose gi pelėdos 
užpuldinėja vienplaukius 
nes, manydamos gal, kad 
gyvuliukai, kuriais josios 
tinasi. J.

tūpčioja nuo 
tikėda-j Bet įdomiausias dalykas, tai 

lodei ši “šventoji afrikinė leli
ją” per trejetą dienų, laike pa
ties savo pražydę j imd, taip be
galiniai smirda, kaip dvėsena vuos|g labai jautri, o vis

Kada Grinnell Kolegijos pro-.ncsuuocižia skirtumo tarpi 
---- ---------- j gyvulio dvėsenos ir to augalo, j 

savo labaratoriją, | apsigaudamos, jos, todėl, į 
. r-...’iir tarnauja a p s i v a i s i nimui I 

v]1 .n f • “šventųjų afrikinių lelijų.” šių 
t- ’ . .' .but, augalų “kvaspnys” ir spalva
kąs pro langą įmete senai J>as- ■ laipsniškai išsivystė, evoliuci

jos keliais, prisitaikant prie ap
linkybių gamtinės kovos 
savo veislės išlaikymo.

ūsorius H. S. Conard atsinešė 
tą augalą į 1 
tai studentai ir studentės grie
bėsi už nosių ir I 
laukan, keikdami, kad turbut,

trpusį šunį ar katę. Profeso
rius norėjo paaiškinti, kad tai 
jis gavo tokį keistą augalą; bet 
studentai pamanė, kad jis vėl į 
stengėsi juos užbovyti juokais. 
Ir tik vėliaus pavyko profeso
riui įtikinti studentus, kad tai 
ne stipena, bet augalas, kurį 
butų įdomu jiems išstudijuoti. 
Studentams buvo išaiškinta, ko
dėl “Šventajai lelijai” reikalin
gas toks nešventas kvapsnys.

Vietose, kur tas augalas gy
vena ir veisiasi, daugiausia yra 
musių, kurios maitinasi iš dvė
senos žuvies ir įvairių kitų gy-, kreipė per spaudą, ka^ rašytų

delei

Pelėdos Užpuldinėja Žmones
Metai atgal kai kurie žmonės 

Morgantowne, West Virginijoj, 
nusiskundė, kad anksti rytais 
bei vėlai vakarais juos užpuolė 
pelėdos. Dagirdo apie tai West 
Virginijos Universiteto profe
sorius Albert M. Reese ir atsi-

' ALDLD. 9 Apskritis,
[ bulis, Bradley, Ohio,
I son, Easton, Pa., A„
' ta, Worcester, Mass.

Visiems rėmėjams 
! me širdingiausia.

“L.” Administracija.

ačiuoja

valstijoj 
iškirto 

ypač 
žino

tai 
mai-

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

Iš Lietuvių Veikimo.
Balandžio 2 d. įvyko Keis

tučio; Draugijos susirinkimas. 
Susirinkimai! buvo atsilankęs 
Brightono Lietuvių Draugijų 
atstotas reikale Liet. Svet. pa
laikyto. Atstovas atsišaukė, 
kad svetainę labai sunku yra 

i palaikyti, tai kreipėsi į Keis- 
Įtučio [Draugiją, kad ši pagel-

NANTICOKE, PA.
Geriau vėliau, negu niekad. 

Man jau senai reikėjo para
šyti ši korespondencija, bet 
vis neprisirengiau.

Balandžio 13 d. įvyko L. D. 
S. A. 63-čios kuopos susirinki
mas. Iš raportų paaiškėjo, 
kad nuo gėlių parengimo (ba
liaus) liko peln6 $32.12.Taip- ! betų. Del svetainės palaiky 
gi paaukota 5 dol. Tarptauti- imo leidžiama tam tikri lai 
niam Darbininkų Apsigyni- Įmėjinjai, tai Keistučio Draugi 
nluit j ja nutarė pagelbėti, pardavi

Kadangi apie metinį susirin- neti tuos tikietukus.
kimą nebuvo parašyta, tai ne
buvo žymėta nei kas yra mū
sų kuopos valdyboj. Tad da
bar pažymėsiu. 
Frankienė , užrašų 
kė—O. Martuzienė, fin. sek
retorė—A. Janiūnienė, iždin. 
—Zaleckienė.

Kuopos Koresp.
A. Janiūnienė.

gi paaukota 5 dol. Tarptauti- i 
niam Darbininkų Apsigyni- [ 
mui.

Org. M
raštiniu-

ALP. Bendrovė atmetė a,n 
trą iš fašistinio abazo aplikan 
tą, kuris norėjo įstoti į ben. 
drovę. 
landži 
suojaųia norinti įstoti viena 
narė, 
kantę 
matonjai, norėjo, kad ta nau

Susirinkimas įvyko ba- 
o 7 d. ir čia buvo bal-

bet narių didžiuma apli- 
ątmetė. Pirmininkas,

L. K. Frakcija.
(98-99)

NEWARK?~n7j.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos ir A.L.D.L.D. 5- 
tos kuopos (užkviečiame ir L.D.S.A. 
kuopos nares sykiu dalyvauti) ben
dras susirinkimas įvyks balandžio 27 
d., panedelio vakare, Kubio svetai
nėje, 79 Jackson St., Newarke. Die- 
notvarky—prisirengimas prie apvaik- 
ščiojimo Pirmos Gegužės, svarstymas 
kovos būdų už paliuosavimą politinių
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NESIKANKINKITSLOGOMIS
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus i trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus 
dieną, 
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tes už vieną, dolerį.

i
Viskas pagerės: jū- 

skaus- 
būsite 
nauja
šian-

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

Blue Rose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth, N. J. 
Už 2c štampą pasiunčiame 

sampalą.
Vardas _________________
Adresas ___________-____
Miestas ________________

ar
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Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck StreetI O3GE=XOE=

o

s
o'

O

y

T

T

o

o'

o"

o'

THE COLLECTED WORKS OF

A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original edition 

Issued by International Publishers



AR ŽINAI?

Brooklyn, N. Y.

—Street or Avenue.
—, State

n 0
9
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ii o
k 
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Ai, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit • 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody 
mais, kaip vartoti.

L t.

i

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

. G RA BO RIU S- U N1) ERTA K ER 
lūbalnamuoja ir laidoja numirudiuN ant. 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir u?, žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. _

iiisiiiBiiigiiisuiaiiioiiisij

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 val.‘ vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą Iki 2 vai. po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

šeštadien., Baland. 25, 1931

WORCESTER, MASS n

Dauguma Pasisakė už Komu-

BOSTONAS IR APIELINKE

dalyvavo rje eįna su pasaulį0 darbi-

MONTREAL, CANADA

pri-
DR. H. MENDLOWITZ

D-as

d.

Vieša Padėka
ROCHESTER

LIETUVIS (1AB0RIUS

navimo ir už g
kainą,

Oi

RUMFORD, ME. .
361

I 325 CITY

ft

g

I
TORONTO, KANADA

NAUJAUSIOS MADOS
S. ■ Juška.

m

tuos dalykus; kuriuos savo aki- y°Je turi būti bendrinimas t cius.
i inn’ll lirii z4r»v»l-vi1 rs VI z-ilrl in zltrl-1mis matote.

/

MHmHV

norą, kad 
leisti jam, 
diskusijos,

landoj. Sauki' 

tSs pas: __ _

Petras Naujokas 
Savininkas

Ė
E3 
ta

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBY,STeS
CIGARAI

eiti j demonstracijas 
galvas policijos buo- 
kiti suko aplink krū

vis dar kartojo, kad jie

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

. Telephone, Greenpoint 8-1411

ge- 
patar-

Priešf. Kom. Sekr.
D. Vaitelis.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Nuliūdę liekame:
Stasė Dodonienė,
Stasė Dodonytė,
Aldona Dodonytė, 
Birutė Dodonytė.

Norintieji

riausio

yra
"4 -
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Darbai ir Kitos Žinios.
mus yra susitveręs cho-( 
jau gerai veikia. Cho-|

žemą

nuliūdimo va-

svčs” įstaigos mano pavar
des ir antrašo. Jei jums rū-

Vardas-
No_____
MltBUlB-

ninku vadovu—Komunistu 
Internacionalu.

V. Sir—čiiis.

Padėkos Žodis.
Su didžiausia širdgėla

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TIC1INIAViCIL'S, B. J. VAITKUNAŠ ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokėsi), 
kiekvienam prie pirkimo karo. T" ‘ J L
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

no rankas ir apkrovė visokiais: 
i._i--- Tai padarė jo!

moteris. Mat, kuo- ■

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

'J.el.: So. Boston 0304-W

Šir- 
jdingiausiai ačiū visiems drau-l 
, gains ir draugėms, atsilankiu-

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrhnui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNlNKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai de|ėi išsipėpmo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- - 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Dehevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. L 
Telefonas: Pulaski 1-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveiienu; išlipt mot Flushing Ave. stoties; 
R 14 T o’ibstrny—išlipt wnt Montron- * v« tisais

UroudWMV *Mralu— -<4lipt mii A<«
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VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIU

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

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.

Hes padedam 
UžsiraSymaa j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte

Kitas Diskusinis 
Susirinkimas

I kaip kad jūs darote, kuomet 
šaukiate prieš Partijos pra
šymą spausdinti “Laisvės” 
| įstaigoj ispanų laikraštį. 
Jūsų tas steitmentas per
dėm provokatorinis. Aš,

Iš Priešfašistinio Veikimo
Worcesterio Lietuvių Drau

gijų. Priešfašistinio Susivieniji-1 
mo mėnesinis susirinkimas įvy
ko balandžio 21 d., Lietuvių kaipo darbininkas, smerkiu 
Svetainėj. Delegatų atsilan- jūsų tą darbą ir protestui)- 
kė 23, 7 neatėjo, šiais metais prieš ištraukimą iš “Lai- 
komitetas susideda iš 30 dele
gatų. Sekančios organizacijos 
priklauso Priešfašistiniam Ko- _ . . .
mitete ir turi išrinkusios po pčtų darbininkų orgamzaci- 
penkis delegatus: T.D.A. 13 jos, tai jūs panašius bjau- 
kp., A.L.D.L.D. 11 kp., L.D.S. T’ius šmeižtus neskleistu- 
57 kp., L.D.S.A. 2 kp., L.S.D. ■' męįe 
B. Draugystė ir Aido Choras, i 

Po perskaitymo protokolo, i. 
sekė komisijų raportai. Pir- eina, 
mosios Gegužės apvaikščioji- ja. 
mo komisija raportavo, kad 
konferencija įvyko Belmont 
svetainėj, kurioje <' 
daug delegatų nuo įvairių dar
bininkiškų organizacijų. Nu
tarta šaukti didelę darbininkų 
demonstraciją prie miesto ro-' 
tušės, 12-tą vai. dieną. O va- ’ 
kare įvyks didelės prakalbos ; 
Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St. Bus anglų kalboje ' 
kalbėtojai. Dainuos Aido Cho-į 
ras ir geri solistai.

Nutarta, kad visi delegatai: 
ateitų antradienį pasiimti Pir-, simindamos tėvą ir vyrą, Pra- 
mosios Gegužės lapelių ir ge- na Dodonį, kurį begailestinga 
rai išplatintų juos. I mirtis taip staigiai ir netikėtai

Seno Vinco prakalbų marš-!iSskyrS *? .mQs«
'’iviaRon-iš rllto klausimas liko neužbaig-imiau.s.''L.seill}os.na;Tie,lslI1a_ 

padėką drgg. Zuperkams, Jo
nui Gritz, Navickui, ALDLD. 
137 kuopai, LDSA. 145 kuo- 

Septynios koToni-i??'■ TDĄ- .Lietuvių skyriui, 
I Montreale ir visiems kitiems 

rapor-5 draugams-gėms, prisidėjusiems 
įavg j moraliai ar materialiai did- 

Vaka-' dusioje mūsų nuliūdimo va- 
26 į J landoje.

ir

CHICAGO, Ill.—Balandžio 
19 d. J.V.K.P. Dist. 8 lietuvių 
Biuro sušauktame mitinge vėl 
buvo karštų diskusijų. Drg. 
Andriulis davė ilgoką praneši
mą apie įvykusią komunistų 
rytinių valstijų konferenciją ir 
abelnai apie pastaruosius įvy
kius, kurie kyla iš paaštrėju
sios klasių kovos, ir dėlto rei
kalingų žymių permainų mūsų 
veikimo metodose. Jis nuro
dė, kad daugelis draugų, net 
ir1 Partijos narių, niekaip ne
prisitaiko prie naujo, griežtes
nio mūsų Partijoj veikimo, ir 
tūli jų del to išėjo iš Partijos, 
o kiti išeina. Tūli, žinoma, 
pasilieka gerais simpatikais, 
bet kiti spiriasi, kovoja prieš 
Partiją. Vietoj pripažinti sau 
nesupratimą ar nenorėjimą 
daugiau veikti, taipgi prisibi-' 
jojimą vis labiau šėlstančios 
reakcijos, jie kaltina Partijos 
vadovybę, vadovaujamus lie
tuvių komunistų draugus ir 
įstaigas, Biurus. 

Paskui ėjo diskusijos. 
Kaip ir pirmiaus, ginanti j 

Partijos pusę, rišo klausimą; 
pamatiniai. Priešingi — vie
ni, kaip Tarulis ir 
atvirai pasisakė, kad jie prie-i 
šingi 
Lkišti 

*žėmj 
mus. 
ne prieš Partiją, tik prieš Bim
bą, Andriulį, Gasiūną ir kitus. 

Drg. Bacevičius ypač karš
tai tvirtino, kad opozicija ne 
prieš Partiją, bet tuo pačiu 
jis įrodė, kaip tik priešingai. 
Buvo pasiūlyta Biuro rezoliu
cija, prieš kurią ir d. Bacevi
čius nieko nesakė, vis dėlto jis 
pasiūlė kitą, priešingą, paga-1 
mintą Strazdo, kuris jau iš
mestas iš Partijos, rezoliuciją.! 
Kaip čia sutaikyti žodžius sū 
darbu? Jeigu ne prieš Parti
jos, tai Biuro rezoliucija juk 
Partijos rezoliucija ir del to 
reikėjo už ja stoti. Galima! 

įtaisyti kas reikia, galima ge- ;Worcestery įvyks Ateivių Gy-1 
rinti, bet kam priešinga siūly- njm0 Konferencija, tad išrink-,' 

*.ti? Kaip penktadienio mitin- Ai atstovai iš šių draugų : J. i 
ge, taip čia, opozicija turėjo ! Bakšys, D. Vaitelis, J. Kižis, J.: 
savo atskirą liniją, savo rezo- Miliauskas ir M. Sukatskienė. j 
liuciją, savo grupę, kurie da- šiame susirinkime nutartai 
ro viską priešingai. surengti d. A. Bimbai prakal-j

čia .verta dar ir tas pažymė- i ūas. Jos įvyks pirmadienį,, 
ti. Opozicija ginasi, kad!^??užės 4 Lietuvių Svetai-Į 
Strazdas ne tik nėra vienas jųin^» Endicott St.Į prakalbų; . . .. . . . . . .. i komisiją išrinkti!

i dd. J. Lukas, A. Serbentą ir, 
E. Dovidonienė. I

i 

Pranešimas
Worcesterio Lietuvių Orga-jM-

• nizacijų Priešfašistinis Susivie- ' 
už nijimas rengia šaunią vaka-' Pas

~ , sek- ras ir
4-tą ras dabar rengiasi prie pas-ij11 

Rodos, jis labai i vaL P° Olympia Park, kutinio koncerto, kuris įvyks!
Vakarie- pabaigoj gegužės mėnesio.

Pirmiau buvo suruošta tea- 
Kviečiame vi- trėlis, suvaidinta “Šalaputris”.

i- Jį suruošė Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj 65 
kuopa. Vaidinimas išėjo ge-|

irai. Kuopai parengimas dar 
duos pelno keletą dolerių.

> Su darbais ir čia blogai. Be-! 
darbių daug, bet jų reikalais 
niekas nesirūpina. Patys dar-

. bininkai irgi nežino kas reikia 
.pradėki. Stoti kovon dar bijo. į 
i Juos reikia organizuoti į Be-;

į ■ darbių Tarybą.
Galima dar žymėti, kad čia 

išleista Mykolas Vilkancas. Ve-i
v j lionis rasta negyvas šalę kelio.;

; ir laisvas žmo- 
Velionis skaitė “Laisvę”

ir “Vilnį” per eilę metų. Jisai

ontas, J. Saltmeris, T. šar- AlUgliJOS Fašistai Stat© 
kils, A. Motuzą, S. Zubenms, „ ° ...
jJ Kozuk, L. Motuzienė, J. Kle- j oSVO OlldldZuIlS 
n^anckis, A. Chuzas, M. Gru- 
žinskienė, A. Ašmenskis, J.
Kaulavičia, V. Čepaitis, E. Ki- 
las, M. Luobikis, M. Pocienė, 
J. Vaznienė, A. Alenckienė, S. 
Levonas, V. Pagalskis, P. Jun- 
dulis, P. Vaznis.
Viso aukų surinkta ir pasius
ta per “Laisvę” $34.50.

Pasaulio Pilietis.

LONDON.— Oswald Mos- j 
ley, fašisto-socialisto naujai 
suorganizuota partija stato 
savo kandidatus perrinkime 
vieno parlamento nario 
Lancashire distrikte. Tai 
pirmas atviras fašistų par
tijos pasirodymas.

Bell Phone, Poplar 7545

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

Kas su Komunistu Parti
tas prieš ją nekovo-1 

Jums mes netikime,! 
" J 

sklokininkai, ir su jumis 
neisime. Eisime su tais, ku-

Nori Deportuoti Drg. Nat 
Kaplan.

BOSTON, Mass.— Balan-! 
džio 22 d. nakties laiku poli
cija įsiveržė į drg. N. Kapla- 
no kambarį ir areštavo. Da-! 
bar tam draugui gręsia de
portavimas. Drg. Kaplan yra ■ 
Komunistų Partijos distrikto ' 
organizatorius.

Reikia žymėti, kad drg. N. 
Kaplan yra Amerikoj gimęs 
pilietis. Vadinasi, deportavi-! 

j mas gręsia jau ne tik ateiviam,; 
i bet ir čia gimusiems piliečiams, i

Ruošiama kaucija tam drau-
I gui paliuosuoti. Darbininkai |.
turi kovoti prieš tokius pasi- ; 
kesinimus ant darbininkų.
Pirmosios Gegužės demonstra- į 
cija turi atsakyti j tuos puo-i 
limus savo skaitlingumu ir ka-1 
ri ilgumu.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

idėjinių vadų, bet iš viso jiems: surengimo 
nieko nereiškia, o vis tik jis i 
gamina jiems rezoliucijas, sa-Į 

• koma, teikia medžiagą straips-;
niams.

Drg. J. Paukaušis, kuris po
ra dienų atgal įvykusiame mi-i 
tinge kalbėjo gan gerai, už . .
Partiją, šiame mitinge vėl at- irmuę žuvininkų Balių, 
sistojo ton pačion priešparti-5 ma4ienį ,balandžio 26 d, 
♦nėn pozicijom ____ , _____ _
ne savo vietoj. Idėjiniai jis! Shrewsbury, Mass, 
neturėtų opozicijai priklausyti. ’ ^us Sar(L ir linksma su gra- 
Kas ten jį riša? žia programa. . -------

Drg. J. P. Milleris, šį sykį, sus ateiti ū’ paremti pnesfašis- 
beaip ir pirmiaus, nurodė, kad j tinį veikimą, 
priešinimasis Partijai, nežiū- Priešf. Kom. Sekr. 
rint, kas kokias intencijas tu-' 
ri, veda i komunistinio judėji
mo priešų vietą. Negalima ei
ti prieš Partiją ir stoti už ko
munistinį judėjimą arba laiky-1 
tis.

Drg. Prūseika nekalbėję*. 
Buvo užsirašęs, bet pirma jo 
eilė atėjo, uždaryta diskusijos. 
Tūliems pareiškus 

fjis kalbėtų, sutikta 
nors ir uždaryta 
bet jis nekalbėjo. • 

Pirmininkavo d.
Statyta į pirmininkus du kan
didatai—jis ir d. Bacevičius. 
Juška gavo daugumą balsų.

Balsavime abiejų rezoliuci
jų balsai dalinosi šitaip:

Už Biuro rezoliuciją, pasiū- 
X lytą d. Andriulio, 54 balsai.

Už d. Bacevičiaus skaitytą, 
48 balsai.

Buvo ir tokių, kurie su-dlai- 
-.‘kė nuo balsavimo, bet jų ne- 
A daug. Chicagietis.

: tas. J. Lukas raportavo, kad 
Hudsono ir Montellos draugai 
dar neatsiuntė- pinigų, kurie 
buvo jiems skirti del paden
gimo lėšų. ;
jos yra užsimokėjusios.

Vakarienės komisija 
tavo, kad L.S.D.B.D, 
Olympia Parką dykai. 

! rienė įvyks balandžio 
! Komisija rūpinasi prirengti 
gražią muzikalę programą.

Piknikas įvyks birželio 14 
'Jo surengimui į komisiją iš-j 
i rinkti dd. J. Lukas, J. Petkū-j 
nas, J.-Norvaiša, J. Bakšys ir! 
M. Sukatskienė. Komisija! 
knygučių padarymui raporta
vo, kad darbo dar neatlikus!, i 
bet pasižadėjo atlikti iki se-i 
kančio susirinkimo.

Buvo pranešta, kad g^eitjSjems j šermenis ir dalyvavu-
- - - 'siems laidotuvėse mūsų myli-

[mos močiutės, Onos Balzarie-I
nes.

Taipgi širdingiausiai ačiuo-| 
jame L.D.S.A. 26-tos kuopos! 
draugėms, giminėms ir pavie-i 
niams draugams, kurie išreiš-1 
kete mums tiek daug užuojau
tos prisiūsdami gėlių vainikus. ‘

Su tikru dėkingumu:
Balzarių ir Bulių Šeimynos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI •
Mikui Kukučiui: Jūsų rasine-J 

lį, kuriame aiškinate bedarbės1 
priežastį, negalime sunaudoti. 
Biskutį silpnas. Rašinėkite iš 
dirbtuvių, apie darbus, apie

Mano Pareiškimas Skloki 
ninkams

Sklokininkai prisiuntė 
Toronto visiems “Laisvės”; 
skaitytojams savo i____ _
gazietą, ragindami skaityto-1 Jisai buvo gei,abs- 
jus išnešt protestus pries gus< 
dabartinius “Laisvės” di- j 
rektorius. Perskaičius jų tą'nekentė tamsybės apaštalų ir 
pareiškimą taip ir skamba nelankė mulkinyčių. Vienok 
provokatoriškai prieš Kom. negyvam tam draugui suraki- 
Partiją Tas jiems negerai, balvon61iais. 
ir sis bloga. Pyksta, kam “laisva 
Partija šluoja oportunistus met žmogus jau negyvas, tai Į 
laukan iš Partijos, lig neži- ‘ su juom galima daryti viskas. | 
nodami, I 
Partija begailestingai valo; 
savo eiles nuo prisiplakėlių ;

kad komunistų ;Jo duktg buvo nepasitenkinus 
- - - - .tais burtais.

Dabar dar iš Seno Vinco 
__  .. •’ prakalbų. Jau vėlu rašyti apie 

Į šias prakalbas ir rinktas au- 
cionierius turėtų tai užgir-1 kas, bet geriau vėliau, negu 
ti, o ne ugnimi spjaudyti niekad. Aukos buvo surinkta 
ant Partijos______________ iTDA, Po 1 dol. aukojo: St.

Kiekvienas darbininkas'™“’ £ IP''Tka,'tio3’ t 
šiandien supranta, kad ko-;Grušas> F. Pakštis ir K. Po.

. Po 50c. aukojo: J. Vis- 
jėgų bei darbų, o nekliudyti,' kontas N. Ukmantas, V. Mi-

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-4261

222 MANHATTAN AVĖ.
Yra lietuviška drapanų {staiga, kuri turi 
modemijkiausius Šių dienų {rengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodamo 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan AvenuV

Aliejaus Šalimis
MA’SKVA.—Maikopo alie

jaus srityje per 10 mėnesių 
degė aliejaus šaltinis, ku
ris galėjo duoti apie 4,000 
bačkų kasdien žibalo. Viso
kios priemonės buvo naudo
tos užgesinimui, bet veltui. 
Pagalios iškasta giliai po 
žeme tunelis ir pririšta ten 
dinamito. Sprogimas užver
tė skylę ir tapo užgesintas 
gaisras.

Gerbiami Geru Cigaru 
Fdylėtojai!

Kay/^Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų

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

Dirbtuve 
Broadway,

Brooklyn, N. Y. |

kad

AMERICAN CLOTHING CO
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus prieiasT—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir { grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lar Tabs
tai kanuolg prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenne) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

LIETUV1ŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jatf 25 Metai 

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

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas {vairių rūšių motorų? 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušėme pilno mechaniško kurso



šeštadien., Baland. 25, 1931Puslapis šeštas

IŠRANDAVOJIMAI
Newyorkieciij Parengimo

NAUJA LIETUVIŠKA
REAL ESTATE: Namai, Žemė

ir eikite 6 blokus j rytų ją lietuviškų valgyklą po se-Į

Komisija.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

PASIRANDAVOJA f o r n i š i uotas 
kambarys. Yra visi parankumai ir 

Įtaisymai. Kreipkitės po No. 327 
Rodney St., Apartment 3, Brooklyn, 
N. Y. (97-99)

PARSIDUODA gera farma, 200 ak
rų žemės, pusė dirbamos, pusė ga

nyklos ir miško, ant kranto Pere 
Marquette upės, 1 maile nuo mies
čiuko. žemė gera,, taipgi visi trio- 
bėsiai, visa reikalinga naujausios ma
dos mašinerija. Parsiduoda su gyvu
liais. Pardavimo priežastis—suirutė 
.šeimininiam gyvenime, 
nių informacijų rašykit 
resu: P. Skeberdis, R 
Custer, Mich.

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi-

kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

'Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

i VALERIJA BALVOČIUS

Pereitą ketvirtadienį įvyko, , ... . . .
A.L.D.L.D. pirmos kuopos opozicija ^ema klai-j^.

, . . pusę. Programa prasidės 6:30no darbininkai vis labili n-la-j va| tad nesivghlokite ir bfi.

Šis susirinkimas dar sykį Pą-; eleveiter,
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n* iv. v . iz • Ines išlaidu į Vilnies serimn- Uidziuma Nariu su Komumsty i kų suvažiavimą buvo trys įne-i 
Parti™ ; Šimai— $20, $10 ir $5. Už
Idilija i $20 balsavo 33, už $10—5 ir.

šį sekmadienį, 26-tą balan
džio, 5:30 vai. vakare, įvyks 
puikus parengimas, kurį ruo
šia A.L.D.L.D. 23-čia kuopa. 
Parengimo vieta 2075 Clinton

I Ave. Važiuojant iš žemutinės i
■ miesto dalies, imkite 3rd Avė. suomenei, kuri valgo restaura- 

išlipkite ant 180th cijose, kad mes atidarėme nau-
nosinis susirinkimas, į kurį at- c^nan^ja kehu ii kad Biookly- 
ėjo gana daug narių. v , vc„., wvt ,

Draugė Bepirščiūtė persta- į įiaa sa ina?\2\U? ‘10S’ • ^e^?a”lkite laiku, 
tė naują narę d. K. Karpati-! 
čienę, kuri buvo vienbalsiai ■ 
priimta.

Valdyba pranešė, kad iždi-i 
ninkas neatėjo į susirinkimą, 
bet atsiuntė rezignaciją, pasi-; 
teisindamas, kad delei darbo 
sąlygų negali pribūti. Ant 
vietos išrinktas naujas iždinin
kas d. Petras šolomskas. Taip
gi buvo pranešta, kad senasis į stebėta, 
iždininkas jau perdavė visas 
narines mokestis į Centrą. ,

Prisirengimo prie Pirmosios B.D.L.D. nuo 1928 metų, bal- 
Gegužės komisija raportavo, suo,a su v,*sais nariais (už 
kad New Yorke,' Madison Sq., opoziciją). Pirmininkui pa- 
įvyks didelė demonstracija, dnrius pastabą ir pareikala- 
kurioje dalyvaus ir lietuviai, vus, kad jis nebalsuotų, Za- 
Visos lietuviu darbininkiškos jankauskas atėjo prie stalo ir 
organizacijos ‘ Brooklyne ren- pradėjo kumštimis mosikuoti, 
giasi stropiai, ir atrodo, kad' bet* mūsų draugai jį atitraukė, 
dalyvaus didelis skaičius lie-i 
tuvių darbininkų. Pirmadienį i 
“Laisvės” svetainėj” įvyks lie
tuviškos prakalbos, kuriose 
bus apdiskusuota lietuvių pri
sirengimo prie Pirmosios Ge-! 
gūžės reikalai.

Išvažiavimo komisija prane- ■' 
šė, kad išvažiavimas įvyks pa-į 
baigoje gegužės ir prie jo jau ;{)aug ŽmoniŲ SllŽeista

Skaitytas laiškas nuo “Vii- Ant Williamsburg Tilto 
"ie.s”. Bevd,'0'ės’t Dh'”"? ; Susikūlus Gatvekariams kviečiama kuopa atsiųsti at
stovą į “Vilnies” šėrininkų su
važiavimą, 
ta siųsti, 
nuotos d.
Mikalauskienė, p\trumpo ap- . Ir
svarstymo, tapo i&ęinkta Ta- smarkiai, kad visi langai Į g

čiame susirinkime jų balsų i 
skaičius perdėm puolė. Po su
sirinkimo keli darbininkai, 
kurie ėjo su jais, pasakė, kad Negalima Pasisavinti 
jiem vis aiškiau pradeda pa- v 01 i
sirodyti opozicijos klaidingu- nUtlmlO UŽ dnOIft 
mas ir neturėjimas pamato 
vesti kovą prieš Komunistų 
Partiją. 1 23

Laike susirinkimo buvo pa- Heights,
kad Zajankauskas, teriškė, kuri gavusi darbą ir .......... .........  ...... ......... .

kuris, kuopos valdybos liudiji- negalėdama prižiūrėti pati sa-: Rite persitikrinti kaip skanūs 
yra neužsimokėjęs į A. vo kūdikio, paprašė kaimin-j 

kos, kad jį prižiūrėtų. Ji mo
kėjo po 9 dol. į savaitę už pri-l 
žiūrėjimą ir auklėjimą. Bet' 
vargšė pasijuto negalinti išsi-i 
mokėti ir savo kaiminkai pra-; 
siskolino kelias dešimtis dole- 
rių. Kada ji norėjo atsiimti ; 
savo kūdikį, kaiminka-atsisa-j 
kė atiduoti, pakol nebus at
mokėta jai už auklėjimą. Ta-i 
da patraukė savo kaiminka į 
teismą, ir pereitą ketvirtadie
nį teisėjas pripažino motinai 
teisę atsiimti savo kūdikį.

A.L.D.L.D. nariai turėtų 
kreipti daugiau domės į tokį 
žmogų, kuris, nepriklausyda
mas kuopoje, ateina į jos su
sirinkimus ir kelia betvarkę. 
Ateityje jį reikia tinkamai 

: prašalinti.

Vienbalsiai sutik- 
Delegatėmis nomi- 
V. \Taraškienė ir

kuri yra turėjusi savo restau- 
Catherine Walsh, gyvenanti jracĮjas Montello, Mass., ir So.

W. 64th St., _ Flushing| gosįon> Mass. Taipgi yra dir- 
Queens, bėdna mo-į busi už kukarka keletoje lietu- 

‘ vių valgyklų Brooklyne. Atei-

• pasimatyk i te/ su 
'senais savo pažįsta’bųąh

. Valerija Balvo 
Josephine Tukieife. 

Savininkės

f

M

Reporteris.
Puikus Koncertas ir Balius 

Į Jaunuolių Orkestros

Pereitą ketvirtadienį ant 
Williamsburg tilto vienam gat- 
vekariui smarkiai sustojus, ki-j 
tas gatvekaris atsimušė į jį

raškienė. Ji gavo 3Kbalsu, 0<i§byrgj° ir aPie 30 žmonių bu- 

 

Mikalauskienė—24. Įvusių gatvekariuose liko sužei-

Drg. Mizara pasiūlė priimtis*b 
sekamą pasveikinimą dienraš- Į 
čio “Vilnies” šėrininkų suva
žiavimui :

Rytoj, bal. 26 d., “Laisvės” i 
svetainėje bus Jaunuolių Orkes-, 
tros puikus parengimas: balius- 
su koncertu. Pradžia 5 vai.; i 

i programa prasidės lygiai 6 vai. 
i Po programai šokiai prie pui-j 
jkios daugelio smuikų ir kitų in-; 
strumentų muzikos. Veik visą 
programą išpildys gabūs jau 
nuoliai muzikantai: smukinin 
kai, armonistas ir tt. Dainuos L 
Kavaliauskaitė. Būkit visi.

■ Ron g.

J Visus Partijos Nifes 
Ir Simną tikus M

Kas turite automobilius, 
trokus ir motorinius dvira
čius, esate prašomi pagel
bėti prisirengime prie Pir
mosios Gegužės demonstra
cijos ir laike demonstraci
jos. Toki vežimai bus labai 
reikalingi, tad jūs panau
dodamas savo vežimą daug 
pagel besit.

Tuojau raportuokit Bend
ro Fronto Komitetui:
16 West 21st St., Now York, 
Tel.: Chelsea 3-0962.

(93-102)

Telcphone, Stagg X-H910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ SVIE2ŪS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystes amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa

lies mo- 
i kiliame barberiauti ir motorų plau- 
i kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 

Lietuvis

Del plates-; 
sekamu ad- 

1, Box 3,

(91-98)
PARSIDUODA NAMAS 

Didele Nuolaida
Labai gera proga, pirkti 6-šių kam

barių atskirsi namų, ant ištaisytos ; 
gatves, puikiai išdekoruotas, yra lan
gai nuo audros ir “pulley screens,” . _ .
tik 5 minutas reikia eiti į transpor-; daryti gerą pragyvenimą, 
tacijos linijas. Visi asesmentai už- .................... . ...... x‘
mokėti. Vieta: 104-43—91st Avė., , 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas, | Ateikite ir persitikrinkite. 
Virginia 7-1506. (85-99) pH^ktorius _______

I 1 1 1 J Ii 1/ I A I

Tclephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-677G

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

IMPERIAL HARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St.

New York, N. Y.
71-98

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRJCK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
G azo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y.

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus jvai- 

_ riomis spalvo- 
Atnaujina senus ir krajavusmis.

ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

Pirmadieni Svarbiosv

1-ma kuopa, lai-įPrakalboS 
visuotinam narių ---------
subrinkime, ba-| Pirmadienį, balandžio 27 d., 

išrinko i 7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
įvyks didelės ir 

šeriniu- svarbios prisirengimo prie Pir
mosios Gegužės prakalbos.! 
Prakalbų rengimo 1____
deda visas pastangas, kad dienį, balandžio 26 d., “Lais 
gauti už kalbėtoją draugę H. v^s 
Patterson, tai yra moti- vak ryto, 
ną vieno iš tų astuonių jau
nuolių negrų, kuriuos Alaba-

i j PAJIEŠKOJIMAI |

kytame savo 
mėnesiniam 
landžio 23 d., 1931, 
delegatę d. Taraškienę atsto- svetainėj, 
vauti kuopą “Vilnies” L____
kų metiniame suvažiavime, ge
gužės 10 d., ir nutarė pasiųsti 
sekamą suvažiavimui pasvei
kinimą : A.L.D.L.D. 1-ma kuo
pa sveikina “V.” šėrininkų su
važiavimą ir linki, kad jis pa
liktų “Vilnį” komunistiniu 
dienraščiu, vadovybėje J. V. 
Komunistų Partijos, ir pa
smerktų oportunistus ir anti- 
partinius elementus. kurie 
bando išplėšti “Vilnį” iš Ko
munistu Partijos vadovybės.

Perskaičius p a s v eikinimą, 
prasidėjo karštos diskusijos, 
kurios tęsėsi ilgokai. Opozici
jos nariai karščiavosi ir sakė, 
kad iš pasveikinimo reikia iš
mesti punktą, kuriame ragina
mi šėrininkai kovoti prieš op
ortunizmą ir palikti “Vilnį” su 
Komunistų Partija. Iš kitos 
pusės draugai įrodinėjo, kad 
mūsų judėjime yra oportunis- 
tinių nukrypėlių, kurie skaldo 
revoliucinių lietuvių darbinin- 
kų spėkas ir prieš juos reikia [įet Darb. Susivienijimo 
vesti bemielasirdingą kovą.i f J ~
Pasveikinimas tapo priimtas l-tflOS KllOpOS KoHl. lOSedlS 
35 balsais prieš 22 balsu.

Drg. A. Bimba davė įneši
ma, kad atšaukti pereitam su
sirinkime priimtą priešingą re
voliuciniam darbininkų judėji-i 
mui rezoliuciją. Įnešimas pla
čiai ir karštai diskusuotas-1 
Įrodyta, kad tokia rezoliucija 
užtraukia juodą dėmę ant pir
mos kuopos, kuri visada ir vi-1 
suose atsitikimuose būdavo iš
tikima darbininku judėjimui.; 
Taipgi buvo įrodyta, kad per-< 

zeitam susirinkime daug pasiti-H 
'kimu ir veiklių kuopos nariu i fpntrn Rilirn Pn<Sfidi<S 
nedalyvavo, nes buvo užimti Aenl‘O Dl«™ rObeūlb 

į Partijos darbais prisirengime - --------
Prie kovo 28 d. protesto de- Draugai, .Proletarų Meno; 
monstracijos; tuo tarpu opozi- Sąjungos Centro Biuro posėdis j 

( cija atėjo organizuota, atsine- 
šė gatavą rezoliucija ir tuo 
būdu pravarė ją. Opozicija 

I neturėjo jokio rimto pamato
t įrodyti, kad ta rezoliucija pa

siliktų galioje. f

Balsavimo pasekmės buvo: 
už atšaukimą 32 balsai, prieš 

į balsavo

Dalyvaukite Mokykloje 
Sekanti Nedčldienj

PAJIEŠKAU kukoriaus vyro arba ' 
moters, darbas nuolatinis, darbo 

j valandos nuo 6 iš ryto iki 4 po pietų, 
subatomis ir nedaliomis iki pirmai 
vai. po pietų. Gera alga.— K. Galiū
nas, 145 Thames St., Brooklyn, N.Y.

s

be
ma-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

ISbalzarnuoja ir laidoja numirusius 
Mit visokių kapinių; pareamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
icrikitynoms ir pasivažinėjimams.

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ^

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

i-

(98-104)

PARDAVIMAI
Propagandos ir lavinimosi PASIRANDAVOJA East New York

komisija mokykla Įvyks sekantį nedčl- kamb^s,
. . oz? j <<r Hi svariai i

svetainėj. Pradžia 10 
Drg. Abekas duos 

svarbią prelekciją temoje 
“Naujas karas—galimybės ir

garu apšildomas, šviesus 
Esant reika- 

Matyt ga
li o No.

__ švariai užlaikomas, 
lui, valgį irgi pagamina, 
lima bile laiku. Kreipkite 
543 Drew Ave., ant 
Brooklyn, N. Y.

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

WW1A UKUS, Fotografas
k K

nuiiuvkj -*• i cv _ ' '

mos kraugeriai nuteisė sude- j galimos pasėkos.” 
ginti elektros kedėje. Jei ko-į“ Visi> kurie iki všio1 lank6te 
misijai pasiseks ją gauti, tai į mokyklą, nepamirškite atsilan- 
bus dar pirmas toks atsitiki- i kyti sekantį nedėldienį. _ 
mas, kad negrė darbininkė 1 kRe Įa!ku/ . Taipgi ateitii 
kalbės “Laisvės” 
šiose prakalbose taipgi bus su 
sitarta iš išdirbta planai, kaip; 
pasekmingiau patraukti dau
giau lietuvių darbininkų į Pir- • 
mosios Gegužės demonstraciją j 
ir kaip tvarkingiau prisirengti; 
ir dalyvauti pačioje demonst
racijoj.

Visi lietuviai 
kviečiami ateiti 
prisidėt prie šio

ginti elektros kedėje. Jei ko-j
. Bū-;

Taipgi gali ateiti 
svetainėj. pr Pašaliniai prelekcijos ir dis-1 

kusijų pasiklausyti.
Mokyklos Komisija.

(97-98)

, , . . . . I Mamie Polukowich, 23 me- 
aai turnnkai i tų, g-įg Ralph Ave., mirė bal. 

skait ingai n , gi gus iaįdota bal. 25 d. 
didebo darbo. | A]yv(J Ka|n0 kapinSse.

Komisija.
1 Johanna Ulis, 48 metų, 919 
Glenmore Avė., mirė bal. 22 
d. bus laidota bal. 27 d., šv. 
Jono kapinėse.

| Laidotuvių . apeigomis rūpi-
L.D.S. 1-mos kuopos komi- nasj graborius J. Garšva.

teto posėdis įvyks sekmadienį, 
26 d. balandžio, “Laisves” na-' 
me, 12 vaL dieną. Visi komi
teto nariai, dalyvaukite, nes 
turime labai svarbų dalyką 
aptarti, kuris negalima ilgiau 
vilkinti.

B. Bovinas, 
Kuopos Pirmininkas. Į

Proletarų Meno Są-gos

Draugai,

įvyks sekmadienį, balandžio1 
26 d., 10-tą vai. ryte, “Lais
vės” name. Visi draugai bū
kite, nes turime keletą daly
kėlių aptarti. Taip pat nepa
mirškite laiką, kad posėdis 
įvyks 10-tą vai. ryte.

V. Bovinas, 
Sekretorius.

(96-98)

(Lcvandausk&s)

AIDOTUVESjl

TEL., STAGG 2-0783—

VIDURIAI ŪŽKIETteJI

Mes

Šiais vaistais neuitraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikamn, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................  60«, per paštą 45<

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

taip pat tunme žolių ir gerą sandčlĮ gyduolių Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

P. J. KUNDROTĄ, Bavinmka.s

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-23G0-3514

“BALSAS

229

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

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

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

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

.80

.05

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti (įąktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausią.

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

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

KUNDROTO APTIEK A

Iškirpkit šį skelbimą Ir prlaląsklD karta au alaakyatH.

OJEXXCkJE

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.’

“BALSO”
Metams 
šešiems menesiams . . 
Pavienio num. kaina




