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Darbininkai Visų Sali.
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e^ra lai mesite, TiV 
Retežius, o Išlaimėait* 
Pasaulį!

>Delei Pilsudskio išsireiškimo 
Vytauto “mandrybės” klausi
mu, fašistinė “Vienybė” suriko, 
kad Vytautas vargu būtų “suti
kęs būti lenkų karalium.” Va
je, kiek čia gailesčio būtų buvę 
netekus vieno parazito!

Vargšai tie fašistai, jie ne
žino, kad tokiems monarchams, 
kurie gembleriavo biednuome- 
ne visai nebuvo svarbu, kam 
jie sėdės ant sprando. Jiem tik 
svarbu, kad sėdėti.

Tokia fašistų išvada: “Tegul 
lenkai raujasi už dingusią seno
vę, o mes lietuviai eikime Vy
tauto keliais, kaip ėję.” Mum 
senovė dar nedingus!

Tiesa, Vytauto keliai, tai fa
šizmo keliai—nepaisyt darbo 
žmonių, neigt juos, šaudyt ir 
grūst į kalėjimus jų kovotojus.

Lenkai tik “raujasi už din
gusią senovę,” o lietuviai fa
šistai eina “Vytauto keliais.” 
Na, o kur tie keliai veda? Tai 
ten, į tą praeitį, kur guli Vy
tauto kaulai. Ten, kur liaudis 
pavergta, kur monarchija ir 
plienas valdo.

Ve kokia fašizmo išvada: 
“Tegul lenkai raujasi už dingu
sią senovę, o mes lietuviai eiki
me Vytauto keliais kaip ėję.”

Mat, fašizmui senovė, ta vy- 
tautinė senovė, dar nedingusi. 
Vytauto keliai, tai fašizmo ke
liai — laikyt pavergime dar
bo liaudį, neigt jos reikalus, 
žudyt kovotojus.

“Vytauto keliais,” tai ten, 
500 metų atgal, kur karaliai, 
kunigaikščiai, monarchai val
do. Kur parazitai sėdi ant 
liaudies sprando, kur kardas 
įstatymas.

Taip labai lauktas “Vilnies” 
bendrovės suvažiavimas jau 
įvyko. Juo geriau, kad pasili
ko su Amerikos Komunistų 
Partija.

Dabar aišku, kad lietuviai 
darbininkai pasiskyrė sau vadu 
ne asmenis, ne oportunistinę 
kieno nors karjerą, bet revoliu
cinę Komunistų Partiją.

Prabilo mūsų reikalu ir vete
ranas drg. J. Šukys, tai tėvas 
revoliucinio judėjimo. Drg. Šu
kys atidavė visą savo gyvenimą 
darbininkų judėjimui.

Drg. Šukio laikais 
buvo aštriausia. 1917 
prie Šukio, “Kova” ėjo 
cijos keliu.

Gi “Laisvė,” prie Pruseikos, 
vingiavo ir tūpčiojo—šian ir 
ten. Už Martovą ir kitus. Tik 
kieti revoliucijos faktai “Lais
vę” atvedė į tikrąjį kelią.

“Kova” 
metais, 
revoliu-

Dar geriau, kad šiuo momen
tu drg. Šukys susikirto su Pru- 
seika už Partiją. Ir tai ne pir
mu kartu. 15 metą atgal drg. 
Šukys turėjo susikirtimų su 
tuo pačiu pačiu Prušeika ir tais 
pačiais kalusimais—už bolševi
kų Partiją, ar prieš ją.

Drg. Šukys ir dabar pasilie
ka su Komunistų Partija, kovo
ja už ją, kuomet kiti .“vetera
nai” prunkšdami bėga.

Katanga Reikalauja 
Autonomijos

BRUSSELIS.— Katanga 
kolonistai įteikė Belgijai 
reikalavimą autonomijos. 
Belgija yra gana maža val
stybė, bet ir ji turi savo ko
lonijas.

Katanga gyventojai moka 
mokesčius, bet jokios teisės 
neturi pilietybėje. Liaudis 
kyla prieš pavergėjas šalis 
visame pasaulyje. Autono
mijos reikalavimas nepage
rins tenaitinių darbininkų 
gyvenimą, bet tai reiškia jų 
pradžią kovoš prieš impe
rialistinį pavergimą.
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Prieš Sovietą Sąjungą 
Batalija Graikijoj

ATHĖNAI. — Graikijoj 
prasidėjo didelė kampanija 
prieš Sovietų Sąjungą. Šiuo 
tarpu jau nekalbama apie 
“dumpingą” nei “verstiną 
darbą,” bet apie Graikijos 
piliečių “persekiojimą.” Šią 
kampaniją varo spauda. 
Laikraštis “Hestia” reika
lauja, kad Graikija per
trauktų diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su So
vietų Sąjunga.

Laikraščiai įrodinėja, kad 
Sovietų Sąjunga būk neper
kant! gana daug Graikijoj, 
o parduodanti daugiau.

Smarkiai Kyla Anglies 
Gaminimas Sovietą 
Sąjungoj

MASKVA. — S o c i a 1 ė s 
lenktynės duoda gerus re
zultatus anglių i kasyklose. 
Laiškas gauta iš Dono Ba
seino, kuriame duodama at
skaitos darbo skubumo 
klausimu. Ve kokių davi
nių mes randame: Balan
džio 21 dieną pagaminta 
anglies 108,000 tonų, balan
džio 22—: 112,000; balan
džio 23—114,000; bal. 24— 
110,000; bal. 25—117,000.

Patys mainieriai pasisiū
lė dirbti subatoje, kuomet 
paprastai būna šventė. Tai 
rodo, kad darbininkai patys 
varo darbą pirmyn.

Reikalinga Pašelpa
Streikuojantiem Mainieriam

COUPON, Pa.— Nuo pir
mos gegužės mainieriai me
tė darbą ir nusprendė ne
grįžti darban tol, kol mainų 
savininkai nesugrąžins tuos 
nuošimčius, kuriuos jie dar
bininkams numušė nuo jų 
ir taip jau menkų algų.

’Streikan išėjo ir daugiau 
mainierių iš Russet Coal 
Kompanijos dar trijų mai
nų. Streikas yra vedamas 
Nacionalės Mainierių Uni
jos. Darbininkai mainie
riai jau neturi kuo gyventi. 
Padėtis jų apgailėtina. Mo
terys ir vaikai eina į pikie- 
tų linijas su vyrais, kad tik 
kovą laimėjus.

Parama šiem darbinin
kams labai reikalinga. Jų 
reikalus jau daug kartų, iš
davę senoji mainierių uni
ja. Naujoji Mainierių Uni
ja dabar energingai kovoja 
užjų reikalus. Dirbantieji 
turistuos remti.

IŠL1ETUV0S
Del Nevykusios Meilės Nuo- 

dijosi Muilo Akmeniu
KAUNAS.

Balandžio 25 d. pil. Jako- 
mavičaitė Stasė, 25 metų 
amžiaus, A del nevykusios 
meilės išgėrė muilo skiedi
nio. Vežant ligoninėn, Ja- 
komavičaitė mirė.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XII)

ISPANIJOJ DIDELI DARBININKU
SUKILIMAI PRIEŠ RELIGIJA

IR DABARTINĘ VALDŽIA
Sukilę Darbininkai Degina Bažnyčias; Policija Drasko Ko

munistą Mitingus; Kunigai ir Minyškos Bėga
MADRID.— Ispanijoj su

kilimas darbininkų smar
kiai sujudino visą šalį. Pe
reito j nedėlioj prasidėjo tik 
Madride, Ispanijos sostinėj. 
Dabar jau gautos žinios sa
ko, kad sukilimai ir darbi
ninkų neramumai išsiplėtė į 
septynis miestus.

Kapitalistinė spauda sa
ko, kad sukilimas tik prieš 
religines įstaigas ir monar
chijos bandymus atgauti sa
vo sostą. Vienok, matoma, 
kad veikia komunistai. Ko
munistai laikė masinį susi
rinkimą Madride, bet už
puolė policija ir darbinin-

bet tuo pačiu laiku rengė 
žiariausiuąz planus slopini
mui komunistinio judėjimo.

Dabar paskelbta negailes
tingas karas prieš komunis
tus ir jų organizacijas. Tas 
pats sekretorius jau skel
bia, kad “gręsia komunistų 
pavojus šaliai.” Politinės 
laisvės jau nėra. Ji tik ka
pitalistų. klasei.

kus išvaikė. Laikinė val
džia deda visas pastangas 
sukriušinimui darbininku 
judėjimo. Ministerių išleis
tas pareiškimas sako, kad 
komunistai, susivieniję su 
anarchistais, smarkiai vei
kia, kad jie yra net “finan
suojami iš Maskvos.” Pa
skelbta karo stovis Madri-

Italija Daro Sąjungą su 
Austrija ir Vengrija GELBĖJIMUI NEKALTU NEGRU

Tad šis darbininkų sukili
mas yra sukilimas prieš se
nąjį ir dabartinį režimą, už 
darbininku reikalus ir tei
ses.

Naujoji Ispanijos Valdžia 
Reakcinė

MADRIDAS, Ispanija. — 
Naujoji Ispanijos valdžia 
jau pareiškė, kad jinai 
grieštai kovos prieš komu
nistus. Šalies sekretorius 
Maura tik ką paskelbė, kad 
Ispanija bus “laisva šalis,”

Degina Bažnyčias
Sukilimas jau pasiekė se

kamus miestus: Saragossa, 
Cordovą, Cadizą, Bilbao ir 
Seville. Vakar dienos pra
nešimai sako, kad sukilėliai 
jau sudegino septynias ka
talikų bažnyčias. Sakoma, 
kad 10,000 kunigų ir minyš- 
kų bėga iš Ispanijos. Kaltė 
metama komunistams ir ek
stremistams už draskymą 
budinkų. Tuo pačiu mes 
gauname žinių, kad Madri
de eina transporto darbi
ninku streikas. Tikrų
reikalavimų kapitalistiniai 
laikraščiai nepaduoda. Ma
tyt, kad kova revoliucinė.

Mainieriai Reikalauja
Nuginkluoti Mušeikas

Kodėl Ispanijos Liaudis 
Sukilo?

Kiek laiko atgal Ispani
joj tapo nuversta monar
chija, 
darbininkų masės, 
valdžia prižadėjo panaikin
ti feodalines liekanas ir at
imti bažnyčių neribotas tei
ses, jų privilegijas. Žadėjo 
daryti žemės reformas, ge
rinti darbininkų gyvenimą. 
Bet tai buvo tik prižadai..

Socialistų ir buržuazijos 
valdžia nedarė nieko, kad 
būtų geriau darbininkams. 
Nežabojo kunigus. Viską 
atidėjo steigiamą} a?m sei
mui. Valdžia, pagaliaus, nu
sistatė tik už bankininkų 
reikalus.

Del tų priežasčių ir suki
limas plečiasi, darbo liaudis 
nepasitiki daugiau socialis
tų ir buržujų valdžiai. 
Streikai plečiasi, kova prieš 
jėzuitų bažnyčias ne be prie
žasties, tai kova prieš tas 
jų privilegijas. Revoliucinis 
judėjimas nubloškė policiją 
į šalį, šaukiamasi armijos.

ukilime dalyvavoj
Naujoji I

HARLAN, Ky.— Mainie
rių streikas plečiasi. Darbi
ninkai mainieriai kelia obal- 
sį, kad ginkluoti kompani
jos “mainų sargai” būtų pa
šalinti. Mainieriai atsisako 
dirbti po tokia “priežiūra.” 

Mainierių obalsis: “Nu
ginkluokite mainų saugoto

jų | jus.” Darbininkai laiko su
sirinkimus. Kasdien, prisi
deda prie streikierių nauji 
šimtai darbininkų.

Streikas prasidėjo jau 
apie 6 savaitės atgal. Pa
dėtis šių darbininkų neap
sakomai yra bloga. Jų dar
bas nieku nesiskiria nuo 
vergų, nes ir jie turi dirbti 
po ginkluotos policijos prie- 

i žiūra.

Alkanieji Maršuotojai.
? f fteikė Reikalavimus
■INDIANAPOLIS.-^ Ohio 

valstijos' bedarbių alkanųjų 
maršuotojai pasiekė šį mie
stą. Čia jie susitiko su 
kitbmis maršuotojų linijo
mis ir laikė bedarbių valsti
jos konferenciją.

Gegužės 12 d. jie pasiekė 
valstijos galvinį miestą ir 
įteikė savo reikalavimus 
gubernatoriui. Bedarbiai 
išsikovojo, kad valstijos 
valdžia jiems duotų nakvy
nę ir pavalgyti;

Nors oras buvo gana blo- 
gasį bet maršuotojus pasi
tiko apie 3,Č00 bedarbių. 
Maršuotojų yra i • apie du 
širntaL

ROMA.—Italija, Austrija 
ir Vengrija padarė preky
binę sutartį. Ši prekybinė 
sutartis jau .senai buvo kai-j 
bama. Dar pereitais me
tais Italija bandė sudaryti; 
panašią sutartį.

Sakoma, kad tai bus ir • 
nauja politinė Europos vai-’

-- ” O- ------------ — 
sispirti prieš kitas stiprės-' neSril 
nes imperialistines valsty- •V1SU smarkumu. Daug dar- 
bes. Fašistinė Italija Į’ininkų n- neKj-ų <lcdasi j 
džiaugiasi tuo laimėjimu, 
nes jinai daug sustiprės po- v_ v. . .
litiniai šios sutarties pada- Gegužės 11 dieną čia įvyko

JAUNUOLIU ŠAUKIAMA 16-ka 
VIENYBES KONFERENCIJŲ

Protestai Kyla Visoj Šalyj; Daugiau Gaunama Pritarimo Su
vienytam Frontui už Paliuosavimą Jaunuolių 

e______________

_ SEATTLE, Wash.— Dar-, įvyks gegužes 31 dieną,
stybiu grupė, kuri norės at- bas uz paliuosavimą devy- Ghattanoogoj, Alabama vai- 

------- į jaunuolių eina stijoj.

bendrą kovą, už jaunuolių 
laisvę. Bet reakcija šėlsta.

rymu.

Lenkijos Komunistą 
Partija Kovoja Prieš

Imperializmą"^

protesto masinis susirinki
mas, kurį užpuolė imigraci
jos agentai ir areštavo 60 
darbininkų. Vienok didžiu
ma buvo paleista. Areštuo
tas Komunistų Partijos or

ius, draugas Sid
ney Bloomingfield. Neradus 
jokios priekabės jį paleido. 

Susirinkimas priėmė pro
testo rezoliuciją, reikalau
jančią paliuosuoti nekaltus 
kalinius.
Suvienyto Fronto Konfe

rencijos
iki šiam laikui yra 
kad visuose dides- 
centruose yra šau- 
16 suvienyto fronto

kuri

dalyse, 
bando 

kad ji- 
“laisvių

Jau 
žinios, 
niuose 
kiama 
konferencijų, ruošiama pro
testo masiniai susirinkimai. 
Šios konferencijos organi
zuos darbą jaunuolių gyni
mui ir rinks delegatus į 
bendrą konferenciją, kuri

Daugiau Laikraščių ir Pro
fesionalų Pasireiškia Už 

Jaunuolių Negrų Gynimą
Dreiseris ir Steffens, žy

mūs amerikonai publicistai 
ir rašytojai, pasisakė, kad 
padės varyti darbą pirmyn 
už devynių negrų jaunuolių 
paliuosavimą. Jie organi
zuoja komisiją, kuri gelbės 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui šioj kovoj.

Dar du negrų laikraščiai, 
“The St. Louis Argus” ir 
“Omaha Guide,” pasisakė 
už rėmimą suvienyto fron
to judėjimo, kurį dabar va
ro T.D.A. ir Lyga Kovai už 
Negrų Teises.

Protestų Mitingai
Masiniai darbininkų susi

rinkimai prasideda visoj ša
lyj. New Yorke sekančiam 
šeštadieny įvyks didelės 
darbininkų demonstracijos 
Harlem srityj. Darbininkai 
maršuos gatvėmis ir svetai
nėse laikys protesto susi
rinkimus.

į

BERLYNAS.— Lenkijos 
Komunistų Partija išleido 
pareiškimą prieš savo val
džios imperialistinius žy
gius Danzige. Partijos pa
reiškimas atvirai pasako, 
kad Pilsudskis tik laukia 
progos, kad galėtų rasti pa
siteisinimą užpuolimui ir 
paėmimui ginkluota jėga 
Danzigo miestą.

Pilsudskio valdžia,
panaikino visits žymes lais
vės Vakarinėj Ukrainoj ir 
Baltarusijoj tose 
kurias valdo, dar 
parodųoti pasaulyj, 
nai yra mažumų 
gynėja.”

Komunistų Partija per- 
sergsti darbininkų mases, 
kad užėmimas Danzigo bus 
dar vienas žingsnis arčiau 
karo prieš Sovietų Sąjun
gą. Lenkijos ' Komunistų 
Partija bendrai su Vokieti
jos Komunistų Partija ko
voja petys petin prieš Len
kijos imperializmą, už lais
vę Danzigo.

Abiejų šalių 
Partijos kovoja 
valdžią Lenkijoj
joj, už panaikinimą Versa- 
lės “taikos.”

Komunistų 
už Sovietų 
ir Vokieti-

Litvinovas Važiuoja Gonevon
MASKVA.— Užsienio rei- 

kalų vedimo komisaras, 
draugas Litvinovas, važiuo
ja Genevon diplomatiniais 
reikalais.

Gegužės 15 dieną Genevoj 
prasidės svarstymas Briąn- 
do, Franci jos užsienio mi- 
nisterio, plano arba Euro
pos ekonominės sąjungos 
sudarymo, kuri negali įvyk
ti esant kapitalizmui gale j.
Komunistų Kandidatas Ga

vo 18,000 Balsų
LOS ANGELES, Cal. — 

Komunistų kandidatas į Ap- 
švietos Tarybą gavo 18,000 
balsų miesto rinkimuose. 
Buvo tokių vietų, darbinin
kais apgyventų, kur komu
nistų kandidatas gavo di
džiumą balsų visų balsuoto
ju.

Draugas Shulem devinta
me distrikte gavo 200 balsų. 
Rinkimų kampanija dar ei
na.

Sovietą Sąjunga Ruošia Naują Penkių 
Mėty Planą

_________  i

ninku gyvenimas liks toks 
jau pat, kaip ir miesto dar
bininkų.

“Darbininkų skaičius žem
dirbystėje sumažės ir bus 
dauguma sutraukta į pra-

MASKVA.— Sėkmingai 
baigiamas Sovietų Sąjungos 
pirmasis Penkių Metų Pla
nas, duoda gerų vilčių nau
jam, dar geresniam ir di
desniam kitų penkių 
metų planui. Laikraščiai, įmonę išvystymui metalų ir 
kaip “Pravda” ir “Ekono- chemikalų pramonės, 
minis Gyvenimas” daug ra- ■ vijų auginimas ir pieniny- 
šo apie naująjį Penkių Me-'čios bus kuriama tinkamuo- 
tų Planą, kurie prasidės Į se rajonuose ir vietose.” 
1933 metais ir baigsis 1938. i Antrą Penkių Metų Pla-

Daug dedama domės į na ruošia Valstybės Planu- 
elektrifikaciją ūkės gyveni- mo Komisija. Gi kapitalis- 
mo ir net javų auginimo.• tinėse valstybėse visi pla- 
Daroma moksliniai bandy- nai jau neturi pasisekimo,, 
mai, kad elektriką būtų ga
lima panaudoti ir javų au
ginimui. Sakoma, bus gali
ma pakeisti grūdų kokybę 
su elektrifikacija.

Ūkės gyvenimas bus veik 
visai suvienodintas su mies-, .
to darbininkų gyvenimu. | BERLYNAS.—Vokietijos 
Daug dedama domės į mė-įmainieriai smarkiai i'uošia- 
sos, vaisių, daržovių ir kitų i si kovon. Laikyta keletas 
maisto produktų dėjimą į konferencijų. Sekmadienį; 
dėžutes, konservavimą, kad geg. 10 d., laikyta konfe- 
darbininkai .turėtų visokio rencija Essen mieste, daly- 
maisto visą metą. “Prav
da” sekamai apibudina 
ateitį darbininkų valstybės:

“Organizavimas žemdir
bystės technikiniais pama
tais, jos mechanizavimas, 
elektrizavimas ir chemi- 
kaciją visiškai pakeis 
žemdirbystės c h a r a k t e- 
rį. Primityviškas darbas 
visai pranyks. Kultūrinė 
skalė ir visas žemės darbi-

GaV

j

Pramonės kilimas sustojęs, 
nedarbas visur. .

Vokietijos Darbininkai 
Smarkiai Rengiasi Kovon

<5

vavo 257 delegatai. •
Šią kovą vadovauja revo

liucinė mainierių unijos 
opozicija. Mainieriai ren
giasi streikan prieš algų ka- | 
pojimą ir sykiu prieš social- J 
demokratinės unijos virsi- j 
ninkus. Darbininkų kova 
bus sunki, bet jie pasiryžę 3 
laimėti. Mainieriai jau ne- - 
gali ilgiau panešti tas darbo 
sąlygas. '■ i j \

i

.į
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GRAFTAS, VAGYSTES, CARIST1NE TVARKA,
AMALGAME1TŲ RŪBSIUVIIJ UNIJOJE

ĮDOMUMAI .. va

skundą HiUmanui. Reiškia, jis 
pats bylą; priėiš sAve “tjardysV 
bruslotinių Pildomoj Taryboj.

Caristinė-tvarka,zar ne? Ca
rinėj Rusijoj, kada kareivis no
rėjo paduoti skundą prieš ofi- 
cierių, jis turėjo savo skundą 
įteikti tam pačiam oficieriui, 
kad šis perduotų vyresniam 
už save. Oficierius, vadinasi, 
turėjo iškelti kaltinimą pats 
prieš save.

Lengva tikiai bruslotiniai 
darbininkai nuėjo pas Amal- 
gameitų prezidentą Hillmaną 
jieškoti teisybės prieš parsida
vėlius savo tiesioginius virši
ninkus, manadžerį ir du jo sė
brus delegatus. Bet lĮillma- 
nas tuojaus išdavė skundo ko
misiją ir pervedė bylą spręsti 
patiems kaltinamiems grafte- 
riams. Manadžeris gi visų pir-

APŽVALGA
WWAM1

Viršininkų graftas ir suge- Qar Negana Grobių Amalga- 
dimas Amalgameitų Siuvėjų 
Unijoj yra toks paprastas ap-; 
sireiškįmas. kaip lietus po gie-

• • • . — — ■■■■ * • ■

Viena grafterių šaika ima 7alaa: Viršininkai sako, kad >ma išplūdo komisiją, ir, nusi- 
iš darbdavių pinigus, ir už tai-?1’ tohaus turės but taksai mo-jSprendė nubausti kaltintojus, 
leidžia, išduot darbus iš mies-1 ka,Ta- Jų apetlta1’ mat» V1S į buvusius savo draugus, per ku
to įj neunijines dirbtuves ki-> 
tur; kita šaika būna paperka
ma, Jkad sutiktų nukapot už
darytus mieste, idant bosams 
nereikėtų išsiuntinėti darbus iš i . , .• r * įsias turi mokėti kaip dirban-

meitų Viršininkams
Nariai mokėjo minimus tak

sus per 16 savaičių, ir dar ne 
galas.

į karna. Jų apetitai, mat, vis [ buvusius savo draugus, per ku- 
didėja. . c .* irių rankas grafto pinigai buvo

Be to, reikia nepamiršt, jog : nu0 boso jam perduoti. Jis 
dabar Amalgameitai kirpėjai ;reikalaUja juos visai, išmesti 
moka padvigubintas narines unijos; kitiems gi, jis rodo 

į duokles, po $4 į mėnesį; ją- truputį daugiau pasigailėjimo,
miesto....

Narių Plėšimas Vardu 
Bedarbių “šelpimo”

Ponų Hillmano ir Schloss- 
bergo globoje, išaugo milžiniš
kas ‘.“raketas” Amalgameitų 
Unijoje. Imkime, pavyzdžiui, 
kad ir 4-tą Kirpėjų Lokalą. 
Virš trečdalis kirpėjų be dar
bo. .-‘Kai kurie yra bedarbiai 
jau daugiu kaip metai laiko, 
ir badauja; o Ilillmano-Orlof- 
skio- šaika nei girdėti nenori 
apie jokią tikrą paramą bedar
biams kirpėjams. “ ' 
nai greitai užuodė galimybę 
milžiniškai pasipinigauti.

Orlofskis su savo sėbrais pra
dėjo lieti krokodiliaus ašaras, 
žiūrėdami į kūpėjus, kaip į mdžinišką vagystę.

tieji, taip ir bedarbiai. Ro
dos, jau tų vienų duoklių turė- 

itų užtekti, kad viršininkai iš 
jų galėtų gyventi prabangoj 
(raškažiuose). Bet šių rake- 
tierių godumas nežino nei ga
lo, nei krašto; ir jie nachališ- 
kai juk nusivogė $106,000 iš 
kirpėjų sumokėtų taksų.

Ar dyvai tad, jog patys be
darbiai kirpėjai pradėjo judė
jimą, reikalaudami, kad tak
sai būtų sustabdyti, kad liau
tųsi plėšimas tų jų brolių, ku
rie dar yra tiek laimingi, jogBet tie po- J . U -T ... \ kol kas turi darbo.

Daug Fašistų Nori Prilysti 
Prie S. L. A. Turto 
Valdymo

Fašistų “Vienybė” .rašo,' 
kad bus *įabai daug kandi
datų į SLA. Pildomą Tapy
bą.” Girdi, i!

Aspirantų yra daugiau, iiįe- 
gu reikia, tūli jų giriasi, |<ąd 
jų draugija agituos už juos, 
•nes tiems “draugams” reikia 
gauti paskolų—mArgičių iš* 
SLA. iždo. Dabar SLA. fapo 
kapitalo centru, tartum “Wall' 

' Street. Gi aspirantai mąhp, 
kad patekus. į1 ŠLA Pild. Tary
ba, reiškia1 liek, k^d gali būti 
lygiu Morganui ir lt8ckefete
riui..

' * •’ - ('

Tai tokie fašistų ir social- 
fašistų tikslai SLA. organi
zacijoj. Pats fašistų orga
nas pripažįsta, jog fašisti
nių vadų tikslas yra įsi
skverbti į Pildomą Tarybą, 
kad paskui būtų galima ta 
organizacija naudotis. Už 
tai dabar fašistinių gaivalų 
tarpe ir eina pjovynės. Jie 
neturi jokio principo; jie 
ėdasi del dolerio, ėdasi už 
tos organizacijos kontrolę 
savo naudai.

jdymo, savo pasekėjams sa
ko, jog smetoniniai fašistai 
nėra geri katalikai.

heraiiai 'valymo oro aparatai | 
apsistotų. Trečia eilė, tai tam 
tikros maskos SU'* apvalymo 
aparatais.

Khda laivas yra viršuj van
dens, tai jis varomas Dieselio 
motoru, naudojant kurui alie
jų. Bet kada laivas pasineria 
po vandeniu, tai jis negali tuos

Višta Dainuoja ir šoka
Tennessee valstijoje, ties 

miesteliu Newbern, vienas 
aparatus naudoti, ir tada jis farmeryS turi vištą, kuri 
naudoja motorus, varomus J'
elektrikinių batarėjų. Tos ba- 
tarėjos pačios prisipildo, kada 
laivas 
veikia 
ro.

Kam

yra viršuj vandens ir 
jo motorai, varomi kū-

Kra Reikalingi Povan
deniniai Laivai?

Povandeniniai laivai arba

■- •» ■

Iškėlė Karo Prisirengimus
Balandžio' pabąigoj Len

kijos seimas, užtvirtino pla- 
nąj delei- išvedimo naujos 
štrategihės gelžkelio linijos, 
kurią finansuoja Franci jos 
imperialistai. Transporto
ministeris Kuėhn pareiškė, submarinai yra karo mašinos, 
kad tasai gelėžkelis bus šios rūšies laivai yra^vien ka- 
Lenkijos m iii tarinio saugū- 
'mo naudai. < 
atstovas Danetzki nurodė, 
'kad tasai gęležkelis yra vie-

moka ne tik kiaušinius dėti, 
bet šokti ir dainuoti. Kai 
tik višta išgirsta griežiant 
muziką, jinai ima tūpčioti 
ir trepsėti, lyg kokia “sau
sųjų” kabaretų svečių links
mintoja. Tuo pačiu sykiu 
višta ir “dainuoja”—leidžia 
savotiškus garsus, skirtin
gus nuo paprasto katėjimo y 
U n-i l/oninvi A '.annlv oomkv.- ’’iniams tikslams. Pereitame i j,ei kvaksėjimo. 

Gi komunistu imperialistiniame kare Vokie-) 
“j.tija nuo pradžios iki pabaigos!
’ karo turėjo 399 povandeni- 

, , ' nius laivus, sąjungininkai lai-
nas svarbiųjų ; žingsnių be- ke karo nuskandino 207, o ki- 
sirengime, , prie .karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis taip7 
gi pareiškė, kad paskolą, 
reikalingą pravedimui to 
geležkelio, sudarys dar di- 
deshę naštą Lenkijos darbi
ninkų masėms. Tuomet sei
mo pirmininkas atėmė at
stovui Danetzkiui balsą, o 
kuomet jis užprotestavo, tai 
tapo iš seimo pašalintas ant 
vienos sesijos.

Tuomet koinunistų frak
cijos nariai smarkiai užpro
testavo, o atstovas Bužins- 
ki sušuko: “Šalin fašistinė 
diktatūra.” Už'tai jis taip
gi tapo prašalintas iš seimo 
ant vienos sesijos.

Paskutinėj sesijoj val-

Supainiota Giminyste
Tūlas asmuo, vardįi Ave- 

|ry Cole, gyvenantis Tennes-. 
įsee valstijoje, apsivedė vie
ną našlę su dviem dukte
rim. Jo du sūnūs apsivedė 
su minėtomis savo mociakos 
dukterimis. Dabar tų sūnų 
tėvas skaitosi taipgi jų uoš
vis; jų moterys yra jiems 

Povandeniniai laivai žudy- pusseserės ir. jie yra viens 
mo mašinos. Dabartinės ka- kitam ŠVOgeriai. 
pitalistinės valstybės būdavo- Į painiavos jau 
jasi jų kuodaugiausia ir kuo- jjjUS kaį dar 
galingesnių. Dar pereitame 
kare jie daugiausiai buvo gin
kluoti tik torpediniais vamz
džiais ir naudojami tiktai prieš 
laivus. Dabar jau, kaip ir- 
“V-6”, didžiuma iš jų yra gin- 

įkluoti 6 colinėmis kanuolėmis Į 
ir ne tiktai bus naudojami pre-j . , .

kybinių, karinių ir pasažieri-1 Jungtinių Valstijų oro tė- 
nių laivų skandinimui, bet ir mijimo biuro, kalbėjo ’Ame-

tus Vokietija atidavė jiems ka
rą baigiant.

Vokietijos povandeniniai 
laivai pasiuntė 12,750,000 to
nų įtalpos laivų į jūrų dugną, 
kurie pabudavoti lėšavo $7,- 
-000i,000,000. Jie kartu- su lai
vais pasiuntė ir tūkstančius 
gyvasčių.

Ganėtinai 
•čia. O kas 
atsiras tose 

trijose šeimynose vaikų...

72 Laipsniai žemiau Zero 
Pietų Polio Srityje

Dr. W. C. Haines/ narys

ir žada jiems tik atimti teisę 
lankytis į lokalo mitingus ir 
kalbėti jo susirinkimuose. Tai 
ir viskas.

Taigi dabar Amalgaineitai 
turi apčiuopamą įrodymą, kaip 
ištikrųjų Hillmanas “kovoja” 
prieš grafterius, kurie bosams 
begėdiškai pardavinėja darbi
ninkus.

Hilnąanas pridengia ir glo
boja parsidavėlius unijinius 
biurokratus. Jie jam yra rei
kalingi. Nes tik su tiesiogine i 
pagelba jųjų ir su taika kri-Į 
minalinių gaivalų ir bosų Hill-[
manas tegali palaikyti savo i . v « «. M
viešphtavimą ant Amalgamci- [ Af JūU mUD6u16V€J0 
tų kliaučių. v . ) Smetoniniai Fašistai?

Dabar gi, toj pačioj W. P.;
Goldmano siuvpkloj, Jungtines 
Tarybos manadžeris Blumber- 
gas, ištikimiausias Hillmano [ 
agentas, stengiasi įvykdinti | 
naują uždarbių nukapojimą. 
Tas nukapojimas daromas var
dan klasinės santaikos su bo

ksais. Vardan tos santaikos1 
Hillmano šaika išvien su bosais 
ir varo ofenšyvą prieš darbi- 

’ ninkus. Tai tokie šiandien yra 
’ Amalgambitų- vadų “princi-

2 .. _. . . , -y-’ ’ , a- r, • 1 » >■ parsidavimą, j ,
Tokius laikraščius skaitydami,! , Kokia tad yra siuvyklų dar- 
■' • Y kiti Amalgameitų’ib"unky užduotis? — Kovoti

* i gali pamanyti, I Prieš vienus ir kltus> Prieš b°- 
-’jsus ir prieš jiems parsidavu- 

tą grafto skandalą, ir kad jis [sius Amalgameitų viršininkus, 
iššvysiąs laukan grafterius, 
kaip tik sužinosiąs. Bet se-

Taipgi įdomu yra pasižiū
rėt, kaip Orlofskis atsiliepė, 
girdėdamas badaujančių kir
pėjų pasipiktinimą prieš tą 

Jis ūmai 
sumanė ir išvažiavo į vakaci- 
jas į Saratoga Springs, kapita-

sžvq aukas.
Pereitą sezoną buvo per.jw t_____

penkįoliką savaičių plėšiama i ]jstų mėgiamą vietą... 
taksai-mokesčiai iš narių. Po ! 
to l>ųvo padvigubinta narinės | 
duoklės nuo $2 iki $4. Sakė, i 
kad»* šitaip duokles pakėlus, 
daugiau nebūsią renkami spe
cialiai mokesčiai-taksai.

[Unijos Prezidentas Hillmanas 
Kaipo Gr a f t e r i ų 

Palaikytojas
Laikraščiai “Forward” ir 

prirašo ilgų pasakųcialiUi mokesčiai-taksai. Bet “Day” prirašo ilgų pasakų, 
paskui, .Vėl buvo užkarta 10 kaiP Amalgameitų Unijos pre- 

‘ ■ i > -> . .. zidentas Hillmanas “kovojąs’/ 
Čia Orlofskis su sayp • graftą ir j. ..... _ .... _ ________ *

gų būs šelpiami bedarbiai k i r- kirpėjai ir
pėjai. O ištikro ve kaip Or- Unijos nariai _ . . .
lofskįo šaika susitaisė dalykus: buk Hillmanas dar nežino apie

procentų taksai nuo narių už
darbio. ~‘
sėbrais aiškino, kad iš tų pini-

pėjai

Per paskutines 16 savaičių 
ta šaika išrinko po 10 nuošim
tį uždarbio kas savaitė nuo 
arti 1*400 dirbančių kirpėjų— 
iš viso gi yra iki 2,200 kirpė

ja jų. Mažiausia nustatyta kir
pėjui unijinė alga yra $55 į 
savaitę; ,o dešimtas nuošimtis 

| taksų nuo to uždarbio, tai bus 
; $5.50.

Geras kirpėjas gauna dau- 
? giau- kaip $55. Tai buvo lai

ke darbų sezono, ir kirpėjų 
dauguma 
Orlofskio unija tam nesiprie- 
šino.[ Daugelis kirpėjų, tuo 
būdu, mokėjo po $7 iki $8 tak
sų kas savaitė. Bet tegul vi
dutiniai per tą sezoną kirpė
jas mokėjo tik po $6 taksų į 
savaitę; taigi per 1,400 dirbu
siu jtirpėjų per 16 savaičių 
tapp^suixioketa $134,000 tokių 
taksį.

Bet keturias pinJTtttiJięs sa
vaitės jokios bedarbiams paFrr* 
mosįnebuvo iš to duodama. 
Paskui po truputį pašalpos kai 
kuriems davė tik po sykį į dvi 
savaites. Irjšviso tik 300 kir
pėjų, tebuvo tokie laimingi 
kad .gaut po $10 savaitinės pa
šalpos per 7 savaites. Suras
dami įvairius kabliukus, virši
ninkėj kitiems bedarbiams kir
pėjais nedavė visai jokios pa- 
ram^jj. Patys tų kirpėjų loka- 
lo vįaai pripažįsta, jog dau-

dirbo viršlaikius.

o ypač organizuotis platesnei 
kovai už darbininkų reikalus 

kantis nuotikis aiškiai parodys, Pri®s suktuosius planus bosų 
kokią rolę vaidina ponai Hill- ;ir 
manas, Schossbergas ir Kom-1 
panija, ryšyje su graftu ir par
sidavimu.

Apie kovo 15 d. Amalga 
meitų bruslotų darbininkų ko
misija atėjo pas “savo” prezi
dentą p. Hillmaną; atsinešė 
tikriausių įrodymų, kad bruslo
tinių lokalo manadžeris ir du 
delegatai paėmė kyšį iš W. P. 
Goldmano firmos už darbo 
mokesnio nukapojimą darbi
ninkams Goldmano dirbtuvėje. 
Manadžeris gavo už tai $250, 
o delegatai po $100 vienas ir 
kitas.

Tą skundo komisiją negali
ma buvo kaltinti, būk jinai ko
munistinė. Tarp komisijos na
rių buvo ir “pasitikimas” pir
mininkas bruslotinių Lokalo 16- 
'To^ir-ular labiau pasitikimas 
pirmihinkas^Kokąlo 262-ro.

Kaip jūs, drabužiu darbi
ninkai, manote, ar Hillmanas 
pasipiktino, kad jo Unijos vir
šininkai 
Visai ne. 
nas stengėsi komisijai dantis 
užkalbėti: “Gal jūs klaidą da-

jų agentų.
Sol Hertz.

Rezoliucijos “Laisvės” ir 
“Vilnies” Klausimu

Kunigų organas “Drau- 
3” gegužės 11 d. laidojgas"

i rašo
Lietuvos vyskupai, pasitarę

su Kauno Arkivyskupu Metro-

džios atstovų didžiuma už- bombardavimui miestų ir pa- rįkos Meteorologinės Drau-
smaugė diskusijas ir atsisa- kraščių. 
kė leisti komunistų atstovui

. Juk ar tai bus nau
jiena, kada tokis laivas, prisi-

su liūlio ^iKivy^Kupu LYieuo- — —— artinęs po vandeniu artj mie-
pohtu, atradę kai’ kuriuos tau- Kozek Kalbėti. Bet neziu- sį0 i§jęjis j viršų ir atidengs 
tininkų nuostatus priešingus rmt pirmininko uzdraudi- j tirštai apgyventas dalis ug- 
Bažnyčios mokslui, uždraudė mo, jis kiek galėdamas kai- nį iš savo kanuolių, siųsdamas
kunigamš tautininkų organiza
cijose dalyvauti.
Reiškia, kunigas. Tumas 

ir kiti kunigai, kurie daly
vauja tautininkų (smetoni
nių fašistų)* organizacijose 
arba turės iš jų pasitraukti, 
arba turės atsisveikinti su 
kunigyste, jeįgu vyskupai 
griežtai laikysis to savo nu
tarimo.

Smetoniniai fašistai sako, 
jog jie taip geri katalikai, 
kaip ir klerikaliniai fašis
tai. Bet pastarieji, norėda
mi dasikasti prie šalies val-

bėjo. Jis.nurodė, kad Fran- po 120 svarų kulkas ir sėda-
iCij’ps imperialistų teikiama jmas mirti) Įr kančias tarpe gy- 
paskola yra karine paskola, ventojl-1 •
kad darotni žingsniai karui Tik kada darbininkai .paims 

Sovietų Sąjungą. Sei- ’ yaLdy™?sLSaZ
pirmininkui

ventojų ?

prieš
mo pirmininkui reikalau
jant, sargai išmetė jį iš sa
lės. Jis sušuko: “šalin ka- kariniai įrankiai. <~ 
ras prieš Sovietų Sąjungą!” i bus reikalinga povandeniniai 
Po to pirmininkas‘paskelbė, laivai, tai bus budavoj&mi ne
kad į seimo posėdžius jis 
nebus įleidžiamas per vieną 
mėnesį.

Tai taip pilsudskiniai fa
šistai elgiasi su darbininkų 
atstovais.

me pasaulyje’,' kada panaikins 
kapitalistines valstybes, tada 
tiktai išnyks karo pavojus ir 

. Jeigu tada

žmonių žudymui, bet geres
niems tikslams. Gi jeigu ne
bus jie tinkami kam kitam, 
kaip tik karo reikalams, tai 
nebus ir budavojami.

D. M. š.

P o
giautia, ką jie per savaitę iš
mokydavo bedarbiams, buvo 
$4,o?o; Reiškia, per 7 savai
te* nęturintiems darbo kirpė
jams buvo išviso išmokėta ne 
daugiau kaip $28,000. Tai su- 

*]ig įačių viršininkų skaitlinių.
Atimkime dabar tuos $28,000 

; iš a$elnos sumos $134,000, ku- 
rie įuvo taksais surinkti, tai 
ir matysime, jog vadų ranko- 

| se pasiliko didžiulė pinigų 
Ektflifa—$106,000.
į OCyis dėlto viršininkai sako, 
į būki*jie neturį pinigų. Jau 
f septintoj . taksų kolektavimo

I būk
j tie viršininkai sakė, 
užtrenkamai ateiną pini-

taip , parsidavinėja?|s Iš Brockton, Mass., ketu- 
Visų. pirma, Hillma-ipį opozicijos šalininkai pri

siuntė rezoliuciją,^ kurioj 
rote, įsivaizduodami tą, ko tik- reikalaujama naujo Lais- 
renybėje nėra?” paskui : j vės” sėrininkų suvažiavimo. 
“Kam jūs turėtumėte kelti er- Iš jų tik vienas Šėrininkas, 
gelius laimingoje Amalgamei- ^iti tik skaitytojai. Prisira

šo: K. Venslauskas, šėrinin
kas; M. Miškinis, skąityto-

tų šeimynoje?”
Kuomet komisija spyrėsi, 

jog darbininkai nari pasiliuo- 
suoti nuo j

L.D.S.A. 28 kp., Baltimo
re, Md., susirinkime gegu
žės 6 d. priėmė rezoliuciją, 
kad “Vilnis” būtų po pilna 
Komunistų Partijos vado
vybe. Po rezoliucija pasi
rašo A. Makusienė, O. Ku- 
čiauskaitė ir E. Stankevi
čienė.

L.D.S. kuopa, Plymouth, 
Pa., susirinkime gegužės 3 
d! priėmė rezoliuciją, kad 
“Vilnis” būtų po pilna Ko
munistų Partijos vadovybe. 
P^sirašc), J. Krutulis, Roy LaįY0 isbudavęjimas 
Jarvis, J; Kazlauskas ir O. $6,913,3^5.
Miliauskienė. j metus laiko praryja $350,000/

[daJ

POVANDENINIS LAIVAS
Seniau submarinai buvo ne

dideli, po kelis desėtkus pėdų 
ilgio ir 
įtalpos.

Dabai} kas kita.
tokį Juiįgt. Valstijų povande
ninį lai
Jis^turi 071 pėdą ilgio ir van
dens paviršiuje turi 3,000 to
nų įtalpos. Pasineriant tas 
laivas įipia dar 1,000 tonų 
vandens į savo rezervuarus^

> lėšavų 
Jo užlaikymas f

• » \ 4 ~ ,»

kelis desėtkus tonų

Paimkime

ą, kaip kad “V-6

HEILDERBERG, FA.

grafterių, tai Hill-iJas; Pagojus, ..skaityto- 
manas pakeitė savo toną irijas;P. Kaselis, skaitytojas, 

j pradeklamavo: “Aš išnaikin-Į ALDLD. 25 kp. nariai,
siu visus grafterius; aš pada- Baltimore, Md 
rysiu nuodugnų, platų ištyrimą 
ir komisija gali būt tikra, kad i 
tas dalykas bus kaip reikiant 
sutvarkytas.”

Skundėjai Bus Baudžiami
Balandžio 10 d. skundo ko

misijos nariai7 gavo pakvieti
mą stoti į tardymą. Pakvieti
mą pasirašo bruslotų unijos 
manadžerius, tas pats, prieš j

i kurį komisija buvo padavus 1 Krivickas

., savo priim- 
^’■tam pareiškime pasako, 

[kad “Vilnis” būtų po pilna 
Komunistų Partijos vado
vybe. Pasirašo K. Mikolai-1 
tis, M. Radzevičius, J. Me- 
linavičius, J. Mikalauskas,. 
M. Kučinskas, P. Kupriu- 
nas, )P. Vaitiekūnas ir L,

Gali; važinėti s 3 mėnesius ( be? 
apsistojimo prieplaukoje, |da-| 
rant f po 11 mylių į valandą./ 
Viso gali padaryti iki 25,000 
mylių, nesinaudojant portąis.
\ ; Kaip Ginkluotas

“V-6” turi ėvi' kanuoles 6 
'colių' gerklėmis. Jos iššauna. 
120 svaru-’kulkas ir gali pa-,< 
siekti ant 12 mylių. Bet po4 
vandeninio laivo1, .karo metu 
svarba tame, kad jam būnant 
'po vandehiū, per jo žiūronus 
galima viską matyti, kas yra 
toje apiejinkėje ant vandens 
paviršiaus; Tokis laivas, nu- 
tėmijęs prekybinius arba pa- 
sažięrinįuą bei karinius “prie
šo” laivus, staigiai išplaukia 
ant vandeps paviršiaus ir ata
kuoja laivą iš savo kanuolių, 
arba torpėdorūis.' “V-,6” turį 
4 torpėdiniūs' vąhizdžius prie-- 
šakyje ir du užpakalyje po 21i 
colį pločio. Per juos .palei*

džia torpedas. (Torpeda, tai 
savo rūšies mina, kuri turi ke
lis tonus sprogstančios me
džiagos. Ji užpakalyje turi 
prietaisą, kuris ją varo smar
kiai pirmyn. Jis nustatomas, 
kaip toli turi ją varyti. Tor
peda gali pasiekti ant kokių 
12,000 pėdų atstumo laivą, 
jeigu tas reikalinga. Atsimu
šus ji. į cielių sprogsta). Po
vandeninis laivas, paleidęs tor-? 
pėdą, jeigu jam yra pavojus 
nuo “priješo,” vėl tgąli pasi
nerti po vandeniu. “V-6” da
rė bandymus; pasinerti net iki 
336, pėdų, gilumo jūrose. Taip 
giliai pasinėrusiam tokiam lai
vui nėra jokio pavojaus. Ka
da reikia povandeniniu laivu 
pasinerti, tai atidaro taip va
dinamus “Kingstohs” kranus, 
per juos .prisipildo tam tikri 
kambariai , vandens, įimdami

Padėkos Žodis A.P.L.A. Kuopų 
Narėms ir A.P.L.A. 3 Kp.

Draugams
Aš A.P.L.A. 3 kp. narė A. 

Nenortienė tariu širdingą ačiū 
A.P.L.A. kuopų narėms, kad 
mūs neapleido sunkioj valan
doje, kada mano gyvenimo 
draugas (vyras) sirgo, jam at
sišaukus į A.P.L.A. kuopą, ei-; 
linini nariai padavė i 
draugišką ranką, remdapii pi- 
nigiškai palei savo išgalės.

Taipgi tariu širdingą ačiū 
A.P.L.A. Š, kuopos narėms, ka
da gegužės 2 d., š.m. mano 
mylimas vyras, Adomas Ne
norta, po sunkios ir ilgos li
gos [buvo laidojamas į amžino 
poilsio vietą, 3 kp.- nariai ir ki
ti draugai dalyvavo su auto
mobiliais, veždami grabnešius 
ir lydėtojus, kas sudarė gra
žią eilę lydėtojų linkui kapi
nių; neimdami nei vieno cento,

gijos susirinkime, Washing
tone, apie klimato reiški
nius Pietų Polio srityje. 
Haines dalyvavo kapitono 
Byrdo orlaivinėj ekspedici
joj į pietines šaltąsias sri
tis, kuri nepersenhi sugrįžo.

Eksped.ięija surinko labai 
dūug daginių apie klimatą 
ir oro permainas toje, srity
je. Oro pasikeitimų atspė
jimui buvo naudojama ba- 
liūnai, kurių tūli leista aug- 
štyn net iki 30,000 pėdų.

Byrdo ekspedicijos tyrinė
toji sritis pavadinta Mažąja 
Amerika. Žemiausia ten pa- 
tėmyta • temperat. buvo 72.4 

j laipsnių žemiau zero, pagal 
i Fahrenheito termometrą. 
[Toji šalčiausia diena buvu
si liepos 28 dieną. Augš- 
čiasia gi tenai temperatūra 
buvo 3 laipsniai augščiau 
vandens šalimo. Šilčiausia 
diena buvo gruodžio 28 d. 
Skaičiuojant sulyg čielų me
tų, vidutinė metinė tempe
ratūra buvo 12.7 laipsnių 
žemiau zero. Šalčiausias 
mėnuo tenai esti liepa; ir 
vidutinė tą mėnesį tempera
tūra yra 44.7 laipsnių že-

mums|miau zero.

1,000 tonų; tas vanduo jį nu-jkas sutaupė man keletą desėt- 
skandina#. , Gilumon nusiskan-lkų dolerių delei mano.vargin- 
dinimą kontroliuoja vandens į-[go gyvenimo reikalų.
ėmimu ir laivo spąrta. Kada I Dar kartą tariu jums, bran- j 
reikia iškilti, tai tam tikri apa-igūS draugai ir A.P.L.A. nariai, 
ratai vandenį varo laukan ir ačiū už jūsų tokią užuojautą, 
laivas kyla į viršų. . [kokios aš nesitikėjau.

Ilsėkis, mano brangus Ado- • 
mai ir mūšų brangūs tėveli, 

Kada laivas viršuj vandens, šios šalies šaltoj žemelėj, o 
jame esanti žmonės kvėpuoja mes 
paprastu oru.
leidžia po vandeniu, tada tam 
tikri aparatai veikia ir valo 
orą 
sai su “oxygenu,” valanti kiek
vieno kambario orą, jeigu ge-

D r. Haines savo raporte, 
be to, pažymėjo, jog toje 
pietinių ledynų srityje il
gais periodais siaučia spei
guotos audros, kuomet vė
jas pučia ne mažiau kai -po 
40 mylių j valandą.1 ' Nere
tai teh'užeina toįdęs tirštos 
ir šaltos miglošj jog visi 
daiktai lieka apkloti > trijų 
colių storumo šarma.

Tai keletas įdomybių apie 
tas mažai žinomas pietinio 
žemės. galo sritis.

J. Parkus.

Areštavo 14 Darbininkų
Oras Laive

pasilikę dar
BERLYNAS.— Kologne

,0 kada nusi- sunkaus gyvenimo vargų naš-,eilėje
itą nešti.

HVKVJj v W •
turėsime policija darė kratą visoje

Sūnus CHarlis,
Prie to yra kiti prietai- Dukterys: Anna ir Alberta, 

ir velionio1 mioteris
Antanina Nenortienė.

• a ■ v < n

komunistų stubų. 
Nieko kriminalio nerado, 
vienok areštavo ,.14 darbi
ninkų. Priežastys šių kra
tų nėra žinomos.
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Su Partija Ar Prieš Partiją
Amerikos lietuvių komunistų ■ prieš partiją. Pruseika ne tik 

eilėse paaštrėjo kova su opor-į nepasmerkia to Butkaus ir kitu 
turistais. Amerikos Komunistų! žin,?snio> bet faktinai pritaria 
Partijoj lietuviu komunistų ei- . .. ,r . ... _ f < iam. Pruseika pritaria ,to

turiniui;
jį. Eime 
šalininkai 

valdybos

lėse jau aiškiai pasireiškė sro
vė, kuri eina ne tik prieš Ame
rikos Komunistų Partiją, bet ir 

, prieš Kominterną. Pradėjo nuo 
obalsio “prieš Bimbą”, o užbai
gė kova prieš Kominterną. Po 
nepasisekimo užgrobt “Laisvės” 
bendrovę ir “Laisvės” redakciją, 
kad pakeist ją į antipartinį 
laikraštį, kuris prie dešiniųjų 
vadovavimo neišvengiamai bū
tu nusiritęs į grynai socialfašis- 
tines pelkes, dešinieji su Pru- 
seiktf priešaky! ėmėsi kurt de
šiniųjų onortunistų frakciją 
ir kartu blokuotis su komunis

tei i n i o judė jimo renegatais
(B u t k u s i r kiti) ir -atvi
rais darbininku klesos priešais. 
Tarp kovojančiu 
nistų Partija ir 
mes matom šitokį 
dalinimą. Butkus
ja, kaip tikri kapitalistų agen
tai darbininku eilėse, atvirai 
išstoja prieš Komunistų Parti
ją. savo raštuose provokatori- 
nius melus skleidžia,, rūpinasi 
sugriauti Komunistų Partiją ir 
tuomi, žinoma, patarnaut kapi
talistams, dešinieji su Prusei
ka priešakyj paturi tą žalingą 
ir kontrevoliucinj jų darbą ir 
griauna partiją iš vidaus.

Visa eilė faktų rodo, kaip ei- 
Ąaa tas iš vidaus griovimo dar-

prieš Komu- 
Kom interna 
darbo pasi- 
ir kompani-

Tš pradžių po nepasisekusio 
dešiniesiems “Laisvės” užgrobi
mo, Pruseika imasi rinkt deši
niąsias jėgas ir svyruonėlius 
frakciniam darbui partijos vi
duje. Kada jis tų jėgų šiek 
tiek surenka, imasi atviriau 
veikt. Iš pradžių manevruoja. 
J pasiūlymą vykt į Maskvą, 
kad tenai Kominterno Pild. 
Komitete pastatyt klausimą vi
soj pilnumoj, duoda sutikimą 
vykt. Vėliau paaiškėja, kad jis 
tą sutikimą duoda tik klausimo 
užvilkinimui, kad turėt daugiau 
laiko pasiruošti tolimesnei ko
vai ir pasitart su vienminčiais. 
Pasitaręs gi Su sAvo vienmin- 

/ftčiais atsisako > vykt i Maskvą. |

jam. Pruseika 
šlykštaus dokumento 
jo šalininkai platino 
toliau. Pruseikos 
“Vilnies” bendrovės 
daugumos vardu išstoja spau
doj su antipartiniu dokumen
tu, faktinai papildančiu But
kaus dokumentą. Ir vėl Prusei
ka ne tik nepasmerkia tą “Vil
nies” bendrovės valdybos dau
gumos žingsnį, bet dar padeda 
pasirodyt jam “Vilnyj”.

Jau tik šie faktai mums sa 
ko, kad Pruseika visu veikimu 
rodo, kad jis traukia ryšius su 
Kominternu ir traukia ryšius 
ne kaip žmogus, kuriam rūpi 
pasilikt nuošaly nuo politinio 
veikimo,—bet kaipo žmogus, 
kuriam rūpi vest kovą ne tik 
prieš Amerikos Komunistų Par
tiją, bet ir prieš Kominterną.

lengvas ir ne vienos dienos. Tai 
ne vienkartinis laimėjimas 
“Laisvės” ar “Vilnies” bendro
vės suvažiavime. Tai nuolati
nis ilgas darbas. Tai darbas 
surištas su kova ne vien prieš 
kapitalistus, bet ir prieš jų 
agentūras darbininkų eilėse.

Visi i kovą su dešiniąisiais 
ir jų žalingus darbu, visi į kovą 
del revoliucines Komunistų Par
tijos ir Kominterno taktikos, 
vykdomos darbe tarp lietuvių 
darbininkų Amerikoj.

Z. Angarietis.

WORCESTER, MASS skleidime bolševistinio sanpro 
tavimo.

24. IV. 31.DISKUSIJOS RYTINIU VALSTIJŲ LIETUVIŲ KOMUNISTU KONFERENCIJOJ
(Pabaiga)

Drg. Buknys čia padarė pa
reiškimą ir tik dabar parašė 
“Laisvėje”, kokią poziciją Ko
munistų Partija užėmė linkui 
‘Laisvės”, bet d. B. perilgai ty- 
ėjo apie tai. Tą reikėjo jau 
seniau padaryti. Taipgi d. B. 
:š.kėlė pilnoje šviesoje, kaip opo
zicija norėjo išrinkti tokius di
rektorius, kurie būtų kaip ir

kitose K. P. įstaigose, 
iš savo galvų tą min- 
partiją reikia eiti be 
Jūs turite žinoti, kad

LIETUVIS GRABORIUS
Koresp.

L. S. ir D.B. Draugijos Susi
rinkimas ir Olympia Parko j 

Atidarymas
Gegužės 5 d. Draugijos 

mėnesiniame susirinkime pa
aiškėjo, kad smarkuolio fašis- 
tėlio P. A. Dėdyno būta išsi- 
braukusio iš draugijos prieš 
mirtinai susirgsiant. Dabar 
velionio žmona, Dėdynienė su 
dukrele laišku prašo draugijos 
pagelbos bei labdaringos pa
ramos, kad sušelpti kaipo si- 
ratą. Išrodo, kad tai naudoji
mas kytrumo; jog tas šalta- 
košės (Ice cream) fabrikan
tas dešimtims tūkstančių do
lerių skaitliuodavo savo tur
tą ; be to reikia nepamiršti to 
fakto, kad Dėdynui mirus uni
formuoti policistai rinko pini
gus ant gėlių, aišku kaip tam
priai ir su kuom susirišęs buvo 
tas žmogus. Stebėtina, kad 
B-s taip populiarizavo savo 
karštoj kalboje Dėdyną, prily
gindamas net prie tvėrėjo tos 
draugijos, tokis išgyrimąs, tai 
draugijos žeminimas, o fašis
to bereikalingas kėlimas. Su
sirinkimas išrinko komisiją iš
tyrimui, ar ištikro ta našlė taip 
blogam padėjime, kad verta 
kokia pašalpa iš šios < 
jos.

Vaikų draugijėlės žiburėlio 
atstovas, J. Gerdauskas, rapor
tavo, kad vaikų lavinimąsi pa
mokos baigiamos ir draugijėlė 
gana gerai stovinti; mergaičių 
kur kas daugiau mokyklėlę 
lankiusios negu berniukų; at
stovai gėrėjosi, kad didelio 
vargo neturėję šį metą su vai
kučių tvarkymu, nes mokyto
jos daug prisidėjusios jų tvar
kyme. Užbaigimui lavinimosi 
sezono bus draugijėlės pikni
kas gegužės 17 d. Olympia 
Parke.

Priešfašistinio komiteto at
stovai raportavo, kad Pirmos 
Gegužės, darbininkų šventės, 
tarptautiniai dalyvaujant, bu
vęs pavyzdingas apvaikščioji- 
mas, žiburėlio ir Aido Chorai, 
vadovaujant mokytojai Meš- 
kienei, dalyvavę programoje.

Gegužės 30 d. draugijos 
įjuosavojo Olympia Parko ati
darymas įvyks su nepaprasta 
programa. Apart kitko žymė
tina, kad paroduos žymus kumš
tininkas Dobilaitis iš Conn, 
valstijos. Nuo atidarym>o Par-

Zinko Darbininkai Strei 
kuoja

BERLYNAS.—Zinko (ei-i 
no) darbininkai, Stolbergo; 
dirbtuvėse, Linsfeldhamme- 
ryj, išėjo streikan. Šis strei
kas vadovaujamas revoliu- i 
cinių darbininkų, prieš se
nųjų reakcionierių vadų no
rą.

Norintieji i" 
riausio pntar

Davimo ir už 

ieną kaina, 

nulifldiino va

landoj. Sauki-

ti« pas:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

te partijoje negero, tai nesibi
jokite kelti į viršų, kelkite vie- 
netose ir 
Išmcskit 
tį, buk į 
kepurės.
partija tai jūs patys, kad par
tijos aukštesnių vietų draugai, 
tai pastatyta per jus pačius, per 
partijos suvažiavimą ir C. K.

Štai čia yra Komunistų Par
tijos pareiškimas d. Pruseikos 
reikale. Jį včl partija kvietė 
atvažiuoti ir diskusuoti mūsų 
padėtį. Jis atsisakė. Mes ma
nėme, kad d. Pruseika dalyvaus 
ir šioje konferencijoje ir jis čia 
būtų turėjęs pilną laisvę nors ir 
penkias valandas ginti savo po
ziciją, bet jis atsisakė atvažiuo
ti. Drg. Pruseika pasirinko la
bai slidų kelią ir jeigu jis ne
pasisuks arčiau prie Komunistų 
Partijos, jeigu jis neatmainys 
savo dabartinį nusistatymą, 
tai jis bus žuvęs del darbinin
kų judėjimo. Bet aš vis dar 
turiu vilties, kad d. P. dar vis 
pasiliks su mumis, kad jis nors 
vienuoliktoje valandoje atmai
nys savo poziciją.
Nuo Konferencijos Sekretorio

Po d. A. Bimbos užbaigos 
žodžio buvo perskaitytas Komu
nistų Partijos pareiškimas d. 
Pruseikos klausime, kuris til
po “Laisvėj” ir “Vilnyj”. Už pa
reiškimą paduotą 62 balsai; 
prieš nei vieno; susilaikė vie
nas.

Kaip C. B. raportas, taip ir 
draugų kalbos prisėjp labai 
claug trumpinti, Galimį sakyti, 
paduota tiktai mintys, f

D. :it. šoidiųs^kas 
Persfekiojiniai UatVijbj 
PARYŽIUS.^- -CiU gfcta. v^Diajvo. x.uu x

žiiiių, kap visųotįha^ t$įk- ,ko, bus kiekvieną šeštadienį 
cijbs siutimas eina Wvijoj. jšokiai ir sekmadieniais pikni- 

imstų paiujėj U gotL Jls yra stovintis pnesa- J L- • i i kai kur nirmpiviqkoii WnrrP?
Amerikos Komunistų Partijos, kyj viso ljetuvių darb. judėji-l^g darbininkų artatUbta. skat

o ypatingai tų lietuvių: komu- mo. j0 pareiga visi 
! nistų, kurie yra nusistatę prieš | jr būti ant sargybos.
(dešiniuosius, kurie vepa kovą'
prieš dešiniuosius, pareiga yra1 Partija mūsų judėjimui vado- 
pasirūpint, kad kuo mažiausiai Ivauia 
lietuvių komunistų atsidurtų Į -Draugai, kurie mano,

, .... . . , I siena, per kurią negalėtų K. P.Tiesa, buna atsitikimų, kada 
partijos narys, nesutinkantis su , 
partijos linija, kovojantis prieš 
ją, paskutinėj valandoj susi
griebia ir kapituliuoja prieš 
partiją. Iš taip kapituliavusių 
prieš Partiją narių vėliau išei
davo ne vienas atsidavęs kovo
tojas del generalinės partijos 
linijos. Nežinau, kaip bus su 
Pruseika ir jo vienminčiais. 
Bet jau galima spėt, kad ne vie
nas iš jų atsidurs socialfašizmo 
pelkėse. Jau tokia yra kovos 
logika dabartiniu metu. Kas iš 
Komunistų Partijos narių nei
na su partija, vis aštrina kovą 
prieš partiją, tas neišvengiamai 
atsiduria už partijos ribų, kaip 
Komunistų Partijos priešas. 
Tas kartu neišvengiamai atsi
duria socialfašistų eilėse, jei ne- 
nusirita stačiai į fašistų eiles. 
Amerikos lietuvių komunistų ei
lėse jau nemaža pavyzdžių mes 
matėm. Nors imam tokius re
negatus, kaip Butkus, Jankaus
kas ir kiti. Ir Pruseika su sa
vo vienminčiais atsidurs Butkų 
elėse, jeF jie griežtąi neatsiru- 

iiuo dabartihio savo vei- •

I pereiti. Tas muša į dulkes vi
sus opozicijos ir sklokos tvirti
nimus, buk jie neiną prieš K. 
P. Tik vadai, žinodami, kaip 
darbininkai pritaria Komunistų 
Partijai, veidmainiauja sakyda
mi, kad jie neina prieš Komu
nistų Partija.

Baimė masių
Drg. P. Svelnikas sako, kad 

jau ir taip buvo perdaug rezo
liucijų, ir kad jos nieko nereiš
kia šioje kovoje. Tai labai klai
dinga mintis. Lai draugas pa-1 
žiūri, ką daro Sovietų Sąjungo
je, kada tik kyla kokia opozici
ja arba susekamas suokalbis, j 
Ten 
cijų. 
to ir

C. 
ka mūsų draugų širdis, ką jie 
mano apie opoziciją' ir Komu
nistų Partijos kovas prieš opor
tunizmą. Dabar mes randa- 
miesi istorinėje kryžkelėje, ir 
mūsų judėjimas arba eis ant 
toliaus dar labiau susirišęs su 
Komunistų Partija klasių ko- 

'vose už darbininkų klasės pasi-

pilni laikraščiai rezoliu- ( 
Visa darbo liaudis svars- 

pareiškia savo balsą.
B. privalo žinoti, kaip pla-

’ bežinos nuo dabartihjo savo vei--
kimo ir jei patys nd|šstos prieš liuosavimą, arba jis bus atplĮSš- 
oportunizmą. Ir fbo labiau tas ir nuvilktas oportunistų į

> frĮ * Į t h T) * 1 1 • * ’ i jiems lengva atsidUH Butkų I socialfašistų ir. fašistų liogerj,
r%™ d’ma”‘ Weilg8e’ J'ei dar *ar- ir bkių momentu neiti į minias; J?’ ŽiniwSTf pne,lseJ ™ tijoj buvo didelėj bųrfuazmio , nediskiisuoti tuos klausimus,

Lalais i. įtakoj ir l^kavosi tai būtų/saužūdystė. C. B. nekeliu 1928 ii’ 1929 metais eid’ir VavaI 4!Knmn_ ,.„h .mJukeliu 1928 .il’ 1929 metais ėjo b 
Peperis. Jis ilgai atsisakydavo 
vykt į Maskvą, jį tame rėmė 
livestonas, paskui pasislėpė 
Njujorke, paleisdamas gandus, 
būk išvažiavo į Europą per... 
Meksiką, Meksikoj neva užkliu
vo ir vėl atsidūrė Njujorke. 
Taip jis darė, nes jam kartu su 
Lovestonu rūpėjo geriau sumo- 
bilizuot savo dešiniąsias jėgas 
Amerikos Komunistų Partijos 
eilėse kovai prieš Kominterną. 
Ir Pruseika pirmučiausiai del

4 to atsisakė keliaut į Maskvą, 
. nes jam rūpi, kad lietuvių ko

munistu eilėse viršų paimtų jo 
šalininkai.

V Pruseika ne pirmi metai par
tijoj. Jis puikiai žino, kad at
sisakymas klausyt Kominterno, 
tai visvien ką daryt žingsnius 
prie pertraukimo ryšių su Ko
minternu. Jis ir kitus panašius 
antipartinius žingsnius jau da
ro. Pavyzdžiui, Pruseikos šali
ninkai Butkus ir kiti išstoja su; Kartu tampriau surišt juos su 
kontrrevoliuciniu dokumentu visa partija. Tai darbas ne

su Butkais kovoj prie! J Komu- gah įkišti galvą į smėlį ir mie- 
nistų partiją ir Kofriintėrną. g-oti. Jis yra stovintis prieša-nistų partiją ir Kominterną.

325 Avenue NEW YORK CITY

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

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

.Mes padedam
Ūžsiražymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

draugi- ĮI

g Išardymas, Butaiayman, sustatymas, suprast 
g Ir planą automobilio; mokinam dienomis , _
g Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNTAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
g Leidimą (License) ir Diplomą Kvarantuojarao už mažą užmokėsi j. g kiekvienam prie pirkimo karo. 
E iki 9-tai valandai vakaro.
B COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL g

I 325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY g 
Telephone, Algonquin 4-4049 y
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II; feą Akys Uždirba Joms Pragyvenimą

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareičkė, 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 aat Relinoskopišku 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 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

iu. | - a ..v, ., terio visuomene visuomet skai-
Jo pareiga viską matyti'Policija sako,, jog atestuoti tlingai susirenka praieisti liuo- 

; yra “komunistų agitato- są laikl}, ir vienokiu ar kito- 
rial. f kiu būdu prisideda kėlime ir

.................. - kad 
socialfašizmo pelkėse. Tam Tik-! Komunistų Partija nežino mū-1 
slui greta nuodugnios ir griež- sų situacijos arba nenori pagel-• 
tos kovos su dešiniaisiais, grota lietuvių judėjimo sudrūti-, 
visapusiško iškėlimo aikštėn de-inimui, subolševizavimui, daro! 
šin ių jų oportunistinio mokslo ir: didelę klaidą. K. P. Centro) 
veikimo, reikia kuo tampriausiai J^om^Gtas turi visada pilnas ' 
susirišt su kovojančiais lietu-! rankas darbo, vienok kiek daug . 
viais darbininkais, kuo daugiau i laiko praleidžia mūsų reikalų ! 
traukt į partiją revoliucinių svarstymui. Valandų valandas 
darbininkų, veikt per juos į pa- atsakomingiausi draugai tariasi 
sidavusius dešiniųjų įtakai,, kiekvienu draugu, teirauja- 
kaip ir į svyruojančius. - Jų pa-■ ^ apie mūsų organizacijų įtaką
g--------  X----- ---- AK.V ■ į -

smulkiai buržuazinių ir kartu tyrinėjimo, 
socialfašistinių įtakų tuos par-1 
tijos narius, kurie eina paskui i 
Pruseika ir jo vienminčius.

ULMER PARKAS 
PADIDINTAS

THE COLLECTED WORKS OF

gelba pasirūpint paliuosuot nuo i t. t. Drg. Pruseika reikalavo 
'J * . Jis gavo jį. Jis
! patsai per dvi dienas čia buvo, 
i Jis C. K. dėstė mūsų situaciją, 
kaip jis supranta. Buvo eilės 
kitų draugų iš opozicijos ir C. 
B-. Pusės. Kada d. Pruseika va
žiavo atgal į Chicagą, Centro 
Komitetas dar kartą kvietė jį 
užeiti į partijos raštinę pasi
kalbėti, bet jis nėjo.

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas siūlė perkelti mūsų 

I ginčus į Kominterną. Drg. 
I Pruseika iškarto sutiko, bet 
■paskui atsisakė. Net ir tada, 
kada draugai iš Kominterno 
kvietė perkelti mūsų ginčus į 
Kominterną, d. Pruseika atsi
sakė. Butkus keliems mūsų 
draugams pareiškė: “Argi Pru
seika kvailas važiuoti į Komin
terną. Jis žino, kad jis ten tik 
save nusinakintų!” Kodėl d. 

| Pruseika bijosi Kominterno, 
kodėl jis nesutinka ir su Komu
nistų Partijos Centro Komite
tu? Jis žino, kad nei K. P. Cen
tro Komitetą, neigi Kominterną 
nebus galima apgauti, kad pas, 
mus nėra oportunizmo, ir kad 
opozicija nėra smulkiaburžua
zinė.

Draugai, jeigu jūs ką mato-J

a I m. . imaMurwMmN ir 11.............. i nu wwim— ihmolX

MONTELLO MASS. MONTELLO, MASS.

OPERETE “NEBAIGTA KOVA”
$

Trijų Veiksnių Melodrama su Liaudies Dainomis, par. Seno Vinco
Rengia A. L. D. L. D. 6-ta Kuopa

Stato Scenoje So. Bostono Laisvės Choras

Subatoje, Gegužės (May) 16 d., 1931 |
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE

Kampas No. Main ir Vine Streets Montello, Mass.

Lošimas Prasidės 7:30 Valandą Vakare

Gerbiami Montellos ir Apielinkės Lietuviai! ši operetė yra kūri
nis darbininkų laikraščių bendradarbio, drg. Seno Vinco, garsaus 
feljetonisto ir juokdario. Operetė “Nebaigta Kova” vaizduoja jau
nuomenės gyvenimą dar caro laikais, kada žandarai slėgė ir per
sekiojo Lietuvos kraštą. Daug gražių dainų, solų, duetų, kvartetų 
ir viso choro. Tai bus paskutinė operetė šio sezono.

ĮŽANGA: SUAUGUSIEMS 50 CENTŲ, VAIKAMS 10c
Kviečia Komitetas.

— - •. . . . . . . . . . . . . . .2

Ulmer Parkas, kur “Laisvė” 
laiko savo piknikus, žymiai padi
dintas. Praplatintas ant 30 pė
du ir pailgintas ant 35 pėdų. Pa- 
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200 automobiliĄ. Visas vidu
rys daržo, kur pirma būdavo sta
toma mašinos, gražiai išlygintas 
ir užsėtas žole, kuri jau dabar su
žėlusi kai šepetys ir net tamsiai 
žalia iš žvalumo. Laike piknikų 
bus puikios vietos įvairiems žais
lams.

Su pirma gegužės 1931 metų 
sukanka 20 metų nuo įsisteigimo 
“Laisvės”, šiemet “Laisvės” pik
nikas bus kaipo 20 metų jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks 4-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. 4-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi amt rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku
sioms bus laiko ilgoj pasibūti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš arti ir 
toli rengtis prie šios iškilmės; 
kviečiame darbininkų chorus at
vykti ir revoliucinėm dainom svei
kinti savo dienraštį, kuris gina mū
sų klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę" materialiai ir 
lai duoda jos rėmėjams inspiraci
jos grumtis tose darbininkų kla
sės kovose, į kurias “Laisvė” mus 
šaukia. “L.” Administracija.

<'^3 iwwVitfriii - ; *

Elgill

A NEW EDITION
AT ONE-HALF PRICE

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

a

46 Ten Eyck Street

=101=30
Brooklyn, N. Y.
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_ ^rečiadfen., Geguž. i

Guy de Maupassant.

BEDARBIS
Vertė Juozas Gaigalas

(Tąsa)
Dulkė smulkus ir šaltas lietus. Jis su

stojo ir sumurmėjo:—šlykštybė... norint 
grįžt atgal, reikia dar mėnuo keliauti... ” 
Jis ėjo, greičiausiai, dabar į namus, supra
tęs, kad jis gali greičiau rasti darbo gimta
jame mieste, kur jį visi pažino. Jis ten ga
li rasti darbo prie kelių.•

Kadangi jo amatas niekam nereikalin
gas, jis pasidarys paprastu • darbininku, 
pradės maišyti kalkes, kast žemę, skaldyt 
akmenis. Jeigu jis uždirbs po 20 su į die- 
pą, ir tai galima bus pavalgyti.

Jis visus savo laskutus apvyniojo ant ka
klo, kad netekėtų šaltas lietus per nugarą 
ir ant krūtinės. Bet jis pagaliau pastebėjo, 
kad lietus persisunkė per jo apiplyšusius 
Tūbus ir pažvelgė aplinkui liūdnu žvilgs
niu, nežinodamas kuo pridengti kūną, kur 
priglausti galvą, kurioj nebebuvo kraujo.

Artinosi naktis, viską dengdama juodu 
apsiaustu. Jis tolumoje ant pievos paste
bėjo juodą šešėlį — tai buvo karvė. Jis 
greit peršoko griovį ir atsidūrė prie kar
vės, nežinodamas ką darąs.
• Kada jis priėjo'prie jos, ji pakėlė savo 
didelę galvą ir jis pamąstė: “Kad pas ma
ne būtų puodukas, aš galėč atsigerti sal
daus pieno.”

Jis žiūrėjo į karvę, o karvė žiūrėjo į jį; 
tuo kartu jis smarkiai spyrė karvei į šoną, 
sakydamas: “Kelkis.”

Gyvulys skubiai atsikėlė. Papilvėj kabė
jo didelis tešmuo. Tada žmogus atsigulė 
ant nugaros, tarp gyvulio kojų ir pradėjo 
gerti pieną, apkabinęs abiem rankom šil
tą tešmenį, kuris dvokė tvarto srutomis. 
Jis gėrė tol, kol tešmeny nebeliko pieno.

Šaltas lietus pradėjo smarkiau lyti ir vi-

—Lik sveika gražute... ligi kito karto..; 
.mano gerasis gyvulėli... lik sveika, 
jjts^užsimovė ant kojų batus ir nuėjo. 
į Dvi valandas jis ėjo vis tuo pačiu keliu. 
Ir, pagaliau, taip nuvargo, jog turėjo sėstis 
ant pakraščio kelio.

Jau išaušo. Bažnyčioje skambėjo var
pai. Vyrai mėlynais švarkais, moterys 
baltomis skarelėmis, vieni pėsti, kiti va
žiuoti, pasipylė visais keliais: vieni pas gi
mines, kiti į bažnyčią skubėjo.

Pasirodė storas farmerys, priešaky sa
vęs varąs apie dvidešimt bliaunančių avių 
ir dideliu šuniu priešakyje.

Randel atsistojo, nusilenkė:
—Ar negalėtų bedarbis gauti pas jus 

darbo?—pasakė jis.
Tas atsakė, mesdamas žiaurų žvilgsnį į 

valkatą: .
—Pas mane nėra darbo tiems žmonėms, 

kuriuos aš sutinku pakelėje.
Bedarbis nusigręžė ir vėl atsisėdo į seną 

vietą.
Jis ilgai laukė, žiūrėdamas į pro jį pra

einančius kaimiečius, į kiekvieną pažvelgr 
damas maldaujančiu veidu, lyg norėdamas 
prašyti išmaldos.

Jis išsirinko kokį tai praeivį panašų į 
turtuolį, kuris buvo apsivilkęs gelumbiniu 
švarku ir su stora auksine grandine ant 
didelio, lyg nėščios moters pilvo.

—Jau du mėnesiai, kaip aš jięškau dar
bo,—prakalbino pilvotį bedarbis,—niekur 
negaliu jo rasti ir todėl mano kišenėje nė
ra nei vieno cento.

Pilvočius atrėžė:
—Jūs privalėjot perskaityti skelbimą, 

kuris yra iškabintas anam gale kaimo. 
Mūsų rajone elgetauti uždrausta, žinokit, 
aš esu policijos viršininkas, ir jei jūs iš čia 
nepasitrauksi t, aš būsiu priverstas jus 
areštuoti.

Randel gerokai užpyko ir pradėjo mur
mėti :

—Jei norit, prašau dabar mane areštuo
ti; tada, gal būt, nereikės man mirti badu.

Ir jis sugrįžo į savo seną vietą.

das nė adresas tų žmonių, ku
rie maitinasi šuniena, tai mi
nėto laikraščio, atstovas priža
dėjo “details” pristatyti poli
cijai.

Rašant šiuos žodžius teko 
girdėti, kad šiandien iš prie
žastie bedarbes ir nepaneša- 
mo skurdo pasikorė (Stonis 
Grigonis, nevedęs lietuvis.

Bon Ami.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI
J

SO. BOSTON, MASS.
27 d. Balandžio A. Bimbos Prakal

bose Aukotojų Vardai:
Aukojo sekamai: po $1.00 J. Gus

taitis, J. Gavenavičius, A. Stanči
kas, J. Gutauskas; po 50c— M, Kaz
lauskas, K. Valeckas, A. Nakutienė, 
S. Rainard, P. Antanuk, J. Žilis, P. 
Traupys; smulkių $12.50; viso $21.

Visiems aukotojams ačiū!
KOMITETAS.

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoj 62-ra kuopa rengia kon
certą. ir šokius šeštadienį, 16 gegu
žes (May), Mainierių svetainėj, 
kampas Main ir Oak Sts. Koncer
tas prasidės 7 vai., šokiai 8-tą vai. 
vakare. Programą išpildys Lyros 
Choras, bus solų ir duetų, šokiams 
grieš naujo choro mokytojaus M. Sla- 
vitsko orkestrą. Kviečiame vietos ir 
apielinkes lietuvius atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Įžanga mo
terims 25c, vyrams 50c.

Rengėjos.
(112-13)

f i;SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemes Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

IW1GWM KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

Praėjus kokiam pusvalandžiui," atėjo du 
; policininkai. Jie ėjo lėtai, vienas paskui

sa lyguma buvo nuvalyta, nesimatė jokios | kitą> ant galvos užsidėję blizgančias kepu- 
prieglaudos. Jam pasrdaiė salta. Jis pa- geltonais švarkais, kurie buvo apsags- 
žiūrėjo tolumon ir pamatė žiburėli, kuris tyti blizgančiomis sagomis, rodos norėdami
skverbės pro medžius iš kokio tai trobesio.

Karvė vėl atsigulė. Jis atsisėdo prie jos, 
mesdamas jai dėkingą žvilgsnį, už suteik
tą maistą. Tankus ir stipras pilvo dusavi-
mas, išeinąs pro nasrus į nakties orą, gar- dino. 
gė, lyg dvi poros stygų ir kuteno darbinin-1

išgąsclinti piktadarius ir tuo juos priversti 
bėgti. i

Darbininkas aiškiai suprato, kad jie eina 
pas jį, bet netikėto pykčio apimtas, nesiju-

NEW BRITAIN, CONN.
Vilijos Choras statys komediją 

“Ponas Dauganoris” nedėliojo, 17 ge
gužes (May), 1931, po num. 354 
Park St., New Britain, Conn. Vaidy- 
los bus iš Hartford Laisvės Choro. 
Apart vaidinimo, išpildys dali dai
nų nrogramo Choro Daina ypatos ir 
vietinis Vilijos Choras. Programa 
bus puiki,, todėl ir iš tolimesnių ko
lonijų draugai atvažiuokite pasiklau
syti. Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
B. K. susirinkimas bus ketvirtadie

nį, 14 gegužės (May), Liaudies Na
me, 8-tą vai. vakare. Visi delegatai 
ateikit, turim svarbių reikalų aptarti.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Jie prie jo artinosi, rodėsi, nematą jo, di-
Ją) ;.vei(įą. Tuo laiku bedarbis instinkty- deliais ir tingiais žingsniais, 
viai pasakė: “Tau gal šilta viduriuose.” . .. ..
x. Jis. atsistojo ir pradėjo rankomis vedžio-, džhigę? kaT'n"rado7*sustojo n-'pradėjo f ii 
ti apie gyvulio pilvą ir paslėpsnas, jiesko-;------—y- • • v* • •
damas šiltesnės vietelės. Tuo kartu jam | 
atėjo mintis praleisti visą naktį prie kar
vės pilvo, o priegalviu buvo minkštas teš-. 
muo, kuris nesenai jį pasotino. Kadangi 
jis buvo didžiai išsiblaškęs ir nuvargęs, 
greit saldžiai užmigo.

Kada atšaldavo kuri nors jo kūno dalis,

Po to, staiga, prisiartinę prie jo, jie nu-

žiūrėti grąsinančiai ir žiauriai.
Vyresnysis žengė kelius žingsnius prie

kin ir paklausė: i
—Ką tamsta čia veiki?
Darbininkas ramiai atsakė:
—Ilsiuosi.
—Iš kur tamsta?
—Jeiffu reikėtų išvardyti visas vietas

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rengia ope

retę “Nebaigta Kova” šeštadienį, 16 
gegužės (May), Liet. T. Namo sve
tainėj, kampas ,N. Main ir Vine Sts. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Sulos S. Į 
Bostono Laisvės Choras. Ateikit ir j 
pamatykit tą' gražų veikalą. Įžanga ‘ 
tik 50c, vaikams 10c.

Rengėjai.
111-113 ■

tada jis pakildavo ir atgrįžęs atsalusią pu-1 kurias esu perėjęs,tam reikėtų paskirti
se prie karvės pilvo, vėl saldžiai ir stipriai 
užmigdavo.
A Gaidžių giedojimas privertė jį keltis. 
Jau aušo. Lietus jau nebelijo; dangus 
buvo giedras.

Karve dar gulėjo, padėjusi galvą ant že- j 
Ules. Jis pasilenkė, atsirėmė abiem ran- ■ 
kom į žemę, norėdamas pabučiuoti riebų 
ir švelnų karvės snukutį ir prašneko:

keletą valandų.
—Kur tamsta eini?
—Į Vil-Avare.
—Kur taip?
—Į Lamanšą.
—Ten tamstos gimtinė?
—Taip, mano gimtinė.
—Kodėl tamsta iš ten buvai išėjęs?

, (Bus daugiau)

TORONTO, CANADA
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P. Draugi- ' 

jos susirinkimas bus sekmadienį, 17 
gegužės, po No. 583 Adelaide St., W., i 
Pradžia 2:30 vai. po pietų. Visi na- j 
riai ateikit, bus renkamas draugijos > 
pirmininkas. į

Sekr. J. Keveza. i 
111-112

ALDU). Reikalai Tai Minersville’id vieneto nau-.jei tokių ir būtų, tai jie kreip- 
dai planuojama surengti pik-i^s prie mūs.
niką gegužės 30-31 dd. To-: —Tu ne Ųosas įr mes į tave

~ del šiuonW atsišaukiam į visos nesikreipiame, —atsake jam J. 
PORT CARBON, Pa. Ge-, apielinkes progresyvius darbi- Webber.

gūžės 6 d. A.L.D.L.D. 9-to ap- nįnkus, kad tuom laiku kitur 
akričio Pild. Tarybos laikyto nerengtų, o dalyvautų 
posėdžio (kur . dalyvavo ir L. Nes mes tai dąrome grynai 
D.S.A. 6-to Rajono atstovės) darbininkų klas

—Tu ne bosas ir mes j tave

čion.

naudai.
Kitas pikniką^ nutarta su- 

_ . , , įrengti birželio 28 d. bendrai
tąsi pagelbai siuntime bedar-1 a.L.D.L.D. ir L.D.S.A. Apskri- 
biij delegacijos j Pennsylvania :aiy su prakaibomis ir šokiais. 
Sostinę Harrisburg. Taip pat, Kalbėtojas nutarta kviesti 
bedarbių tarybose, ypač Ma- drg A Bimba, o jei jis nega- 
haney City, kur didžiausia be-, |gty> tai m. žaldoką. 
darbe. Gerai pagelbėta Kom-, §js posėdis laikytas pas d. 
partijai apvaikščiojime Gegu- šipailus, o kitas atsibus birže
linės šventės. Draugai-gės jio i.iną trečiadienį šenadory. 
tūkstančius agitatyviškų lape- ‘ ” *
lių paskleidė! Naujų kuopų 
dar nepavyko sutverti, nors tai 
stengiamasi buvo. Tik 5 nauji i 
nariai per org. d. A. žemaitį Į 
gauta. Finansų raportas pa- Į
•todė, kad dabar iš priežasties bių Taryba su N.M.U. distrik- 
będarbių judėjimo rėmimo ir to organizatorium, Joseph We
del kovu prieš oportunistų kė- bber, atlankė miesto Konsijl- 
•Inimosi išplėšti dienraščius iš manų (Counsil’s) mitingą ir 
po Kom. Part, kontrolės išau-j įteikė savo reikalavimus. Dė
kota taip, kad iždas yra $4jlegacrįai bepasakojant apie 
su centais nedatekliuje. Nu- bedarbių darbininkų vargus, 
tnatyta, kad ateityje dabar, pašoko .vyriausias (čyf) polic- 
įįtrėjant kovai su kapitaliz- monas, p. McLaughlin ir sūri
niu, Kompartijai finansinė pa- ko: Nęteįsybė, pasėmus nėra 
flUna labiausia reikalinga bus. reikalaujančių pašalpos. O

avarbesnieji veiksniai, kurie 
raportuose pažymėta: Darbuo-

su centais nedatekliuje. Nu
matyta, kad

Koresp. A. A.

MAHANOY CITY, PA
Gegužės 5 d. vietos bedar-

0

Toliau jau ir tūli konsulmo- 
nai darė delegacijos kalbėto
jams obstrukcijas. Nors nie
ko neprižadėjo, bet užsidarius 
diskusijoms chief burgess pa
reiškia: “pažiūrėsime”.

Delegacija sugrįžus į rusų 
kliubo kambarius, kur jau bū
relis bedarbių laukė jų, darė 
pranešimą ką jie girdėjo nuo 
miesto administracijos. Iš
klausius raportų, tapo išrinkti 

d.6 žmonės, kad pereitų pas biz
nierius ir parinktų ką kas duo
da delei tuojautiniai reikalau
jančių pagelbos.

čia žmonės labai suvarginti 
bedarbės. Nesenai vienos šei
mynos motina, kad išgelbėti 
vaikus nuo bado, išvirė šunį. 
Kuomet apie tai delegacijos 
buvo prisiminta miesto Tary
bai (Counsils), nenorėjo tikė
ti. Bet kuomet jiems buvo 
pristatyta vietos anglų laik
raščio “Record” kopija, kur 
šio įvykio aprašymas tilpo, 
tai nurimo. Kadangi tame 
aprašyme, matyt del tūlų išro- 
kavimų, nebuvo minėta nė v*ar-

NORWOOD, MASS.
šešių tautų tarptautinis koncertas 

bus ketvirtadienį, 14 gegužės, Lietu
vių svetainėj. Prasidės 7-tą vai. va
kare. Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas rengė koncertą ant 10 ge
gužės, bet kada lietuviški fašistai 
bandė sutrukdyti L.L.R. Choro paren
gimą, tai tie gaivalai skundė ir T.D. 
A. koncertą. O kadangi Norwoode 
neleidžia nedeldieniais turėti paren
gimų su įžanga. tai T.D.A. perkėlė 
koncertą iš nodcldienio į ketvirta
dienį, 14 gegužės. Kurie turejotXti- , 
kietus del 10 gegužės, tai tie tikiu- i 
tai bus geri ir-del 14' gegužės. Nėra I 
abejonės, kad koncertas bus puikus ; 
ir įvairus, nes programą išpildys net 
kelių tautų menininkai. Nuo lietu
vių dalyvaus L.L.R. Choras, vado
vaujamas E. Sugar. Choras smar
kiai ruošiasi, kad neblogiau pasiro
dyti už kitas tautas. Lietuviai dar
bininkai pirkite tikietus išanksto, nes ; 
pelnas eis Tarptautiniam Darbinin- į 
kų Apsigynimui, .kuris gina visus 
darbininkų klasės kovotojus. Ynač 
dabar, paaštrėjus klasių kovai, T.D. 
A. reikalinga daugiau finansinės pa- | 
ramos. Lietuviai darbininkai, ypač 
“Laisvės” skaitytojai turite pagelbė
ti išgarsinti šį parengimą. Įžanga

centai. Komitetas.
(111-112)

DETROIT, MICH.
Svarbus Pranešimas Visiems 

IJetroitiečiains
Visi nariai sekančių organizacijų: 

Kom. Partijos, T.D.A., A.L.D.L.D., 
L.D.S.A., Aido Choro Prolet. Meno 
ii’ visi “Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojai esate kviečiami atąilankyti į 
vieną iš svarbiausių susirinkimų, ku
ris įvyks pėtnycioj, 15 gegužės, 7:30 
vai. vakare, Draugijų svetainėj, 4G37 
W. Vemor Highway. Bus. išduotas 
raportas iš lietuvių komunistų kon
ferencijos Chicagoj ir “Vilnies” še- 
irininkų suvaliavimo. Tikimasi turėti 
ir svečių iš kitur.

1 Kom. Partijos 7-to Distrikto 
Lietuvių Biuras.

(111-112)
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Dr. Kaškiaučiaus Knyga 7

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI 1
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas,' yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačiff augštumoj, turtingume jo argumentų ir 

į gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai Šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus- 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės v
Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 3 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei-* 
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
!tž ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai. f

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

Apysaką

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų .skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdaihos carizmo reakcijos tvenkinius. 1

Knyga iš 510 Puslapių
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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



rečiadien;, Geguž. 13, 1931
£S

Atvirai Pasisakė, Ką Darė
Labai gerai, kad Vilkelis pa

sisako per “Laisvę”, kad jis ei-! 
na išdaviko pareigas. Tas la-į 
bai reikalinga ir naudin
ga, ypatingai nekuriems Aido 
Choro nariams. Pasirodžius 
Lyriečio korespondencijai, kaip 
Vilkelis bjauriai pasielgė She
nandoah, skųsdamas mokyklos 
dženitorių, kad sulaikytų mane 
aiuo kalbėjimo, nors nekalbėjau 
nei 11 minutų, nekurie Aido 
Choro nariai ginei no, kad V. 
nieko nesakęs neigi kalbėjęs su 
dženitorium. Bet Vilkelis pa
sisako, kad jis kalbėjo, tik, ži
noma, taip sako, kaip jam ge
riau. Jei jis sakytų teisybę, 
tai ji/Aido Choro nariai jo ne
laikytų, kaipo išdaviko savo! K. P., prieš revoliucinį darbi- 
tarpe. Bet kad pasiteisinus sa-! ninku judėjimą, 
ve, Vilkelis kalba: “Kadangi Al*. ~-- 
operetės sulošimas užima daug pagalvoti i 
laiko, o m,ėgėjai ir choristai tokį sutvėrimą prašalinti iš cho- * 1 1 t • • • i j •

lis deda pastangas kuodaugiau- 
sia pasėt demoralizacijos darbi
ninkų organizacijose, kad .ar
džius jas iš vidaus.

Kuomet karta parašiau, kad 
Vilkelis platina Butkaus šlam
štą, jis baisiai siuto ant manęs, 
kad jį šmeižiu, apmeluoju. 
Dabar vėl V. išdalino Aido Cho
ro nariams jaunuoliam rezoliu
cijas, Butkau? iškeptas, kad 
reikalautų nailjo “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiąvimo, kad pra
šalintų Bimba, kad atšauktų di
rektorių nutarimus ir t.t. Vie
ną iš tokių rezoliucijų man su
teikė choristė,| ir dar jis vis 
drįsta sakyti, ikad neina prieš

į ------ :------ r------- -—-Tį
Ikad darbininkiškos organiža-1 nes tas irgi gaivina žmonių 
cijos turi didelės simpatijos jausmus. O tą pr.ogą parūpi- 
darbininkuose, nes pirnueiviš- na Vilijos Choras, todėl priva- 
kų organizacijų visuomet pa- lote' visi nepraleisti šios pro-1 
rengimai būna skaitlingi ir pa- gos.

O tautiški fąšis- Taipgi svarbu priminti ir 
tas faktas, kad apart kon^di-

ŠV. ROKO DRAUGIJA,
- MONTELLO, MASS. 
Valdyba:

V. Gelusevičius, 61 Glendale

Aido Choras turėtų- rimtai 
ir nieko nelaukiant

pailsę po netrumpos 
ir tūli dar nori par- 
nors kelias minutes

jaučiasi
kelionės 
važiavę
prisnūst prieš eisiant į darbą, jaunuoliu choro Detroite.
del tokių tai aplinkybių aš ir įar ruogia dirva 
paprašiau d. S Reikausko (pir-iKaip iaunuonai; 
mininko), kad pasakytų ž., kad chorista-; neturite 
šis per ilgai nekalbėtų. Drg. v
Reikauskas atsako, kad ilgai ne-1 ‘ 
kalbės. Gerai, žaldokas kalba, i

Puslapis Penktas

pagal paskutines ma-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

DR. H. MENDLOWITZ

Bet tie, kurie vartoja po plačią

N. ¥.

A.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

.. ies m<»- 
Mokykloi. 

, praktiž-

-Street or Avenue
Stata—
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LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 

ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA
Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi 
taisyti mašinas. Laikas mokinimosi neaprubežiuotas. Mokinimo kur

sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai 
del moterų. Orlaiviais važinėti mokiname 
ant mūsų specialio orlaivių lauko. Vienas 
mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau
dokite proga. Būtinai stokite į mokyklą.

Su'gabus lietuvis mokytojas. Mokykla įrengta 
dos technika. Del informacijų kreipkitės pas:

ARENA AUTO AND AVIATION 
231 West 58th Street,

- - - - ' ....... ---- - ............ - - ■■ - ----------------------------—

Pirm
st.

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

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petra vičia, 162 

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover. St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19
St. Viši Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą- \ •'redų 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 

, Ave’.
i Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
i Visi Montello, Mass.
I Susirinkimai atsibūn? paskutinį 
i panedėlį kiekvieno mėnesio.

daro pelno.
tai, ar jie būtų, sandariečiai, 
ar S.L.A., jų parengimai eina jos “Ponas Dauganoris,” daly- 
į skylę. Todėl fašistai, įpuo- vaus tūli geri dainininkai iš 
lę į desperaciją, pirmiau bu-!New Haven, Conn. Pereitą 
vo pradėję mūsų parengimus I parengimą, kuris augščiau su
per fašistinę spaudą, 
“Tėvynę” ir “Keleivį,” 
niekint. Jie tuomi manė at-i kartą New Havenas parodys, 
baidysią publiką nuo mūsų pa-!ką gali. . . 
rengimų kvailais niekinimais. ] 
Bet matydami, kad niekini-1 da Vilijos Choras nėra suvy- 
mai per spaudą nieko neken- ■ lęs nei kartą mūs gerbiamos 
kia, tai dabar griebiasi pasku-• publikos, kuri rėmė chorą, to-] 
tinių priemenių, kad su poli-j del ir šį kartą Mes užtikrina-1 
cijos pagelba pakenkus; bet ir me, kad programa bus turtih-i 
čia atkando dantį—parengimo !ga ir puiki. į

Iš kitų miestų atsilankiusie-; PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
lietuvių ji įsitėmykite, kad parengimas į PR1Lšl' AšlbllNlS K-IAS, 1931:

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

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

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

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

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

Pereitą

kaip l minėtas, dapildė dainininkai 
visaip j Waterburio ir Hartfordo, o šį

Neapsiriksiu pasakęs, kad

A mes
SCHOOL

New York, N. Y

A. LUTVINAS
ŪžIaiko'LINKSMlAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

ro. Jo mieriai yra suardyti
Aido Chorą, ir tą darbą veda.
Jis daug prisidėjo sugriovimui toli 60 nariu, o fašistų S.L.A.

. Da-ivos puskapį narių. Jei jūs, 
Aido Chore, j fašistai, manot, kad su polici- 
taip ir visi1 jos pagelba kam nors gąlėsit 
duotis save įimtai pakenkti, tai drūčiai 

i klystat. Jum pats gyvenimas 
Mi i įrodys.

Reporteris No. 1.

bar ruošia dirvą

negalėjo ^sutrukdyti, o tik la-j
biau susikėlė vietos 
darbininkų neapykantą prieš Lietuvių Svetainėje, 354 Park 
save. Taipgi nemažai f ašis-' gatvės, New Britain, Conn.
tam nervus gadina Lietuvių 1 Korespondentas No. 5.
Darbininkų Susivienijimo 3-
čios kp. smarkus augimas, nes į
L.D.S. 3-čia kuopa jau turi ne-! EASTON, PA.

įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t.,' 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

Lu twin’s Hall 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.

Jei jūs

klausosi užveizda (anglas) į r()ST0NAS jR I

i ______Klausėsi anglas ir gerai su
prato, be vertėjo, kuomet aš 
kalbėjau lietuviškai, o minėtas 
užveizda nesupranta nei vieno 
'<įlžio lietuviškai. Kad patei
sinus savo purviną darbą, Vil
kelis sumeta visą bėdą, kad an
glas yra to viso kaltininkas, ir

NORWOOD, MASS.

Gražiai Paminėta Pirmoji Ge
gužės. — Lietuviški Fašistai 
Skundžia ^Parengimus
1 d. gegužės Komunistų 

Partija sykiu su kitomis dar

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Nariy Žiniai 

Ohio* Valstijos
Sųmobilizavimui visų

Iš Audėjų Streiko Eigos

Streikas Gunin g 
darbininkų, rodos, išeis su lai
mėjimu. Lūmfikserius pašau-j ’ 
kė atgal dirbti ant senų išly-1 - 
gų, bet jie pareiškė, kad ne-j 
grįš į darba, pakol nebus iš- 1 Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—1 
pildyta reikalavimai Kitų sky
rių darbininkų.

Bėda, kad neturim tinkamų 
streiko vadų. Kaip kiekvie- 

i nas streikas neapsieina be 
I provokacijų taip ir šis. Vie-1 raollnCi ;
nam streiklaužiui kas tai ) Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., [

LUTVINAS
S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. 

Tel. Trinity 8-1045

dirbtuves teisybės mylėtojų vyrų ir
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL. i
Valdyba 1931 Metam:

. Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo-'
I line, III.

25th St., Moline, III. i
Fin. sekr. B. Ųaucenskas, 1552—lOtlv 

Avė., E. Moline, UI.
Prot. sekr. J. Julius, 48tb St. & 5th i 

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th!

Avė., E. Moline, III. j
' ‘ ’ s J. B. Jufius, 48th St. !

& 5th Avė., Moline, UI. ;

Tarptautinio Darbininkų Apsi-
narių sūibą įmetė blekinę dažų per ]

gynimo Ohio distrikto gelbėji- 
įm.o kampanijai nuteistųjų de-I 

darbfnfnku 1 v-yn^-1 ne#rM darbininkų Scotts- 
Parengi- ^°r°’ ^la. valstijoj, nužudy- 

svetainėje. !mui e^e^<tros kedėje, ir kovai

pildė Finu Benas? Hnų “cho‘-ilitini« ka,i!lil!’ Ge,org? 
“ i pagelbimnkas sekretoriaus T.

i D. A., pervažiuos visą Ohio 
valstijos distriktą su maršrutu. 
Jis lankysis sekamose vietose: 
Clevelande—18 d. gegužės, 
pirmadienį, 5607 St. Clair 
Ave., 8-tą vai. vakare; 19 (j. 
gegužės, vakare, Akron, Ohio; 
trečiadienį, 20 d

kad, būtent, tas užveizda bare- jbininkų organizacijomis suren-: 
si ant Vilkelio, “kam leidžiam Į tarptautinės i..............
mes bolševikui kalbėt apie Na-Į šventės paminėjimą.
cionalę Mainierių Uniją, apie jmas įvyko Finų ----------v . ...
streikus, komunizmą ir revoliu- Buvo puiki programa, kuria ! P.J. generalę amnesują visų po 
ciją”. čia Vilkelis padaro dvi ■ . . ..... ...... ”.........
melagystes. Viena, tai kad dže-įras ir Jaunųjų Pionierių skait-] 
nitorius skundė jam, o ne jis' 
dženitoriui. Antra, tai minė
tas asmuo nesupranta lietuvių 
kalbos, o jei ir būtų supratęs, 
tai aš nekalbėjau nei apie ko
munizmą, neigi apie revoliuci
ją, kaip Vilkelis bando įpasa
koti skaitytojams. Kalbėjau 
apie streiką Glen Alden Kom
panijos ir kode! jis likosi sulau
žytas. Ta\ aiškia paroda, kad 
Vilkelis melagingai skundė sve- _ .
tainės užvaizdai. Jis melavo, akiui bet dar nežino, kokiuo 
kad aš-kalbu apie revoliuciją ir keliu eiti. - . . .
komunizmą. Toj svetainėj esu ro kita scena, kur stovi pionie- 
kalbėjęs kelis kartus, ir kalbė- rė su raudona vėliava ir du 
jęs tiesiog apie Komunistų "Par
tiją, o minėtas užveizda nieko 
įtėra sakęs, neigi jam buvo pa
vojinga K. P. Bet kuomet Vil
kelis pats nedfrįso išeiti ant 
platformos ir traukt mane, tai 
nors melagingai įskundė. Pa
reikalavau dženitoriaus nuėjęs 
svetainėn, kad pasakytų, kokią 
teisę jis turi sulaikyt mane nuo 
kalbėjimo,kas jį prašė ir ką jis 
žino, ką aš kalbėjau. Jis atsakė, 
tad jis nieko nesuprato, ką aš 
kalbėjau, bet tik jam sakė, kad i 
aš kąlbu apie revoliuciją ir ko-; 
munizmą/ ir reikalavo,- kad su- 
laikytųi; Kiiomet4 paklausiau, ku
rta iš choristų-taip melagingai 
tau sakė, tai jis atsakė: tas ku
ris tvarko aktorius ir bėgioja su 
knyga už steičiaus. Tai ar be
reikia aiškesnės judošystės? i 
Ar bereikia bjauresnio ir šlykš-L , ... . _ •i • 9 i įleidimo; komisija jam įsaiski-tesnio pasielgimo? Ne. Kiek i . , 2 L A.v.____ . . °. , . .. , . , ina, kad mums leidimo nerei-zmoma tai vietos fašistai dar ... b licistas 
neskundė svetaines uzveizdai, | ka<J jis t . įgak
nors daugelj kartų esu kalbe- * ‘
jęs ir vien tik už Komunistų “f“ ’n‘eleSĮs"

linga grupė. L.L.R. Choras ; 
gražiai pasirodė, nes šį sykį 
veik visi choristai dalyvavo. 
Taipgi italų smuikų duetas. 
Puikų paveikslą perstatė d. fi
nai, kuriame vaizduojama, 
kaip darbininkai kapitalistinė
se šalyse yra surakintomis;

Moline, III
• , sakoma, aptaškė ra

kandus. Nuostolių padaryta 
streiklaužiui, bet jo vuoš-į 

;viui, pas kurį jis gyvena ant! 
Iburdo^ Matomai, darbas to,] 
| kuris nežino, kaip jis ten gyve-] 
'na. .

Allentowne streikas plečia-] 
si—jau 40 šilko dirbtuvių iš- į 
ėjo j streiką prieš algų kapoji- f 

ir kitas nepakenčiamas ■ Dayton 'st.
Tai dar pir-į 1 ___

mas toks streikas tame mies-! į44Tr.s.?<_?21.r?. 
te. šiamie laike ten dirbo pu
sė darbininkų, apie 8,000.

Kokius reikalavimus strei-

i mą
’ darbo sąlygas.

/Partiją, ir taip pat perstaty
muose tas pats dženitorius nie-

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai: 
Poškus 
p n g.

211 First St. 
. Rinkevičius,

Pirm.
Pirm.

’ į Clark PI.
“ i Iždininkas

: Clark PI.
į Nut. • Sekr,
! Pine St.
| Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls ;
! Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 I

1 Iždo Globėjas P. Kalniotiene, 
' , II Iždo Globėjas'

J. Krakauskas, 300 First St. i
Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120

So. Park St.
Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway

121

V.

B.

Paulauskas,

Barkauskas,

228 |

255 ]

m, Ohio; . . . . ~ olicj-į Auš ros Draugijos susirinkimai
Cantone, dienai stato, tikrai neteko SU- ! įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- 

rankomis ir užrištomis akimis. į, ?e"
Per dideles pastangas darbi-;guzf®’ . ~
ninkė pasiliuosuoja* rankas, !pe^k^ac^nb d 
nusimauna5 uždangalą nuo! .

Tuo tarpu atsida-j J°s stovj ili

sargai laikanti darbininkų 
emblemą—kūjį ir pjautuvą, 
tai yra Sovietų Sąjungos dar
bininkė ir tuoj pamačius, iš
skėstomis rankomis puolėsi 

i prie to vaizdo, o visa publika 
uždainuoja “Internacionalą.” 
Tai buvo tikrai sujudinantis 
vaizdas. Jaunųjų Komunistų 
Lygos organizatorius pasakė 
puikią revoliucinę prakalbą. 
Buvo platinama komunistinė 
literatūra, žmonių buvo vi-‘ 
dutiniai.

■ gūžes, Youngstown, Ohio 
1., Erie, Pa.

I Draugas George Maurer] 
duos raportus apie organizaci- 

l • visas vedamas 
i kampanijas T.D.A., todėl visi 
nariai T.D.A. pasistengkite 
dalyvauti tuose mitinguose ir 
prisidėkite prie visų vedamų 
kovų už paliuosavimą visų po
litinių kalinių ir ypatingai už 
gelbėjimą nusmerktųjų mirtin 
devynių negrų darbininkų ir 
Paterson, N. J., darbininkų, 
laukiančių to paties likimo. 
T.D.A-. Distrikto Komitetas.

žinoti. Tik tiek žinoma, kad 
reikalauja daugiau mokesties, 

! negu kad Eastone moka.
Audėjas.

no men.. L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-tą vai. vakarė.

NEW BRITAIN, CONN

—O—
Tautiški, fanatikai norėjo 

įskųsti L.L.R. Choro “Minstrel 
Show” policijai, kad sustab
dytų, bet nepavyko. -3 d. ge
gužės L.L.R. Choras surengė 
“Minstrel Show.” Publikai 
pradėjus smarkiai rinktis, at-- 

įeina policistas ir paklausia programa.

šį “Minstrel Show” neleist
Tuomet 

komisija: O. Zarubienė, I. Jar- 
malavičiūtė ir O. Jonušiūtė nu-

ko nesako. Kad savo purviną pa- važįaVo į policijos stotį, išaiš- 
aielgimą pslepus choristų hky-!|<jno dalyką ir policijos virši- 
ae* Y‘ ?a. Yad dženitorius bu- njnkas> išbraukęs du numeriu 

> vęs labai įtūžęs. Reikia paša- programos, leido 
} kyti, kad ne dženitorius buvo show
Į įtūžęs, bet Vilkelis.

Vilkelis teisinasi, kad tai cho- 
\ ,ristai buvo pavargę ir jis tik
Į ' prašęs d. S. Reikausko, kad aš. 
) kalbėčiau trumpai. Ir žinoda

mas, kad a$ kalbėsiu tik kele-
I tą minučių melagingai skundė 

..Vužveizdai. Bet, kuomet užsi
baigė lošimas, tai, tie patys cho- ]

« ' • • • • • • Vlvz A*C4> X UK L IO XVX V/11'

ristai nebuvo pavargę n nesi- tello vienas vaikinas griežė so- 
skubino bėgti namo, bot baha- lo> kuris kaip stoUghtonie- 
vojo daugiau kaip valandą lai- čiams> taip iv vietinei publikai 
ko. Tai kur čia logika to viso gerai patiko.

Kodėl tautiški fašistai ker- 
jšija darbininkiškam chorui?

Visa svarba tame, kad Vilke-, Tai yra jy baisus/ pavydas,

pasiteisinimo? čia neta'me daly
kas.

Minstrel 
lošti. Vadinas, lietu

viškų fašistų bandymas išar
dyti parengimą 
“Minstrel Show” 
gyvas ir pilnas juoko. Skait
linga publika parengimu pa
sitenkino, apart paties L.L.Rk 
ChoVo ir jo atskirų narių, pro
gramoj dalyvavo iš Stoughto- 
no, Mass., vyrų kvartetas ir 
viena solistė. Taipgi iš Mon-

nepavyko.
linksmas,

kuris kaip stoūghtonie

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. A’DRESAl, 
LOWELL, MASS.

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

Vice-pirmininkas M. Dulkicne 
180'Concord St., Lowell, 

Prot. rašt. V. Mikalopas,<
Fin. rast. A. Rutkauskas ,

1 Vine Street| 
Iždininkas, S. Paulenka

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

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio ; r ’ • •
19 Union St. Lowell, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.

63

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 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

antrašu: •
STREET

PA.

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

a

2220 Avenue J, Brooklyn, N.
TEL., MIDWOOD 8-8261VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—-K. Margis, 
1323 Muskegon 

Vicc-Pirmininkas—A. Karcckas,

730 Nason 
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9, Box 
p<i.>, ; Turto Raštininkas—A. Garbanauskas,
07? Control i ' 1]os Elizabeth.f 16 Ccntial bt. Į Hdininkas_A. Daukšus, 

1131 Walker 
Iždo Globėjai -.

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ir 
Grušiūtė, 1307 Davis Ave.

Į Ligonių Lankytojai: 
Jg. Ružinskas, 1414 Turner Ave. ii 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

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

Valentu, M. 
. _ is, 515

I Salės parandavotojas — A. 
I 1108 Elizabeth Avo.

Draugijos susirinkimai įvyksta 1 
mėnesio antrą utarninką savam 
1057-G3 Hamilton Ave.

Mass.

Mass.

antra nedeldienį, Revizijos komisija:
2-ra vai. po pietų, Italų svetainėj,; salės VaLtoja«-F.’ žeguni'

Vilijos Choras ir Vėl ant 
Scenos

“Laisvės” skaitytojai nese
nai pastebėjo, kad Vilijos 
Choras davė* parengimą 26-tą I 
d. balandžio, kuris pavyko la- ] 
bai puikiai. TAme parengime ] 
publika, kuri dalyvavo, buvo;Lig0^^ 
labai patenkinta Vilijos Choro ''įninkąs m. Miškinis, . .

Į «/ J >111 LOH
į i Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtellc

B. ZdannviČia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St. 
Vis! Montell, Mass.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Maus.

Valdyba 1931 metam:
W. Geldsevjėia. 51 Gleridale Si. 
pacglb. A. Sauka,

.1. Stripinis,

Pirm.
Pirm.

256 A mes St.
Nutarimų rašt

49 Sawtcllc Ave.
1 Turto rašt. K. Vcnslauskis,

12 Andover St: 1
” . M. Jazukevičia, 

153 Ames St.

Kadangi gegužes mėnesio, 
neperšilčiausios dienos, o Vili*] 
jos Choras anaiptol neturėjo 
progos* pasirodyti, ką jis yra 
išmokęs ir kokias dainas susi- 
mokinęs, tai pasinaudodamas 
gamtos suteiktomis dar neper- 
šiltdmis dienomis, duos dar 
progą kaip New Britaino, taip 
ir apielinkės lietuviams susieit' 
į vieną vietą ir pasiklausyt tų 
dainų, kurių dauguma nei pu
sės nėra girdėję.

Svarbu pastebėti, kad šis pa
rengimas, kuris įvyks 17-tą d. 
gegužės, bus vienas iš puikiau-1

J.
Avė. 
Bale

Avė.

117

Ave. ‘ 
i 

• T. I

Žogunis,

I :

O.

A. '<

Žiu ris.
Eleventh St. 

Garbanauskas,

kiekvieno 
name, r,

G

į
t?-,

g
S

DIDŽIAUSIA IJETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—-Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas j varo, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
tai kanuole prieš kitą amii-
žmogaus priešą—vidurių už-

I <1

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM:
i Pirm. V. Gcluscvičius, 51 Glendale St.

. I Pirm, nageib. M. Miškinia, 9 Burton St. 
'Užrašų rašt. J. Stoakua, 20 I-'axon St.
i I-'inanaų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Avė.
I Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 

Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
I Iždo Globėjai: F. Aluscvičia, 18 Intervale 

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

j P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
I Visi Montello, Mass.
I Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mč- 
( nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
; Tau'.^.kain Name.

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

Orban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Knmraii Clermont Avenue) 

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

151 Metropolitan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigas su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY 
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ! 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba' 1931 Metams:
Pi-rm. P. Krikščiusj 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. Šėliotas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt; J. Pilkauskas, 7 Seymour 

St., West Hartford,- Conn.
Ižd? A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai ačsibū- 

na kas antrą ketvergą kiekyieno mė- 
----- ------------ x----------  į nėšio, Labor Lyceum svetainėj, 29 

šių, kokių da iki šiol New Bn-' Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
taino ir kitų miestų lietuviai ]val- v»kare.______ _ _____

nėra matę. Gal sakysit, kas j D L R VYtauto DRAUGYSTĖS, 
gi ten bus tokio naujo? ; bayonne, n. j., valdyba

Ugi ve kas: Vilijos Choras1 1931 METAMS:
p a r s i k v i e č i a iš • Hartford,; Maršalka L. Rimša. 167 W. 20th St.'
Conn., Laisvės Choro lošėjus,;! Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A.
kurie suvaidins komediją-“Po-1V1^pi^\^‘ Brunza’ 42 Wasbins- 
nas Dauganoris.” , . _ _ ------

“Ponas Dauganoris “prajūo-1 
kins kiekvieną, nes tai tikras! 
juokų šaltinis 
kad visuomet liūdėt' negalima, 
reikia kaip kada ir pasijuokti,

i Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W.
I 49thi* St...
■ Finansų! sekr. A. bukaitis, 591 Avė. '

■ i A* ' iTuri visi Žinot, ' Iždininkas F. Bukaitis, 352 Avė. C. ■
Avė. C. ;

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

$

iii;,; i1 '......į ,įį ,,

Bell Phone, Poplar 7545
A 1? CT A

G RABORI US- UNDERTAKER
(Slidinamuoju Ir laidoja numirusiu* ant 
viaoklų kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietoae ir už žemą kainą._

Afi, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį maloniau 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas—
No-------
MienutB-

I 
ii • '

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšį, 

derniškai įrengto j Amato F“ 
Bendrasai taisymo darbas, 
kas šapoj lavinimas; abelnf pertari 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir llr- 
skirstymas įvairių rūšių motonj; 
elektrinės, sistemos, batarejos, mąęk 
notai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klases dieną ir 
tį. Ekspertai mokytojau r 

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. ,iš ryto iki 9 vai. vakare. . Sflfę 
madiė'niais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po_piėt:

NEW YORK AUTO SCHOOL jį
228--2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK$ ». 1?

1023 ML Verhon Street 
Philadelphia, Pa.
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5 Puslapis Šeštas F 'LAISVE/ Trečiadien., Geguž. 13, 19f

VIETINES ŽINIOS
New Yorko Darbininku |T.D. Apsigynimo 17-tos 
Demonstracijos Apgynimui i Kuopos Susirinkimas ir 
Devynių Negrų .Jaunuolių Dikusijos ŠĮ Vakarų

7 d.

yra

ir

Tarptautinis D a r b i n inkų
Apsigynimas ir Lyga Kovai už ■ rinkimas įvyks šiądien, gegu- 
Negrų Teises rengia demonst-' ges 13 d ‘
raciją šeštadienį, 16 d. gegu- .'“Laisvės” 
žės. Demonstracija prasidės [rinkim.o
4-tą vai. po pietų ant 128th negrų ir kitų tautų klausime. 
Ct. L:..::: A j., New Yor-; Kviečiami ne tik nariai, bet

T.D.A. 17-tos kuopos susi-

., 7:30 vai. vakare, 
svetainėje. Po susi
turėsime diskusijas

St. ir Lenox Ave., New Yor-!
ke, ir bus maršuojama seka- taipgi ir pašaliniai darbinin- 
momis gatvėmis: Lenox Aye. i kai į šias diskusijas, o jos bus 
iki 145th St., 145th gatve iki labai interesingos. Kiekvie- 
7th Avė., 7th Avė. iki 116th nam svarbu žinoti, kodėl bal- 
St., tada iki 5th Avė. ir 5th tų ir negrų darbininkų vieny- 
Ave iki 110th St., kur bus pra- bė yra būtinai reikalinga.

Įžanginę prakalbą pasakyskalbos. Kalbės geri kalbėto
jai.
ninkių yra pareiga dalyvauti

kite savo draugus.
mas bus greitai užbaigtas,, kad 
turėjus laiko disk tisuoti 
svarbų klausimą.

Visų darbininkų ir darbi- d. B. Krasauskas.
Būkite visi nariai ir atsives- 

Susi rinkidemonstracijose ir gelbėti ne
kaltus 9 negrus jaunuolius nuo 
mirties.

Prisirengimui bus atlaikyta 
daug susirinkimų po atviru 
dangumi. Jie įvyks sekamose 
vietose trečiadienio vakarą: 
140th St. ir Lenox Ave., 99th 
ir Lexington Ave., 86th ir Le
xington Ave.

Ketvirtadienį, 7.30 vai. va-Į . ......
kare, 134th St. ir Lenox Ave., i sidarbavo Vokietijos burzuazi- 
99th St. ir Lexington Ave. ir .iai smaugime pokarinio revo- 
86th St. ir Lexington Ave.

Penktadienį vakare

tą

ti pas draugus į Connecticut 
valstiją. Jų piknikas bus 
birželio.

Lyros Choro piknikas 
rengiamas 20 d. birželio.

Tai matote, draugai
[draugės, kiek daug parengi
amų yra, kuriuose mes priva
lome ne tiktai dalyvauti, bet 
ir dainuoti. O tai dar tik pra
džia vasaros parengimų.

Choras padarė patvarkymą, 
kad kiekvienas ir kiekviena 
dainininkai privalo lankyti pa
mokas. Seniau pas mus būda
vo tokių, kad nelanko pamiokų, 
o ateina tik į paskutines prieš! 
parengimą, kad gavus tikietą. 
Tokie dainininkai tiktai sumai
šo gerų dainininkų balsus lai
ke dainavimo. Dabar yra pa
tvarkyta, kad kuris arba kuri 
nebus tris pamokas prieš pa
rengimą, tai nebus leidžiama 
ant pagrindų. Įsitėmykite tą 
visi ir visos ir lankykite pa
mokas.

tikietus. Kaip toliaus prane
ša “The Amsterdam News” 
prie tų teatrų durų stovi polici- 
stai ir neleidžia negrams nei 
sustoti ties teatrų durimis, ši
tokia tai yra tautų “lygybė” 
kapitalistinėje ir demokratinė
je Amerikoje.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

J. Saulėnas.

■■ ■! ■ i ■ ■ ■■ yggę ■■ n m m m

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, 14 gegužes, 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 
nariu. Org.

(111-113)

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Dėtuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsiu—Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” N«me

BROOKLYN, N. Y.

c

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. rKeipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefo
nas: Market 2,3057. (109-118)

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St, 
S. E 
6th 
3rd 
5 th 
7th < 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin Vine

&
&

&
&
&

6th & Callowhill
Noble Streets
Noble Streets
Kairiu ount

Green
Parrish
Poplar

& South
South 3rd
& Catharine
South 3ra

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA 18 akrų farma, su 

gyvuliais ir padargais, 2 šeimynų 
namas, stearp heat, miesto vanduo, 
gesas ir telefonas. Del platesnių in
formacijų kreipkitės sekamu adre
su: F. M. Bertulis, Box 181, Strat
ford, Conn. Te). 7-0973-M.

JONAS STOKES /
Lietuvis Fotografistas 

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

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

■ fBus Labai Smagus Aido 
Choro Piknikas

d

Noske, kuris tiek daug pa-

Telephone, Stagg 2-4409

Bedarbių Kuopa Pagelbėjo
nKimas n • s • 
Kalbės Dviem Šeimynom

416

$2.00

Mylintis Aidą.
prie Needleman & Bremmer »T . •> .iv.
Co. dirbtuvės, tapo nuteistas NciSlfeldZia į

Tūlus Teatrus

se.

231 Bedford Avenue 
‘ BROOKLYN, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

. Jis keliavo nesi- 
garsindamas, nes bijojo darbi-

ISbaljiamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikMtynoms ir pasivažinSjižnsrns.

113th St. ir 5th Avė.,
St. ir 5th Avė., 
Lenox Ave., 142nd St.

Alex Hartenstein, kuris 
ke pikietavimo liko areštuotas

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1UR

| NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

u. Lyricčių Atydai!

86th St. ir Lexington Ave. bucinio darbininkų judėjimo. 
Penktadienį vakare, 134th atvyko pereitą sekmadienį į

St. ir Lenox Ave. ir 141st St. New Yorką. ------- -
ir Lenox Ave. L ■

1.

Social-Korikas Noske 
Atvyko New Yorkan

šeštadienį 2 vai. po pietų: uhikų demonstracijų prieš jį.
125th yra kruvinas “socialistas 

128th St. ir [budelis Vokietijos revoliucio- 
2 2L ir 7th’nierilL

Ave., 135th St. ir 7th Avė., ir 
134th St. ir Lenox Ave.

Bronxe bus susirinkimas 
1622 Bathgate Ave. 1_____
Wright, motina dviejų nekal
tų negrų jaunuolių.

Visi darbininkai ir darbinin
kės, dalyvaukite tuose susirin
kimuose ir demonstracijose. 
Parodykime klasinio solidaru
mo. Parodykime , išnaudoto
jams, kad mes , darbininkai, 
per savo vienybę galime ap
ginti mūsų draugus ir nekaltai 
nuteistus negrus jaunuolius.

Ateivių Gynimo Komiteto 
Praplėstas Susirinkimas

Ateivių Gynimo miestinio 
komiteto praplėstas susirinki
mas bus trečiadienį, 13 d. ge- 
.gūžės, 7:30 vai. vakare, 32 
Union Square, kambaryje 505.

Bus diskusuojama praeityje 
nuveikti darbai ir padarytos 
klaidos ir išdirbama' planai to
limesniam ateivių gynimui. 
Kiekviena darbininkų organi-

Brownsvilleje du namų sa
vininkai Fisher ir Frust ren
gėsi išmesti iš namų dvi darbi
ninkų šeimynas. Vienos tėvas 
bedarbis ir su 7 vaikučiais, o 
antros tėvas yra paralyžiuo
tas. , Brownsvilles bedarbių 
kuopa ir Darbininkių Moterų 
Taryba sušaukė po atviru dan
gum susirinkimą ir to pasek
mėje ne tiktai namų savinin
kai liovėsi grūmoję išmjesti tas 
šeimynas, bet dar po 
randos numušė.

Pilnėtas Darbininkas 
Nuteistas Šiom Dienom

Aido Choras rengia 
pikniką Klaščiaus 
Parke, Maspethe.

Tai bus pirmas ir visų lau- [ 
kiamas pavasarinis piknikas 1 
Visus ir visas kviečiame i— 
lankyti į šį pikniką ir sma-, 
giai pasitikti vasaros parengi
mus. Mes pranešame, kad šis 
piknikas bus puikesnis, negu 
visi kiti mūsų Choro rengti! 
piknikai.

Mes esamte užkvietę darbi- ■ 
ninkiškus chorus iš kitų kolo-1 
nijų, ir su jais atvažiuoja taip i 
daug svečių. čia bus gera [ 
proga ir Brooklyno darbinin
kams susieiti su savo senais 
draugais.

Programa bus labai turtin
ga : mes turime gerų daininin
kų, o dar bus ir svečių. Aido 
Choras pasirodys gerai.

Mes kviečiame visus darbi
ninkus iš įvairių industrijų; o 
kriaučiai tai tikrai privalo ma
siniai atsilankyti, nes jie daug 
kartų gavo mūsų Choro patar
navimus su dainomis.

Taigi, nepamirškite seka
mą sekmadienį būti Aido Cho
ro piknike. Jis įvyks Klaš
čiaus Clinton Parke, Maspeth, 
N. Y. Vieta gera: graži ir 

įtinkama šokiams svetainė ir 
i puikus žaidimui daržas. Visi 
[ir visos, susitikime pikniko 

. [vietoje.lai-,

Sekmadienį, gegužės 17
smagų i

Clinton j
’šiuomi pranešame lietuvių vi
ešuomenei, kuri valgo restaura- 

į* |cijose, kad mes atidarėme nau- 
lietuvišką valgyklą po se-

kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes
rommwrc

5 dienas kalėjimo. Pirm, ne
gu jį išvedė iš teismabučio į 
kalėjimą, jis atsikreipė į dar- 

zacija kviečiama prisiųsti sa- bininkus, kviesdamas juos pa- 
vo atstovus į šį susirinkimą. : ^ėti streikieriams.

Ypatingai ateivių darbinin- j Darbininkai laikosi tvirtai ir 
kų organizacijos privalo daly-igauna paramos nuo simpati- 
vautį. Kuopų valdybos gali zuojančių streikui. Bus laiko- 
pačios dalyvauti arba pasitarę ma eįie susirinkimų Adatos. 
pasiųsti savo atstovus. (- - - - - -- -■

Viešpataujanti klasė dau- po atviru dangum ir svetainė- 
giau ir daugiau pasimoja dar
bininkų deportuoti bei kitaip 
varžyti jų teises. Tik organi-[ 
zuotai pajėgsime atsispirti 
apginti savo reikalus.

Konferencija Aptarimui 
Vaikų Stovyklų (Kempių)

Draugai ir draugės choris
tai ! Mes esame apsiėmę išti
soje eilėje parengimų daly
vauti. Reikia visur pasirodyti 

[skaitlingai ir atlikti kuogeriau- 
. .. [šiai savo pareigas.

. Tarptautinė Raudonoji Pa-r Pirmas iš eilės mūsų dalyva- 
gelba šaukia konferenciją ! vjmas dabar turi būti Aido 
ketvirtadienį, 1.4 d. gegužės, | choro piknike, kuris įvyks 17 
8 vai. vakare savo raštinėj, I d. gegužės Klaščiaus Clinton 
131 W, 28th St., New York, parke, Maspeth, N. Y. Ten 
N. Y. . . bus daug svečių; privalome

Visos darbininkų organiza- dalyvauti visi ir gerai pasiro- 
cijos kviečiamos pasiųsti ten dyti.
savo delegatus. Nes labai Antras parengimas tai Pro- 
svarbus klausimas, kaip su- ]etarinio Meno Sąjungos Tre- 
tvarkyti vaikučių vakacijų is-igj0 Apskričio piknikas, kuris 
važiavimus į girias ir ten jų yra rengiamas ant Vilečkos 
lavinimą tam tikrose stovyklo-! farmos, Linden, N. J., 30 d. 
se.

Laikraštis Užstoja 
Negrus Jaunuolius

The New York Amsterdam 
News, kurį leidžia negrai Har
leme, New Yorko dalyje, pa
siuntė protesto telegramą Ala- 
bamps gubernatoriui B . M. 
Milleriui. Reikalauja naujo 
teismo * devyniems negrams 
jaunuoliams ir protestuoja 
prieš negrų lynčiavimus.

I gegužės.
Trečias parengimas tai tarp

tautinių chorų, kuris bus 6 d. 
birželio Klaščiaus Clinton 
Parke. Šiame pikniko paren
gime dalyvaus net aštuoni į- 
varių tautų chorai.

Ketvirtas—tai turėsime va
žiuoti į Danbury, Conn, val
stijoj. Ten pereitą metą da
lyvavo Lyros Vyrų Choras, o 
dabar dd. danburiečiai užsigei
dė turėti visą Lyros Chorą. Jie 
sutinka padengti net sunkias 
išlaidas. Ir mes turėsime vyk-

Vienas New Yorko laikraš
tis praneša, kad Uptown The
atre, 170th St. ir Broadway 
ir Gem Theatre, 181st St., ne
toli Nicholas Ave., New Yor
ke, atsisako parduoti negrams

Darbininkų Industrinės Unijos - 
po atviru dangum ir svetainė- i f

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerą Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
JONO ARBA 

PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y

Telephone, Greenpoint 9-2.320

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

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

MOT. LAUKŲxS.į>.Fpto grafas

g VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta is Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

I

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

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

Namų Maliavotojai ir Dailydės
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai
lydės (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekamo darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kuri1*.

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
Arba Tclcfonuokite: Applegate 6648

390 CRESCENT STREET' 
Brooklyn, N. Y.

niais vaistais neužtraukia 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 vaikam#, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................  60e, per paštą 45«

Kandroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri
nant, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, ^aviniukas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-toa gatvža Tel.„ Greenpoint 9-2017-2360-8514

Hkirpkit iį skelbimą U ■rifilukit karto in B&akyms.




