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Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Delei “Vilnies”.
Pranašavimas Neišsipil

dys.
Dienraštis Gyvuos.
Jeigu Tas Tiesa.
Darbininkai /Vtmes.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše:r*a Kasdien, Apart 
.Nedėldienių

šiandien “Vilnies” finansinė 
padėtis labai sunki. To nerei
kia slėpti nuo plačiųjų masių. 
Tegul visi darbininkai žino tie
są, o žinodami ją, jie ateis “Vil
niai” pagelbon.

Ekonominis krizis ir klaidin
gas senųjų direktorių nusista
tymas “Vilniai” uždavė skau
dų smūgį. Atidarydamas “V.” 
šėrininku suvažiavimu, šarkiu- 
nas pareiškė, kad jis mano, jog 
šis suvažiavimas greičiausia bus 
paskutinis suvažiavimas “Vil
nies,” kaipo dienraščio.

Tai labai blogas pranašavi
mas. Tai buvo rūstus pagru- { 
mojimas tiems draugams, ku-į 
tie stoja už Komunistų Parti
jos pilną vadovybę. Bet revo
liuciniai darbininkai parodys, 
jog senųjų direktorių didžiam^ 
kurios varde Šarkiunas suva
žiavimą atidarė, nepataikė į [ 
tašką. Darbininkai išbudavojo I 
“Vilnį” ir jie ją išves iš da-1 
bartinio krizio.

PRASIDEDA STREIKO PRIES ALGŲ KAPOJIMUSf

Siūlo įstatymą Prieš 
Komunistus Mokinius

ta-NEW YORK.—Miesto 
rybos narys Kieman siūlo 
priimti įstatymą, pagal ku- 

, rį komunistai mokiniai bū- 
i tų prašalinti iš mokyklų. 
Tai bjaurus buržujaus šmo
to sumanomas.

Drg. Li * Pasidavė Išde- 
portavimui į Budeliu 

Rankas

j 11,000,000 VYRU BUS SUMOBILIZUOTA1Uždės Cenzūrą ant Visu
I ar 1III1 ir ann r. * nirm r»- iir i nn ZiniŲ 18 ChmiJOS

NAUJAME KARE; PASKELBĖ WASH- 
INGTONO VALDŽIOS PLANUS

Dienraštis “Vilnis” gyvuos, 
. nes ji reikalinga darbininkų ju- 
Udėjimui. Ji jau senai tapo 

svarbiu faktorium kovoje prieš 
fašistus, klerikalus ir socialfa- 
šistus Chicagoje ir jos 
kėje.

NEW YORK.V- 
d. buvo surengtas.] 
susirinkimas Batter

apielin- prieš d'POrtaviini} , 
Chiang Kai-sheko valdžios 
rankas. Jam grūmoja mir-

organi- tis, bet Amerikos valdžia 
ateiti nepaiso.

eg. 15 
otesto 
parke

WASHINGTON.— Pasi
rodo, kad imperialistų pla
nai del naujo karo pilnai iš
vystyti. Vyriausias armijos 
galva generolas MacArthur 
tuos planus išdėstė viešai ir 
reikalauja, kad kongresas 
oficialiai užgirtų.

Pagal armijos štabo pla
nus, kilus ginčams su bile 
šalimi, Amerika tuojaus 
prievartos keliu pastato po 
ginklu 4,000,000 vyrų. Pas
kui eina visuotina karui 
mobilizaciją. Iš viso bus j duria: 
sumobilizuota 11,000,000 vy- karo yra geriausias taiko 
ru. Kiekvienas tam tikro 1 užtikrinimas, v

amžiaus vyras bus privers
tas stoti armijon. O vai
kai ir moterys darbininkų 
vyrų • vietas užims dirbtu
vėse.

Generolas MacArthur sa
ko, kad iki šiol kariniai 
Amerikos planai buvo lai
komi didelėj slaptybėj, bet 
dabar, girdi, nebereikia 
slėpti, nes vis tiek visi kal
ba ir rengiasi prie naujo 
karo. Ir tas imperialistų 
tarnas veidmainingai pri- 

“Prisirengimas prie

SHANGHAI. — Chiang 
Kai-sheko valdžia paskelbė, Į 
kad tuojaus bus uždėta aš-1 
tri cenzūra ant visų žinių, 
siunčiamų į užsienį iš Chi- 
nijos. Pasirodo, kad bude
lių valdžia randasi kritiškoj 
padėtyj. ♦

A.D.F. Vadai irgi Ketina 
Kovot Prieš Algij

Kapojimą

DARBININKU KARINGUMAS SMARKIAI 
AUGA; SENŲJŲ UNIJŲ BIUROKRATAI 

PRISPIRTI PRIE SIENOS

Mūsij darbininkiškos 
zacijos tuojaus turėtų 
“Vilniai” pagelbon, paaukoda-1 Susirinko apie 1,000 dar- 
mos iš savo iždų, bei parinkda- ifaininkų. Drg, Li buvo per- 
mos aukų savo susirinkimuose, i statytas kalbgti bet tik ke- 
zacijos visuomet paremdavo i 1S akinius galėjo istaitl, 
svarbius revoliucinius darbus, ln€s turėjo pasiduoti pollCl- 
parems ir dabar. O “Vilnies” jai. Jis pasakė: “Draugai, 
rėmimas šiandien yra vienas iš ne aš vienas siunčiamas į 
mūsų svarbiausių darbų. Į mirties nasrus. Drg. Serio 

siunčiamas į Italijos fašistų 
nagus. Kiti kovotojai gabe
nami į kitas šalis. Ameri
koj kalėjimuose des.ėtkai | 
pūdoma mūsų draugų. 
Mums reikia vienybės. Su-' 
glauskite eiles visi, be skir-' 
tumo tautos bei rasės ir ko
vokite už paliuosavimą vi
sų mūsų draugų, visų revo
liucionierių.” Po to jį paė
mė ir nugabeno ant Ellis 
Island.

Paskui prasidėjo prakal
bos. Bet už keliolikos minu
čių pribuvo sužvėrėjusių 
poucistų būrys ir lazdomis 
pradėio taškyti susirinki
mą. Minioj girdėjosi keiks
mai ir šauksmai prieš poli
ciją.

Naujas Suokalbis Prieš Nuteistus
Mirtin Juodveidžius Jaunuolius

Brooklyne kalbama, kad But- 
kus ir jo šalininkai ruošią iš
leisti savo laikraštį, kokį ten 

*■ “Progresyvių Buletiną.” 
tas tiesa, tai pasirodytų, 
butkiniai ketina toliau tęsti sa
vo žalingą darbą. ' Jie, vadina
si, nepaiso Komunistų Partijos 
lietuvių frakcijos konferencijų 
bei dienraščių suvažiavimų ta
rimų.

Bet darbininkai, kurie iki šiol 
rėmė opoziciją, turėtų atsimesti 
nuo tų, kurie ketina tęsti gin
čus, toliau sėti suirutę ir de
moralizaciją. Dabar mums rei
kia suvienyto darbo, kad konfe
rencijų ir suvažiavimų tarimus 
prayedus gyvenimam

Mes tikimės, kad tie, kurie 
l bandys pasirodyti su nauju 

šlamštu bei vis dar nesiliaus 
kiršinę darbininkus prieš Ko
munistų Partiją, pasirodys ge
nerolais be armijos.

ten
Jei

kreipti prieš Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą.

Išgirdę apie tai, nuteistų
jų jaunuolių tėvai skubotai 
išvažiavo j kalėjimą pasi
matyti su sago vaikais. Tė
vai vėl pareiškė, kad jie 
pilniausiai pritaria Tarp-

CHATTANOOGA.— Vėl 
pradėjo veikti juodašimtiš
kos spėkos, kad nužudyti 
nuteistus mirtin '8 negrus 
jaunuolius. Kų Klūks Kla
no pastatyti apgavingi ad-l 
vokatai, vietiniai kunigai;

• visos Scottsboro apielinkės į
i ir įvairios buržuazinės juod-j tautinio Darbininkų Apsi- 

' ’ ' ‘ vedamai bendro
delei

j veidžių organizacijos vėl. gynimo ______ ._
įdeda didžiausias pastangas, j fronto kampanijai
kad nuteistus jaunuolius at- jaunuolių išgelbėjimo.

Ispanija Eina Rusijos
1917 Mėty Keliais

EXTRA!
MEKSIKOS
DARBININKAI BRUZDA

MEXICO CITY. — Dar
bininkų bruzdėjimas Meksi-

SWOYERSVILLE, Pa., i koj darosi daugiau sąmonin- 
geg. 14.— Penkiolika šimtų gas. Meksika buvo pagar- 
bedarbių kovėsi su policija, sėjusi visokiomis^ “revoliuci- 
neleisdami areštuoti kalbė-1 jomis,” bet, darbininkų pu
tojus. Taip smarkiai buvo i dėjimas ten buvo, labai ma- 
nusistatę darbininkai, jog žai sąmoningas, silpnas, 
policija buvo bejėgė. Pribu- Meksikos Darbo Unijų 
vo valstijos kazokai ir tik i Vienybės Lyga išleido ge- 
tuomet suareštavo draugus1 gužinį manifestą, kuriame 
Nelsoną ir Weberj. Abu iškeliama aikštėn ir smer- 
laikomi kalėjime be jokio kiama valdžios pasikėsini- 
apkaltinimo. mai priimti federalį darbi-

MASKVA.— Komunistų 
Partijos organas “Pravda” 
plačiai rašo apie įvykius Is
panijoje. Laikraštis nuro
do, kad Ispanijoj įvykiai 
vystosi taip, kaip vystėsi 
Rusijoj pradžioj 1917 metų. 
Rusijos liaudį kovon stūmė 
karas, o Ispanijos liaudį 
verčia kovot krizis. Buržu
azinė valdžia neišrišo eko
nominio krizio Ispanijoje. 
Darbininkų demonstracijos 
ir sukilimai prieš bažnyčią 
rodo padėties įtempimą.

“Pravda” nurodo,! kad .Is
panijos Komunistų Partija 
tuojaus turi griebtis orga
nizavimo bendrų komitetų 
darbininkų, vargingųjų) 
valstiečių ir kareivių.

M. žaldokas. ninku varžymui įstatymą.^ĮiSVOgC UCghnę If MlSk&kle 
____ Kaip fašistai planuoja, tai 

į darbininkai neturėtų teisės
Penkmečio Planas Pravesta streikuoti, nė kovoti už sa-

_____  |vo reikalus. Ten norima
P MASKVA.— Didelė rūb- įvesti vieton revoliucinių 

siuvykla “Volodarsky,” ku- darbininkų unijų kompanič- 
rioj dirba 5,000 darbininkų, nas unijas.

% sėkmingai pravedė Penkių : Manifeste išdėstoma dar-
Metu Plana į du metu ir bininkų reikalavimai, už ku- 
penkis mėnesius. riuos jie (Lyga) kovos. Me-

Kieve pyragaičių fabri- ksikos Darbo Unijų Vieny- 
' kas taip pat pravedė Penk- bės Lyga yra. prisidėjusi
mečio Planą į du metu ir prie Raudonųjų Unijų In- 
šešis mėnesius. ternacionalo.

riuos jie (Lyga) kovos. Me-

Ambasadoriui

WASHINGTON.—Prajo- 
vų ir čia nestinga. Salva- 
doros ambasadorius Leiva 
turėjo kelius baksus geros 
degtinės savo skiepe. Atsi
rado tokių, kurie užsimanė 
tą degtinę pavogti. Leiva 
bandė ginti ir gavo smar
kiai sumušti. Dabar eina 
didžiausias skandalas vi
sam Washingtone.

WASHINGTON.—Ameri
kos Darbo Federacijos par- 
da vi kiški vadai irgi prabi
lo delei pradėto algų kapo
jimo darbininkams. Jie 
išleido pareiškimą, kad dar
bininkai visur turi priešin
tis algų kapojimui.

Bet tai veidmainingas pa
reiškimas. Juk jie kaip tik 
ir prisidėjo prie valdžios ir 
darbdavių suokalbio prieš 
darbininkų algas. Jie me
tai atgal prižadėjo valdžiai, 
kad neves darbininkų strei- 
kan prieš algų kapojimą. 
Tas ir davė progą bosams 
algas nukapoti.

Briandas Rezi<;mroja

- i.. .4^-- j sienio

20 Darbimky Nušauta, 
300 Sužeista Aigipte

PARYŽIUS.— Nelaimė
les rinkimų į prezidentus, 
Briandas rezignuoja iš už- 

reikalų ministerio 
vietos. Bet premjeras La-

I jo nepaleidžia ir siunčia 
Genevon atstovauti Franci- 
jos imperialistus busimoj 
tarptautinėj konferencijoj.

CAIRO, Aigiptas.— Geg. 
14 d. čionai įvyko parla
mentariniai rinkimai. Dar
bininkai surengė milžinišką 
demonstraciją. Juos užpuo
lė kareiviai ir pradėjo šau
dyti į beginklius. Kiek ži
noma, 20 darbininkų nušau
ta, o apie 300 sužeista.

Aigiptas yra po Anglijos 
letena. Taigi užpuolimas 
ant darbininkų padaryta 
sulyg MacDonaldo valdžios 
vedama politika.

Amerikos Valdžia Bijo 
Komunizmo Ispanijoj <

į WASHINGTON,—Ameri
kos valdžia labai susidomė
jus Ispanijos revoliuciniu 
judėjimu. Valdininkai nuo-

Didelis T. D. A.
Laimėjimas Delei
Patersono Darbininkn
PATERSON, N. J.— Tai 

dar vienas įrodvmas, kokia 
svarbią rolę lošia Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas. Sukelti masiniai pro
testai ir T.D.A. pastangos 
privertė valdžia nūstatyti 
kauciją 5 audėjams, kurie 
jau senai sėdi kalėjime. Iki 
šiol jie nebuvo išleidžiami 
po jokia kaucija, bet dabar 
valdžia sutinka išleisti, jei
gu bus užstatyta vyrams 
kiekvienam po $3,500 kau
cijos, o draugei $1,000.

Visais būdais reikia rem
ti Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą.

gastauja, kad neišsivystytų !Įr Leonas Pradeda
1 • I • — 1 • • • • v Ikomunistinė revoliucija iš 
dabartinių sukilimų, kurie 
dabar eina ir plečiasi po vi-

Amerikos imperializmas 
įleidęs savo šaknis visur, 
tai kaip gi nerūpės. Gi vir
tus komunistinei revoliuci- 
jaiį imperialistams nebūtų 
teri vietos. Todėl šios šalies 
valdžia ir ’ rūpinasi viso 
svieto reikalais.

Nerimauti Deki Bedarbės
Amerikos Legionas krei

pėsi prie prezidento Hoo- 
verio, prašydamas tuojaus 
sušaukti plačia nacionalę 
konferencija delei prašali - 
nimo bedarbės. Girdi, 6 mi- 
lionai bedarbių baigia ne
tekti kantrybės. Badas be
darbius verčia raudonėti. O 
tame esąs pavojus “Ameri
kos įstaigoms.”

Amerikos darbininkų kari-1 dienomis paskelbė kitą nu- 
trybė pradeda išsisemti. Vi-1 kapojimą 5 nuoš. Darbinin- 
sur girdisi protestai prieš j kai sukilo. Kompanija jau 
algų kapojimus. Visur ky-; sutinka ištraukti paskutinį 
la streikų bangos. Darbi-|5 nuoš. nukapojimą, bet 
ninkai eina kovon per Ame-; darbininkai reikalauja, kad 
rikos Darbo Federacijos va- būtų sugrąžintos senosios 
du galvas. Štai keli pavyz-1 algos, kokios buvo prieš pir- 
džiai iš kovos lauko: imą nukirtimą. Kova labai

PAWTUCKET, R. I. — aštri ir įtempta.
Lexingtono audinyčios dar
bininkai išėjo į streiką po 
vadovybe naujos Naciona- 
lės Audėjų Darbininkų Uni- j 
jos. Kompanija priversta 
atsiimti paskelbtą algų nu-: 
kapojimą ant 10 nuoš. Ir 
kitus unijos reikalavimus 
darbininkai laimėjo, kovo
dami karingai.

St. Louis, Mo.— Gatveka- 
rių darbininkai 3,183 prieš 
34 nubalsavo išeiti į streiką 
ateinantį antradienį, jeigu 
kompanija neatšauks algų 
nukapojimo.

Mansfield, Ohio.— Staiga 
išėjo į streiką 2,000 Empire 
Steel korporacijos plieno 
darbinirikų prieš algų nuka
pojimą. Nesenai algos buvo 
nukirstos 10 nuoš., o šiomis

Morgantown, W. Va. — 
Jau kelinta diena eina strei
kas 8 kasyklų mainienų. 

Į Reakcinės mainierių unijos 
j vadai bandė streiką par
duoti, bet eiliniai nariai 
taip sukilo, jog privertė va-, 
dus šaukti toj apielinkėj ge- 
neralį streiką. Tas riškia, 
kad dar apie 5,000 mainie
rių prisidės prie streiko.

Harlan, Ky.— Šioj apie
linkėj dirba 20,000 mainie
rių. Keli tūkstančiai • strei
kuoja prieš algų kapojimą.

Allentown, Pa.— Streikas 
Moggio Mill darbininkų ei
na sėkmingai. Darbininkai 
neleidžia skebų į darbą. 
Streikieriu entuziazmas di-. 
delis.

Darbo Uniją Vienybės Lyga Numaskuoja 
A. D. F. Biurokratus

algų kapojimą. Tuo tarpu 
faktas yra, kad tie vadai 
eina streiklaužių pareigas.

Antra, algų kapojimui pa
stotų kelią tiktai visuotinas 

kad tų vadų darbininkų streikas, bet A.
D.F. vadai bijo streiko dau
giau, negu patys bosai. Bi
le koks streikas išvysto 
darbininkuose karingumą. 
Gi Green ir kiti tūzai bijo . 
darbininkų karingumo, bijo 
komunistu įtakos prapliti-7
VokietijojJfofflttnistai 
Susikirto su Socialistais

NEW YORK.— Revoliu
cinė Darbo Unijų Vienybės 
Lyga išleido pareiškimą dė
lei Amerikos Darbo Fede
racijos vadų nusistatymo. 
Lyga sako, 
prabilimas prieš algų kapo
jimą yra tik meškerė, ant 
kurios jie nori pasigauti 
darbininkus. Jie mato, kad 
darbininkai vistiek stoja 
kovon, tai nori juos pasi
gauti Į savo bučių, nuduo
dami, būk ir jie eina pries'

Sov. Sąjunga Laukia 
Gero Derliaus

BERLYNAS.— Du dar- - 
bininkai tapo užmušti suši- ' 
kirtime tarpe komunistų ir ’ 
socialistų. Vokietijoj dar-

___ _ ____ 7 bininkai rengiasi prie ašt-J 
tai bus vidutinis. Ukraine- kovų, darbininkams ten 
je 35,000,000 akrų užsėta aLQos kapojamos. ^Komunis- 
kviečiais.

Apie 800,000 skaitoma ne- į 
pilnai geri, apie 50 nuoš. So
vietu spauda daro išvedi- . , ,. . ,
mus, kad apie 40,000,000 
akrų žemės turi būt užsė-1 
ta pavasariniais javais į sa
vaitę laiko.

Šiais metais Sovietų Są
junga turės daugiausia že
mės užsėjusi. Jei bus geras 
derlius, tai žemės ūkis ge
rai pakils.

Ūkio mašinerija šiais me- sukilėlių kęmpę Insein dia 
tais greičiau gaunama ir 
daugiau jos yra. Žemė dir- kilėlių. ’ Iš jų atimta amu- 
bama didesniais plotais.

MASKVA.— Pereitą 
denį Sovietų Sąjungoj 
sėta 100,000,00.0 akrų 
mes. Šiuo tarpu spėjama, 
kad derlius, jei ne geresnis,

ru- 
ap- 
že-

tai kovoja už darbinirikų 
reikalus, o socialistai gina 
darbdavių reikalus.

H o r n b e rgo distriktė

i tokiuose susirėmimuose. 
Saksonijoj, kur darbininkai 
karingesni, taip pat įvyko 
susikirtimu.

NUŽUDĖ 30 SUKILĖLIŲ 
RANGOON, Burma.—Ge- 

gūžės 15 d. policija užpuolė

trikte. (Mūšyje žuvo 30 su-

nicija ir maistas.
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Darbo Federacijos Veidmainystė ir Kova 
Prieš Uždarbių Kirtimus

Didžiausias streiklaužių vadas Greenas, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, išleido atsišaukimą pe
reitą ketvirtadienį, būk tai šaukdamas darbininkus prie
šintis uždarbių kapojimams. Tai yra tas pats Greenas, 
kuris dabartinio krizio pradžioje padarė sutartį su prez. 
Hooveriu ir kapitalistais—nevesti streikų del uždarbių. 
Nuo to laiko federacinė Greeno mašina suardė šimtus 
darbininkų streikų: Elizabethtone, Danvilėj, pietuose; 
Philadelphijoj, Pa., ir kt. Paskutinis gi Darbo Federa
cijos vadų “pasižymėjimas” tai užtraukimas Kentucky 
valstijos milicijos ant mainierių Harlan apskrityje po to, 
kai įvyko ginkluoti susikirtimai darbininkų su policija, 
ir tapo nukauta 5 asmenys. Tūkstančiai streikuojančių

TOW *

šeštadienis, Geguž. 1(5, 1931

Ispanijos Masės Prieš 
Religinių Burtų Skiepintojus

Ispanijos kunigija turėjo 
didelę galią. Ten viešpata
vo inkvizicija. Su monar- 
chistais, kapitalistais ir 
dvarponiais kunigija palai
kė bendrą frontą mulkini
me, išnaudojime ir pavergi
me darbo masių.

Dvasiški ja valdo didelius 
žemės plotus, .turi savo ran
kose neapsakomus turtus, 
kuomet tuo pačiu sykiu mi
lionai darbo žmonių skurs
ta, ubagiškai gyvena.

Bet pastaruoju laiku 
tiems parazitams pasidarė 
riestai. - Mat, buržuazinės 
respubjikos šalininkai, 
rie darbavosi, kad nuversti 
monarchiją, patraukimui

i

gintos darbo minios, keršto 
apimtos, svarbiausia nu
kreipė savo kovą prieš baž
nyčią, prieš dievo agentus, 
kurie per šimtmečius mul
kino darbininkus, išnaudo
jo ir sau turtus krovėsi. 
Aišku, darbininkai svar
biausia turėjo nukreipti ko
vą prieš visą buržuazinę 
valstybę, kad ją sudaužyti, 
o ne vien tik prieš bažny
čią. Degindami bažnyčias 
ir vienuolynus, darbininkai 
negalės pagerinti savo bū
vio. Tos įstaigos yra tiktai 
dalis buržuazinės valstybės. 
Bet Ispanijoj dar nėra tvir
tos revoliucinės partijos, 
Komunistu Partijos, kuri 

ku-1 sumobilizuoti darbo
mases sunaikinimui visos• 
kapitalistinės valstybės ir

bininkų išnaudotojams duo
dama lekcija, kaip jie turė
tų elgtis su darbininkais, 
kad; juos galėtų geriau, iš
naudoti, kad galėtų ilgiau 
laikyti pavergus. Darbinin
kams įsakoma būti nuolan
kiais kapitalistams, santai
koj su jais gyventi, nekovo
ti. Na^ ir “Darbininkas” 
nori tuomį sumulkinti tuos 
lietuvius darbininkus, kurie 
jį skaito. Straipsnio pra
džioje sako:

Kbmunistai, žinodami

mėmis, o dūhiai traukiami 
pro žemėn įkištas dūdas.

Tūlose vietose, kur gy
ventojai jau yra įsigiję nuo 
baltųjų senų šautuvų, tai 
pastaruosius vartoja kaipo 
pypkes: prikemša šautuvo 
vamzdin tabako, užkuria, ir 
pro atvirąjį vamzdžio galą 
traukia dūmus.

Ekspedicija surado, jog

Elektrikinė Akis Ves Orlai
vį Per Miglas

Dayton, Ohio, inžinierių 
kliubui raportuota apie 
naują išradimą, padarytą
General Electric kompani-! 
jos laboratorijose. Padary- Ąfrį|<oje beį Madagaskaro 
tas savotiškas aparatas, ku-\ 
ris bus lyg ir akis, parodan
ti orlaiviams kelią per mi
glas. Elektros pagelba ta-' 
sai aparatas per dvi mylias 

kaiP[atstu, kad ir tirštoje miglo- 
yra nepopuliarus kapitalizmas, į

A u i, »

bei per lokautą išmestų mainierių galutinai badauja; nei masių j savo pusę 
už vieną centą jiems nėra paramos nei iš Amerikos Dar- atimti ’žemes nuo dvarponių 
bo Federacijos su jos 3,000,000 narių, nei iš Raudonojo [ir dvasiškijos ir suteikti be- 
Kryžiaus. O Greęno sėbrų užtraukta milicija išvien su; žemiams. Bet tokius obal- i 
ginkluotais kompanijų gengsteriais juo žiauriau terori-1 t-"1" 4-:K—.... ’
zuoja mainierius.

Su Amerikos Darbo Federacijos pasidarbavimu per 
paskutinius dvylika mėnesių tapo nukapota milionams 
darbininkų uždarbiai nuo 15 iki 60 procentų. Tuose ka- 
pųįjmuose Federacija ir toliaus bus pagelbininkė bosams. 
O kad'josios prezidentas dabar veidmainingai atsišau
kia priešintis numušinėjimams darbo mokesnio, tai štai 
kpdel. Streikų banga kyla visoj šalyj; ir Greenai su Wol- 
Įais ir Lewisais nori darbininkams pasirodyti “irgi -ko
votojais,” kad geriau galėtų laužyti streikus, kuriems. 
vis dažniau ir teisingai vadovauja revoliucinė Darbo 
Unijų Vienybės Lyga.

. Darbininkai, stokite į D.U.V. Lygą! Dėkitės į josios 
kairiąsias unijas! Mobilizuokitės tikroms kovoms prieš 
uždarbių kapojimus!

Prekybos Praplėtimas, Buržuazijos 'Viltis
Vokietijai grūmoja baisi tragedija, tarė social-korikas 

Gustavas Noske, buvę^^pirjnasis Vokiečių respublikos' 
apsaugos minięteris. Tai'buvo paskutiniai išgąsdinti jo i 
žodžiai, kuriuos jis pereitą trečiadienį ištarė New Yor
ke, sėsdamas laivan plaukti atgal Vokietijon.

Kuom galima būtų išgelbėti Vokietijos kapitalizmą nuo 
tokios nelaimės? Noske atsako: sumažinkite Vokietijos 
karo skolas; numuškite žemyn įvežamuosius muitus, taip 
kad Vokiečiai galėtų vesti pelningą prekybą su užsie
niais; “prekybos praplatinimas—Voldetijos viltis.”

Bet apie karo skolų sumažinimą nenori nei girdėt ga-j 
lingieji imperialistai, kaip kad Amerika, Francija ir kt. 
Praplatinimas prekybos su užsieniais, vadinasi, pelnin
gas savo tavorų išvežimas yra begaliniai pageidaujamas 
ne tik Vokietijai, bet ir Jungtinėms Valstijoms, ir Ang
lijai ir kitoms kapitalistinėms šalims. Visos jos del to 
varžosi; kiekviena nori pasiekt tą “viltį”—išsikapanot iš 
baisaus krizio; kiekviena kapitalistinė šalis su pašėlimu 
medžioja si sau rinkas užsienyje ir nepajėgia gana jų 
susimedžioti. Kodėl tad kruvinasis Noske tikisi, kad 
Amerika, Francija bei Anglija galėtų daryti prekyboje 
sau blogiau, kad Vokietijai būtų geriau? Kapitalistinių 
valstybių taisyklė panašiuose atsitikimuose yra—kiek
vienas sau ir tegriebia velnias paskiausiąjį.

t Kaimiečių Maištai Vokietijoj

žadėjo įsteigimui proletarines dik-
tatūros. Ta partija tik da
bar pradeda vystytis į ma
sinę partiją, ir po jos vado-] 
vybe anksčiau ar vėliau 
Įvyks proletarine revoliuci
ja. Buržuazine revoliucija 
nesuteikė ir nesuteiks nie
ko gero darbo žmonėms; 
skurdas kaip didėjo, taip ir 
didės. Tą pripažįsta ir 
“Draugas”, ir daro išvedi
mą, jog dabartinei vyriau
sybei irgi gali būti riestai. 
Už tai ji turi dar labiau 
kraujuose skandinti kovo
jančius darbininkus. Girdi, 

suvargusi minia, kuri ne
protauja, bažnyčias ir vienuo
lynus. puolėsi deginti. Radi-, 
kališkoji vyriausybė tuo gal ir 
yra patenkinta, nes mano, kad 

mipios įtūžimas pasiseks nu
kreipti prieš Bažnyčią iri tada 
vyriausybės ji nelies^ Bet ji

I klysta, jei taip mano; Nu vers

»

• Prasideda kaimiečių maištai Vokietijoj. Tai yra stam
bus priedas prie augančio ten revoliucinio darbininkų 
judėjimo, Breslau mieste į teismo rūmą įąiyeržė 200 
įnirtusių kaimiečių; grasindami protestavo prieš išlici- 
tavimą vieno ūkininkėlio, kuris nepajėgė išsimokėti val
džiai mokesčių. Waterwalde, valdininkams belicituojant 
dviejų ūkininkų padargus ir gyvulius už nemokėtus mo
kesčius, užsidegė vyriausybės namai, o kaimiečiai nelei
do gaisrininkams gesinti ugnį. Ir panašūs veiksmai iš. 
valstiečių pusės vis dažniau pasikartoja. Lauko ūkio 
krizis, mokesčių našta ir fašistinė priespauda veda iš 
kantrybės kas kartą didesnes biednųjų kaimiečių minias. 
OI tuos sodžiaus vargšus komunistai vis tampriau riša 
su bddafbiais, kurių armija išaugo jau arti 5,000,000.

Pastebėtina, kaip didieji Vokietijos kapitalistai žiūri 
į Vokiečių Socialdemokratų Partiją. “Deutsche Allge- 
leine Zeitung,” organas vadinamos “Žmonių” Partijos 
Mambiifjų fabrikantų) rašo:
“Me's neginčijame, kad Vokietijos Socialdemokratų 

artija nuolat vystosi į didžiausią buržuazijos partiją;
priešingai, mes tatai užgiriams, ir tas jos vystymasis yra 
verta, visokeriopai paremti.”

Toliaus, minimas didžiųjų kapitalistų laikraštis sako, 
kad naudingiau yra, kuomet socialdemokratai palaiko 
sava atskirą partiją, o nesusilieja pilnai su kapitalo par
tijomis. Tuo būdu, mat, “socialistai,” tarnaudami kapi
talizmui, o prisidengdami “socializmo” vardu, gali mul- 
k’įbtl trh.is da»’ gana plačius sluogspius Vokietijos darbi- 

skraiste “socialistai” sudaro stip-

šius ^ėlė tik suviliojimui ma
sių. Kuomet republikonai 
ir jų draugai, socialfašistai, 
pasiėmė valdžią į savo ran- ■ 
kas, tai nedarė jokio žings-! 
nid pagerinimui biednuome-1 
nes būvio. Kaip ir pirmes
ni valdonai, jie svarbiausia 
rūpinasi gynimu valdančio
sios klasės reikalų.

Ir su viltos darbo masės 
pasipiktino. Jos pradėjo 
kilti prieš parazitus. Įvai
riuose miestuose pirmiausia 
pradėjo pulti religinių bur- ■ 
tų skiepintojų įstaigas. Ku
nigams, jų gaspadinėms, zo- 
koninkams 1 ir minyškoms 
pasidarė riestai: bėga, kur 
tik išmano, palikę savo liz- Į 
dus. O tas' jų “visagalis” 
dievas neateina jiems pa-

■ gelbon.
Del to 

“Draugas
Šiomis 

spauda pilna žinių apie nau
jus, skaudžius įvykius Ispani- 

i joj. Miestuose eina kruvinos 
i riaušės. Įšėlusi, bedievių su

kurstyta minia degina bažny
čias, vienuolynus ir krykštau
ja lyg pasiutimo apimta.
Naujoji valdžia minių su

kilimą slopina visokiais bū
dais. Sukilėlius šaudo, žu
do, gindama parazitų rei
kalus. Bet “Draugui”. dar 
to neužtenka; nori, kad suki
lusias darbo mases prieš pa-1 
vergėjus dar labiau krau
juose paskandintų, 
naujoji vyriausybė 

pasitenkina tik 
mais. Negalimas daiktas, kad 
vyriausybė, turėdama policiją 
ir kariuomenę savo žinioje, 
negalėtų sustabdyti minią nuo 
deginimo Bažnyčios nuosavy
bių, nuo kraujo praliejimo.
“Draugas” pažymi, kad 

kunigija parodė savo lojalu
mą respublikoniškai vyriau
sybei. • ’

Taip, ta vyriausybė pasi
rodė, kad ji irgi užsistoja 
kunigiją, kad ji rūpinasi ap
ginti jos turtus, . palaikyti 
mulkidimo įstaigas. Bet ji, i ramstis, 
kaipo kapitalistų klasės i Klerikalai, negalėdami už- 
įrankis, nedarė jokio žings-; ginčyti tų faktų, nesisarma- 
nio sumažinimui darbo j tina per akis meluoti. ■ 
žmonių skurdo. Įsisiūbavo; štai Bostono škapliernin- 
minios-kovon prieš»visokius! kų organas “Darbininkas” 
parazitus, ypatingai .nuvar-1 gegužės 12 d. laidoj daug

kunigų organas 
No. 113 rauda:
dienomis pasaulio

Girdi

pareišKi-

tas karalius, ■ dabar deginama 
' bažnyčios, o kažin ar rytoj ne

ini vers ir dabartinę vyriausy
bę ir ar griuvėsiuose neatsi- į 
stos dar kita, komunistinė vy- 

. riausybė...
Tai štai ko 

blausia bijo: 
neįsisteigtų 
vyriausybė 
vadovybe, ir del to tas ku
nigų juodlapis reikalauja, 
kad dabartiniu laiku socia
listų ir respublikonų val
džia kuožiauriausia slopin
tų kiekvieną darbininkų iš
stojimą prieš valdančiąją 
klasę.

Bet nežiūrint, kokias 
žiaurias slopinimo priemo
nes nevartos prieš darbi
ninkus Ispanijos valdančioji 
klasė, laikui bėgant masės 
pavergtųjų darbo žmonių 
ims viršų ir įsteigs proleta
rinę diktatūrą.

' “Draugas” la- 
kad Ispanijoj 
darbininkiška 

po komunistų

Bando Meluoti
Faktų Akyvaizdoj

Klerikalams labai nepa
tinka mūsų faktų faktais 
nurodymai,' !kad kaip kata-' 
likų, taip ir kitų religijų 
dvasiški j a tarnauja išnar
dot o jams kapitalistams, kad 
bažnyčia yra kapitalizmo

Į

n

riausią buržuazijos atramą prieš komunistų vadovauja
mą revoliucinį judėjimą darbininkų ir farmerių.

, Tačiaus ir Noske, pirmosios revoliucijos budelis, nėrą 
tikras, kad “socialistai” pajėgs išvaduot kapitalizmo kair 
lį nuo naujos, ateinančios proletarinės revoliucijos, IJž-1 
tat jis, paskutinėmis dienomis lankydamasis Amerikoje, 
taip beviltingai" žviegė apie gręsiančią Vokietijos buržu- , 
azijai katastrofą ir graudingai šaukėsi pagelbos iš De- i 
dės Šamo.

stengiasi jį Suderinti su Kata
likų Bažnyčia, -dairią jie skel
bia esant kapitJLlizmo užtarė
jai : -

O toli aus, po išvadžioji
mo apie Leono XIII encik
liką, sako:

Tų faktų akyvaizdoje 
gali rimtai pasakyti, kad 
talikų Bažnyčia tarnauja 
pitalistams?
Taigi, klerikalai nesisar- 

matina meluoti. Juk katali
kų bažnyčia ant kiekvieno 
žingsnio gina kapitalizmą. 
Ar “Darbininkas” gali nu
rodyti nors vieną kunigą, 
kuris būtų pareiškęs, kad 
reikia nuversti kapitalisti
nę sistemą, o jos vietoj įs
teigti darbininkišką tvar
ką? Kodėl kunigai to ne
skelbia? Todėl, kad jie yra 
kapitalizmo užtarėjai, dar
bininkų klasės priešai: jų 
užduotis yra tarnauti kapi
talizmui, mulkinti darbinin
kus, pasakoti darbininkams 
visokias nesąmones apie 
dangaus karalystę, apie die
vą, velnius, peklą ir čyščių.

Suvažiavimas

kas
Ka-

SHANGHAJUS.— Šią sa
vaitę, Nankinge suvažiavę 
Chinijos kontr-revoliucinės 
jėgos, po vadovybe Chiang 
Kai-sheko, seimavoja, daro 
naują konstituciją. Nankin- 
go kongresas, tai kontr-re- 
voliucijos susirinkimas. Ge
nerolas Ho davė raportą, 
kaip greičiau būtų galima 
išnaikinti komunistų judėji
mą Kiangsi provincijoj.

Generolas pripažino, kad 
komunistų užimtoje provin
cijoje yra apie 25,000,000 
gyventojų. Netaip lengva 
išnaikinti komunistų judėji
mą. Generolas Ho dar 
sakė, kad benaikinant 
munistus Chinijoj, dar 
netenkama pulkų savo 
mijos. Kareiviai greitai 
pranta, kad jų reikalus
riau gali ginti pačių darbi
ninkų valdžia.

pa
lo
vis
ar- 
su- 
ge-
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saloje tabakas ne tik rūko
mas, bet taipgi kramtomas 
ir uostomas.

Kai kurios tauteles prie 
tabako primaišo dar arabiš- 

' kų kanapių lapus bei sėk
las; tas priduoda tabakui 

i žymesnių narkotiškų 
i tybių.

Tik tie afrikiečiai

je, nutėmys elektrikinių i 
švyturių spindulius ir ypa-i 
tingu būdu atžymės, kurio- j 
je pusėje tas ar kitas švy-i 
turys randasi ir ar nuo jo Į 
tolinamasi, ar artyn lekia-; kai tabako nevartoja, 
ma. Tuo būdu lakūnas ga-! priėmę mahometonų tikybą, 
lės surasti sau kelią, kad ir į Madagaskaro Sala

Augščiau suminėta sala 
Nauji Radiniai Aigipte ; ian‘dasi rytiniame Afrikos 

l šone ir priklauso lyg prie 
Kairo mieste, Aigipte ne- to paties kontinento. Ji gu- 

senai gauta žinių, jog su-Ui Indiškajame okeane, išil- 
rasta naujų^radinių apie_se-!gai Afrikos pakraštį; betgi 
novinę tos šalies literatūrą.artimiausioje vietoje tarpe 
Sakkara mietelyje atkastai salos ir Afrikos krašto yra 
skiepas, kur palaidota viena apie 260 mylių vandens plo- 
senovinio Aigipto karalienė. [ tas, vadinamas Mozambico 
Skiepo sienos užpildytos' Kanalu.
raštu, kuris tik dar prade-i M f , .
tas skaityti. Kol kas išskai-' /ad• tU* V 
tyta 800 eilučių religinio 89^ .myhas_ ,IS 
teksto. Tikimasi, jog visus Į > Vetl's-f Jos PĮaciau-

v v .v/. J , šioje vietoje siekia 360 myli zrasus ištyrus bus gauta* J J
naujų žinių bei aiškinimų | 
apie senovės Aigipto kalbą, 
religiją bei visuomeninį gy
venimą.

miglose lėkdamas.

Ir Afrikoj Rūko Tabaką
Tabako rūkymas išsipla

tinęs ne tik Amerikoje bei 
Europoje, bet taipgi Afri
koje ir Madagaskaro saloje. 
Nors Europoje tabakas iš
siplatino daug anksčiau, bet
gi dabartiniu laiku jo var
tojimas paplitęs visose Af
rikos laukinėse tautose. 
Apie tai raportuoja nese
nai sugrįžusi spėcialė eks-1 
pedicija, kuri tuo tikslu da- j 
re tyrinėjimus visoje Afri- i 
koje. Ekspediciją siuntė j 
Fieldo Natūralūs Istorijos ■ 
Muzėjus.

ypa-

• • vvisiš
ku r ie

lių. Visas salos plotas su
daro apie 228,000 ketvirtai
nių mylių. Sala didžiumo
je kalnuota, su turtinga 
augmenija ir gana geru 
klimatu.

Gyventojų ten randasi 
apie 3į milionai, įskaitant 
apie 15 tūkstančių europie
čių. Vietos gyventojai pa
eina iš senosios malajiečių- 
polineziėčių rasės- ir pasi
skirstę į daugelį smulkių • 
tautelių. Dabar tą šalį val
do Francija.

J. Barkus.

PHILADELPHIA, PA.

Rengkitės Prie Bazaro!

Birželio 4,5 ir 6-tą dd. Gar
rick Hall, 507 S. 8th St., Phi- 

i prasidės bazarasAfrikos rūkoriai, tačiaus, ladelphijoj į 
dar veik nieko nežino apie paramai Komiunistų Partijos.
Amerikos cigaretus. Jie rū
ko tabaką savotiškais bū
dais. Vartojama visokios ; pamargimmais. Penkta- 
formos bei dydžio pypkes, V?! ir se?tad,en’ bazare.,bus 
įyanios dūdos is nendrių Įžanga už visas dienas 50c, už ? 
liemens. Antilopų (Afrikos viena vakarą 25c. 
stirnų) ragai, įvairiu riešu- X7. . . . ? . . .
tų bei vaisių kevalai n gi dalyvauti bazare, nes tuo-
vai’tOjama prikimsimui ta- mj paremsite Komunistų Parti-^ 
bako ir traukimui per juos ją finansiniai, o paremdami 
jo dūmų. Kai kur tabakas i Komunistų Partiją, paremsite 
sukemšamas žemėn iškas- |vis4 darbininkų revoliucinį ju- 
ton duobėn, užkuriamas ir įdėjimą, 
iš viršaus apmetamas že- [

4 d. birželio bazaras atsidarys 
su labai puikia programa ir

Visi darbininkai pasisteng-

C. Rosselle

Ohio valstijoj bedarbių mar žavimas j valstijos sostinę Columbus reika
lauti tuojautinės pašelpos badaujantiems bedarbiams.
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Puslapis Trečias

f

Vos nubudęs, aš kasdieną 
Apsirengiu skarmalais; 
Ir i dirbtuvę kiekvieną 
žengiu paprastais keliais. 
Batų lopai kojas pina, 
Maršą alkis joms gamina; 
Skubindama “greičiau, greičiau.” 
Vos tik švinta ankstus rytas 
Ir mieste dar tylume, 
Dirbtuvės vis dar uždarytos; 
Neduos darbo man, oi ne. 
Bet tas alkis neramuolis 
Skubina, ir kojos šuoliais t 
Link dirbtuvių vis artyn!
Gatvėse iš šonų riogso 
Augšti veltėdžių namai, 
Bet šie “bedarbiai” netrūksta duonos 
Taip, kaip aš nūnai. 
Jie rytais nejieško darbo, 
Drybso šilkų pataluos!
Mes jiems kraunam milionus, 
Patys žūdami varguos! 
Jėgas del jų paaukojam, 
Turtus jiems bekraudami! 
Už jų “teises” galvas klojam, 
Savo draugus skersdami! 
Ir už tai jie mus šiandieną 
Išmeta gatvėn šimtais; 
Sako: “Stipkit patvoriuose, 
Mums kvalių jaunu ateis!”— 

24, XII, 1930.

Solistams Dainos
Atsišaukimas

Dainas galite parinkti anglų, 
rusų arba ir kitos kalbos.

Jei susirastų pluoštas tokių 
dainų, kurių muzika nėra draus- 
tina persispausdinti (tokių ma
nau, kai kas turi iš Sovietų Są
jungos), mūsų Sąjunga galėtų 
joms ir muziką išleisti.

Darbo nevilkinkime. Pers
kaitę šį atsišaukimą, kas kokią 

I pagelbą galite teikti, darykite 
I tatai urnai. Darykite tatai be
lgių poros savaičių.

Buolio Sūnus
109 Crestfiont Rd..

A.L.P.M.S. ir Apskričio 
Piknikas

Bendras piknikas, kurį ren
gia sykiu mūsų darbininkiškos 
organizacijos: Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos Pir
mas Distriktas, A.L.D.L.D. 7- 
tas Aps., L.D.S.A. II Rajonas, 
J.D.A. Pirmas Distriktas, A.L. 
P.M.S. II Apskritys, įvyks 6 ir 
7 dieną birželio (June), Mon
tello, Mass.

šeštoj bus piknikas su šo
kiais, kuriame griež orkestrą, 

'susidedanti iš dešimts rnuzikan- 
I tų.
I Septintoj bus piknikas su 

A.L.P.M.S. II Apskritys nu-!įvair i a programa: sporto, 
tarė imti 200 kopijų Internacio- dainų ir prakalbų.
—Tai gera pradžia. Bet Kadangi mūsų A.L.P.M.S. II 

kiti Apskričiai? Ką jūs, i Apskr. prisidėjęs prie šio ben- 
.................... > |c|rQ tai būtų visų cho- 

ka- j rų priedermė dalyvauti šiame 
Kol; piknike su dainomis. Pasiro- 

su dykime kaipo darbininkiški cho
rai su darbininkišku solidaru
mu. Mes, dalyvaudami visų ap
skričių piknike, užsipelnysime 
paramą iš plačios darbininkiš
kos visuomenės del mūsų pačių 
chorų parengimų.

Todėl šį kvietimą meldžiu ap
svarstyti ir greitai duoti atsa
kymą, ar dalyvausite ar ne. 
Atsakymą duokit žemiau paduo
tu antrašu.

Su draugiškumu del darbinin
kiško judėjimo,

Aldona Lzdcauskaitė, 
A.L.P.M.S. IT Apskr Sekret.

Pastabas Draugės ir draugai, 
jei kurie negautumėt šio pa- 
Ikvietimo laiškais, nes kartais 

klaidą laiškai pasimeta, 
vistiek turite rengties prie 
svarbaus pikniko. Įsitėmy- 
ir nepamirškite.

i gi prisiųskite šias dainas: In- 
I ternacionalo du šimtu (200) 
I kopijų; “Nelaisvės Sunkios Nu- 
i kankintas—35 kopijas.” Taipgi 
laiške randame čekį ant penkių 
dolerių.

bus piknikas su

atliekamas dainas. Taip greit 
prisiūsim, kaip tik mums bus 
galima n.

Kaip pasirodo, amerikiečiai 
Proletmenininkai mus remia.' 
Ir mes suprantam, kad tik ben-' no 
dra idėja ir koperatyvis veiki-1 matyti vaidinant 
mas gali išauginti proletarinį j tinos 
meną, itin svarbų darbo kla
bės apšvietos pabūklą. Už tai 
ir mes pasistengėm, kad kaip 
tik greičiau likti A.L.P.M.S. 
nariu ir prisidėti prie to pra
kilnaus koperatyvio darbo.

TX v . , . V I IICKCUIIIKI. V 1Draugams uz prisiųstas ir za-1 .. . ., , pilonus ir tuos,damas prisiųsti dainas toron- ;.J, , ., <n ’ ,
4- nu 4 • žįsta dailę “bepartyviška ..tiecių Bangos Choras taria pro- * v 1 J 
letarišką širdingą ačiū.

Org. V. Raila.

Praeitą sekmadienį, Brookly-
i bažnytinėj svetainėj, teko

-eikalą “Mo- į 
Meilė”. Kūrinys paga-j 

mintas kokio tai kunigo, tad! 
nėra nieko nuostabaus, kad jis į 
tuščias, kaip nemaliavotas puo-! 
das.

Pasimokinti iš to vaidinimo--, 
negalima. Bovinti savo para- 

kurie pripa-!

Iš Chorą Federacijos 
Susirinkimo

Trūkumas mūsų solistams 
dainų jau senai jaučiamas. Jie 
graibstosi dainas, kaip tik mo
ka, kaip tik gali. Teko girdėti, 
kad už prirašymą lietuviškų 
žodžių prie gatavos muzikos ne 
vienas dainininkas yra mokėjęs' 
net po 5 dolerius už dainą^ Gi ■ 
mokėjęs žmogus už dainą taip; 
brangiai, jokiu būdu nesutinka I 
duoti ja kitam dainininkui.' 

kito dainininko noras įsigyti! nmgnum.on, in. i. 

naują dainą taip pat yra dide-i ----- --------
lis. Kas nesuranda arba nenori i _ , .. . .
surasti kitokio būdo įsigijimui i Mūsų Organ zacijos Reikalais 
dainos, tas ima nematant ir 
“nusisavina” kito dainininko 
dainą... ■ Mūsų menininkai pavasariui

Nemaža dainų ir man teko'atėjus biskutį lyg kad apsnūdo. gerus adresus, 
prirašyti prie svetimos muzikos. Vienok darbas ci 
Nes, mat, mes vis neužtenkame Raudonoji ‘ 
savų kompozitorių, kurie muzi- ; 
ką prie eilių pritaikytų. Dau-1 netams. 
gelį savo parašytų dainų esu! Reikalinga dar draugams • įe> Į<ad 
pavedęs Margaretai česnavičiu-1 pranešti, kad yra svarbu skai- Į adresas 
tei ir Stasiui Vaineikiui. Da-! tyti meno skyrių, čia mes nuo- i 
bar gi, kilus klausimui apie' latos darom pranešimus organi-;

x reikalingumą solistams dainų, :

Pareigas
Draugas GryBas mums rašo,' 

kad L.L.R. Choras dar negavo 
jokių šių metų Sąjungos leidi
nių. Na, d jau keletą leidinių 
siuntėme iš Centro. Kaip, tai 
įvyksta ? Kodėl negavo ?

Gal būt, kad bus ta pati 
da, tai negeras adresas, 
keletą kartų raginome, 
draugai menininkai prisiųstų 

.Y patingai rei- 
pirmyn. i jcįa pranešti C e n t r a n , 

Daina jau gatava, ( kuomet būna permainyta sekre- 
greitai mes ją siuntinėsime vie-1 toriai. -- -

. I

Mūsų menininkai pavasariui

eina

nalo. Tai gera pradžia. Bet
■ kur 1.........................
! draugai, veikiate?

Apie mūsų Apskričius reil
■ linga daugiau pakalbėti, 
kas, tai mūsų Apskričiai 
Centru nepalaiko gerų ryšių.

; čia mūsų organizacijos vienas 
j “shortcoming.” Na, o tai rei- 
! kalinga toki ryšiai palaikyti.
! Apskričių sekretoriai neprisiun- 
! čia Centran nė savo adresų, nė 
! pranešimų, kad yra tokia orga- 
' nizacija, kaip Apskritys. To- 
j kius ryšius mes turime tik su 
| Mass, valstijos II Apskričiu. 
. Dar kiek žinome ir apie Conn.
valstijos Apskritį.

Draugai, reikia vengti tokios 
padėties. Apskričių valdybos tu
rėtų greitai susinešti su Cent
ro Biuru ir varyti darbą pir
myn. Veikiant bendrai Aps
kričių valdyboms su Centro Biu
ru, būtų galima geriau veikti 
naudai mūsų chorų ir viso me
no.

Beto, Apskričių valdybos tu
ri veikti ir savo ribose. Kam gi 
mes turime Apskričius? Jie yra 
tam, kad pagelbėtų veikti silp
nesniems chorams. žinoma, 
rengia parengimus, bet to ne
gana. Apskričių valdybos tu
ri duoti patarimus, nurodymus 
ir paraginimus savo apielinkės 
chorams, kaip reikia veikti, ką 
jie turi daryti.
Reikia Atlikti Organizacijos nutaręs dviems chorams bend-

Laikas Vykinti Gyveniman 
Nutarimus

per 
tai 
šio 
kit

Susirinkimas atsibuvo 9 d.
I gegužės. Plačiai svarstyta, 
'kaip geriau prisirengti prie 
; pikniko, kuris įvyks 6 d. bir- x 
Iželio Clinton Parke.
i tas darbas gula ant Proletme- 
nio 3-čio Apskričio

j draugų. Reikia gerai darbuotis, 
■kad sutraukus kuo daugiausia 
darbininkų į tą pikniką. Pik- 
nikas bus tarptautinis ir reikia 

jį jį sutraukti visų tautų darbi- 
! ninkus. Reikia padaryti finan
sų, kad federacija galėtų parū
pinti gerų dainų ir suteikti jas 
Chorams dykai.

Visi chorų nariai privalo pla
tinti tikietus. Tikietai padaryti 
anglų kalboje, juos galima vi
siems pardavinėti.

Programa bus turtinga, nes 
jos išpildyme dalyvaus apie 16 
įvairių tautų darbininkiškų cho
rų. Kiekvienas choras dainuos 
savo prigimtoje kalboje. Lie- 

i visi 6 chorai dainuos 
. Pagal iaus visų tautų 

kan,—į vadinamus prieglaudos. chorai dainuos anglų kalboje, 
namus už neatmokėjimą skolos, j visi bendrai.
Šitą, veikiausiai, kunigas per] Bus dvi geros orkestros, ku- 
savo žioplumą praleido, 
jis mano, kad taip reikia.

Vaidinimui einant savo keliu,' 
nuleidau galvą 

.galėjau žiūrėti, 
kų “Socialistų 
te” atsiklaupus 
neles abrozdą šaukia: 
čiausia karaliene dangaus, -su-1 
grąžink mano sūnų.

Reiškia, jeigu esi menininkas, i t 
tai atmesk nuo savęs idėją, !\ 
principą. Būk, kaip jaunas žil
vitis, I ’ 
apsukti ir vėl ištiesti, 
ir čia yra bepartyviška

Visas ši-

lietuvių

geras...
Nežinia del kokios priežasties 

valkatos lieka turtingais, sugrį
žę iš miesto tūkstančiais pinigų 
ant stalo kloja, atperka nuo 
šmugelninko namą, kurį buvo 
motina užstačius! jam išlei
džiant sūnų miestan laimės 
jieškoti.

Nepaisant, kad veikalas aša-
Jau keturi mėnesiai praslin

ko nuo to laiko, kada Connec-, 
tieut valstijų chorai laikė sa-iromis apmerktas, tačiaus iš jų 
vo konferenciją Waterbury, | iškyla saulutė sausumos ir nu- 
Conn. Tenai buvo i

uv U 7 | , -------- -

padaryta šviečia, kada pasimato meti--tuvių 
daug gerų tarimų, bet kol kas ™as senos bobelės iš stubos lau- bendrai, 
nieko negirdėt, kad kas būtų 
veikiama tais klausimais. Tū
li iš tų tarimų, rodosi, bus la
bai reikalingi greitai vykinti 
gyveniman. O kol kas niekas 
nieko nekalba apie tai.

Svarbesnius klausimus čia 
bandysiu paliesti.

Nors visi draugai ir draugės 
nedalyvavote chorų konferenci
joje, bet turėjote progą matyti 
jos tarimus “Laisvėje”, ir ži
note, jog nutarta prisirengti 
prie chorų dainų dienos su dau
giau paįvairinta programa, ne
gu pirmiaus būdavo, čia, vot, 
kaip tik ir reikia rengtis tą ta
rimą vykinti.

Mes negalime pamiršti, kad 
esame nutarę prirengti visus 
chorus prie bendro dainavimo 
keletą dainų tame piknike. O 
kad tą padaryti, tai jau laikas 
ir labai laikas pradėti darbuo
tis. Nutarta parūpinti visiems 
chorams vienas bendras diri
gentas, kuris vadovaus chorus 
sudainavime keletą dainų, 
neapsiriksiu pasakęs, kad 
dirigento neturime. Kas 
tvarkys dainas, kurios bus 
nuojamos? Tam tikslui 
dar neturime komisijos, 
ji labai reikalinga.

... Kas prirengs sporto skyrių, rengia savo metinį . •’ ir kurį irgi norime ir esame nu-
✓ x -j /Vi .'i ^-x 4 z-5 via 1 1 z 1 '

2- -- -- įtarę turėti? Čia darbas irgi
. - ~ ’ I svarbus; reikalinga veikimo,

bet kol kas nieko neveikiama.
Žinoma, čia ne vieta atkarto

ti visą protokolą, kas buvo kon
ferencijoj nutarta, bet palie
čiau tik kelis svarbesnius tari
mus, kurių vykinimui turime 
pradėti darbuotis. Dainų die
ni! jau netoli, o mes neesame 
nei žingsnio pažengę link savo i

PRANEŠIMAS
Negaudama žinių ii 

apie vasaros sezono parengi
mus, prisibijau, kad mūsų Ap
skrityje neįvyktų klaidų, kad 
keli chorai sykiu nesurengtų 
savo metinius piknikus tą pa

ha diena.
Šiais metais Apskritys yra

chorų

O gal rios grieš visokius šokius. Jau
nimas turės geriausią progą pa- 

- -- sišokti, o gera muzika ir dai- 
žemyn nes ne-!nos linksnqins visus- 
kaip senu lai-1 Lietuvių chorai privalo susi- 
scenos Močiu-i mokintl dainuotl paskutinės lai- 

prieš “šv ” pa- bos Internacionalą. Taipgi dai- 
O nuA-lnas: kankinami žmonės

! sukilo” ir “Tykus Buvo Vaka- ' 
rėlis.” Taipgi ir kelias dainas

! anglu kalboje. Reikia jau reng- 
> ir prie dienraščio “‘Lais- 
s” pikniko.
Būtų gerai, kad susimokin- 

kuris galima ant piršto tume iki 30 dienos gegužės ir
Jeigu ikad būtų galima sudainuoti sa

me- vo išvažiavime.
nas-dailė, tai tegu jis prasmen- Jeigu kurie chorai dar nega- 
8a •' I vole tas dainas, tai kreipkitės

Jieškojimui sceniškos garbės 
irgi turi būti rubežius.

Mates. v

šalinaitė apsiėmė kiekvienam 
chorui priduoti minėtas dainas.

Visi chorai privalo dalyvauti 
- Į tame piknike ir niekur neapsi- 

imti kitur ant tos dienos.
J. Saulėnas

\ A.L.P.M.S. II Aps. Sekretor. | užbrėžtų tikslų.

New Padėkos Žodis
TORONTO, Ont. -
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aplinkybės privertė likviduoti”.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
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Mes raginame šios apielinkės fi‘ie2a a pi įsiunta 9 dainas mis-

Apdraudos ir

ką nors pagel- 
mes kviečiame

Vengkite, draugai, tų 
Pirmiausia patikrinki- 

būtų geras jūsų choro 
Centre.

nuo Laisvės Choro iš 
Šiems draugams

klai-
Jau 
kad

Iš Binghamtono, N.Y., Auš
ros Choro sekretorius d. A. Pa

Rncfnn 1M?_1373Telefono!- Sn

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
IAVIČIUS, B. J. VA1TKUNAS ir kiti.

Mes padedam

V. Bovinas, 
Centro Sekretorius

n r viduriuose, nubąli dysp 
skilvio _ pakrikimus. Jis pai 

_ ' --------- ‘ j» nu;
kvaitulius, inkstų

Dr. Jonas Repšys 
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3781
OFISO VALANDOS:

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

Žemnamijos,
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki- 

tSs pas mus.
832 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

' kilti dabartinių ir busimų kovų I 
Chorų Fede- peiJa^K

Avenue NEW YORK CITY

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiikė, jog pilnai 

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

Daugiausia Alsidedante ant Retiuoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

rai rengti metinius piknikus. 
Šie chorai yra pranešę- sekamai: |

Liaudės Choras, Lawrence, 
Mass, su Laisvės Choru, Haver
hill, Mass., ;
pikniką rugsėjo (September) 13 i 
d., Maple parke, Methuen, Mass, j

Laisvės Choras, So. Boston, 
Mass., ir L.L.R. Choras, Nor
wood, Mass., rengia savo pikni
ką 21 d. birželio, Finų Parke, 
Walpole Mass.

Kiti chorai dab neprisiuntė 
savo paskirtas dienas.

Meldžiu kitų chorų pranešti 
i man kaip galima greičiausia, 
; kad išvengti daug nesmagumų.

Gal 
dar 
su- 

dai- 
irgi 

nors

' -S.Pašalina Gaso Skaus
mus Viduriuose H

NtiRA-Tone greitai pašalina gaso skaus
mus skilvyje 
sija ir kitus _ _______ __ ____
dina kvapą, priduoda gerą apetitą, nugąli 
galvos skaudėjimą, kvaitulius, inkstų 
pūslės silpnumus ir konstipaciją ir sustip
rina silpnus nervus, raumenis ir organttt. 
Nuga-Tone išvalo kūną nuo ligų perų 
padarys jus stiprų ir sveiką. Būtinai gauki
te Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas ato- 
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi, jo 
paprašykite jj užsakyti del jūs iš savo ur
mininko. . ,<•

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

, ..v,,, u.orko apielinkėje susi-!
.. zacijos reikalais. Be to, duoda- tvėrė Chorų Federacija. Keli; 

pasisakiau Sąjungos sekretoriui, ■ me meno recencijų. Draugai tu-: lietuvių chorai prie jos prisi-! 
V. Bovinui, kad galiu paruošti ri taip pat rašinėti įmeno sky-, dėjo. Pradėjo veikti. Bet vėl

i “aptingsta.” Kiti chorai dar;
____ ___  r________ Chorų Fe- 

operetes. I deracija yra reikalinga geres- 
kaip tai: niam, armoniškesniam veikimui 

ir “Kova Už j meno srityje. Muzika, veika-1 
vienetams parduodama iajs bus galima geriau pasida-1 

Abelnai kalbant, mūsų!

dainų sąsiuvinį. Jis mano pra- rių.
nešimą paminėjo šiame skyrių- * žodis kitas apie Proletmeno; nėra visai prisidėję, 
je ir man patarė pradėti dar-1 leidžiamus veikalus, < 
ią. Prie jo pranešimo matau i Sąjungos veikalai 
reikalo pasakyti—dapildyti štai “Nebaigta Kova” 
ką: Dainas, kurių sąsiuvinį ma
nausudaryti, esu parašęs gata- setais—kiek yra veikale aktorių, j linti. . '

------------ Didelė didžiuma tiek veikalo (libreto ir muzi- veikimas ir meno, dailės srityje v .
tų dainų muzikos yra draudžia- kos) knygučių skaitosi setas, darosi artimesniu ir kitų darbi-1 ž}aoma, jnazom lietuvių kolo- 
ma persispausdinti (copyrigh- Minėtų veikalų setai parsiduo- j ninku menui, 
ted). Todėl ruošiamas dainų i da po 20 dol. i •

vai muzikai.

Idėjas

Todėl ruošiamas dainų • da po 20 dol.
sąsiuvinys bus tiktai lietuviški i Daroma tai todėl, kad šiek 

Kiekviena ■ tiek gavus tų išlaidų, kurios pa- 
■“* “ « e « ' • . _'»i 1 • *1 • 1 V • j •

žodžiai, be muzikos. .
daina bus pažymėta kokio kom- sidaro veikalą išleidžiant.

! Ką veikia mūsų laikina pa- 
; skirta komisija, kurią sudaro 
sekami draugai: V. Visockis 
nuo Vilijos Choro iš New Bri- 

Toron- tain, J. Strižauskas nuo Vilijos 
tiečių Bangos Choro atsišauki- Choro iš Waterbury ir P. Ma
mas į Amerikos lietuvių chorus saitis 
nenuėjo veltui. Drg. J. Berną- Hartfordo? f 
dys iš Gardner, Mass., prisiuntė j pavesta darbas įvykinti neku- 
40 įvairių dainų. Drg. Bernadys , riuos konferencijos tarimus, 
rašo,, kad Gardner choras gana Į q kol kas tie draugai dar nie- 
gerai gyvavo apie 7 metus, bet ko nevejkia.

ISardymas, sutaisymas. eustatyinas. suprast 
ir planą automobilio; mokinant dienomis _____
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS. . _ 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 rytą 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

Kaip minėjau, laikas trum- 
nuu .xxvV vv.xxzx .. , pas, o prisirengti būtinai reikiarlnn ! BlJOH! ChOTaS SllllkU išlaikyti, „ • v ., musų chorai dau- J / į. nors prie pažymėtų kebu klau-

giau (Haukm c.ag.m.o jauni-, iaiustos da j ,o|etarj 8>mn Man rodosi, kad reika- 
Vndinasi nrikl-usyti verta i"*5 dainos .skambėtų KanadosI sušaukti panaši kon-

Vadinasi, pi įklausyti velta., nnro„<rim„„s; b. j ferenci.ia ir pradėti darbas va-
i ryti pirmyn.

Prisirengimui prie dainų rci- 
! kalinga laiko, nes* dirigentas tu
rės keletą kartų pervažiuoti ir 
supažindinti chorus su savo diri
gavimu, kad chorai galėtų su
tartingai dainuoti.

Pranas Naunčikas.

-......  — . ................................ ......... ________ Rei-iBus galima ir parengimus, bent!'ietl'vh-> Parengimuose ir žadin-!
pozitoriaus muzikai paruošta irjkia žinoti, kad tokių veikalų ki-! kelis, didelius surengti bendrai.!, V,/?uYar8U®ią. ,iaudl Pa"; 

į kieno toji muzika išleista. Ta-‘tokiu būdu neg;
da mūsų dainininkai, turėdami Kuomet choras nori vaidinti: ga prisidėti prie-
lietuviškus žodžius, patys ga-' veikalą, operetę, tai turi pirkti j racijos. Negana, kad tik pri
los įsigyti muzikos kopijas ats- j visą setą. Draugai turėtų su . sidėti, reikia veikti prisidėjus.
kirai. [ta propozocija sutikti, nes tai į ;

• Norėčiau, kad šis darbas ne- reikalauja to mūsų finansai. į chorus dėtis prie šios organiza- 
. būtų labai siauras. Todėl, pra- Kopijavimas muzikos jau eina ei jos.
šau visų dainininkų solistų, , Prieš Sąjungos taisykles, 
chorvedžių, ir šiaip draugų- į ‘_____
draugių^ apsipažinusių su dai-’

"' nomis, pagelbos— kooperavimo. i Visi mūsų vienetai, priklau- 
Kas žinote, kas turite kokią pa-’Santi prie Meno Sąjungos, gau- 
tinkamą solistams dainą, kuriai,: na po vieną kopiją kiekvieno 
manote, vertėtu turėti lietuviš- mūsų leidinio veltui.

* kus žodžius, praneškite man. 
Sykiu pažymėkite dainos ir 
kompozitoriaus vardą. Jei aš ' 
tokias dainos nebūsiu matęs, 
atsikreipsiu pas jus, kad at- 
siųstumėte. Kurioms galėsiu 
parašyti žadžius—rašysiu, o 
muziką grąžinsiu kam priklau
sys.

Ta-! tokiu būdu negalima parduoti. I Tad kiekvieno choro yra parei-:

Duokles, Užsakymai
Raginimai, kad chorai užsi- 

; mokėtų savo duoklei, šiek tiek 
reiškia. Draugas A. Jankus, 
iš Bostono, rašo? “Laisvės Cho
ras pasimoka už 1931 
savo duokles į L. P. M. 
gą. ” Toliau jisai sako:

metus 
Sąjųn- 
“Taip-

> čia mes įeiname į pla-' 
i tesnį veikimą, čia galėsim ką 
i nors naujo gauti ir iš .kitų tau- 
■ tų darbininkų meno.

Solistu Dainos
Šiame skyriuj telpa draugo 

Buolio Sūnaus atsišaukimas. 
Kas jį skaitys,- tas žinos, ko 
trūksta. ’ Kaip matote, tai Są
junga, su gerais mūsų draugais, 
bando aprūpinti visus mūsų me
no reikalavimus. Gal neims 
daug laiko ir mes jau turėsime 
gerą dainų rinkinį solistams. 
Tai bus dar vienas žingsnis pir
myn.

ram chorui.
Iš Montello, Mass., Liuosy- 

bės Dailės Ratelio Choro, pirmi
ninkas d. M. Budrikis savo; 
laiške rašo, kad jų “Choras nu-i 
tarė vienbalsiai pasiusti visas

Kartu mes raginame mūsų; 
darbuotojus įr visus tuos, į ku
riuos draugais Buolio Sūnus at
sišaukia, remti jo atsišaukimą. 
Draugai, kurie veikiate choruo
se ir turite ryšių su mūsų solis
tais arba galite 
bėti šioj srity j, 
draugus talkon.
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Puslapis Ketvirtas

A.LD.LD. II Apskričio
Reikalai

Da-

•*(M »

Draugai, turite žinoti sekamą 
dalyką: Kada siunčiama kokie 
laiškai visom Apskričio kuo
poms, tai jie yra vienodo turi
nio visom kuopoms, bet neat- 
skirai.

Kuopos kiekviena juda. Su
sirinkimai nekuriu kuopų lai
komi nereguliariai ir tas pa- i 
kenkia kaip lietuviškam veiki- j jg 
mui, taip ir tarptautiniam.

Susirinkimai yra paakstini- 
mas prie bent kokio veikimo,

Konferencija ir Kiti 
lykai

Pusmetinė konferencija įvyks 
birželio 21 d., 10 vai. ryte, Pro
gress Hall, Linden, N. J.

Draugai ir draugės! Ši pus
metinė konferencija bus svarbi 
tuomi, kad mūsų gyvenime 
įvyksta svarbių klausimų. Svar
bus bus dalykas ir tas, kad rei
kės patiekti veikimas šiam se
zonui. .
jaus klausimas ir kiti bėgami1 se susiorganizavo White Plains, 
dalykai.

Visos II Apskričio kuopos ap
teikėte laiškučius šaukimui kon
ferencijos . Tuose laiškuose pa
žymėta, kad kuopos suteiktų 
gerų, naudingų patarimų, kaip 
ir kokiu būdu padaryti mūsų 
spaudos 
mingu. 
piknikas 
Willicks 
J. Kuopų patarimai, 
mintys padaro gyvumo visam 
mūsų judėjimui. Mūsų tarpe 
įsigyvenęs paprotis, kad viską 
pavest komitetams, bet pačios 
kuopos jokių naudingų patari
mų jokiame klausime nesutei
kia. Už tai šiuomi kreipiamės 
į kuopas, kad savo susirinki
muose pagvildentų, padiskusuo- 
tų, o paskui praneštų savo ta
rimus Apskričio komitetui, ku
ris tinkamai apsvarstys.

Kuopos apteikė anglų kalba 
literatūros. Angių kalba lite
ratūra pasiųsta tada, kada pa
rengimai buvo svetainėse. Jei
gu kuopos parduos brošiūras, 
gali pinigus pasilaikyti kuopų 
ižduose. Jeigu neparduosite, iš
dalinkite veJLui, bet, draugai, 
nelaikykite tos literatūros kuo
pų knygynuose.

Kiekvienai kuopai pasiųsta 
’užklausimas, kiek jūsų kuopa 
turi narių, pasimokėjusių šiais 
metais. Tie laiškai visoms 
kuopoms vienodi; juose pasaky
ta, kad jūsų kiTopa nėra mokė
jusi nei už vieną narį šiais me
tais, bet1 žemiau sakinys skam
ba, kad jeigu pasimokėjusi, tai 
silpnai, ir tas paliečia visa kuo
pas, mokėjusias ir nemokėju
sias. Apskričio komitetas žino 
kiekvieną kuopą, kaip ji pasi- 
mokėjus ir už kiek narių. Ne
kurtos kuopos nėra pasitenki
nusios tokiais laiškučiais; sa-

i mums žinių iš Apskričio sto
rio.

Pabaigoje susirinkimo padis- 
i kusuota “Laisvės” ir “Vilnies” 
i klausimais. Visi kalbėjusieji ir 
abelnai nariai griežtai stojo, 
kad abu mūsų dienraščiai pa
siliktų Komunistų Partijos 
kontrolėj ir pasmerkė visus 
oportunistus.

Korespondencijų Biuras.

BAYONNE, N. J
Atsibuvusio D.L.K.V. Drau

gystės Metinio Susirinkimo
Mano supratimu, šis susirin-

kad nedavus rainiai miegoti ir kimas buVo svarbiausias, kiek
tiems, kurie iš “principo” ne
rangūs.

Agitacijos mėnesis. Va-! Nauja kuopa Apskričio ribo- • « -«•••«* • I • • *««••. ——.« •
| N. Y. Kuopa susideda iš 6 na
rių. Linkime draugams sėkmin
go veikimo. Savo laiku New 
Yorko ir Yonkerso kuopos ban
do suorganizuoti White Plains 
kuopą, bet be pasekmių, ir kuo
met vietos draugai patys ėmėsi 
užnaudai pikniką sek- 

Mūsų spaudos naudai 
įvyks 9 d. rugsėjo, 

Farmoje, Linden, N.
naujos

įtik man juose teko dalyvauti. 
(Aš čia neminėsiu tuos daly
kus, kurie liečia tik draugys
tę, nes, aš manau, kad drau
gystės korespondentas apie tai 
parašys). Svarbus buvo todėl, 
kad visi draugystės dalykai 
buvo svarstomi labai rimtai ir 
apgalvotai. Reikėtų pagirti ir 
draugystės pirmininką, kad 
susirinkimą vedė labai tvar
kingai.

Susirinkimui 
Sekr. A. Matulevičuis. esant da laiko,

tų geg. 31 d; namie. Visų pa
reiga pradėti dirbti: rengti bu- 
šus ,agituoti kitus, kad reng
tųsi kartu dalyvauti šiame iš
važiavime, tai darydami atlik
site gerą darbą, nes šių metų 
parengimas turi būti geriau
sias iš visų pirmiau buvusių.

Vieta, kurie buvote, žinote, 
kad patogi visais atžvilgiais; 
trekams pastatyti' vietos gana 
daug ir po pavėsiu pasisėdėti, 
ir didelė platforma pasišokti. 
Be to, tieyiedžiai (tulip trees) 
tik pradės žydėti, o jų visa gi
ria geltonuoja, kaip vaškas.

Geg. 31 d. tai pradžia vasa
rinių parengimų. Padarykime 
gerą pradžią, tai bus ir pabai
ga gera mūsų šios vasaros pa
rengimų.

Kuopietis

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI
“LAISVŲ” ELIZABETH, N. J

4 »

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

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

darbo, pasekmes geros.

CHESTER, PA

užsidarius, ir 
susirinkusieji 
padiskusuot. 
dalykas. O

nariai nusitarė 
I Tai labai geras
I kadangi gegužės 12 d. įvyks 
, rinkimai miesto valdininkų ir 
kadangi demokratai ir republi- 
konai varo smarkią agitaciją, 
norėdami vieni ir kiti įsipiršti 
piliečiams, kad už juos balsuo
tų, tai ir diskusijų temą pasi
skyrė apie demokratų ir repu- 
blikonų grafterišką politiką. 
Diskusantai buvo pasidalinę į 
tris dalis:-vieni gyrė demok
ratus, kiti republikonus, o treti 
smerkė abejus, nurodydami, 
kad demokratų ir republikonų 
partijos yra kapitalistinės par-

PRANEŠIMA!
IŠ KITUR

Mirė C. Andžiulaitiene

šeštadienis, Geguž. 16, 1931

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svax-bių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

▼

i
5

Gegužės 10 d. įvyko A.L.D. 
L.D. 30-tos kuopos susirinki
mas. Dalyvavo 15 narių. Pir
mos Gegužės apvaikščiojimo 
komisija pranešė, kad už pa
aukotus kuopos $5 partraukusi 
lapelių; komisijos pasielgimas 
užgintas. Pikniko komisija 
pasižadėjo greit sujieškoti pik
nikui vietą ir surengti. 11 na
rių užsimokėjo metines duok
les. Viso pasimokėjusių jau 
turime 23. Draugas S. Janu-|tijos," ir jos rūpinas tiktai‘ka
lis užsiprenumeravo “Raudo- jpitalistų reikalais, ir kad dar-

14 gegužės, pas sūnų Albertą, BeT- 
N. J., mirė Cecilija Andžiulai- 
, 57 metų. Kūnas parengtas 

'tautiškam Name, 928 E. Moyamens- 
ing Ave., Philadelphia,- Pa. Laidos 
pirmadienį, 18 gegužės, tautiškos pa
rapijos kapinėse. P.

SPRINGFIELD, ILL.
A.I..D.L.D. 7-tos kuopos

21
1520 Pennsyl 
vakare.

nauji į

Rusa i i i

lin, 
Mene

■■ usirinki-
nas bus ketvirtadienį 
nas draugus Lagūnų:?, 
zania Avc., 7-tą vai. 
nariai malonėkit ateiti i 

atsivesti.rių
na-

!

MIFIONT* KAINA!KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

traukti iš Centro angliškų 
knygų katalogą, nes kurie jau
nuoliai priklauso, norėtų gau
ti anglų kalboje knygų.

Kalbėjo drg. J. G., Komuni
stų Partijos vietinis veikėjas 
apie devynis nuteistus mirtin 
negrus darbininkus Alabamos 
valstijoj. Išrinkta du delega- sistemos ir įsteigimui darbinin- 
tai į konferenciją, kuri įvyks kų valdžios Sovietų formoj.

Nors šios pirmos diskusijos 
praėjo siauroje formoj, bet vis- 
gi manyje paliko džiuginantį įvairumų, 
įspūdį, nes didžiuma ten buvu-: T
*. J i busite pilniausia patenkinti,siu žmonių pritarė pastane-125c 

....... Pirmuti-j 
kurie gynė j 

„ __________ __ republikonus, I
gos delegacijai į Passaic, N. J., | irgi pripažino, kad pastarieji | 
kelionei, kur įvyks protestas I teisybę sakė. ‘ Reiškia, kad 
prieš ateinanti imperialistinį i darbininkai vis daugiau ir dau- 
karą. Nutarta duoti papeiki- į giau pradeda pažinti savo tik
iną A.L.D.L.D. 6-to Apskri- jTąjį kelią.

ko, kad jų kuopa pasimokėjusi. Įčio sekretoriui už nesuteikimą I

bininkai neprivalo laukti nuo 
savo priešų pagerinimo jų var
gingo gyvenimo. Taipgi nuro
dinėjo, kad darbininkams tėra 
tik vienas būdas pagerinti sa
vo gyvenimų—tai yra, organi
zuotis ir kovot po vadovyste 
Komunistų Partijos, nuverti
mui kapitalistinės išnaudojimo

6 d. birželio, Lietuvių Kliubo 
svetainėje, 3-čią vai. po pietų.

Buvo atsilankiusi draugė R.
West nuo Jaunųjų Komunistų
Lygos. Pas ją užsirašė penki ___
draugai “Young Pioneer” del įsiems diskusantams. 
savo vaikų. Taipgi draugai |niai diskusantai, 
sumetė $2.90 Jaunųjų K. Ly- i demokratus ir

Ij

I
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bus
110

wGerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir j kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

w

0h Z/W
. X / Ii

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

r

VISOKIU RŪŠIŲ SURG1K0S RE1KMENĖS
VYRAI, MOTERYS IR VAIKAI, ar jūs sergate patrūkimu, ar 

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

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

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

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

Telefonas Stagg 2-5297. Įsteigta 1908 metais.

j K J i.

Būtų gerai, kad po kiekvie-1 
■ no susirinkimo būtų rišami die- 
;nos klausimai diskusijų for
moj. Tai būtų lig savitarpinė 

•mokykla ir, laikui bėgant, ga
ilėtų išsivystyti į rimtas ir pla
čias diskusijas.

Proletaras.
Nuo Red. — Pakilus jūsų 

draugystės narių darbininkiš
kai klasiniam susipratimui, bū
tų patartina visiems jūsų drau
gystės nariams, bent sykį pa- 
diskusuoti, ar nevertėtų jūsų 
draugystės pakeisti vardą. Juk 
nėra jokios garbės sąmonin- 

Igiems darbininkams nešioti bu- 
jvusio kruvino monarcho, engė
jo Lietuvos liaudies, vardą. 
Padiskusuokit.

Connecticut Valstijos !
Darbininkiškų Organizacijų i

Nariam ir Simpatikam
, šiuomi noriu pranešti vi
siems žingeiduoliams, kad A. 
L.D.L.D. 3-čio Apskričio ir L.

jD.S.A. 8-to Rajono pirmas šia- 
Į me sezone išvažiavimas ren
giamas geg. 31 d. Kuhn’s 
Park, Bridgeporte, Conn.

Rengimo komisija tik dirba ir 
tyli, mat, turbūt nori šposą iš
girsti svečiams, kad surengti 
tokią pramogą, kokios - dar 
Bridgeporte nebuvo. Užkvies
ta pora chorų padaihuoti, kal
bėtojai pakalbėti svarbiais šių 
dienų klausimais. Muzikantai 
striūnas jau irgi pradeda mik- 
lyti, kad tik geresnę melodiją 
sugrajyti del šokikų.

Manau, kad didžiai prasi-< 
žengtų prieš savo organizaci
jas tie draugai, kurie pasilik-

SCRANTON, PA.
Paskaita religijos klausimu 

sekmadieni, 1.7 gegužės, po No. 
W. Mark St. (Providence Square).
Pradžia 7-tą vai. vakare. Kviečia
me visus lietuvius darbininkus atsi
lankyti, nes paskaita labai įdomi ir 
svarbi.

Kviečia A.L.D.L.D. 39-ta Kuopa.
(114-115)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia šaunų pikni

ką sekmadipnj, 17 gegužės, > Laurel 
Springs, N. J. Prasidės 10-tą vai. 
ryte ir tęsis iki vėlumos. Bus gera 
programa, ristynes ir daug kitokių 

Grieš gera orkestrą šo- 
Kviečiame visus atsilankyti, 

Įžanga

Kviečia Lyros Choras. 
(114-115)

WORCESTER, MASS.
Priošfašistinio Komiteto susirinki

mas bus antradieni, 19 gegužes, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St., 8-tą 
vai. vakare. Visi draugijų atstovai 
malonėkit atsilankyti, nes yra svar
bių

Visi draugijų

reikalų aptarti.
Org. J. Bakšys.

(114-115)
NEWARkT’N?’~J.

Apielinkės Draugijoms
j Sekmadieni, birželio 7-tą dieną, 
1931, Newarko trys kuopos bendrai, 
būtent: A.L.D.L.D. 5 kp„ L.D.S.A. 10 
kp. ir L.D.S. 19 kp. rengia didelį iš
važiavimą ant Fenske Grove Farmos, 
Livingston, N. J. 
ryte. Bus gera 
muzika šokiams.
apielinkės draugijų bei kuopų mel
džiame nerengti 
kad išvengus 
pranešame, kad 
Choras rengia savo išvažiavimu toj 
pat vietoj 28-tą dieną birželio.
paimta jau diena 21-mą birželio, bet 
A.L.D.L.D. II Apskritis rengia Lin- 
dene tą dieną ir kviečia chorą dai
nuoti, tad choras nutarė dalyvaut 
Apskričio piknike, o savo atidėjo ant 
sekančio i sekmadienio, t. y. 28-tos 

i dienos. •
Rengimo Komitetas.

(114-115)

Pradžia 10-tą vai. 
programa ir gera 
Todėl Newarko ir

viršminetą dieną, 
nuostolių. Taipgi 

garsusis Sietyno

Buvo

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
.1

GRABORI US- UNDERTAK ER
Ifibnlsuinųoja ir laidoj* numiruniui ant 
viaokių kapinių. Norintieji. Rereanio pa
tarnavimo ir n?. J.ern.i kiting nuliūdimo 
valandoje Šaukitės paa niarte. I’aa mane 
galite Kauti lotus ant viaoklų kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už že'inu kuiną......

102$ Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

I

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
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 pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
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 aplamose su visu prisluntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

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

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

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

' kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapiu
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.

/



Puslapis Penktas

KARININKAI APIE BOSIMAI KARĄ A. P. L A. Reikalai WESI FRANgF0RT-111
A.L.D.L.D. 148 kuop. irLD. 4 

iS.A. 108 kuopos bendras Ge- 
1 gūžinės šventės apvaikščioji- 
mas įvyko subatoj, 2-rą dieną 
gegužės, 1931 metų, Lietuvių 
Namo Bendrovės svetainėj, 
West Frankfort, 111.

Vakaro programa susidėjo

Karas artinasi labai greitai. “Karo ištyrimai” kalba vėl! 
Paraku oras pasmirdęs. Kari- apie karą prteš SSSR. Jis sa-į 
niai bandymai atliekama kiek- ko: “Anglijos armijai vei-j 
vienoje šalyje be pertraukos; kiaušiai greitoje ateityje pri
baigia viename krašte, praside- sieis kariauti mažai kulturin- 
da kitame. goję šalyje. Kariauti prisieis

Karo reikalams išledžiama veikiausiai rusiškos žiemosvšal- 
labai didelės sumos ,ir jos visityje, kalnuose ant Indijos ru- 
didėja. Vien Jungtinėse Vals- bežių arba Afrikos karščiuo- 
tijose paskiriama šimtai milio- se. 
nų dol. karo reikalams. Nauji 
karo laivai, šimtai naujų orlai
vių. Kanuolės kuodidžiausios. 
Armija labiau apginkluojama, 
Jeigu Jungtinių Valstijų divi
zija 1913 metais turėjo 24 kul- 
kasvaidžius ir iš jų galėjo iš
šauti į minutę laiko iki 12,000 
kufkų, tai 1930 metais jau di
vizija turėjo 947 kulkasvai- 
džius ir į minutę galėjo iš
šauti 473,000 kulkų. Tai bai
sus švino lietus!

Anglijos generolas Fuller sa
vo knygoje “Naujas būdas^ka- 
ro” rašo: i
mūšių likimą išspręsdavo tan-' 
kiaušiai kareivių masės; būsi
mame kare mūšiuose bus

Sunkiausią aštriausią karą 
i Anglijai prisieis vesti ateityje 
1 prieš karingą liaudį, nors ji 
ir nėra taip gerai apginkluota, |įr 50 kuopoms, 
kaip pirmaeilės valstybės, bet’ 
ji turi drąsių kovotojų, gana 

[gerai apginkluotų ir galinčių 
sėkmingai veikti prie jų pla
čių teritorijų, bet mažai kultū
ringų. (Jis turi mintyje SSSR.— 

;DMš.) Mums ten prisieis arba 
išsuodinti kariuomenę arba 
vesti karą prieš tą liaudį ten, 
kur mūsų rubežiai arčiausiai 

~ .. j susieina, bet kur mes būsimePereitame karelu nuo savQ jQrinių karo ba.
ziu’*T

Karan imperialistai rengiasi skaitymo Komisijos

smuko. Be to esą bemaž 
visi jie eina į ketvirtąją rū- 

. Ūkininkams krachas.
—Bet kas kaltas?
Žmonėms kunigai visą lai

ką kala, kad viskas pareina 
nuo Dievo valios: kad be 
Dievo valios ir plaukas ne
nukrinta nuo galvos.

—Kaltas tas, kieno viskas 
valioj—Dievas! — nuspren
dę ūkininkai.

Todėl ir nutarę nuversti 
seną Dievą.

Nulupę nuo pušies kry
žių, uždėję šlubam seniui su 
juoda barzda ant pečių ir 
liepę nešti, o patys ėję pas
kui giedodami ir triukš
maudami, lyg į Kalvarijos 
kalną...

“Procesijoj” dalyvavę 
daugybe apylinkės ūkinin
kų.

Policija visą likvidavusi 
ir užvedusi kvotą.

“L. Žinios.”

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 specialiu orlaivių lauko. Vienas 
mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
Bosus, laimės dykai automobilių. Pasinau- 
dokite proga. Būtinai stokite į mokyklą. 

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla įrengta pagal paskutinės ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL
231 West 58th Street, New York, N. Y.

ThlV.Wu "l, . .■■■■ Ii I im- ............................................ ■ 7.

Pasekmes balsavimo Į 
A.P.L.A. Centro P.

Komitetą
A.P.L.A. Centro P. Komite

to laikytame susirinkim.e ba
landžio 19 d., 1931 m. buvo
nutarta pakviesti 5 artimiau- iš prakalbų, teatro ir šokių, 
sias A.P.L.A. kuopas, kurios j Vakaro pasekmės sekančios: 
turi išrinkti po vieną atstovą;aukų surinkta $14.55, nuobiz- 
iš savo kuopos skaityti balsavi-j nio liko $27.25; viso $41.80; 
mus Į A.P.L.A. Centro P. Ko-1 apmokėta to vakaro išlaidos 
mitetą. Minėtas pakvietimas į $18.65; pelno liko $23.15, ku- 
pasiųsta A.P.L.A. 2, 3, 7, 8; ris skiriamas Tarptautiniam | 

į Darbininkų Apsigynimui. Pi
nigai pasiųsta.

Visiems to vakaro daly
viams ir aukotojams tariame 
širdingą ačiū.

Rengimo Komisija.
P. S. Aukotojai šio vakaro 

malonėsite atleisti, nes per ne
apsižiūrėjimą komisijos vardai 
aukotojų likosi pamesti.

Komisija.

Susirinkimą atida- 
F. Rodgers, 

S u si r i li
pimu, F. 

jekr., J. Miliaus- 
K. Urmonas, vė-

Gegužės 10 d., š. m. A.P.L. 
A. 2-ros kuopos svetainėj, 24 
Locust Str. McKees Rocks, Pa., 
įvyko minėtos komisijos ir A. 
P.L.A. Centro P. Komiteto su
sirinkimas,
re Centro pirm. 
kaip 10:30 vai. ryto 
kirne dalyvavo C. 
Rodgers, C. 
kas, C. ižd.

i liaus pribuvK, iždo globėjas, 
i A. žvirbllis. \ Minėtos balsų 

_ __________ __ ‘ i atstovai
sprendžiama pergalė vienos ar visu smarkumu. Ir pirmoje dalyvavo: nuo 2 kp. Aleksan- 
kitoš pusės mašinomis, kurios vietoje rengiasi prieš Sovietų dra Šerbin, nuo 3 kp. .Jonas 
yra protavimo išdavas. Gali- Sąjungą. Penkių Metų Plano Manski, nuo 7 kp. Jonas Mi
mas dalykas* kad mašinose pasisekimai, plėtimąsis kolek-.keška ir nuo 50 kp. J. A. 
slepiasi pasaulio užkariavimas, tyvizacijos žemės ūkyje, augi- Shimkus. (Delei nežinomų 

“Netikėtas užpuolimas yra mas galingos industrijos, gere- priežasčių, A.P.L.A. 8 kuopa.; 
pagrindas laimėjimui. Kas ne- jimas Sovietų Sąjungos dar- savo atstovo neprisiunte). į 
tikėtai užpuola, tas visada 
mi. Jeigu tas yra tiesa, 
liečia atskirus mūšius, tai 

. mažiau tas yra tiesa, kas 
4 IHa ir visą karą. Kvaila 

perspėti priešininką apie 
kad tu rengiesi jam suduoti. 
Kada tautos supras karo tiks
lą, tai karai nebus iš anksto, t 115 b-
paskelbiami, o nedideles, bet, 
gerai ginkluotos karinės gru-! Karas artinasi dviems fron- ; 
pės visada bus paruoštos vei- tais. Pirmoje vietoje 
kimui, taip, kaip gaisrininkų Sovietų Sąjungą, o antroje tar-, ba] skaitymo komisija pa-i 
komandos visada yra poruos- pe pačių imperialistinių yals-'skclb- &kančias pasekmes: 
tos gesinimui gaisro . .t«.. 1^1 .............. i

Už paskirstymą dabartinių siginklavimo

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

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

Sutkų Ūkininkai
Verčia Seną Dievą Nušovė S Streikierins JUOZAS KAVALIAUSKAS

lai
kas tų kraštų darbininkų prie ko-1
ne-
lie-
yra
tai,

is Sutkų parapijos (Pae- 
žerėlio vai., Vilkaviškio ap
skričio), kaipo faktą, mums

Ties

bininkų būvio ir akstinimas ki-Į Cenh.o pi,.mininkui paaiškj.
nūs susirinkimo svarbą, ir pri- 

, ėmus minėtų atstovų įgalioji-, ; ;
•mus suteiktus per minėtas kuo-;arklių patikrinimas,

j perduoda* šį įdėmų įvykį: 
Sutkuose buv|ęs sušauktas 

į kurį
vos ireduoda imperialistams ra-;
mybės. I,mus Bulvinius per iiuucias auv- ; c

Iš antros pusės ekonominis pas, buvo perduota minėtai ko-1 arklius atvedė daug ūkinin 
krizis, milionai bedarbių kapi- misijai visi virš minėti balsavi-

* talistinėse šalyse, p-J-’-----
bruzdėjimai, neduoda viešpa- [
’-- Sų skaitymo komisija, turėjo

[pilniausią galią balsus skaityti 
_”."v dr patikrinti sulyg savo geriau- 
Plles šio supratimo. Baigus darbą,

[balsų skaitymo komisija

Daugeli
bedarbių mai, kurie tik buvo prisiųsti į! ropTi itr-mke 

l viešpa-'A.P.L.A. Centrą. Minėta bal- . 1 j n •

■(yhių. Jau atlaikyta.141 “nu- 'a.P.L.A. Centro R Komitetą | 
. ’ v.°. ei enciJa> ls“, ateinahčiam terminui išrinkti;

didelių armijų į mažus būrius,: leista tūkstančiai knygų neva u, fe e j m sekanti draugai- bet labai ginkluotus, kalba ir ’prieš karą ir nusiginklavimui, i Centro pirm F' Rodgers, įice , 
Vokietijos karinis ekspertas bet gyvenime p"-’*-----i- -
generolas Sekt savo knygoje: karan labai didelis, kelis kar- 
“Didelė ar maža armija”: /

“Daugybė faktų kalba už tai, .sirengimą 1914 metų. Ir ank- Urbonas Geo Urbonas ir 
kad esamas didžiules armijas sčiau ar vėliaus vėl užsilieps- J Miliauskas 
reikia paskirstyti į mažas, bet, 
technikiniai labiau ginkluo-'

V tas”. Ten pat jis kitoje vieto-' 
j e tvirtina:

“6e abejonės, busimasis ka-__________________________
ras bus ore karas, bet daryti iš-1 vynes, kaip Sovietų Sąjungą.!

prisirengimas p-jrm< į<. Stašinskas, sekreto- 
, , . , . . . ’ rium J. Gasiūnas, iždininku J.

,tus pralenkęs pirmkannj pri- Yasadavičia, iždo globėjai: J.

nos karo gaisras.
u , Plati ir aiški atskaita bus

Darbininkų pareiga budėti patalpinta į organą “Laisvę”,
ir karui iškilus atsukti ginklus baiSų skaitymo komisijos.
prieš savo klasinius priešus.
Darbininkai neturi kitokios tė- j

vadą, kad oriniai laivynai iš Į Jų pareiga ją. ginti ir įkurti 
šimtų orlaivių, ir net tūkstan-i tokią pat sistemą ir pas save 
čių, išspręs busimame kare per- ■ 
galę, reikėtų daryti klaidą”. į 
Ir jis daro išvadą,, kad galu-j 
tiną karo pergalę išspręs saus-;
žemio armija, paskirstyta į ne-1 
dicfelnte karinius būrius, bet 
labai apginkluotus.

Anglijos karo žinovas ir ra-, 
šėjas savo knygoje “Nauji ke-' 
liai dabartinės armijos” Tvirti
na :

z “Su pagelba mechanizuotos1

namie.
D. M. Šolomskas.

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. Distriktas Pašalino 
Narį Už Stengimąsi Gauti 

Politikieriaus Darbą
Po ilgų diskusijų, kurios tę-

. . ~ sėsi per porą valandų, Cleve-1
armijos šalis gali būti atakuo- į iando Distriktas, T. D. A. vien- 
ta greitai vienu ir tuom pat ^alsiai prašalino iš T.D.A. or- 
laiku ant jos rubežių ir ant1 
šimtų kilometrų gilumoj, taip, j 

^kaip orlaiviai yra tam, kad at- i 
lakuoti gilufribj ant šimtų kilo
metrų, o ne rubežiuose. Pir- p0 atlankimo konferencijos 
miaus, ypatingai tvirtos šalys, d.A. delei Generalės Amncsti- 
turėdamos galingas armijas ir 'jos politinių kalinių. Jis ap-| 
laivynus, jautėsi ramiai. At- siėmė į, komitetą ir smarkiai 
eityje to jau nebus. Realį darbavosi. Po mėnesio jo dar- 
karo pavojų jaus kiekvienas pi- buotės, pasirodė, kad jis dirbo 
lietis daug daugiau, negu pra-; daugiau savo karjerai, negu 
eityje”. darbininkų reikalams. Be or-

Generolas Debenei, buvęs ganizaeijos žinios, jis prisiren- 
vadas Francijos karinio štabo gė kandidatuoti į miesto tary-

> rašo: ,bą. Dargi pasistengė prikal-
“Karai tęsiami per paskuti- binti tūlus T.D.A. narius agi- 

ųį šimtmetį pagelba galingos 
industrijos. Naudojimas spro
gstančios medžiagos ir gazų dar 
nesutrumpino karo laikotarpio 
bėgį. Galimas daiktas, kad 
ateityje bus naudojama elek
tros pajėgos karo lauke žmo
nių žudymui, ir tas įneš karo 
eisenoje permainas.”

M Visos buržuazinės šalys yra darbininkus, kaip paprastai to- 
susirūpinusios prirengimui vi- kie politikieriai elgiasi, 
sų gyventojų ilgam karui ir 
karui, kuris bus ne tiktai va- 

W dinamame fronte, bet giliai ir, 
užpakalyje jo. Daugelis karo' 
žinovų Įrodinėja, kad busima- • 
me kare karo frontas tęsis ant i sigynimas nėra tam, kad kokį 
šimtų mylių gilumon.

Anglijos generolas Ironside, tam, kad kovojus už darbinin- 
kuris komandavo jos karo jė
gas 1918-1Q mm., pasiustas Į 
Archangelsko frontą 
vietų Sąjungą, savo

prieš So- 
knygoje

Vt 
A.P.L.A. nariai tėmykite.

Juozas Miliauskas.
A.P.L.A. C. Sekret. 
626 Woodward Ave 
McKees Rocks, Pa.

HAVERHILL, MASS.

Nusisekęs Tarptautinis 
Parengimas

Gegužės 2 d. T. D. A. lietu-' 
vių ir rusų skyriai turėjo su-1 
rengę koncertą su šokiais.; 

^Koncerto programoj dalyvavo' 
Šie menininkai: Vietinis Lais-[ 
vės Choras, vadovaujamas M.[ 

sudainavo “In- 
ir kitas dainas!

ganizaeijos Joseph Barry, kurį Pauliukaieiį 
j pripažino neteisingu ir pavo- ternacionalą’ 
jingu elementu organizacijai. į ,abai vykusiai. “ig? Kubiliūnas

J. Barry tapo darbščiu nariu Bostono dajnavo S0,0; h. joj 
’ i,’jo dainomis buvo labai visa 

i publika užganėdinta, nes buvo 
'iššauktas net kelius sykius.1 
Seserys Pauliukoniūtės sūdai-1 
havo labai puikiai. A. Marty- ■ 
nov iš Peabody dainavo solo1 
ir visi atsilankiusieji gėrėjosi; 
jojo dainomis. A. Praviedni- ■ 
kiūtė iš Bostono smuiką grie-. 
žė. Finenkutė ir dar du i 
berniukai (kurių neteko man I 
pavardžių sužinoti), sudarė; 
bandžio trietą ir labai puikiai į 
paskambino.

Publikos buvo pilna rusų i 
svetainė. Viršpaminėtas pa
rengimas davė pelno $35.00. 
Taipgi turiu pažymėti ir tai, 
kad į pažymėtą sumą pinigų 
įeina ir dviejų drg. aukos :i 
drg. J. Finenkos auka $6.00 ir 
drg. F . Brandolini $1.00.

! Draugai rusai suteikė savo sve- 
jtainę del viršpaminėto paren-Į 
;gimo veltui. Taipgi ir visi me-1 
nininkai, kurie dalyvavo išpil- į 
dyme programos, nei vienas • 
nereikalavo už savo darbą jo
kių atlyginimu. Tad varde T. 
D.A. tariame širdingą, ačiū vi- 
s i e m s, taipgi aukotojams. 
Likusis pelnas $35.00 tapo pa
siųstas T.D.A. distriktan.

Rengimo Komisiją.

bą. Dargi pasistengė prikal-

tuoti už jo kandidatūrą, saky
damas: Kuomet aš būsiu iš
rinktas, T.D.A. turės vieną Ta
rybos narį valdžioj, kuris sto
vės už organizaciją. Tokiu 
būdu, pasirodė, .kad jis norėjo 
dasigauti į valdžios įstaigą 
darbininkų parama, o paskiau 
būtų kovojęs prieš tuos pačius

T.D, Apsigynimo Distriktas, 
patyręs to pono ‘tikslus, išme-! 
tė iš organizacijos.

Tarptautinis Darbininkų Ap-

poną įstačius į šiltą vietelę, o

kų reikalus. Tą turi suprasti 
kiekvienas stodamas į šią or
ganizaciją. •

Žinąs.

STOCKHOLM. - 
Adalu eina medžio darbi
ninkų streikas. Valdžia pa
siuntė gerai ginkluotą ka
riuomenę streiko numalši
nimui. Padaryta kruvinas 
užpuolimas ant darbininkų. 
Penki streikieriai nudėti: 
ant vietos. Sekmoje to, pa- i 
skelbta visuotinas streikas, j! saĮnogono, 

kurio čia labai daug gami
nama. I

Dabar madnas dalykas-j SKAITYKIT IR PLATIN- 
bekonai, kurių kaina nu- KIT “LAISVĘ”

Draugai ir Draugės! Ilgai lauktoji knyga “Alio
jus” jau apdaryta. Knyga graži, didelė ir gera; 800 
puslapių apysaka. Jau siuntinėju kuopoms.

Kuopos gaus knygų, einant nuo žemesnio nume
rio. Tik tos kuopos gaus knygą, kurios yra pasilno- 
kėję už 1931 metus. -Tas jau buvo kelis kartus pra
nešta.

Nei vienas narys negali gauti iš kuopos knygą 
“Aliejus,” jei jis nepasimokės už 1931 metus. Išim
tis tik su bedarbiais ir tais, kurie del ligos ar kitų 
priežasčių nepajėgia užsimokėti.

Kuopos, kurios jau yra prisiuntė pinigų už šiuos 
metus, gaus didesnį skaičių, negu narių pasimokė jo. 
Tas daroma tam, kad kuopų valdybos galėtų tuojaus 
duoti nariui knygą, kaip tik jis pasinĮoka savo duo
kles.

Taigi, visi draugai mokėkite duoklės kuogreičiau- 
siai ir gaukite taip brangią knygą. Kuopos, kurios 
dar neprisiunte už 1931 metus duoklių į Centrą, kuo- 
greičiausia tatai padarykite, Tokių kuopų yra ne
daug, bet yra. Jeigu jos neprisiųst mokestis, tai, pa
darius knygos ekspediciją, bus paskelbta jų nume
riai spaudoje.

Centras jokių nusileidimų negali daryti, nes ši 
knyga suviršum $2,000 reikalavo pridėti iš 1931 me
tų įplaukų. Todėl ji yra duodama už pabaigą perei
tų metų ir pradžią šių metų.

Apysaka labai naudinga. Centras atspausdino 
jos nemažą skaičių. Kuopos galės dar ir pardavinė
ti ja, Knygos kainą padarėme kuomažiausia, tiktai 
$2.50.

Kuogreičiausiai siųskite savo duokles į Centrą!
D. M. šolomskas, 

ALDLD. Centro Kom. Sekr. ir Knygius.

Greitas Laivu Patarnavihias j Europą 
< 

Per Hamburgą Mūsų Moderniniais Laivais 
HAMBURG DEUTSCHLAND

ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė. Taipgi . 
reguliariai išplaukimai mūs populiariais 

kambariniais laivais: |
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai sū Lietuva 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
agentus mūsų .

1 Nambuhg-Amhhcan Line
39 BROADWAY, NE ’i OR K

M '1 ■•■u--. ■> ijray.ni'

; DETROITO LIETUVIŲ DARBlNOU APTIEKUS
: čia rtfftdasi" dvi li^tūvilkoa aptfefesg; kūritisė gMhtifi pirkti tftlš- 

tiis daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KI8HON, Apltiekonu;

8701 JOS. CAMPAU AVE. iūttM CHŽ1NE
s Savininkas
ST., DETROIT, MICH. 

......... .n..tini !■< i

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.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry' St.
Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue £ Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

•-‘-—‘.—r rrrr. ■ r i r ■_ ■ i.n i. ■ u — n ~ — «

Kas yra didžiausias žmogaus prieias?—šaltis, 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačių

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių Šalčių nebijo. Už 75c už 

žino priešo!

yra
ną . r .
kietėjimą—kuris žmogui paganai- . r , ___
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, haks'ą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Knn«na« Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

tai kanuolė priež kitų amii- 
žmogaus priešų—vidurių už-

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami piniges su auvo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonei 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip' vartoti.

Vardas—
U G______
Mieštas

.Street gzz Avenbe
Stats_________

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechaniką ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengto.! Amato MokyHbi. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir 1b- 

I skirstymas įvairių rūšių. motorijĮ.
| elektrines sistemos, batarejos, mag

netai, pradėto,iai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušerne pilno inecnamško kursoAtsižvelgiant į bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

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

Atdara šiokibtnis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare.- Sete* 
madieniais 10-tą vai. i^a iM 2 vii. pa nięt .

NEW YORK AUTO SCHOOL m___ .
228~2nd A VENUE, Kifiipis 14fh St. NEW YORK, W. IV
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VIF TIN F Q INIA Q ,š Ateivi,J GyninwV 1 JCi u i11 I. V* M Tarybos Darbuotės

Rytoj Aido Choro 
Linksmas Išvažiavimas

i šešių Mėty Mergaitė

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
2-rą vai. po pietų, Klashus 
Clinton Parke, Betts ir Mas
peth Avė., Maspeth, L.I., įvyks 
linksmas Aido Choro išvažia
vimas. šokiams grieš geriau
sia Wm. Norris Orkestrą. Bus

Savo Sesutę
Independence Bark, Elmont. 

L. L, šešių metų .
Regino rado savo tėvo revol-1 
verj ir žaisdama juomi paleido i 
šūvį į savo seserį dviejų metų ■ PanlFJ 

puiki programa, kurios išpildy- amžiaus, 
me dalyvaus visos New Yorko !ViL šalę kairiosios akies, 
apielinkės darbininkiški cho- laimingąją mergaitę nuvežus į

Pereitą trečiadienį, geg. 13' 
d., New Yorko, Įvyko Ateivių, 
Gynimo Tarybos i 
susirinkimas, kuriame . dalyva-! 
vo nemažas skaičius delegatų j 
nuo daugelio darbininkiškų1 
organizacijų. Po viršininkų 
raportų sekė plačios diskusi-

Iriame ateiviai darbininkąi 
gautų reikalingas informaci
jas visuose atsitikimuose, kaip 
i tai laike areštu ir kitokių per-

PARDAVIMAI

praplestas į
I {^MIRTYS—LAIDOTUVES J

4ntonetta i-108’ kuriose ėmė dalyvumą di
Adomas Bernotą, 44 metų

1. Bus laidotas geg. 18 d., 
Jono kapinėse.
aidotuvių apeigomis rūpi-

rai.
Visi New Yorko lietuviai 

dalyvaus šiame išvažiavime. 
Jau gavome žinių, kad visų

PARSIDUODA ice cream, stationery 
ir kandžių 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)

Mm

Telephone, Stagg I-S810

LORIMER RESTAURANT
Liežuvių Valgykla

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

su kitais, arba rainiai pasiskaityti.—Syki 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAl
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

džiuma delegatų.
Nutarta tuojau pradėti kam- 

l už pritraukimą dau- 
šūvis pataikė i gabjda“Si«:1 organizacijų prie Al- 

Ne_įeivių Gynimo Tarybos, lo at- 
B'siekimui panaudoti visus ga

limus būdus. Nutarta šaukti 
kitakalbių organizacijų konfe- parsiduoda hu<Vr!w. 
rencijas, kviečiant jas išrinkti 
delegatus ir prisidėti prie A. 
G. T. Kitakalbių organizacijų j 
delegatai turi energingai pa-j 
sidarbuoti, kad pagelbėjus1 
Centraliniam Miesto Komite
tui tą darbą atlikti pasekmin
gai.

Taipgi nutarta tuojau Įsteig
ti legalių patarimų skyrių, ku-

ligoninę ir apžiūrėjus, 
dė, kad ji gali mirti.

Kalbamų mergaičių 
tuojau buvo areštuotas

pasiro-

U z ne-

linsi

Važiuojn j

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

apielinkių kolonijų chorai ir tegalį laikymą šautuvo.
jaunimas rengiasi 
smagumu atvykti, 
ji irgi. nepasilieka.

Nėra abejonės, kad 
mutinis šiame sezone 
vimas bus didžiausias 
giausias.

Brooklyniškiai, nei 
nepasilikit neatvažiavę!

Įžanga 50c.

su dideliu
Suaugusie-; Kalinys Reikalauja Teismo

šis pir- Protokolo ir Sako Įrodysiąs,
įsvazia- 
ir sma- Kad Jis Esąs Nekaltas
vienas I Distrikto advokatas Geogh- 

i an, Brooklyne, išdavė leidimą 
pristatyti teismo protokolą P.

I Pazumui į Sing Sing kalėjimą, 
įkuriame jis yra uždarytas 
ilO-čiai metų už vagystę. P.
Pazumas to protokolo reika
lavo ir tikrino, kad iš jo įrody- 

. siąs, jog jis esąs nekaltas. Jis 
taipgi kaltina policistą, kuris 
jį areštavo tuo laiku už žiau- 

„ 1S rų elgimąsi ir mušimą jo taip, 
JosJ<ūnas dabar pasar-,|.aj |OS priežasties vėliau 

----------- ^LjJijis netekęs regėjimo viena

Mirė Alena Pajauskienė;
Sūnus Taipgi Ligoninėj

Bushwick ligoninėje, Brook
lyne, mirė Alena Pajauskienė 
penktadienį, 8:15 vai. iš 
ryto. < 
votas kambariuose sūnaus An
tano Pajausko po num. 1095 
Halsey St., Brooklyne. !

Alena buvo sesuo žinomo
mūsų darbuotojo drg. f. Abe- Bedarbė Skaudžiai Atsiliepia 
ko. Ji priklausė Darbininkų 
Susivienijimo pirmai kuopai i 
ir buvo narė Moterų Darbiniu-1 
kių Susivienijimo 132-ros kuo-i 
pos Ridgewoode. Mirė vos 
sulaukus 48 metų amžiaus. Jos Stella Minor, yedeja Guls 
mirties tiesioginė priežastis — Service Friendly League, pia- 
širdies liga. Be to, jinai jau | Pasekmes tyrinėjimo >e- 
nuo senai sirgo reumatizmu, p94 bių n* dirbančiųjų gyveni- 
Nuo reumatizmo, beje, kenčia’ 
ir jos sūnus Antanas Pajaus- Į 
kas, kuris šiuo laiku taipgi gu-!
Ji ligoninėje.
velionė paliko dar vieną sūnų 
Juozą.

Velionės kūnas bus iš namų I 
išlydėtas šiandien šeštadienį, 
3:30 vai. po pietų. Pakasy-■ 
nos įvyks 4-tą vai. po pietų, ’ 
Mount Olivet (Alyvų Kalno) 
kapinėse, dalyj vadinamoj 
Eastern Slope, ant loto num. | 
2092.

Draugai darbininkai, kurie i , . , , . .v,
tik galite, dalyvaukite laidotu- 6arbų abelnai yra išbuvę 
vėse, išreikšdami paskutinę pa
garbą mirusiai mūsų draugei, 
tarnavusiai darbininkų judėji-1 
mui.

Ant Jaunu Darbininku. Jie 
Labiausiai Išnaudojami

Imo. Iš jos pranešimų matosi, 
j kad pereitais metais abelnai 
I imant, dirbantieji šeimynų na- 

Apart 'Antano,1riai uždirbdavo po 10 dol. į 
savaitę kiekvienas, o siais me-, 
tais uždirba tik 4 dol. Atras- ( 
ta tokių šeimynų, kurios susi-.

’ įdeda iš septynių narių ir gyvo- 
’ Ina iš vieno nario uždarbio— 

. Kitos šeimynos, suside- 
( dančios iš keturių ir penkių 
j narių gyvena iš uždarbių ne 

didesnių, kaip 10 ar 12 dol. į 
savaitę.

Taipgi patirta, kad jieškan-

po 16 savaičių be darbo. Dar
bą gauti yra labai sunku. Ar- ’ 

iba tiesiog negalima, nebent! 
į jei kurie turi pažįstamų ir per1 
juos įsiprašo. !

Didžiuma bedarbių ir mažai 
į uždirbančių šeimynų jau ne- 
Įturi bankose nei cento pinigų 
j ir yra prasiskolinę giminėms ir 
kaimynams tiek, kad daugiau 
paskolų negalį gauti.

Šiandien, 2-rą vai. po pietų, Iš viršuj paduotų faktų aiš- 
prie 128th St. ir Lenox Ave.; kiai galima matyti, kad di- j 
prasidės didelė viso New Yor- džiuma^ darbininkų gyvena' 
ko darbininkų demonstracija, I pusbadžiai. Senesnieji šeimy-1 

■kurioje organizuotai dalyvaus ;nU nariai visai negali gauti' 
daugybė darbininkiškų orga- dnrbo. Jaunesniuosius bosai! 
nizacijų. išnaudoja iki kiek jie gali. Ra-i

Šią demonstracija ruošia lai-1 P°rtas taipgi parodo, kad di-i 
kinas bendro fronto komitetas 'dėlė didžiuma šeimynų tik ir | 
gelbėjimui devynių negrų jau- gyvena ant jaunuolių menkų 
nuolių nuo mirties Scottsboro, į uždarbių.
Alabama. j , .-------- -:-----------

visų New Yorko ir apieiin- Ligoninės Savininkas 
kių darbininkų pareiga yra M . n v.
masiniai dalyvauti ir išnešti IW1T6J0 Užknebti i SCią 
protestą prieš Alabamos vals
tijos bosus, kurie neteisingai Į 
nori išplėšti gyvastis jauniem 
negram darbininkam.

Šiandien Dalyvaukite 
Protesto Demonstracijoj

ir Kūdikį už Bilas

einamą kainą. Bizni.-: senas ir ejeroj 
vietoj, anąvvcnta Kairiomis taniomis,

j daugiam-ia v
■ jagarsinima.-

-kubekit na-
kites po No. 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y. (115-118)

REIKALAVIMAI

Sugavo Lioterijos Vedėjus

Pereitą ketvirtadienį York- 
įville teismabutyj teisėjas De- 
; Lukas turėjo galvosūkio, kol 
i išsprendė klausimą , ar ligoni-1 
i nūs savininkas gali pasilaikyti Į 
į kito vyro moterį ir kūdikį už | 
neapmokėtas bilas. Po ilgo1 

Ištyrinę-< svarstymo nusprendė, kad jis 
neturi teisės to daryti.

Pastaruoju laiku New Yor
ke tapo areštuotas lioterijos 
vedėjas J. E. M iro. 
jus, surasta, kad jis per tris 
metus ir pusę pasidėjo į ban-; ---------------------
ką $1,251,556. Taipgi suras- Scottsboro Bendro FrCJltO 
ta, kad jis nemokėjęs pajamų ir e •• n n i v • 
taksas valdžiai. Dabar jis :Konierenaja dus oekmadienj 
bus baustas kaip už vedimą1 
lioterijos, kuri yra nelegališ- 
ka, taip už nemokėjimą taksų.

Seaburio tyrinėjimo komisi
jos narys pridavė įrodymus, 
kad Miro pagelbininkas W. S. 
Brunder, kuris artimai dirbo 
su Miro, per šešis metus pasi
dėjo į banką $1,753,342. Po- 
Jięija Brunderio nesuranda.

Scottsboro nuteistųjų mirtin 
devynių negrų jaunuolių gyni
mui Bendro Fronto konferen
cija įvyks sekmadienį, geg. 17 
d., 11-tą vai. prieš pietus, Fi
nų Svetainėj, 15 W. 126th St., 
New Yorke.

Visų organizacijų delegatai 
būtinai turi dalyvauti

xPxrouw'urnPxawn
NAUJA LIETUVIŠKA

REAL ESTATE: Namai, Žemė

RESTAURACIJA
šiuomi’pranešame lietuvių vi 
suomenei, kuri vąlgo restaura.

PARSIDUODA 18 akrų farma, su 
gyvuliais ir padargais, 2 šeimynų 

namas, steam heat, miesto vanduo, 
gesa's ir telefonas. Del platesnių in
formacijų kreipkitės sekamu adre
su: F. M. Bertulis, Box 181, Strat
ford, Conn. Tel. 7-0973-M.

(112-117)

REIKALINGI 2 geri vyrai prie labai j cijose, kad mes atidarėme nau-i
1 gero biznio. T’uri įmokėti kiek pini- i ;n linf.nviška. valtrvkla no se-

IŠRANDAVOJIMAI
PASiRANDA VOJA frontinis kamba

rys, šviesus ir gražiai papuoštas, I 
dviem arba vienam draugui. Tik vie 
nas blokas nuo subway, paranku va- 

kur. Kas mylite švariai 1 
gyvent, kreipkitės pa:-;: , 

656 Metropolitan Avė.,,

žinoti bile 
ir gražiai 
S. Peleckas, 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steieius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

LIETUVIS

Norintieji ge
dauto 

navimo

patar-

ir už

kainą,žemą

nulifidimo va-

landoj- Šauki

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČiy
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS 
Rezidencija*. 13 sVest 3rd Street 

T el.: So. Boston 0304-VV

gų ir gali gauti apie $50.00 j savai
U>. Atsišav.kit greit. Smith, 65 I
William St., Newark, N. J. 1 14-116 Į

!“|ją lietuvišką valgyklą po se-[ 
kančių antrašu: -

150 LEONARD STREET 
Tarpe Stags ir Scholes Streets 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

'Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau- 

i racijas Montello, Mass., ir So. 
[Boston, Mass. Taipgi yra dir- 
I busi už kukarka keletoje lietu- 
į vių valgyklų Brooklyne. Ątei- 
I kite persitikrinti kaip skanūs 
1 čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valeri j a Balvočiutė, 
Josephine Tukiene.

Savininkės
KM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

| Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Į 
Permanent Waves, sulig vė-Į 
liausios metodos. Kurie atsi- į 
lankysite, gausite gerą, teisin
gą patarnavimą už prieinamą | 
kaina. Specials turime 4 die- i 

i nas kas savaitę. Nukerpame 
■arba išmazgojame ir sugarbi- 
niuojame už vieną dolerį

Marcei arba Finger

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoh Cigary
513 GRAND
"js durys nuo 

šalo aptiekus
BROOKLYN, N. Y.

STREET
I.orimer Street

v 4\,ru AA4 omI'doyj*-

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
*10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS 
CIGARAI

fįĄKI^RiS.

Mūsų išdirbystė savo ei-1 
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista-1 
tome savo garsiuosius eiga-1 
rus ne tik į artimesnius mie-1 
stus, bet ir į tolimesnius. I 
Prisiunčiamee pašta^pigiai ir j 
greitai.

J. Naujokių Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway, 
Brooklyn, N. Y.
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 9

7 ,>»H ■’

(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.

be

Fdoderniškiausi Įtaisymai
Varpas Bakery, 38-40 Stagg Si., Brooklyn, N. Y.

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES > 
Lietuvis Fotografistas 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
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

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ifibalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinfijimams.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

231 Bedford Avenu© 
BROOKLYN, N. Y.

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

(Levandauskas)

TEL., STAGG 2-0783

MOT. -Fbiogtafas
mBĮIL ’ i 214 Bedfoti Ave^Brodklyn 

" 7'e?:;Gr«riptiinrj 9-7S5X;- iv 
-J ■■ Geriausia Studija. Brooklyne. Ateikit Persitikrinti

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais neužtiaukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį viduriu malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikam*, kedikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60e, per paltą •5c

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės tių receptą dalys, gydytojų už-a 

kjrtnu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes
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taip pat tunme žolių ir gerą sandėlį gyduolių, Akučiu 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO AITIEKA
I*. J. KUNDROTĄ, BavhiinkLr.

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvčs Tel., Greenpoint 9-2017-2860-8514

lUdrpklt iį skelbime U *rlsi«skll kartu «u afeakjMR.

o.

O




