
KRISLAI
Ko Tie žmonės Nori?
Patys Save Nusimaskuos
Prieš Mus Stovi Dideli

Darbai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Iše»”a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

117 editoriale“Vilnies 
skaitome:

“Salaveičikienė, kuri raporta
vo (ALDLD. 104 kuopos susi
rinkime) kaipo suvažiavimo de
legatė, pareiškusi, buk d. Bim
ba reikalavęs Meldažio samdyti 
policiją suvažiavimui ir, kita, 
Kompartija turėjo surinkus 
žmones (su kirviais), kurie bu
tų, sudaužę ‘Vilnies’ mašinas, 
jei opozicija butų suvažiavimą 
laimėjusi.”

Butų, žinoma, netiesa sakyti, 
jog ta moteriškė staiga neteko 
proto ir todėl tokią provokato
rišką nesąmonę išplepėjo. Taip 
pat butų duodama jai perdaug 
kredito, jeigu sakytumei, kad 
ji iš savo locnos galvos šituos 
šmeižtus leidžia. Juk jei aš 
neklystu, dar nė vienas iš opo
zicijos žmonių viešai Salaveiči- 
kienės nepasmerkė už šitą 
šmeižtą. Pasirodo, kad tūli 
žmonės yra užsispyrę tęsti to
liau ardymo darbą. Jie neturi 
kitokiij argumentų prieš Komu
nistų Partiją bei Centro Biurą, 
tai griebiasi šitokių bjaurių in
sinuacijų. Tą tūli darė po 
“Laisvės” suvažiavimo. Tą da- 

(bar panašūs elementai daro po 
‘Vilnies” suvažiavimo.
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Sako, Sovietų Laivas 
Išgelbėjęs Kalinius

ATHENS, Graikija.—Val
džia skelbia, kad nesenai iš 
kalėjifno pabėgo 8 komunis
tai kaliniai. Tuo tarpu ne
toli nuo kranto buvęs So
vietų Sąjungos laivas ir 
juos paėmęs. Gi Graikijos 
karinis laivynas buvo užim
tas kariniais manevrais, tuo 
būdu nebuvę kam Sovietų 
laivą vytis.

Atidėjo Svarstymą 
Nuteistų Mirtin

Apeliacijos

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

RIETENOS LIETUVOJE TARPE BURŽU
AZ1NIU PARTIJŲ DELEI RINKIMŲ 

Į SAVIVALDYBAS

Nesu savo gyvenime matęs 
bei sutikęs Meldažį. Nežinau, 
nei kaip jis atrodo. Pirmu sy
kiu Meldažio svetainėj buvau 
kokie trys metai atgal. Antras 
sykis tai buvo šitas “Vilnies” 
suvažiavimas. Drg. Stasiukėlis 
savo mašina nuvežė mane ir ke
lius kitus draugus. Kaip įė
jau svetainėn, nebuvau iš jos 
išėjęs laukan, ar net nulipęs 
žemyn laiptais iki po suvažia
vimo.

Svetainę samdė ir visus su
važiavimo. prirengimus darė 
buvusių direktorių didžiuma. 
Taigi tie, kurie dabar šitokius 
provokatoriškus melus leidžia 
ant manęs, ar ant kitų partijos 
poziciją gynusių draugų, patys 
save nusimaskuoja.

Taip pat ir su tos moteriškės 
sapaliojimu apie Komunistų 
Partiją. Partija jokių žmonių 
su jokiais kirviais (beje, kur 
jūs matėte, kad kirviais kas ge
ležį kapotų!) nebuvo surinkus 
ir apie jokį mašinų daužymą 
negalvojo. Tie “žmonės” i r 
tie “kirviai” tai yra apiakusių 
žmonių desperatiškos vaizduo
tės daviniai ir pasiryžimas vi
sais būdais kurstyti lietuvius 
darbininkus prieš jųjų vienati
nį revoliucinį vadą—Amerikos 
Komunistų Partiją.

pusbrolis miręs, 
žinoma, prasta 
Atidėjimas vei-

SCOTTSBORO, Ala.-Tei- 
sėjas Hawkins nukėlė svar
stymą nuteistų jaunuolių 
mirtin apeliacijos į birželio 
5 d. Priežastis paduotą ta, 
kad jojo 
Bet tai, 
priežastis
kiausia padaryta su tuo 
tikslu, kad davilkti visą da
lyką kuoarčiausia iki nužu
dymo dienos. Mat, nužudy
mo diena paskirta liepos 10. 
Antra, Alabamos buržuazi
ja pradėjo dar negirdėtą 
kampaniją prieš Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą 
ir jojo advokatus.. • Tuomi 
norima sukelti 'nusistaty
mas prieš nuteistus jaunuo-

Apeliacijos svarstymo ati
dėjimas padidina jaunuo
liams pavojų. Jų gyvybei 

: gelbėjimu turi i
Ivisas darbininkų judėjimas

Palaidojo Nužudytus 
Streikierius

KAUNAS.— Kruvinasis 
Smetona taip sutvarkė sa- 
vivaldybų rinkimų įstaty
mus, jog rinkimuose darbi
ninkai ir tarnautojai .nega
lės dalyvauti, nes jie neturi 
nuosavybės. Tai fašistų 
skymas kontroliuoti savi- 
valdybas iš viršaus.

Kauno miesto savivaldy- 
bų rinkimams pravesti Sme
tona paskyrė komisiją. Jon 
buvo skiriamas ir p. Bieli
nis, socialdemokratas, bet 
■jis atsisakęs įeiti.

Liaudininkai, krikščionys 
demokratai ir socialdemo
kratai nusprendę sayivaldy- 
bų rinkimus boikotuoti, tai 
yra, juose nedalyvauti. Tuo
mi jie pareikšią savo pro
testą prieš naujus įstaty
mus.

Vadinasi, buržuazinės 
partijos pešasi, bet, žinoma, 
ne už principą. Fašistai,

tai ir krikščionys demokra
tai lygiai sutinka palaikyti 
išnaudojimo ir priespaudos 
tvarką. Bet skirtumas pa
sidaro priemonėse. Fašistai 
eina atviros ginkluotos dik
tatūros keliu. Gi anos par
tijos nori kapitalistinę tvar
ką gelbėti pasigavimu liau
dies į savo bučius.

Ekonominis Lietuvoje 
krizis sukėlė jų protestą 
prieš fašistus. Juk metai ar 
daugiau atgal visi jie sugy
veno kaip broliai. Bet kri
zis paaštrino klasių santi- 
kius. 
ku ir 
m as.

išmesti iš stubos juodvei- 
džių šeimyną, kuri gyveno 
po num. 3617 Warren St. 
Bedarbių Taryba surengė 
pasipriešinimo demonstraci
ją. Kova tęsėsi pusę va
landos ir demonstracija ta
po išvaikyta tiktai po to, 
kai 11 draugų tapo suareš
tuoti.

SOVIETU SĄJUNGOS ATSTOVAI NU 
PLĖŠĖ MASKA NUO IMPERIALISTU

LONDONO KONFERENCIJOJE '

Prasideda darbinin- 
valstiečių bruzdėji- 

Komunistų Partijos 
auga. Liaudininkai 

socialdemokratai ir krikš
čionys demokratai nori kuo- 
ilgiausia pasilaikyti mases 
nuduodami, kad jie neva gi
na tu masių reikalus, kad 
ot, jie priešingi fašistų ak- 

liaudininkai, socialdemokra- lai diktatūrai.

75 NUOŠIMČIUOSE DIRBTUVIŲ 
DARBININKU ALGOS NUKAPOTOS

Vakar anksti ryto iš 
Dayton, Ohio, 650 karinių 
orlaivių išlėkė į New Yor- 
ką, 'kur bus laikomi kari
niai manevrai.. Iš New 
Yorko jau duotas pašauki
mas į Daytoną, kad New 
Yorko miestą “užpuolė prie
šai” ir “bombarduoja.” Tai
gi karinė oro armada sku
binasi “apginti” miestą nuo 
“užpuolikų.”

Šitaip Amerikos imperia
listai.. miklena savo karines 
spėkas naujam imperialisti
niam karui.

LONDON.—Kviečius eks
portuojančių šalių konfe
rencija smarkiai sudrebėjo 
nuo Sovietų Sąjungos atsto
vų pasiūlymo ir pareiškimo. 
Imperialistiniai atstovai 
Anglijos, Kanados, Jungti
nių Valstijų ir kitų šalių 
tapo iškelti aikštėn ir paro
dyti, kad jie yra dirbančių
jų masių neprieteliai, kad 
jų tikslas buvo pagelba ši
tos konferencijos pasmerk
ti tas mases nuolatiniam al
kiui.

Jungtinių Valstij
talistinių plėšikų atstovas 
pasiūlė, kad visos šalys su
tiktų sumažinti kviečių po- 
sėlį ir tuom būtų palaiky
tos augštos kainos. Lenki
jos atstovai pasiūlė, kad nu
statyti kviečių kąiną ir pi
giau neparduoti. Sovietų 
Sąjunga pareiškė, kad abu

šie pasiūlymai yra bjaurus 
užsimojimas ant vargingų- 

Sumažinimas 
duonos kiekio ir palaikymas 
augštos kainos padidins pel
nus kapitalistams, o alkį 
reikš darbininkams. To no
ri kapitalistinės šalys, bet 
niekados tam nepritars dar
bininkų respublika, kuriai 
rūpi ne pelnas saujalei, bet 
gerovė plačiosios liaudies.*

Buržuazinė spauda dabar 
rėkia, kad konferencija bai-

kapi- gia pakrikti, nes be Sovie
tų Sąjungos pritarimo bile 
sutartis butu be reikšmės. 
Gi Sovietų Sąjunga neprisi
dės prie jokios sutarties, 
kuri būtų atkreipta prieš 
darbininkus ir valstiečius. 
O ’kitokios sutarties impe
rialistai Amerikos, Anglijos 
ir kitu saliu nenori.

masių

Nukerta Algas 
Rumfordo Popieros 
Darbininkam

100,000 Audėjų Strei 
kuoja Francijoje

‘Prieš mus stovi milžiniški 
revoliuciniai darbai. Aštriausi 
nuolatos kylanti klasių kovos 

^mūšiai Amerikoje šaukte šau
kia, reikalautę reikalauja bend
ro revoliucinio pasiryžimo, ben
dro revoliucinio darbo, bendri] 
revoliucinių pastangų. Mes tu
rime dalyvauti tuose mūšiuose. 
Mes turime užimti savo vietą 
juose, kaipo bolševikai, kaipo 
kovotojai. Visas musų lietuvių 
darbininkij judėjimas turi but 
metamas į tuos mūšius. Kiek
vienas sveikas, ščyras revoliu- 

« . cinis elementas turi but sumo- 
A bilizuotas toms kovoms. Kiek- 
, vieno tikro kovotojo pareiga 

stoti po Amerikos Komunistų 
Partijos ir Komunistų Interna7 
cionalo vėliava. 1 ■

Tokioj dvasioj, tokioj pras
mėj Centro Biuras išleido savo 
pareiškimą po “Vilnies” suva
žiavimo. Bet vietoj atsiliept į 

’"*7 tą Biuro pašaukimą nuoširdžiai, 
teigiamai, tai tūli sklokos žmo
nės Chicagoj ir Brooklyne su
šilę leidžia naujus provokato- 

£ riškus šmeižtus, naujai organi- 
* zuojasi kovai prieš Komunistų 

Partiją ir prieš Centro Biurą. 
Prieš tuos elementus turime 
kovoti. Nuo jų turime apsiva
lyti. Suvažiavimai ir konferen
cijos praėjo, 
ir rezoliucijas 
gyvenimam

Dabar taringus 
turime Vykinti

žodis į buvusios opozicijos 
raugus. Kurie nepritariate

Gegužės 21 d. tapo palai
dota 5 streikieriai, kuriuos 
nužudė Švedijos policija 
Aadaleno distrikte. Tai bu- 

įvo karingi miškų darbinin
kai. Iš visų apielinkių su
plaukė į laidotuves 25,000 
darbininkų. Grabai buvo ap
dengti raudonomis vėliavo
mis. Ant kapinių komunis
tai pasakė įspūdingas pra
kalbas. Visoje Švedijoje 
miestuose darbininkai 10 
minutu laike laidotuvių su-

NEW YORK.—Valdžia ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos biurokratai tyčia slepia 
faktus apie tikrą padėtį-al
gų Amerikos pramonėje, 

susidomėti Jau senai iš visų kampų ei
na žinios, kad bosai begai- 
lestingai kapoja darbinin
kams algas, bet prezidentas 
Hooveris, taip pat ir ponai 
Green ir Woll tvirtino, kad 
jokių kapojimų nėra.

Dabar stambus- kapitalo 
organas “The New York 
American” paskelbė: “Vie
nas galingas bankieris at
sako už pareiškimą, jog ga- ninku klasei akis

Ii būt 75 nuošimčiuose ša 
lies dirbtuvių vienokioj ai 
kitokioj formoje darbinin
kams algos tapo nukapo

O dabar prasidėjo naujas 
algų kapojimo sezonas. Jau 
atvirai bosai -kalba, kad tu
ri algos eiti žemyn.

Darbininkams reikia or
ganizuotis į revoliucines 
unijas po vėliava Darbo 
Unijų Vienybės Lygos, ši
tie algų kapojimai 
atidaryti Amerikos

GREEN BAY, Wis.— Ge
gužės 21 d. George A. Ri- 
chardon, 50 m., prezidentas 
McCartney National Ban
ko, nusižudė savo kambary
je. Jo gimines spėja, kad 
nusižudęs del ligos.

turės 
darbi-

Kitas bankierius nusišo
vė, Elmer Funk, Bethlehem, 
Pa., atėjęs į darbą Trust 
Company banke. Jis buvo 
70 m. amžiaus. Priežastis

RUMFORD, Me.— Milži
niško Oxford popieros fab
riko bosai paskelbė, kad 
darbininkams algos nuker
tamos ant 10 nuoš. 'Nukir
timas įeisiąs galion su bir
želio 1 d. Darbininkai tu
rėtų tuojaus organizuotis 
no Darbo Unijų- Vienybės 
Lygos vadovybe ir eiti ko
von prieš algų kapojimą. 
Ten dirba daug lietuvių 
darbininkų. Jie turėtų pra
dėt veikimą.

ROUBAIX,. Francija. — 
Išėjo į streiką šimtas tūks
tančių audėjų. ‘ Stręikė 
smarkiai darbuojasi Fran
ci jos Komunistų Partija. 
Daug draugų suareštuota. 
Streikas kilo prieš algų nu- 
kapojimą.

Valdžia bando streiką už
baigti darbdavių naudai. 
Darbo ministeris Landry 
pasiuntė pakvietimą darb
daviams ir senosios unijos 
biurokratams atsiųsti pas jį 
delegatus delei konferenci-

nežinoma

vas atsisveikino su žuvu
siais draugai. P’d č i a m e 
Stockholme komunistai su
rengė demonstraciją, kurioj 
du žymūs darbuotojai tapo 
suareštuoti.

Nepaprastas Lietus

Gegužės 5 d. Jonišky ir 
apylinkėje' taip nepaprastai 
smarkiai ėmė lyti, jog per 
palyginti ūmą laiką gausiai 
iškritęs vanduo apsėmė lau
kus, vieškelius ir plentą.

butkinių ir 'strazdinįų gaivalų 
provokatori^kiems melams, ku
rie trokštate bendro, sutartino 
darbo, ? kutfįe priešingi tolimes
niam sklękos gyvavimui ir vei
kimui prieš. Komunistų Partiją1, 
atvirai , spaudoje , bei. susirinki
muose pasmerkite tų gaigalų 
darbus. Jūsų tylėjimas juos 
tik padrąsina. '

Sunešė Atgal Rakandus;
Maršavo po Raudona Vėliava

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Geg. 20 d. susirinko 300 
darbininkų ir sunešė atgal 
į stubą vieno bedarbio ra
kandus, kuriuos buvo išme
tus laukan miesto policija. 
Policija bandė demonstraci
ją išvaikyti, bet nepajėgė. 
Paskui darbininkai marša
vo gatvėmis; nešini raudo
nas vėliavas ir iškabaš pro
testuodami prieš bedarbių 
mėtymą iš namų.
110,000 Biblijų
Iš New Yorko į Londoną :

NEW YORK.— čia vh- 
kar gavo užsakymą Wil
liams Collins Co*, ant 110,- 
000 biblijų. W. Collins sa
ko, kad istorijoj nebuvo to
kio didelio užsakymo jokių 
kitų knygų, kokį jis gavęs 
iš Londono ant biblijų. Vei
kiausiai, MacDonaldas pasi
ryžo biblijų pagelba vykinti 
“socializmą.”

Kada bedarbė slegia dar
bininkus, tai vietoje duonos, 
bus brukamos biblijos, slo
pinimui darbininkų klasi
nės sąmonės. 1 f *

Burnoje Paskersta 
500 Sukilėlių

SIMLA, Indija.—Čia gau
nami pranešimai iš Burmos 
parodo, kad MacDonaldo 
valdžia savo kruviną darbą 
varo pirmyn. Ji nužudė 500 
sukilusių valstiečių. Nežiū
rint to, pranešimas 
sukilimas plečiasi.

DRAUGĄ LI DEPORTOU 
JA CHINIJON

Nese Socialistai Miesto Nuosavybę 
Parduoda Kapitalistam

sako

20,006,66 Bedarbių
GENEVA.—Net ir impe- 

rialistinės Tautų Lygos 
agentas socialistas Albert 
Thomas pripažįsta, kad 
šiandien pasaulyje yra 20 
milionų bedarbių. Bedarbių 
armija; dvigubai padidėjus 
bėgyje pastarųjų metų. To
liau tas ponas priverstąs 
pripažinti, kad tik Sovietų 
Sąjungoje nėra bedarbės. 
Apie So v. Sąjungą jis 
reiškia:

“Sovietų vyriausybė 
rūpinusi ne bedarbės 
blema, bet problema, 
sumobilizuoti užtenkamai 
darbininkų, kurių reikalau
ja nauji ekonominiai užve
dimai pagab Penkmečio Pla-

Willard E. Atkins, profe
sorius ekonomijos New 
Yorko Universitete, paskel
bė vakar gautą laišką nuo 
Harry E. Hull, imigracijos 
komisionieriaus, kuriame jis 
atsako į pasiųstą protestą 
jam profesoriaus' Atkinso, 
reikalaujant, kad. draugui 
Li būtų leista liuosnoriąi iš
važiuoti iš .Amerikos ten, 
kur jis nork ,

Sumušė, Paskui Atėmė 
Paspirta ir Uždarė

MILAN, Italija.— 
nai garsus muzikas Arturo
Toscanini nuvyko Itąlijon. 
Bet surengtam koncerte jis 
atsisakė griežti fašistų him
ną. Tuomet fašistai jį ap
kūlė, o dabar Italijos val
džia atėmė iš jo pasportą 
ir laiko uždarius Milano 
mieste.

Susekė Sovietinių 
Bumaškų Falsifikavimą

BERLYN.— Ačiū social
demokratams, Berlyno mie
sto taryba 104 balsais prieš 
100 nutarė parduoti priva- 
tiškiems kapitalistams mie
sto kontroliuojamą milžiniš
ką elektros firmą 
jos fabrikais. Iki
cialdemokratai rodydavo į 
šitą įstaigą, kaipo socializ
mo padarą kapitalistinėj 
valstybėj. O dabar tą “so 
cializmą” patys pardavė 
privatiniams kapitalistams, 
kurie sau pelną darys, lup

tų bumaškų už 83,000 dole-j darni nuo žmonių augščiau- 
sią kainą už šviesą.

visais

issi

susi

Imigracijos komisionie- 
rius sakosi, kad jis negalįs 
“laužyti” įstatymų ir todėl, 
nepaisant, kaip su Li galė
sią atsitikti, tai ne jo daly
kas. Jeigu draugas Li bū
tų tarnavęs kapitalistų rei
kalams, ponas Hull sulaužy
tų šimtus įstatymų, bet ka
dangi drg. Li yra komunis
tas, tai ponas Hull nori pa
laižyti jo kraujo per Chini- 
jos budelius. Tūkstančiai 
Rusijos baltagvardiečių yra 
suplaukę į Jungt. Valstijas, 
laužydami tuos įstatymus— 
p. Hull tyli. Darbininkai 
turi ,kovoti, už sulaužymą 
deportacijos įstatymų.

Čionai tapo 
susekta naujos pastangos 
falsifikuoti Sovietų bumaš- 
kas. Sučiupta sufalsifikuo-

nu

BROOKLYNE DEMONSTRACIJA DELEI
GELBEJ1M0 ASTUONIŲ JAUNUOLIŲ

Šeštadienį, gegužės 23 d., 1-mą vai. po pietų, Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas ir Lyga Kovai už Negrų Teises 
rengia demonstraciją prieš nuteisimą mirtin 8 nekaltų juod- 
veidžių jaunuolių Alabama valstijoj. Demonstracija įvyks 
prie pat Boro Hali, kampas Fulton ir Court Sts. Lietuviai 
darbininkai ir darbininkės raginami skaitlingiausia dalyvauk 
šioje svarbioje demonstracijoje.
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Nuostoliai Del Makbvecko 
• ! Paskolos

fI '
Gegužis, besiteisindamas 

del tų paskolų, savo straip
sniuose pareiškė, kad iš 
Makovecko paskolos nuos
tolių Susivienijimui nebus. 
N-a, o finansų komisija tvir-

Imigrantų Problemos
Išdeportavimias Ateivių 

Jūreivių >
Klausimas

lite pranešti, ar jūreivis, kuris
Ar rhan nega-

silpsti žmonai sekančius doku
mentus, kuriuos ji turi prista
tyti Amerikos konsului: dvi ko
pijas užlaikymo afideivitų; pra
nešimą nuo tavo darbdavio (ta
vo atsitikime nuo parapijos ko-

i, N. Y., under the Act of March 8, 1879

Sovietai Vėl Numaskavo Savo Priešus
Amerikos stambiųjų Ka

pitalistų organas, “New 
York Times,” gegužės 21 d. 
laidoj rašydamas editoriale 
apie Sovietų politiką Gene- 
voj, apie Litvinovo pasiūly
tą taikos paktą, pripažįsta, 
kad

. Sovietų Rusija šiandien turi 
tam tikrą priežastį jaustis 
tvirtesne, negu 'kada pirmiaus. 
Ji yra tvirtesnė, nes kitos ša
lys, perkenčiančios ilgą ekono
minę depresiją, nėra savimi 
užsitikrinusios.
Taigi, ir tasai kapitalistų 

didlapis priverstas pripa
žinti tą faktą, jog Sovietų

Išnaujo kapitalistai pasmarkino šauksmus prieš “dum- 
pinimą” produktų iš Sovietų Sąjungos į užsienius. Ka
me gi dalykas? Mat, dabartinėj konferencijoj Londone, 
kur dalyvauja ir dešimt kitų šalių, Sovietai per savo de
legaciją atsisakė sumažinti kviečių auginimą.

Sovietai sutiko padaryt sutartį su kitoinis valstybėmis 
apie kviečių daugio išvežimą į užsienius; bet jų atsto
vai reikalavo, kad Sovietams būtų pripažinta teisė 
parduot užsieniuose toks pat nuošimtis, kviečių, palygi
nant su kitomis šalimis, kokį nuošimtį svetur išgabenda
vo Rusija pirm pasaulinio karo. O tai yra nedidelis rei
kalavimas. Prisiminkime tik, kaip sparčiai Sovietuose 
žengia pirmyn lauko ūkis, o pinigai, gaunami iš kviečių’Sąjunga tvirtėja, o kapita- 
pardavimo užsieniuose, yra naudojami pirkimui mašine
rijos iš užsienių. Tatai, rodos, reikėtų laikyti kaip ir pa
prastu mainu. Bet ypač Amerikos kapitalistai staugia, 
kad tai būsią sovietinis “dumpinimas,” ir gana.

Jungtinių Valstijų atstovas McKelvie minimoj kviečių 
konferencijoj nesutiko eiti į jokias sutartis, koks nuo
šimtis kviečių galėtų būt išvežamas iš įvairių šalių: Jis 
pareiškė, kad Amerika gabens savo kviečius į užsienius, 
kiek norės ir kaip jai bus naudingiau. Sykiu jis davė ir 
Amerikos skurlupišką, bet neįvykdomą sumanymą—vi
siems abelnai mažiau kviečių auginti. Bet prieš Ameri
ką nieks nekelia panašių begėdiškų šauksmų, kaip prieš 
.Sovietus.

Iš Amerikos 1929 metais buvo į užsienius iškišta 16 
procentų visų pasaulio išvežimų; o iš Sovietų Sąjungos 

’išvežimai 1930 metais dar tesiekė tiktai pusantro pro
cento, taigi maža tik dalelė. Bet kapitalistiniai ir “so
cialistiniai” viso pasaulio laikraščiai spiegia vien tiktai 
prieš “dumpinimą” iš Sovietų; rėkia, kad savo išvežimais 
Sovietai “atima darbus” kitų šalių darbininkams ir tt.

Tie riksmai prieš Sovietus, kaip jau -žinoma, sudaro 
dalį kariškos kapitalistų mobilizacijos prieš juos. Geriau 
slapta susitarti prieš Sovietus juk buvo tikrasis kapita- 
listų tikslas ir laike šių Ženevos ir Londono konfe
rencijų, kurios buvo šaukiamos, neva viešai ir būk tai 
sutvarkymui tarptautinių ekonominių reikalų.

Bet Sovietų atstovai tose konferencijose su savo tai
kiais pasiūlymais dar sykį numaskavo įmperialistiriius 
savo priešus.

listinės šalys silpnėja. Už 
tai kapitalistinės šalys vis 
labiau priverstos skaitytis 
su Sovietų Sąjunga, priver
stos ją kviesti į Įvairias 
konferencijas. O prie to ka
pitalistinės šalys visu smar-1 
kurnu rengiasi prie karo 
prieš Sovietus.

Duoda Išrišimą Fabrikantams
Kaip užslėpt vagį—štai kuom dabar yra susirūpinęs 

Wm. Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas. 
O tas, ir tai dičkis, vagis yra fabrikantai.

Kalbėdamas suvažiavime vienos gelžkeliečių unijos, 

fabrikantus kapoti darbininkams uždarbius; taigi su
praskite, kad fabrikantai esą “nekalti” nabagai. O ypač, 
girdi, už augštų uždarbių palaikymą stoją prezidentas 
Hooveris, šalies iždo ministeris Melionas, Jungtinių Val
stijų‘Plieno korporacija ir įvairios kitos didelės kompa
nijos.

Šlykšti Greeno gudrybė yra tame, kad jis didžiausią 
kaičią suverčia ant bankų, su kuriais,darbininkai tiesio
giniai nesusiduria kasdieniniame savo darbe ir gyveni
me, bet Greenas duoda išrišimą fabrikantams, su ku
riais darbo žmonės turi kasdien tiesioginių susidūrimų. 
Išeina taip: galite keikti bankininkus, kurių nematote, 
bet būkite nuolankūs fabrikantams, kurie jums darbo 
mokesnį kapoja, kurie diena iš dienos blogina jums dar
bo sąlygas. Nes, mat, “vargšai” fabrikantai “negalį” 
papūsti prieš bankininkų vėją.

Labiausia Greenas, Darbo Federacijos g^lva, advo
katauja tai stambesniems fabrikantams: Melionui, Ge
nerated Elektros Kompanijai, Plieno Korporacijai, San 
Francisco Fabrikantų Sąjungai ir kitiems didžiausiemš, 
ir pikčiausiems kaltininkams uždarbių kapojimo.( ■

P-s Green, kad patarnaut darbo mokesnio kapotojams, 
pats net durneliu pasiverčia; jis nuduoda1 nežinąs; kad. 
jo suminėtos kompanijos yra sykiu ir fabrikantai ir ban
kininkai. Tos kompanijos yra žymios dalininkės didžiau
siųjų bankų: Morgano, Chase National Banko, New 
Yorko National City Banko ir kitų. Tai šie fabrikantai, 
kartu bankininkai, būtent ir vadovauja dabartiniam vi
suotinam užpuolimui ant darbininkų uždarbių Visose 
Jungtinėse Valstijose.

Amerikos Darbo Federacijos vadai kiekviename mul
kinančiame savo manifeste būtinai pagiria ir preziden
tą Hooverį. O Hooveris yra vyriausias uždarbių kapo
jimo komandierius. Juk, be kitko, jis siuntinėjo ir te- 
besluntinėja savo valdžios agentą C. Woodą laužyti 
streikus, kur darbininkai eina rimtesnei! kovon prieš už
darbių skaldymus. Tas Hooverio pasiuntinys tiesiogi
niai pasidarbavo delei audėjų streikų laužymo ..pietinėse 
valstijose; jis iš Washingtono atvyko į New Yorką, kaip 
bosų ir Darbo Federacijos specialistas, ardyti buvusius 
streikus čeverykų darbininkų, siuvėjų ir kt. O dabar, 
gegužės 20 d. pats Hooverio “darbo” ‘ministeris Doak 
nusibaladojo į Houston, Texas, kad pakfikdyt tenai me
talistų streiką prieš uždarbių nukirtimą po $2 į dieną; 
h i’s prikalbėjo ne streikuoti, bet pasiduoti nuospren
džiui “draugiško” totemo; o tokis teismas susidaro iąfjte-

S.L.A. Finansų Komisija 
Apie Šmugeliškas Paskolas

“Tėvynės” No. 21 telpa 
SLA. finansų komisijos pa
reiškimas apie SLA. fašisti-' 
nių viršininkų duotas pa
skolas savo frentams va
duojantis “draugiškumo I 
principais.”

Ne tik Ažunariui, bet ir 
Makoveckui (Thompson
ville, Conn.) duota perdide- 
lė paskola, palyginus su ' 
nuosavybės verte.

Finansų komisiją^nurodo, 
jog ponas Gegužis pusėtinai 
daug primelavo, besiteisin
damas per “Tėvynę” delei 
blogų paskolų. Komisija 
cituoja sekamą Gegužio pa
reiškimą Makovecko pasko
los davimo kląusime:

Šitame atsitikime (sako Ge
gužis) rėmėmės P. Makovec-

apkainavo p. Makovecko nuo
savybę ' verta $35,000.00, ne 
$45,000.00, kaip preziden
tas sako. Iš k 1 e r k o laišr 
ko matome kad Makovecko 
namas miesto rekorduose buvo 
apkainuotas tik ’$22,000.00, o 
pristatytas naujas namas $7,- 
000, tai visa nuosavybė galėjo 
but verta , tik $29,000. Var
giai kas tikėtų kad prezidentas 
leistų duoti $20,000 paskolą 
ant nuosavybės apkainuotos 
$29,000, kuomet SLA. skolina 
tik pusę to ką namas vertas.
Jurgeliutė Makoveckui 

pasiuntė laišką, kuriame ji 
sakė:

Sulig prisiųsto laiško iš 
Town Clerk pasirodo, kad 
Tamstos namas apskaitliuotas 
ant $35,000.00, todėl jokiu bu
du negalima suteikti. $21,000.- 
00 paskolos, nes skoliname tik 
pusę sumos kiek namas yra 
miesto rekorduose apskaitliuo
tas... Tokiuo budu negalima 
skolinti daugiau kaip $15,000.
Bet Mąkoveckas nori gau

ti daugiau, kaip $15,000<Jįs . . _
vėl rašo Jurgeliutei laišką, į)a.s 
o Jurgeliutė jam praneša, 
jog tą klausimą svarstys 
Pildomoji Taryba, ir dar 
pažymi:

Bet iš kalno Tamstai galiu 
pasakyti, kad negalėsime sko
linti daugiau kaip $15,000, 
kaip savo paskutiniam laiške 
minėjau,
Įvyko Pildomosios Tary

bos posėdis, įr po to Jurge
liutė Makoveckui 
kaip rašo:

šiuomi pranešu, 
Pildomoji Tąryba,

tina, kad Susivienijimas tu
rės didelius nuostolius. Ji 
nurodo, kad pilnai tą namą 
išraudavus Įplaukų per me
tus būtų $2,160.00. Ir prie 
to daro sekamą išvedimą:

Chicagos didmiesty nuosa
vybės vertė yra išrokuojama 
padauginant vieno meto ren- 
das 7 kartus. Sekant šį meto
dą, Makovecko namas. butų 

’Vertas 7 kartus po $2,160;00 
arba viso $15,120.Q0. Bet jeį 
del viso ko pridėsime ir dar 
porą tūkstančių prie namo ap* 
kainavimo, ir tai butų tik 
$17,120.00, bet S.L.A. tas na
mas dabar jau kainuoja $22,- 
500.00. Tokiu budu Makovec
ko namas nuostolio gali duoti

i $5,000.00, arba ir: daugiau.
Kalba Apie Jurgeliu tęs 

Meiliškus Ryšius su
Deveniui

Finansų komisija toliaus 
savo pareiškime (kurio dar 
nėra galo) kalba apie šmu- 
gelišką Devenio-Ažunario

- t------ ----- y X, . . . - y 
Ii būti išdeportuOtas, nes 
šioje šalyje išbuvo su virš 
metus ?

F. B. Seattle, Wash.
Atsakymas—Yra labai daugi 

(nesusipratimų kas link ateivių u 
jūreivių buvimo Suv. Valst., r‘ 
nes Imigracijos Aktas iš 1917! 
m. aiškiai nustato deportuoti į 
ateivius jūreivius, kurie šioje 
šalyje nelegališkai gyvena, tik 
,į tris metus po įvažiavimo •! 
kuo,met Imigracijos 
1924, m.> įsako deportuoti atei
vius, kurie įvažiavo arba pasi
liko čionais nelegališkai nuo lie
pas 1 d., 1924; m. deportuoti 
bile kada po įvažiavimo. Bet 
nesenai Suv. Valąt. Augščiausias 
Teismas nusprendė, kad išde- 
portąvimas ateivių, kurie čionais i 
nelegališkai atvyko po liepos 1 ’ reikia pasporto, kuomet lanko 
d., 1924 m., ; 
tas vėliausiame j 
yra 1924 m. įstatyme, 
reiškia, kad ateiviai - jūreiviai, 
kurie atvažiavo nelegališkai į 
Suv. Valstijas ir čionais pasi
liko nelegališkai po liepos 1 
d., 1924 m., yra deportuojami 
bile kada po įvažiavimo.

jis 
tris

miteto), parodant, kad tavo 
darbas ne laikinas ir ketini pa
silikti tame darbe; certifikuotą 
pranešimą nuo banko, parodant 
kiek pinigų banke turi; jeigu 
turi nejudinamo turto arba bo-1 
nu, certifikuotą pranešimą pa- 
rodant tą viską.

Kanados Aplankymas
=iz,iaviHiv, i Klausimas—Esu Suv. Valgti- 
Aktas išjJM naturalizuotas pilietis, šią*

vasarą ketinu ant kelių savaičių 
vykti Kanadon. Ar turiu gauti 
pasportą? Ar reikės mokėti 
kokio nors muito ant turisto 
automobiliaus?

T. K. Baltimore, Md. 
Atsakymas—Turistams, kurie 

yra Suv. Valstijų piliečiai, ne-į

jau štai

Houstone, Tex., Greenas užreiškė, kad tai bankai spiria ko nuosavybgs apkainavimu
kurį padarė miestelio (Thomp
sonville) sekretorius. Nejaugi 
galima netikėti tokiam miesto 
valdininkui, kuris visgi gana 
atsakomingas pareigas eina, 
nejaugi, sakysim, galima ma
nyti kad toks žmogus liudys 
tatai ko jis tikrai nežino. Ka
dangi p. Makovecko nuosavy
bė, kiek aš atsimenu, buvo ap- 
kainuota1 ant $45,000.00, tai 
Pildomoji Taryba nutarė su
teikti paskolos $20,000.00. Na, 
ir kas galėjo manyti tuomet, 
kad šita paskola $ali būti ne
pilnai saugi.
Na, ir komisija pacituoja 

Jurgeliūtės laiškus, rašytus 
Makoveckui, ir Makovecko 
prisiųstą miesto sekreto
riaus jo nuosavybės apkai- i 
navimą. Apkainuotojas pa
žymi, kad jo. .supratimu 
nuosavybės marketo vertė

kad SLA.' 
suvažiavi

me- kovb 4 ’d'., 1924, nutarė įpa- 
skolihti Tamstai $20,000.
Ir del to finansų komisi

ja “stebisi:”
Tai kaip čia atsitiko? SLA. 

sekretorė, savo laišk'e iš vasa
rio 15, pakartotinai pareiškė 
Makoveckui, kad SLA. neduos 
jam didesnės paskolos kaip 
$15,000.00,. o kovo 4, Pildomo
ji Taryba davė $20,000. Pre
zidentas savo1’, straipsniuose 
sako: “Niekad nesilaikiau 
draugiškumo principo davime 
paskolų,” ir, to įrodymui, jis 
sako nebuvo matęs Devenio- 
Ažunario .savo gyvenime. Bet 
*p. prezidentas gerai pasipaži
no su p. Makovecku ir jam da
vė $20,000 paskolą ant nuosa
vybės vertos $29,000.00... Tai 
ar čia “laikytasi” ar “nesilai
kyta” draugiškumo principo 
paskolų davime? Jeigu p-lė 
Jurgeliutė rašydama Makovec
kui sakė: “Pirm čekio siunti
mo mes turime aplaikyti visus 
dokumentus, pasiųsti juos sa
vo advokatui užtvirtirfti, ir 
jeigu 'bus viskas tvarkoje, ta
da tik galėsime Tamstai čekį 
prisiųsti.” Taigi ji gerai ži
nojo, kad be dokumentų nega
lima čekio duoti. Tai kodėl ji 
atidavė .. Deveniui $25,000.00 
čekį negavusi nuo jo jokių doy 
kumentų? Ąr .tai ne draugiš
kumas.?, . f , , i

tai meiliškus ryšius palai-; Peržiūrėjimas Atvažiavimo 
kiusi su Deveniu. Finansų 
komisija sako:

Olga Ažunariutė, 
Ažunario duktė, 22 
žiaus, po priesaika 
sekančiai: Ji, Olga Ažunariu
tė, dirbo pas Devenį .kaip jo 
stenografė nuo. 1.926, m. rugp. 
mėnesio ligi 1928 mėtų gegu
žės mėnesio. Ji nepažįsta p-lės 
Jurgeliutės, bet tikrai atsime- 

1 na, 7 ‘ ..............
gūžės mėnesius, 1927 m., 
venis iš savo ofiso !Waterbury 
Itelefoiiuodavo p-lei Jurgeliutei 
po ikokius 3 - ar 4 kartus . per 
savaitę ir kad ji,> Ažunariutė, 
girdėdavo ką jie kalbėjo, kad

i Devenis susitardavo susitikti 
Jurgeliutę savaitės gale New 
Yorke ir užsakydavo jai, kad 
ji rezervuotų tikietus į teatrą. 
Iš visų tų pasikalbėjimų p-lė 
Ažunariutė gavusi įspūdžio, 
kad Devenis meilinasi prie 
p-lės Jurgeliutės (is courting 
Jurgeliutė). P-lė Jurgeliutė, 
atsakydama į Finansų ir 
Skundų Komisijų pirmininkų 
klausimus rugsėjo 7 d. 1930 
m., prisipažino, kad Devenis 
jai tankiai telefonuodavo ir 
kad ji skubino duoti jam tą 
$25,000.00' čekį.
Tai taip fašistiniai SLA. 

viršininkai rūpinasi organi
zacijos gerove.'

minimo 
m. am- 
paliudijo

yra aiškiai nustaty- Kanadą. Bet privalo su savim 
įstatyme, tai vežtis natūralizacijos certifika- 

, Tas i tą, nes kada nors arba kur nors 
jam reikės darodyti pilietystę. 
Yra labai sunku Suv. Vai. apsi
gyvenusiems ateiviams važiuoti į 
Kanadą. Turistai gali savo au
tomobilius vežti į Kanadą ant 
90 dienų, nereik pristatyti jo
kio bono ir nereik mokėti mui
to ant šešių mėnesių, jeigu pri- . 
silaiko nekuriu reikalavimf^*^ 
Kanada nereikalauja automobi
lių Įvežimo leidimų ir Kanados 
muitinės viršininkai teikia pa- 
gelbą turistams išpildyti reika
lingas popieras

- Rekordų
Klausimas—Padaviau 

natūralizacijos peticiją, bet
I važiavimo dieną tik spėjau, 
i bar atsimenu, kad tuo laiku 
atvažiavau. Man kas nors 
sakė tik spėti atvažiavimo 
ką, ir aš taip padariau. Dabar 
gerai žinau, kad ne ant paduoto 
laivo atvažiavau. Jeigu peržiū
rėję mano paduoto laivo rekor-

I diis mano vardo neras, ar man

savo 
at- 
da- 
ne- 
pa- 
lai-

ĮDOMUMAI
kad apie balandžio ir ge- . , ““*uu . ,u , 
is mėnesius, 1927 m., De-! !MliyS k‘,t® aplikacua?

• R. D. Roxbury, Mass.
Atsakymus —- Natūralizacijos 

Biuras mažiausia du sykius per
žiūrės aplikabtų atvažiavimo 
rekordus. Kuoniėt vardo neras 
rekorduose, tai aplikantui pra
neš, kaip jis gali gauti užsire
gistravimo rekordą po Kongre
so Aktu, užgirtu kovo 2 d., 1929 
m. (išpildant form. 659). Bet 
tas galima, tik jeigu asmuo, ku
ris prašo natūralizacijos, 
žiavo į Suv. Valstijas prieš

3 d., 1921 m.želio

WILKES-BARRE, PA

įya- 
bir-

atei- 
pra-

• ■ . ‘ , - • f . I I ■ ’ . i J

sioginio kapitalistų atstovo, iš kapitalistinio vąldžioš at
stovo Įr iš lygiai, kąpitalistinio viršininko, pašaukto iš 
Amerikos Dąrbo Federacijos. ,

Tuo/pačiu laiku geltonosios Fęderacijos vadai Greepai 
ir Wollai veidmainiaudami neva “grasina” kapitalistams: 
darbininkai, esą, turės organizuotis Federacijos vadovy
bėj ir galės streikuoti prieš darbo mokesnių kapojimus. 
ŠĮ gi jų maldelė, suprantama, yra tik bandymas toliaus

Dar Apie Balandžio 26 d. 
Koncertą

Nors spaudoje nesinorėtų už
imti vietą smulkmeniškam ra
portui, bet kuomet yra pagei
davimas, tai nors trumpai pa
žymėsiu medžiagines pasek
mes. :. . . • :

Pardavinėjime serijų dau
giausia. pasidarbavo, shenan- 
,doahriečiai: Tuleikienė, O, 
Overaitienė1 ir S. Reikąuskas 
pardavė, po <■ keturias serijas. 
Naravienė, Motuzienė, Pacaus- 
ka ir Naravas po vieną—rviso 
už $56.9,2kartu su Port Car
bon , minersvilliečiąi pardavė 
už $28.52. Viso minėtas pa
rengimas’ davė pajamų $290.- į 
91. .Išlaidos pasidarė: už; 
skaudos darbą, » 
tikietus ir dovanas $81.43.

Pilietystės Metų 
Reikalavįmas

Klausimas—Kiek metų 
vis turi turėti pirm, negu 
š'o Amerikos Pilietystės?

F. A. New York City
Atsakymas—Ateivis, aštuo

niolikos - metų amžiaus arba 
daugiaus, gali paduoti pirmą 
prašymą (Declaration of Inten
tion). Jis gali tą daryti bile 
kada po įvažiavimo. Bet pirm, į 
negu ateivis gali paduoti natū
ralizacijos peticiją, turi sulauk
ti 21 metų, arba daugiaus, ir 
turi išgyventi Suv. Valstijose 
nors penkis metus, ir apskrity
je, kur paduoda peticiją, nors 
šešis mėnesius.

z Žmonių Gadintojai
Gatviniai, sensaciški laikraš

čiai, leidžiami bizniui, darko 
“publikos” skonį ir mokina žmo- 
nes blogų dalykų. Taip sako 
net profesorius R. E. Rogers iš 
Massachusets Technologijos In- • 
stituto, naujoj savo knygoj * 
“How to Be Interesting.”

Jis pašiepia buržujinius laik
raštininkus ir teatrų bei juda
mųjų paveikslų biznierius. Jie 
patys kiša “publikai” vis pras
tesnį, vis žemesnį lytišką, kri- 
minališką šlamštą bei kapitalis
tinį sportą; ir aiškina, buk “pu
blika” to pageidauja; o jei ne
patenkinsi “publikos”, tai, esą 
negalėsi gyventi. *

“Vienas vakarinis laikraštis— 
sako jjrof. Rogers—reguliariai 
talpina trumpą pasakėlę apie 
ginkluotus kriminalistus, rake- 
tierius, pasileidusius senyvus a 
turtingus vyrus ir apie “aukso f 
kasėjas”, tai yra apie mergas, 
lipšniai mokančias išvilioti pi
nigus.

|sia, ko publika nori; jis patą 
pakiša, ko jinai turėtų norėti.

Tas laikraštis nesiklau-

’ Jis pratina publiką prie tūlų 
nešvarių paprastų dalykų, ku
rie todėl, didžiumai yra leng
vesni suprast ir pamylėt. O to

kio dalykai išdirba papročius \
lygiai, kaip kad išdirba papro- !

įčius kokainą bei1 heroinas” (la
ibai kenksmingi svaigalai—nar- ■Kaip Parsitraukti f 

t Nekvotinius Imigrantus Į ko^aJ.) •................................i Virsim
Klausimas^ Atvažiavau į Suv. 'universitetų taipgi, sako prof. 

Valstijas kaipo nekvotinis imi- Rogers, yra panašūs prostitūtai, 
grantas. Mano užsiėmimas— Vietoj mokslo reikalavimus pa- 
minįstras. Dabar noriu parsi-{tenkinti, jie vardan “demokra- 
traukti savo šeimyną, kuri su-,tijos” pataikauja išlepėliams 
sideda iš žmonos ir dviejų ma- tinginiams, kurių milžiniška dk 
žų vaikų. Kaip turiu paduoti džiuma tarp studentų yra bur- 
prašymą ?

J. P. Detroit, Mich.
Atsakymas—Tavo žmona ir

Viršininkai daugelio didžiųjų 1 ■

&

žujų sūnūs ir dukterys. Iš aug- 
ščiausių mokslo įstaigų, iš uni
versitetų yra daroma, anot prof.

konvertukus lvah<ai gali reikalauti nekvotinio ■ Rogerso, kokie tai cirkai.
--į o; ---------------------- :------, ir dovanas $81.43*. stovio. Jie turi kreiptis prie į Taip kalba profesorius,
palaikyti darbihikuose šiokį tokį pasitikėjimą senaisiais Naudos davė $209.48.
vadais. Gali sau daibininkai jų vadovybėje organizuotis- Apie koncertą ir kas laimė-
arba pamėgint sustreikuot; o Darbo Federacijos vadai 
visuomet pribus laiku, kad išvien su Hooverio agentais 
ir policija laužyti tuos streikus ir palengvint fabrikan
tams nukirst darbininkams uždarbius. r.

Lietuviai darbininkai, tegul nei vieno jūsų nesuklaidi
na tos Greenų ir kitų federacinių pardavikų deklamaci
jos! Organizuokitės su kitų tautų darbininkais į šapų

jo dovanas jau buvo praneš
ta spaudoje, tad nėra reikalo 
kartoti.

, Visiems, kurie darbavosi de- 
lęi minėto parengimo, kurie 
platino tikietukus, o platinto
ją buvo labai daug, kurių čia 

(dirbtuvių) komitetus ir_į kairiąsias, tikrai kovojančiaŠ Tpau/oje?
unijas,. vadovaujamas^ Darbo Unijų Vienybes Lygoš. varde N.' 'M. U. tariame ačiū! 
Organizuokitės ir ruoškitės streikuot pries uždarbių ka- Nbrs tai visų sąmoningų dar- 
nniimna, 'bininkų yra pareiga darbuotispojinius.

_____ Jie turi kreiptis prie į Taip kalba profesorius, kuris 
arčiausio Amerikos konsulo, ku- nėra jokis kairysis, o kapitalis- 
ris turi patikrinti tavo nekvo- tinio nusistatymo žmogus, 
tini stovį ir. įleidimą į Suv. Vai- Darbininkai turi skaityti ko- 
stijas. Tamsta čionais Suv. 
Vai. negali išpildyti ir pasiųsti 
formas, nes tam tikslui nėra 
formų arba blankų. 

Kadangi net ir nekvotiniai imi
grantai šiandien turi visokių 
keblumų gauti vizų, turi pa-

i . f ; r' > < f

budavojime revoliucinių uni-
JM- ...

N.M.U. Distrikto Komitetas.

munistinįus laikraščius, “Daily 
Workerj,” “Laisvę,” “Vilnį”, 
“Darbininkių Balsą.” Tiktai ko
munistinėj spaudoj šiandieną 
nėra išgverimo; tik komunisti
niai laikraščiai drožia darbinin
kišką ir mokslinę tiesą iš peties, 
šviesdami darbininkus, o ne 
mulkindami ir tvirkindami, kaip 
kad daro buržuazijos šlamštai.



/ /•' • -*■” ’

PIRMIAU IR DABAR
Matydavau auštant pavasario rytą... 
Kaip buožė tarnaitę varydavo basą 
Tai gyvulių šerti, prie darbo, prie kito; 
Kaip spinduliai saulės rankiodavo rasą, 
Matydavau auštant pavasario rytą.

Matydavau auštant pavasario rytą. . .
Kaip kaimo biedniokas rausia velėną,
Kaip kumelaitė vos pastatyta
Vos pavelka akėčių seną ( ?) — 
Matydavau auštant pavasario rytą.

Matydavau auštant pavasario rytą, 
Prakeikdavau skurdą. Ir klausdavau savęs: 
Nejaugi mums vargšam taip įsakyta, 
Merdėt per amžius ir lobį tik krauti . 
Tam buožei, kurs darbo dar neragavęs?!
Patyriau dabar—pavasario nėra.
Ir štai dar kur:
Amerikoj 1
“Aukso šalyj!”
Patyriau da^ar—pavasario nėra. . .

Dirbtuvės. . . tos pačios paišinos sienos.
Kaminai raižo debesius juodus. . .
Mašinos, priekalai bildesį daro; b

Sloginantis taktas nuobodus, 
Ausysna skausmą net varo! 
Čia jokio pavasario nėra, 
Gaivinančio oro dar trūksta. 
Nes turčius už žmogaus gyvybę, 
Užu sveikatą, 
Priimdamas darban, dolerį moka. 
O kiek dar milionų kas rytą 
Galvosūkį sprendžia—darbą kur gauti? 
Jų pilnos gatvės. Thi darbdavių aukos: 
“Stipki badu, ar eik elgetauti!”
Bergždžia paikybėj! Neatsieksim .mes nieko; 
Pridesim daug triūso, daug vieko, 
Jei tik geruoju prašysim malonės, 
Pirmojon vieton statysim dejones—
Tai neatsieksim, draugai, mes nieko. x
Gana mes kentėm, kentėjo šeimynos, 
Ištisas pasaulis—jau gyvastim auga!
Išauš tai metas—tie, kas kankinos, 
Kas žuvo kovoje už darbo klasę, 
Suteiks jie mums kovingą dvasią, 
Ir naują pasaulį statysim!
Tuomet tik išauš 
Raudonas pavasario rytas, 
Mūs pačių jis bus sutvarkytas!

, St. Butkus.
1931 m.
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Puslapis Trečias
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SAVAIS REIKALAIS kultūra kyla su kilimu socializ
mo. Kaibant tarptautine plot
me, galima sakyti, kad didelių 

Šią savaitę vėl gavome duok- prisidėjo prie to laikraščio pa-įjėgU proletarinėj arenoj jau 
Mes tikimės, kad ir'esama*

Amerikoj John Reed Kliubas 
j ir “New Masses” vaidina žy-

lių iš Montello choro. Draugas i 
"M. Budrikis parašė labai malo-'

nų laiškuti ir kartu įdėjo čekį Į
ant $13.50. Draugai deda pas
tangų, kad neveiklumą pašalin
ti iš organizacijos tarpo.

Laukiame ir kitus chorus 
kad pasiskubintų su duoklėmis 
Tai paprasta organizacijos tai-l^.1^., P—
syklė. Reikia v«l pakutent raUga1’ be dldell«i^;
kiek nors mūsų , Apskričius,! p< 1 g_ 
kad ir jie pasirūpintu reika
lais jnūsų meno.

“Nev) Masses^
< i,Apie šį žurnalą jau buvo 
bė^a mūsų skyriuj.

i rėmimo.
dabar mūsų chorai kreips do-1 
mes į šį pašaukimą.

Jei yra galimas centas iš-įmią rolę darbi Rinkų judėjime, 
duoti, tai reikalinga paremti Nutarta, kad dar daugiau rei- 
darbininkų laikraštį aukomis, i kalinga praplėsti ir proletari- 

nvJvbt: Irinlr nnbi. I'/iint-i voilrimac Reodn Tčlinhn, 
Tik i Reikalinga traukti daugiau pro-

I letarinio elemento i meno veiki- 
. Reikalinga išvystyti nau-

i jų rašytojų. Be to, daroma ga-
I limybės, kad įtraukti į proleta
rinį meną ir radikališkesnius < 
rašytojus ir artistus. i

Pačioje konferencijoje daly- : 
vavo simpatikų rašytojų. Vic- I 

i nas jų, - būtent Ernst Glaeser, 
i pareiškė: “Buvo laikai, kad aš 
I sakiau, šalin visų rankos nuo 

•;Sovietų Sąjungos! Dabar aš sa-

i Galima Ir parinkti kiek aukų ’ zųoti veikimas Reedo Kliubo. 
i iš pašalinių darbipinkų.
I reikia noro ir darbštumo

Scottsbcro Dalykas
Visi susipratę darbininkai 

įremia kovą už nuteistų mirtin 
į negrų jaunuolių paliuosavimą. 

kai- Tie negrai jaunuoliai nuteisti 
Jame tai- visai nekaltai. Prie jų gelbėji- 

pirtama visų mūsų proletarinių j mo dedasi eilė artistų ir rašy- 
rasytojų raštai ir geri paveiks- tojų. Negalime ir mes atsilikti.' 
lai. Yra gražių pasakaičių ir 
eilių. • '-t---*
daug jaunimo, reikalinga šį žur
nalą platinti tarpe jaunuolių.

Chorai turi nutarti parsit
raukti po kiek kopijų šio žurna
lo ir pardavinėti tarpe choristų vos, tai mes dar labiau turime! 

r Ypa-'juos gelbėti. Mes raginame
u turi susipa- mūsų vienetus dėtis prie šio Amerikos jaunimą, 
asses”, nes tai darbo kiek tik galima. Deki-

būdais, kokiais gali-j čia kultūra mirštančios'klasės;
; stokite su mumis į kovą už nau- 

V. Bovinas, Centro Sekretorius. \te pasaulį; dėkitės prie mūsų, 
(kurie maršuojame į socializmą, 

_________ i link taikos, suvienyto tveriamo-
Tarptautinė Konferencija Įj° darbo vis'i tu- ku,ie dirba

• rankomis arba smagenimis.”
Kaip matote* tai šiose eilutė

se nekalbama apie jokį “bepar- 
i tyvumą.” čia šaukiama “kovon 
už naują pasaulį.” Tai tokia 
prasmė proletarinio meno. Kon
ferencijai. šaukia prie organiza-

To- 
kios grupės gali duoti veikalė
lius, vaizdelius iš klasių kovos 
įvairiose formose: susirinkimuo
se, prakalbose; reikia naudoti 

techniką, kad nereikėtų 
estradų (steičių). 

j auklėjama proletariniai rašy^Į Vokietijoj tokie būdai labai 
tojai, kurie gelbės savo gabu- praktikuojama. i 
mais darbininkų klasės reika-, 
lui.

Proletarinė, kartu ir revoliu- negalime dar toli siekti.

. Negali mūsų chorai pasakyti, Visos rankos už Sovietų 
Musų chorai turi labai kad tų jaunuolių gelbėjimas, tai i ---------------- ........ reikalas.„ Ne> taip^ikT"ne musų : 

kalbėti negalima. Jei jau bur
žuaziniai rašytojai ir artistai 
pritaria ir dedaši prie tos ko-

ir pašalinių darbininkų, 
tingai meninin 
žinti su “New

, čia yrą geriausiai kūrinėlis mū-’tės tokiai 
sų meno. Tokį Turnalą reika-' te. 
linga visais būdais platinti, lai 
jaunimas skaito jį, o. ne tą bur
žuazinį šlamštą.

Regračio Rasiai
Mes turime taip pat dar Re

graČio Raštų. Tai puiki litera- 
tūA. Veik visas veikalas susi
deda iš eilių, dainų. Tai Meno 
Sąjungos geriausias turtas. Bet 
kas iš jo, jei juo niekas nesi
naudoja.

Apskričių valdybos turėtų pa
sirūpinti, kad šitas veikalas bū
tų platinamas tarpe darbinin
kų. " L. ..
choristui tą veikalą įsigyti, nesi^ros* . ... . . , ■
daug tų eilių jau yra apvilkta Į į naująjį svietą. čia pi n engtų 
muziką, daug jų dainuoja mū-!

chorai, tai daug bus smagiau, 
jei turėsite tą veikalą.

Janonio Raštai

Proletariniu Rašytoju

Su pabaiga balandžio 'mėne
sio Detroito A.L.P. Meno Sąjun-, 
gos 4 kp. dailies srityj užbai
gė žiemos sezoną. Apie prolet
meno 4 kp. veikimą, nors trum
pais ruožais, reikia šis—tas pa
kalbėti, primint ir tie trūkumai,

čia nekalbu ir neturiu ma
žiausiai noro kalbėti apie mūsų! 
organizacijų narius, ir ar jiel 
yra proletmeno nariais ar nėra. 
Bet praeitis parodė proletmeno 
nariams tokių asmenų, kurie 
savo “kuodą” statė augščiau j

sezonuose, vargiai būtų buvę, draugų kanadiečių, kad neatst- 
išpildyta organizacijų rcikalavi- vęžiau chorvedžio; pasakiau, 
mai. Viso 4 kp. ir Aido Choras, nrgal snpratima, draugams, kad 

tai šiuos veikalus:; “streikuoja, ką gi aš jam pa- 
Už Duonos Kąsnį”,' darysiu.” Visgi veikime žmogus 

, “Nebaigta Kova”,1 susiduri su tam tikra lekcija. 
Rykštę” ir “Alkani į (Bus daugiau)

A//. Misevičius.
Buvęs Re-

“Kerštas
“Grigutį
“Meiles
žmonės.’

Su draugų ir draugių prolet 
menininkų pagelba, E. Windso 
re, Kanadoj, teko imti man da

” Tai įrodo, kad sim- 
darosi dar artimesni, 

jie pamato, kad čia kuriama 
naujas pasaulis, nauja kūryba, 
revoliucinė literatūra.

Konferencijos pareiškime į 
sakoma: 

Pertraukite ryšius su mirštan-

kuriuos nedap Idėme, o buvome 
atidarant žieminį sezoną, pasi
ryžę proletmeno dailės darbe 
nudirbti. Tas darbas neštų nau
dą mūsų darbininkiškoms orga
nizacijoms, tvirtintų proletme
no eiles, daugintų pačios kuopos 
gyvavimą narių skaičium ir pla
čiau būtų supažindinęs su pro
letmeno sceniška mimika.

Tokia išvada priseina pada
ryti A. L. P. M. S. 4 kp. veiki
mui ir Aido Chorui. Nes kaip 
kuopa taip ir choras' susidūrė 
su proletmeno dailės darbu. Ai
do choro dalis narių priklauso 
prie 4 kp., pastarųjų dalis pri
klauso prie Aido Choro. Taip, 
kad meno 4 kp. sąraše yra virš 
45 nariai. Jie pasiryžę, sulig 
savo išgalės, nors kokį darbą 
dailės veikime atlikti. Mūsų 
darbininkiškos organizacijos, ir 
šiaip pašelpinės draugijos, kliu
dai ir L.D. Susivienijimo kuo
pos laikosi Meno Sąjungos tai
syklių, atjausdamos proletmeno 
veikimui. Jos priduoda raštiš
ką užkvietimą į meno 4 kp., kad 
ji del tokios organizacijos ar 
draugijos suloštų veikalą. Kar
tais net draugijų komisija pa
žymi ir kokio veikalo ji pagei
dauja pažymi jo vardą. Kuo
met proletmeno kuopa, paga. 
savo spėkų išgalę, priima užkvie
timą, t 
ar organizacijų v? 
garsinimuose, kad tokį veikalą 
—drama, tragedija ar ______
ja sulos proletmeno kuopos na 
riai. Arba Aido Choras paima 
suvaidinti kokią operetę, chore 
trūksta lošėjų. Tuomet choras 
atsikreipia į proletmeno kuopos 
narius, kad meno kuopa duotų 
lošėjų. Mat, kartais ir opere
tėse yra svarbių rolįų be dainų, 
bet reikia padaryti lošjme dra
mą, tragediją. Kartais yra. to
kių atsitikimų, kad choras net ir 
vardus pažymi, kokių lošėjų no-( 
ri gauti iš i

Tas pats ir su meno 4 kp. 
Kupmet veikalą paima suvaidin
ti draugijai ar kliubui, veika
las pasitaiko su dainomis, kar
tais net ir paties choro reikia, 
tuomet proletmeno, kuopa atsi
kreipia į chorą, ir choras atei
na į pagelbą. Tokia tvarka pri
siėjo padaryti vietos veikime 
žiūrint plačiau į darbininkišką 
veikimą, į nusistatymą mūsų 
nariu. Kad mes realiais dar
bais bendrai kooperuotume ir 
nesikreiptume į tauto-klerika- j pildyti, 
liškas pinkles, tai ir reikalin-j ta, kad proletmeno satyros na
ga i ‘ ‘ 
poj ir chore, 
bininkai išmoko

žiu sakant, visą dailės darbą jie 
mynė po savo kojų, skelbdamie- 
si “bepartyviais.” Netaip jau 
čia senas laikas, kaip toks pat 
S. R-kus, sukinėdamasis prolet
meno veikime, nemažai buvo 
dailės darbe suiručių sukėlęs. 
Ir tik prisilaikant proletmeno 
taisyklių, vietos nariai priėjo 
prie išvados, kad tokis asmuo 
niekas daugiau nėra, kaip vėjo 
malūno sukami sparnai. < .

Gal ir nereikėtų mažos vertės 
tą įvykį rašyti arba tūli pama
nys: kam čia kartoti, kas buvo 
ir jau praėjo. Bet ir dabar dar 
yra ant vietos tokių, kurie iš 
mūsų proletmeno veikimo ban
do juokus daryti. O mes dar 
vis to nematome ir užmiršome, 
kad kokie šposai pirmiaus buvo 
daromi tokių pat “bepartyvių.”

Štai vienas mūsų proletmeno 
narių netikslumas. Balandžio 
26 d. š. m. Aido Choro koncer
te garsinimuose buvo garsintas 
vienas asmuo, kuris jau senai 
jokio dalyvumo neima dailės 
darbe, nei lošime, nei chore, o 
žalos padaręs yra. Narių tarpe 
jis pasėjęs daug neapykantos. 
Visuomet proletmeno nariams 
viešai yra pasakęs: “dabar žino
kitės su savo menu ir choru.” 
O mūsų tu]i nariai apeina ap
link “krūmus” ir garsino tą ypa- 

Kam iš

lyvumą prie uviejų veiKaių: 
“Karo Aukos” ir “Viršaičio1 
Vargai ’—pastarasis yra kome-j 
dija. Pas kanadiečius apsilei-į 
dimo nesimatė. Teatralė komi-; 
sija gyvesnė, jei trūkumų buvo,| 
tai iš priežasties puolimo fašis-l 
tų ant mūsų proletmeno dai-' 
lės veikimo, ir kitų organizaci
jų. Kanados draugams pata
riau, E. Windsore, suorgani
zuoti proletmeno kuopelę. 25 d. i 
balandžio, kada., E. Windsore į 
buvo lošiamo komedija, veika-; 
las neperilgas, buvo garsinta I 
spaudoj ir žodžiu, kad po vado
vybe Aido Choro mokytojaus, 
d. V. Žuko, dalyvaus “Ufa.” 
Tūli “Ufos” nariai'buvo, bet į 
V. Žukas vėl savo žodi ncišpil-I 
dė. Gavau ir aš “peklos” nuoi

Telefonai: So. Boston 1662—1378'

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS

tuomet komisijos nariai'^, ^aip° “dainininką.
aldyba skelbia nauda, kuomet tas “daininin-

- ■ i kas” nei nepasirodė. Bet kas 
/ komedi- Paskui išeina? O gi tas, kad mū- 

sų publika aiškiai permato, ko
kis yra nusistatymas to asmens; 
išmetinėja kai kuriems prolet
meno nariams; kas su mumis 
darosi, kodėl tokie neaiškumai? 
O ta ypata .sužiniai save tik del 
vardo bandė pasigarsinti. Tuo 
tikslu: “ve ir aš dar sy: prolet- 
menininkais. ” O mes »iš šalies 
dar papeikimą, .užsitarnaujame, 
būtent: “skelbėte, kad “daini
ninkas” dainuos koncerte, lyg 

proletmeno "kuopos. | manote, kad mirusieji susiren- 
j ka.” Iš to tik pamoka gali būti 
chcriočiams, kaip ateityje rei
kia vengti tokių klaidų. Antra 
paklaida—ir visai nedovanoti
na, tai iš paties Aido Cho
ro mokytojo draugo V. Žuko. 
Tame pačiame koncerte buvo 
garsinta, kad po jo vadovyste 
dalyvaus “Ufa”, kaipo satyros 
grupe, nors tai kol kas papras
tas mišinys, gal tik laikui bė
gant chorvedis, jei per pirštus 
nežiūrės, padarys tikrą “Ufa”, 
bet.. .visgi garsinimą turėjo iš

spaudoj buvo rašy-

Kol kas dar vis proletarinė 
literatūra yra biedna. Sinkleris, 
Dreiseris, Lewisas, Wilsonas, 
Waldo Frank dar nėra mūsų 
rašytojai. Apie John Reedo vima propogandos grupių. 
Kliubą ir žurnalą “New Masses” 
grupuojasi proletarinės darbi
ninkų jėgos. Tik čia mezgasi

Reikalinga ir kiekvienam • Pa^sa^ žiedas proletarinės, kul- 
■1_ Kultūros, kuri turi paz- tokia

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
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

tis pas':

landoj_ tauki-

Norintieji Ke
riaužio patar

navimo ir už 

žemą kainą, 

nuliūdimo va-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Te!.: So. Boston 0304-W

Greitas Laivu Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą Mūsų
HAMBURG 
ALBERT BALLIN

I Išvažiuoja reguliariai 
reguliariai'' išplaukimai 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai .gclžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del infoimacijų kreipkitės į lokalinius
i . i * agentus mūsų

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YORK.

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND 
NEW YORK

kas savaitė. Taipgi 
mūs populiariais

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviikos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. ,

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMP AU AVĖ. ir S04V CHENE ST„ DETROIT, MICH.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

pruAico, ten ii leincuni-1 ta, Kaa proletmeno satyros na- 
tokia tvarka proletmeno kuo-1 rių grupė dalyvauja, tai nėra 

Tą praktiką dar- pateisinimo, kad laiko nebuvo! 
iš patyrimų, Tokis pasielgimas chorvedžio 

nes jie yra gavę gerų lekcijų iš I liudija tą, kad nepaiso nei pub- 
darbininkiško veikimo sabotaž-! likos, nei proletmeno narių. 

’ Et, šiandien čia, rytoj kitur, 
tegul žinosi—galiu ir aš būti 
“bepartyvis.” Nariai deda cen
tus, aukauja savo liuoslaikį, vis
kas į nieką nueina. Ot kur glū
di kitas apsileidimas. Pagalvo
kime, proletmeno nariai!

Apie proletmeno 4 kp. narių 
atsinešimą link lošimo ir gi yra 

iau mi- 
gražus. 

■Bet kaip'su proletmeno1 kuopos 
susirinkimais? Į . susirinkimus 
.tūli nariai visai atydos nekrei
pia. Proletmeno valdyba susi
renka, vienas kitas iš narių at- 

1 eina,-tai ir spręsk proletmeno 
veikimą. Nepaisant, kad keli 
veikalai laukia savo eiles. O lo- f- 
šime turime režisierius, jie tvar- _ 
ko. Ir kiek persitikrinau, ves- 
damas veikalus, tai mūsų na- j 
rius tokia klaidinga nuomonė | 
užviešpatavus. “Kam tie susi- | 
rinkimai/ esu narys arba narė g 
proletmeno kuopos.” Kada re- | 

j ži.sieriui reikės, tai duos rolę, j | I Irn nfn ’/■< 4 ry < n f n i 4-i ia a 1 r r* <4

nykų.
Bet matyti, kad mūsų narių 

apsileidimas duoda pamiršti pir- 
mesnius rezultatus, todėl čia 
nors trumpai ‘priminsiu, kaip 
pirmiaus būdavo, čia suminėsiu 
vieną—kitą pirmesnių įvykių ir 
tuos faktus nieks negalės užgin
čyti. Pas mūsų narius būdavo 
tokia nuomone: kas čia svarbu, 
kad vienas, kitas ir nėproletme- 
no narys los veikalą, <et, bile 
tik savo užduotį atliks; dar jam 
suteiksime garbės žodį per spau
dą ir ant vietos. Aprašai apie 
tokią ypatą, kad atliko tikrai 
“artistiškai,” jei reikalas yra,, 
išmetė “smulkių,” ir užbaigta. 
O tokia ypata jaučiasi irgi “dį- į 
dėlė” esybė. Nuo darbininkiš-;1,1 
kų organizacijų traukia toliaus 
meškerioti, eina prie kitų, net 
prie didžiausių darbininkams 
Ipriešų; laukia garbės titulo, ka- 
|da.kiti vėl ant vietos bei per 
spaudą apvainikuos “artistiš
kais talentais.”

stambių klaidu. Kaip j 
nėjau, narių skaičius

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

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

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

Daugiausia Atsidėtame ant Rctinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, «r jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais mstrumeptais nurodys tin
kamus akinius, kurie ftiins mikalingi.

■' i DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

.ŠIOJE VIETOJE

Kiek mes galime gerinti savo 
vaidinimus? Suprantama, mes 

_________, ____  __ _____   __ __   . Meš f 7 •____________ •cine literatūra gali būti sekmin-' neturime proletarinių veikalų 
ga, vieninga tik tarptautiniai į rašytojų, kurie jau būtų išsila- 
organizuota. Reikalinga bond-ivinę. Mes turime auklėti juos, 
ro darbo, geresnio planingumo ' reikalinga kiekvienam draugui 
visokiam darbui.

Pereitų metų pabaigoje, lap- reikia
ii pagrindai

Centre randasi ir Janonio 
Raštų. Janonis yra pripažin
tas geriausiu proletariniu dai
nium lietuvių darbininkų tarpe. 
Net plačiau susipažinti su me-1 
rtW poezija, reikalinga skaityti!, t.Vaiku mokvklė-i^''^10 mgnes!> lvVko Antroj.

, j | Konferencija Revoliucinės Lite- susipažinti su proletarinės litetome tttin -nnt omlimn nnnnnti __ . 1 . _ ..
tie veikalai, 
lėms taip pat galima naudoti 
šių veikalų eilės.

RegraČio ir Janonio raštai 
.pftrsiduoda po 50 centų. Drau
gai, užsisakykite platinimui šių 
kūrinėlių. Kiekvienas darbi
ninkas turi turėti mūsų dainių 
veikalus savo knyginėlyj.

Mūsų Vajai
Dabar jau prasidėjo “Daily 

Workerio” .vajus. Reikalinga 
greita parama. Pereitais me
tais mūsų menininkai gerai

studijuoti literatūrą. Būtinai 
pastudijuoti marksizmo 

mūsų literatūrai,

raturos Tarptautinio Biuro, iratūrps principais. Reikalinga 
Konferencija įvyko Charkove, -1 žiūrėti, kad darbininkija, žmo- 
Sovictų Ukrainoj; dalyvavo 22 liijos pagrindas, nebūtų nustelb- 
šalių delegatai, rašytojai ir artis- ta mūsų veikaluose. Reikia 
tai. Bet jau netiek svarbu čia kurti naujus veikalus, kad jie 
mum, kas joje dalyvavo. Dau-ičwė^ nazijo pasaulio 
giau svarbu, tai t tarptautinės: Kūrinėliai turi tarnauti švieti- 
konferencijos darbai. . , mui darbininkų klasiniai. Toks

.Konferencija peržvelgė esą-'menas yra proletarinis menas.
mas sąlygas, ypatingai padary
ta peržvalga mūsų darbų ir ko- vis tik rūpinamės dainomis ir riomis pasibrėžė eiti Revoliuci- 
kias jėgas mes turime. Paga- vaidinimais, kiti reikalai negali (nes Literatūros Konferencija, 
liaus pasirodė, kad proletarinė ęlar prigyti. Chorai dai; veik V. B.

iiMiiiiiiniiimiMniiiiiniiiim
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

idėją visai neplatina jokios literatū
ros. Tai toli dar mes liekames 
nuo tikrojo proletarinio meno. 
Taisykime įgavo veikimą, bandy- 

Meno organizacijose mes dar kime jį kreipti į tas vėžes, ku-

Ir karta's taip atsitinka, kad Į 
ir svarbiausia rolė lieka nukry- 
žiaveta; jei ir vidutiniai lošia
ma, tai tik su pagelba suflie- 
riaus didžiausių pastangų. Nors 
šį sezoną, kuomet siaučia dide
lė bedarbė daug draugijų nesi
kreipė į proletmeno 4 kp. Ir 
jei būtų buvę tiek atsikreipta 
organizacijų, kiek pirmesniuose

I ii I II \ Trumpu išmokiname
viską kas link AUTOMO-
BIL1U M E C II A N I Z M O.
Praktika ant vietos.

Išardymas, sutaisymas, nustatymas, suprast elektriką Ir magnetizmą, ir važiavimą, 
Ir planą automobilio; -mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAV1CIUS. B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą už mokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymaa j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
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Puslapis KetvirtasA. L. D. L D. ŽINIOS
A.L.D.L.D. Finansinė Atskaita 

Už Kovą ir Balandį

Kp.
79

216

Pav.

13 
Pav.

77

suma
26.20

16.50

3.00
7.80

Įplaukos Kovo Mėnesį
.Sekretorius Miestas 

J.GriškenaS, Chicago, Ill.
F. Kaziliunas, Brooklyn, 
Conn.
V. Gregeža, Red Bank, 

N. J.
F. Urba, Easton, Pa.
J. Dirvelis, Brooklyn, N.Y. 2.00
K. Steponavičius, Cliffsi
de, N.J.
J. Zablackas, Cleveland, 
Ohio

• J. Kvietkauskas, Racine, 
Wis.
A. Raskow, Haverhill, 
Mass.
A. Gudžinskas, Schenec
tady, N. Y.
A. Gasparaitis, Hillside,
N. J.
A. Liavenis, Milwaukee, 
Wis.
S. Balčiulis, Auburn, III.
A. Siurbin, Yonkers, N.Y.
J. Liegus, Denver, Colo.
K. Maziliauskas, Bayon
ne, N. J.
J. Weiss, Brooklyn, N.Y.
A. Garbanauskas, Grand 
Rapids, Mich.
M. D. Stanislovaitienė, 
Plymouth, Pa.
K. Ginkus, Winnipeg, 
Kanada
J. Zink, Nanaimo, B. C.

Kanada,
C. Senkevich, Southbu- 
ry, Conn.
P. Kosevičia, Collinsville, 
Ill.
V. J. Senkevich, Easton, 
Pa. ,
P. Griganavičia, Beinfait, 
Sask. Kan.
V. Naruševičius, Keno
sha, Wis.

92—J. Paulius, Cicero, Ill.
136— J. " ‘

N.
156——J.

Pa.
M. Matukas, Readville, Mass.

52—R. Beniušis, Detroit, Mich. 32.30 
118—A. Kraujalis, East White 

Plains, N. Y.
58—J. Lieponis, St. Louis, 

Mo.
137— P. šuplevičius, Montreal, 

Canada
236—M. Yanavičienė, Wash

ington, Pa.
190—J. Žebrauskas, Cleveland,

Ohio
11—J. K. Karazija, Worces

ter, Mass.
74—J. YasadaviČia, New Ken

sington, Pa.
145—K. Levesauskas, Los An

geles, Cal.
61— J. Adomaitis, Monon

gahela, Pa;
22—rD. Petrauskas, Cleveland,

Ohio
19—P. Klastauskiene, 

cago, Ill.
10—Julius Vaitkus,

Pa.
140—J. A. Damijonaitis, 

kegan, Wis.
25—L. Rogers, 

MD.
Pav. A. Naginis

. H.
62— J. Lavas, 

Mass.
72—G. Petkus, Great Neck,

190

65

85

91

200

56

194
172

3
212

24
66

97

217

173

225

• 26

13

36

94

Blažiūnas, Harrison, 
J. 
Gataveckas, Carnegie,

Chi-

Phila,

Wau-

Baltimore,

Keene, N.

Stoughton,

Cleve-

1.88

9.50

7.70

9.60

20.30

3.00

6.55
1.75
9.30
7.50

10.60
10.75

13.95

23—B. Beleišis, Bronx, N.Y.
162—S. Surdokas, Toronto, 

Kanada.
217—K. Ginkus, Winnipeg, 

Mon. Kanada
145—B. Ling, Los Angeles, 

Cal.
81—V. Kelmelis, Torrington, 

Conn.
170—K.„ Arrison, Plains, Pa.

1—K. A. Tamošiūnas, Broo
klyn, N. Y.

13—F. Urba, Easton, Pa.
44—V. Mikalopas, Lowell, 

Mass.
137—J. Brogas, Montreal, 

Kanada
137—J. Brogas, Montreal, 

Kanada
86—A. Yakštas, Chicago, Ill.

I 4—K. Margis, Portland, Ore. 
: Pav. J. Naudžius, Pearl River,

9.90 j

18.75

8.05

9.45

9.30

1.50

1.50

16.80
15.10

6.00

9.30
7.50

2.20

1.50

3.00

10.50

12.00

13.25

5.35

16.75
12.40

9.25
7.80

6.00

3.15

.35
14.45
6.60

negrų jaunuolių reikale 
Kfrasaženklių pirkta 
“Laisvei” už 500 pakvitavi
mų atvirlaiškių
Atmokėta prenumerata už 
“Priekalas” A.L.D.L.D. 148 
kp.
Atmokėta už Lenkų Kom. 
Partijai

Balandžio

ženklelius

Balandžio 
Balansas nuo

išeigų
SUTRAUKA 

mėnesį įplaukė 
kovo mėnesio

Kai-tu
Išeigų

Gegužės 1 d.
A.L.D.L.D.

Iždininkas

yra ižde 
Ccn.

D.

2.37
2.00

7.50

1.00

6.15

$616.02

$1.003.25
2.098.28

3.096.53
616.02

2.480.51 
Kom Sekr.

M. šolomskas.

J. Kaškiaučius.

PLATTNKIT 
“LAISVĘ”

lesit smagiai pasišokti prie geros 
muzikos. Kviečia Komitetas.

1121-123)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių apvaikš- 

čiojimas su prakalbomis bus šešta
dienį, 30 gegužės, ant kapinių že
mės. Prasidės 10-tą vai. ryte, o pro
grama po pietų. Bus geri kalbėto
jai, dainuos chorai. Todėl kviečia
me visos apielinkes lietuvius atsi
lankyti, nes ne tik laiką smagiai 
praleisite, bet ir dvasines naudos 
turėsite. Norintieji galėsit ir lotus 
nusipirkti, nes komisija bus ant vie

kams West 
Bridge. 
Komisija.

(121-122)

los. Važiuojant imkite
Pittston ii' 44 iki Stone

Kviečia

SKAITYKITE!
i 184—A. Petrikonis, Danbury, 

Conn.
68—J. Rudzinąkas, Hartford, 

Conn.
85—A. Račkauskas, Haver

hill, Mass.
9—F Mačenis, Norwood, 

Mass.
167—A. Katauskas, Sheboy

gan, }Vis.
63—M. Kairys, Bridgeport, 

Conn.
17—S. Reikauskas, Shenando

ah, Pa.
M. Pupelis,
Wash.

24—J. Weiss, Brooklyn, N.Y.
176—J.Daubaras, Athol, Mass.
136—E. J. Lingevičius, Sagi

naw, Mich.
225—<C. Senkevich, 

bury, Conn.
147—V. Mikolienas, Brooklyn,

Camas,

South-

161—K. A. Žukauskas,
Wash.

171—C. K. Vizgaitis, 
ra, Ill.

72—A. Petrauskiene, 
Neck, N. Y.

90—M. Skistimas, Youngs
town, Ohio

77—N. Katinas, Cliffside, N.

1.50

12.75

6.10

10.75

Padarys Jūsų Miegą 
Poilsingą

Silpni, nervuoti žmonės randa, kad Nuga-
i Tone yra pastebėtini vaistai sugrąžinimui 

4.60 | naujo stiprumo ir gyvumo ir padarymui jų 
i miego poilsingu ir atgaivinančiu. Nuga-Tone 
’ sustiprina raumenis ir organus, nuveikia 
galvos skaudėjimų, kvaitulius, skaudėjimus 
nervuose, raumenyse ir sąnariuose, sustip
rina silpnus inkstus ir kitus gyvastinius or
ganus, nugali skilvio pakrikimus, ir išvalo 
kūną nuo ligų perų. Būtinai’ gaukite Nuga- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu aptiekininkas neturi jo, paprašykite jį 
užsakyti del jūs iš savo urmininko.

9.70

18.10

6.25

.25
10.60
3.00

15.00

9.35

PRANEŠIMAI I

IŠ KITUR

Seattle,

Auro-

Great

84—M. Alikoniene, Paterson, 
N.J.

17—J. Pacauskas, Shenando
ah, Pa.

205—A. šimulis, Westville, Ill. 
29—P. Raškevičius, Rockford,

6.10 I

10.80

29.16

10.85

14.25

11.80

9.10

24.30

4.60

, 5.00

20.50

1.50

6.00

6.20

7.70

15.40

12.20

6.10

16.05

18.85

38.25

44.00
13.95

YOUNGSTOWN, OHIO
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 90-ta kuopa ren
gia šaunų pikniką sekmadienį, 31 
gegužės, Robinson giraitėj. Prasi
dės 12-tą vai. dieną ir tęsis iki vė
lumos. Grieš gera muzika, bus ska
nių valgių ir gorimų. Kviečiame 
atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
(121-123)

EASTON, PA, 
PIRMAS BEDARBIŲ PIKNIKAS
Sekmadienį, 24 gegužės, Racket | 

Parke bus šaunus 1 
Prasidės 10-tą vai. 
vėlumos, 
žaislų ir įvairumų, 
darbininkai dalyvaukit. 
ir kitus pavadinti.

gegUŽėS, Iluvm 
bedarbių piknikas. 

...... ryte ir tęsis iki 
Bus gera muzika, įvairių 

Visi lietuviai 
Nepamirškit

Rengėjai.
(120-121)

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

mas bus pirmadienį, 25 gegužės, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave., 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Kurie dar neužsimokėjote mokesčių 
už šiuos metus, būtinai užsimokekit, 
nes 
va.

ilauja knyga “Aliejus” jau gata- 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Vaitkus.
(120-121)

NEW HAVEN, CONN.
A.L.D.L.D. 32 kuopa rengia svar

bias prakalbas pirmadienį, 25 gegu
žės, Bendroves svetainėj, 243 Front 
St. Prasidės 7:30 vai. 
bes d. D. šolomskas. 
darbininkai dalyvaukit.

Kuopos Sekr. A. Makulis.
(120-121)

vakare. Kal-
Visi lietuviai

Ill.
2—V. Williams, So. Boston, 

Mass.
Pav. A. Naginis, Keene, N.H.

1189—A. Liktoras, Portland,
I Me.
I 204—M. Palevičius, 

Ill.
; 137—P. šuplevičius,
I Can.
' 190—J. Žebrauskas, 

Ohio
11—J. K. Karazija, Worces

ter, Mass.
Bagdonas, Pittsfield,

Herrin,

Montreal,

Cleveland,

52.30

7.70
1.00

1.50

7.80

6.25

7.60

PHILADELPHIA, PA.
Bendro Veikimo Komitetas šaukia 

visų kuopų ir organizacijų nepapra
stą susirinkimą ketvirtadienį, 28 ge
gužės, Liaudies Name, 8th St. ir 
Fairmount Ave., 8-tą vai. vakare. 
Visos organizacijos, kurios priklau
sote prie B. komiteto, dalyvaukit, 
nes eina klausimas apie namo palai
kymą ir kitus svarbius reikalus.

Komitetas.
(121-123)

2.10

1.70

2.00

16.96
15.80

100—S. Juozapavičia, Steuben
ville, Ohio 

14—O. Žiobienė, Minersville, 
Pa.

Pav. J. J. Plandunis, Millbury, 
Mass

22—D. Petrauskas, 
land, Ohio

59—A. Bartnik, Akron, Ohio 
231—A. Paukštis, Huntington 

Sta., N. Y.

Viso kovo mėn. įplaukė $532.74

IŠEIGOS KOVO MENESI
“Laisvei” už popierį 
knygai “Aliejus” $333,43
Atmokėta už Lenkų Komu
nistų Partijos ženklelius 
Lietuvos Komunistų Partijai 
Sekretoriaus ir knygiaus al
ga už kovo mėnesį 
“Laisvei” už spausdinimą 
Knygos “Aliejaus” 
Drg. J. Bondži, iždininkei, 
alga už du mėnesius 
Drg P. M. šolomsko bila 

'd. Kapsuko mašinėlės, rei
kale 
“Laisvei” už dvi prenume
ratas A.L.D.L.D. 140 kp. 
Pirkta anglų kalboje na

triams knygų už
Už knygų parsiuntimą 
Telegrama Argentinos drau
gų reikalu 
Pasiuntimas kuopoms bro
šiūrų 
Už 20,000 lapelių ateivių gy
nimo reikalu pusiau su L.D. 
S.A. 
Pirkta krasaženklių už 
Atmokėta Lenkų Kom. Parti
jai aukos 
Banko pabauda už sugrą
žintą čekį

Kovo mėnesį išlaidų 
SUTRAUKA: 

įplaukė
Balansas nuo vasario

14.00

25.95
1,00

45.00

500.00

8.00

3.40

Kartu
Išeigų kovo men.

SVARBIOS KNYGOS 
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

M Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemes ūkis; Pramone; 
Prekybai;; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino-'atsižymejimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigįmo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le- 

1 tunui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

115—L.
Mass.

1182—D. Rymša, Maywood, Ill.
148—F. Saučiulis, W. Frank

ford, Ill.
219—J. K. Navalinskiene, Fo

rest, City, Pa.
Surdokas, Toronto, 

Kanada
51—J. Klastauskas, Chicago, 

Ill. • ' . ’
28—J. Žemaitis, Waterbury, 

Conn.
39—R. Lamišaitis, Scranton, 

Pa.
2—V. Williams, So. Boston, 

Mass.
6—M. Walant, Montello, 

Mass.
236—M. Yanavišiene, Wash

ington, Pa.
97—M. D. Stanislovaitienė, 

Plymouth, Pa.
199—K. Yotka, Johnson City, 

III.
35—K. Bagdonas, 

Bend, Ill
503—G. Švedas, Rochester, 

N.Y. (
19—<P. Kla-stauskienė, Chica

go, Ill.
193—A. Jordan, 

Mass.
68—J. Rudzinskas, 

Conn. \

162—S.

South

Brighton,

Hartford,

10.00

9.10
17.40

7.10

12.65

14.05

17.00

19.90

32.05

7.60

12.00

2.25

7.60

15.50

1.60

14.20

6.00

10.50

I 201—-P. Austrevičius, 
ladelphia, Pa.

New Phi-
4.60

I 53—A. Siekis, Gardner, Mass. 
145—B. Ling, Los Angeles,

Cal.
55—A. Sakalauskas, Brook

lyn,. N. Y.
137—P. šuplevičius, Montreal, 

Kanada
Kachinskas, Chicago,

10.00

9.00
3.64.

146—Ig.
III. 

212—K.
ne, 

7—S.
Ill.

158—J. Leonaitis, Benton, Ill.

Maziliauskas, Bayon- 
N. J.
Senkus, Springfield,

! JUvUIlrllVlbj Dt’IltUlli 111.

'160—>Wm. Mitchell, Benld, Ill.
•oO —g žiobienė, Minersville,

Pa. '
237—J. Danisevich, Poolville,

24,38.
3,00

13.70

1.40
$988.18

9.00
10.50

19.90

13.70

9.25

3.00

9.00

24.65
7.60
9.00

6.85

10—Julius Vaitkus, Phila.
Pa.

138—J. J. Bartkus, Maspeth,

$532.74
2,548.72 :

3,081.46.
988.18

Balandžio 1 ižde yra 2.093.28

BALANDŽIO MĖNESĮ- ĮPLAUKOS
146—Ig. Kučinskas, Chicago, 

in • .
137—P. šuplevičius, Montreal, 

Kanada
65— J. Kvietkauskas, Racine, 

Wis.
T8&—A. Beliauskiene, Rich-' 

mond Hill, N. Y.
188— S. Pangonis, Hamtramck, .

Mich. t 4.50
66— A. Garbanauskas, Grand'

x Rapids, Mich. 7.70

9.45

10.75

1.75

12.20

9.10

23.65

12.60
' 235—K. Shaltys, Freehold,
I N.J.
i Pav. J. Dirvelis, Brooklyn, N.Y.

1—P. M. šolomskas, Brook
lyn, N. Y. . 33.70

1—P. Leleikis, Brooklyn,

15.40
1.60

N. Y. 33.45
10—J. J. Potiene, Phila. Pa. 1.40

Balandžio mėn. įplaukė ' $1.003.25

BALANDŽIO MĖN. IŠEIGOS

Sekretoriaus ir knygiaus al
ga už balandį 
“Laisvei” rahda už knygų 
kambarį 4 mėn. 
Drg. V. Kapsukui 4 ribinai 
Srie mašinėlės

abaigta “Laisvei” mokėti 
už spausdinimą knygos “A- 
liejaus” 348.00
Už popierį knygai “Alie-» 
jus” 165.00
Už telegramą Alabamos gu

bernatoriui, protestuojant 9

45.00

37.00

2.00

MINERSVILLE, PA. v
Komunistų Partija rengia metinį 

pikniką šeštadienį, 30 gegužes, gra
žioj ir visiems žinomoj vietoj, Har
ley Spring pušyne, už kapinių. Pra
sidės 10-tą vai. ryte. Darbininkai ir 
darbininkės, kaip visada mūsų pa
rengtuose piknikuose būdavot užga
nėdinti, taip pasitenkinsit ir šiemet, 
o sykiu paremsite ir savo klasės va
dą Komunistų Partiją. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti. Turėsime 
gerą kalbėtoją, dainuos Lyros Cho
ras iš Shenandoah, Pa. Taipgi ga

PONTIAC, MICH.
Visi lietuviai urmu į didelį pikni

ką, kurį rengia Augs. Prieg. Lietu
vių Amerikoj 54-ta kuopa. Jau du 
metai, kaip ši kuopa gyvuoja, tat 
nutarė surengti puikų pikniką del 
pasilinksminimo Pontiaco apielinkes 
lietuvių, kuris įvyks subatoj, Deko
racijų dienoj, gegužes (May) 30 
dieną, 1931, ant Poviliuko. Tamkaus 
Farmos. Prasidės 12-tą vai. dieną 
ir tęsis iki vėlai vakaro. Bus gera 
muzika, skanūs užkandžiai ir pakan
kamai minkštų gėrimų. Niekur ki
tur taip linksmai laiko nepraleisitc, 
kaip čia. Kviečiame visų šios apie
linkes draugijų narius dalyvauti šio
je iškilmėje. Įžanga tik 25c ypatai.

Kviečia Rengėjai.
KELRODIS: Iš Detroito automobi

liais važiuokite Vandack iki 16 miles 
Rd., ir sukite po dešinei, ten ketvirta 
farma bus pikniko vieta.

(121-1222)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmą šį pavasarį linksmą PIK

NIKĄ rengia Philadelphijos Lietuvių 
Darbininkų Organizacijų Bendro Vei
kimo Komitetas nedėlioję, gegužes 
(May) 24, 1931, Laurėl Springs, N. 
Jersey; prasidės 10-tą vai. ryte ii’ 
tęsis iki vėlai vakaro. Įžanga 25c 
ypatai. — Gerbiami Philadelphijos 
ir apielinkes lietuviai darbininkai! 
Jums jau yra žinoma, jog mūsų or
ganizacijos visuomet rūpinasi su
rengti piknikus anksti iš pavasario, 
kada medžiai tik apsidengia žaliais 
lapais, kada žydi sotinai ir visi vaisi
niai medžiai. Suprantama, kad tada 
laukų oras labai brangus sveikatai ir 
gamtos grožis malonus žmogaus sie
lai. Tat mūsų organizacijos ir nau
dojasi tąja proga, šaukia sau prita
riančią publiką į pasilinksminimus 
laukuose. Lyros Choras, vadovauja
mas J. Jurčiukonio, dainuos naujas 
dar negirdėtas dainas, tai bus puiki 
dainų programa, kuri patiks visiem.

i Bus skanaus alaus, saldžios soties 
, i r įvairių užkandžių.—Kviečiame se
nus ir jaupus skaitlingai dalyvauti 
šiame parengime. Rengėjai.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
jų, padidinta laidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas uė 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
čiau? 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.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Rengėjai.
(119-121)

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-U NDERTAKER

I Ąbn’’«muojn t ir laidoja numirusiu* ant 
viaoVh; kapinių, Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už ženuj kninr) nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pa* mane 
galite gauti lotus aut visokių kapinių kuo 
geriauMioso vietose ir už žemį kainą.......

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

GERBUSIA DU0NA7 
^BiSCHOLES baking uį 
įlžoOM 10 SCHOLES STR. BROOKLYN, NyM.’

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KĘIKSUS

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

Duonų pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. > •

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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 j pačioj augstumoj, 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 apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 19(15 
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
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Liter; 
turą, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

APYSAKĄ “MOTINA”
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 yaljai.” »,<

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- 
voliucioinicriai 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.

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.



Paulauskas 228

Barkauskas,

Skaitykit ir Platinki!
Kalnietienė414

Bronį-department©
VISO

Mass

Mass

Iždininkas

209

STREET
PHILADELPHIA

SCRANTON, PA.

praktikuoju savo profesiją

Glendale

Stripinis, 49 Sawtell 2220 Avenue J

WATERBURY, CONN
Svarbios Prakalbos

SCRANTON, PA

SWAYERSV1LLE, PA Vardas

Miežiais

Užlaiko LINKSMUU8I4 UŽEIGĄ ©UZABETliE

Šilas

Pirm
Pirm

Wood
Avo.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

A.P.L.A.
Pirmininkas-

Corliss Sta
Vicę-Pirmininkaa-

Box 655.
Sekretorius—J.

ward Avo..
Iždininkas—K.

West View,
Globėjai:—

G. Urbonus,
A. Žvirblis,

wood, Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh

1439 SOUTH 2ND

Street tax Avenue
, Stptū--------------

—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 8-1411

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

sler, Sam Goldman, S. Tcndo 
rian, Rose Soctor, Celia Fried 
man, Helen Shifrin.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam: 
Gelusevičia, 61 Glendale St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand <Rapids, Mich.

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MASPETH, L. I., N. Y. 
Telephone, Juniper 6-9796

ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS 

Valdyba:
. V. Gelusevičius

silikd bošai darbe, kad pasta
rieji nekurstytų darbininkų 
prieš bosus ir kompanijų.

Kada darbininkai pradėjo 
nerimauti, tai sušaukė penkių 
mainų bendrą darbininkų susi
rinkimą, atvyko Tomchak, Ma
loney, Davis ir daugelis kitų. 
Jie pasmerkė - John Lewis, 
Kennedy, Boylaną ir visą John 
Lewiso mašiną, agituodami se- 

rinkimais nebalsuoti 
už senuosius viršininkus, o bal
suoti už juos, tai jie iššluosią 

viskas būsią

Pasekmės Rinkimų Adatos Amatų 
Industrinės Unijos Viršininkų

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje 
prie manęs sekančiuken, Nathan Beilis, Eugene Spa- 

dafora, Dave Turner, Mania Fe 
inman, Manio Pearlman, J. Bro
dsky, Mike Hudirna, Ella Silver
stein, George Burk, A. Shapiro 
Pearl Kleinman, Harry Lor- 
man, Rubin Berger, Ether Ro- 
sekrentz, S. Dworkin, H. Kes-

, New
Chicago

Monon-
I' Ave.,

Visi darbininkai susirinkite, i 
nes bus gvildenami įvairūs, I 
svarbūs klausimai. i

Rengimo Komisija.

unijos bosais, apgaudi 
Dabar kiek 
jau tą su

įvairiu karštų geri
nau, ypač kuo me t

434 Library St., 
3012 Bremen
1925 Harcums

ir “Vilnis’ 
kad darbi

Pirmi aus antrašas buvo 271 Berry St, 
Dabar mano antrašas:

iuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

Mainierių Padėtis Bloga
šiuo laiku mainieriai pergy

vena labai sunkius laikus. Jau 
net ir tamsiausi“darbininkai 
pradeda murmėti ir jieškoti 
priežasčių šio viso skurdo.

Mainos viena po kitai užsi
darinėja. šeimynos su mažais 
vaikais prispaustos skurdo dū
sauja, dejuoja laukdamos pa- 
gerėjant laikų. O vilties del 
geresnių laikų visai nesimato. 
Jei ir pradės kada nors užsi
dariusios mainos dirbti, tai la
bai mažai vilties apysenieųis 
darbininkams gauti atgal dar
bus, nes kompanijos yra nusi- 
stačiusios bedarbės laiku apsi
valyti nuo apysenių darbinin
kų, kad pakeitus jaunesniais, 
kuriuos galima dar labiau iš
naudoti.

Daugelyje mainų pasiliko 
tiktai lokalų viršininkėliai ir 
bosų pataikūnai dirbti

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St. 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Bruhza, 42 Washing

ton Parkway.
Protokolų seki’. P. Janiūnas, 128 ;W. 

49th St.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė.

I Pildomąją Tarybą išrinkta: 
Rose Altushuler, A. Lupin, Gu- 
ssia Newmark, Adeline Tuecila 
Jeanette Rubin, Anna Liebo- 
witz, M. Dvorkin, W. Straus, H 
Finkel, Rebecca Sokolnik, H

Negrų Jaunuolių Genimas 
Adatos Amatų Industrinės Uni
ja rengia masinį mitingą gyni
mui devynių negrų 
Alabama valstijoj.
Įvyks gegužės 28 d., Harlem St. 
Luke’s Hall. 125 West 130th St. 
Unija pasiuntė telegramą tei
sėjui J. A. Hawkins, Fort Pay
ne, Alabama, reikalaujant, kad 
tie nekalti negrai būtų paliuo- 
suoti.

211 First St.
. Pinkevičius

Siųsdami pinigus su savo adresu,* užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
HI METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN. N. T.

Maspeth

Avė.
Buf-

Avė.

Braddock, Pa
Ave., Brent-
Way, S. S

policistus, kurie skundė, bū
tent betvarkės daryme. Bet 
patys policmanai pripažino, 
kad betvarkės nebuvo kėlimo 
iš kalbėtojų pusės ir bedarbių. 
Kad jie tatai darė, reikalau
dami leidimo kalbėti. Kuo
met jokio leidimo nereikia ir 
miesto patvarkymuose to nė-

L.D.S.A. 54 kuopa rengia 
smagų pikniką 30 dieną gegu
žės, ant Runo farmos. Pikni
ke turėsime viską: bus gera 
muzika šokiams; gaspadinės 
priveš skanių valgių; turėsi- 

, me iš įvairių aplinkinių mies
telių svečių ir viešnių, kur ga

gėsime susipažinti.
Taigi apart to, kad praleis- 

site smagiai laiką, sykiu pa- 
remsite mūsų kuopą, kuri vi
sada remia darbininkų visas 
kovas .prieš išnaudotojus.

Sulaukę šventės, vis vieną 
darb. nori kur nors išvažiuoti, 
išeiti, taigi reikia eiti ten, kur 
tuo pačiu laiku praleisi sma
giai laiką su draugais ir drau
gėms ir padarysi naudą savo 
klasei, paremdamas darbinin
kų organizaciją.

Kviečia visus rengimo
Komisija.

•lobejai: V. Vaclavičius, 20 E 
22nd St., ir J. Laurinaitis, 348

Darbai ir Reakcija
SARNIA, Ont., Canada. — 

Samios priemiesty, Point Ed
ward, randasi laivų prieplau
kos, “freight sheds.” Kiek
vienais metais pavasarį jie at
sidaro ir tęsiasi darbas iki ru
dens. Viso dirba darbininkų 
apie 300. Darbas gana sun
kius, bet ir to tik po keletą 
valandų esti į dieną. Taip, 
kad į savaitę vos gal uždirbti 
7-8 dol. Už darbą į vai. mo
ka 35 centus.

' A. WTVINAS

gerai.
Mainierių ūpas pakilo. Se

nus lokalo viršininkus išmetė, 
nors jiems ten nedalyvaujant, 
ir išrinko naujus.

Apžiūrėjus, pasirodė, kad

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malon£h& 
man prisiųsti URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Gegužės 26 d., antradienį, 
Vra rengiamos prakalbos—ma
sinis mitingas, kuris įvyks 103 
Green St.

Prakalbas rengia Komunis
tų Partijos L. Sekcija. Kalbės 
draugas D. šolomskas, A.L.D. 
L.D. Centro-Sekretorius. Pra
kalbos prasidės 8-tą valandą 
vakare.

Rinkimas viršininkų ir Pil
domosios Tarybos įvyko dirbtu
vių delegatų tarybos susirinki
me, gegužės 18 d., Irving Pla
za svetainėj, New Yorke. Se
kami viršininkai .tapo išrinkti:

Sekretorius Irving Potash.
Sekr. pagelbin. Rose Wortis 
Finansų sekr. Julius Fleiss.
Organizatoriai: Dress ii

Cloak department©, J. Borucho- 
witz, I. Weissberg ir J. Shlo- 
mowitz.

Kailiasiuvių 
Jack Sneider.

Mbteriškų skrybėlių depart
ment©: June Groll.

Vyriškų drabužių departmen- 
to: Saul Hertz.

Mezginių departmento: J. 
Rappaport.

Negrų departmento: Nuade 
White.

Italų departmento: Oswald© 
Eusepe.

Organizacinio departmento: 
A. Kolkin.

Išrinkta dvidešimts penki ne
apmokami, .dalies laiko organi
zatoriai.

no.
Mainieriai nerimauja ir or- 

ganizujasi į Nacionalę Mainie
rių Uniją. Jau didžiuma mai- 

jaunuolių nierių nemoka į senąją uniją 
duoklių, čia reikalinga dides
nio veikimo tarp lietuvių mai
nierių. Jie, prispausti skurdo, 
puolasi į visas puses, bet ne
žino, kur apsistoti.

“Naujienos,” “Keleivis,” 
“Garsas,” “Tėvynė” ir kiti pa
našūs šlamštai, kurie užgyrė 
padarytą sutartį mainų su se
nosios 
nėjo darbininkus, 
vienas mainierys 
pranta.

Tiktai “Laisvė’ 
teisingai nurodė, 
ninkai yra apgauti mainų bo
sų ir unijos viršininkų, taip 
dabar ir pasirodė.

Todėl organizuoki mes į Na
cionalę Mainierių. Uniją ir ko
vokim už būvio pagerinimą. 
Be kovų nieko nelaimėsime ir 
nieko nesulauksime gero.

Šalin fašistus' ir socialfašis- 
tus iš darbininkų tarpo, kurie 
tarnauja bosams.

Pranas Vilčinskas.

4046
437

222
1130 Sycamore St.
316 George Ave., 

Pa.
351 Ferdinand St.

J. N. Valanchausky, 11 Bigelow 
Brighton. Mass. Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-G261

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

VALDYBA 1931 M.:
Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland 
Ave.; Vice-pirm. M. A. Birsenas, 
■6388 Sparta Avė.; Nutar. rast. V. J. 
Geraltauskas, 7715 Dayton Ave.;
Turto rast. J. Overaitis, 4689 Brand
on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Ave.; Iždo Globėjai: jieva 
Vegeliene ir Ona Guntariene.

Draugijos susirinkimai įvyksta kas 
ketvirtas nedčldienis, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
Vemor’ Highway.

VALDYBA 1931 METAM 
Pirmininkas—K. Margis, 
Vicc-Pirmininkas—A. t ,
Nutarimų Raštininkas

Turto Raštininkas—A.
Iždininkas—A. «*
Iždo Globėjai:

Ą. Kopas, 
Grušiutė, 

Ligonių • Lankytojai 
Ig. Ručinskas, 
Vitkuvienė, 

Trustisąi:
■T. Rasikas 
Jasaitis, A. 

Revizijos komisija: ’ ,
A. Senkus, V. Valentą, M. Žiūrįs.

Salės valytojas—F. žogunis, 515 Eleventh St 
A. Garbanauskas,
Įvyksta kiekvieno 

savam name,

Keystone — Main 1417

Užgiria Nacionalę 
Jaunuolių Dieną

Adatos Amatų Darbininkų 
Industrinė Unija užgiria Na
cionalę Darbininkų Jaunuolių 
Dieną, gegužės 30 d. Tuo klau
simu tarimą padare unijos pil
domoji taryba. Atsišaukia į 
visus jaunuolius darbininkus 
adatos pramonėj ir ragina juos 
prisidėti prie kovingų kitų pra- 
m o n i ų darb įninku protesto 
prieš militarizmą ir karą.

o vyrams—vyrai. Mes 
lazdas ir invalidams ke- 

parduodam, išnuomuojain ir taisom. Visas 
arantuotas ir labai prieinamomis kainomis. 
)arbo valandos: nuo 9 v. ryto iki 8 v. va- 

Sekmadieniais susitarus.
HIRSCH’S SURGICAL SUPPLY CO.

BROADWAY, tarp Rodney ir Keap gatvių, BROOKLYN, N. Y 
Trečios durys nuo Commodore teatro, du blokai nuo Williamsburg tilto 

Telefonas Stagg 2-5297. Įsteigta 1908 metais.

144 So. Tark St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo .Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Pąrk >St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. . L. svetainėj, 269-78 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- 

255 ūžia 8-tą vai. vakare.

•L u t win’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik ĘHząbetho, bot 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotąs 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių fote- 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Hlumos U v alia s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamų ba
liams, teatrams, ve- 
stuvčms, sporto /pa
rengimams ir t. t„ 
tik 8 blokai :nuo 
Staten. diland xĖer-

Bedarbiai ir Teismas
Pirmiau pranešiau apie be

darbių masinį susirinkimą ir 
griežtą kovą su policija, kuri 
norėjo išardyti prakalbas. Bet 

^vietos policija buvo bejiegė, 
stik su valstybės kazokų pagel- 
ba areštavo kalbėtojus.

• Gegužės 15-tą dieną vakare 
k buvo teismas Luzerne, Pa. Į 
F teismą susirinko darbininkų 

daugiau, kaip du šimtai. Tei
sėjas gana nervavosi, kad dar
bininkų tiek daug susirinko. 
Prasidėjus tyrinėjimui, norėjo 
prašalinti darbininkus. Bet 
nei vienas nesijudino, neklau
sė. Tas baisiai nervavo jį. 
Kuomet Sheprovich, T. D. A.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus,
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas \

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linde’.), N. J.
Duoklių Rinkėjas 

Dayton Št.
I Iždo Globėjas

prašau kreiptis
antrašu:

dymų nebuvo, vienok nubau
džia $10 pasimokėti. T.D.A. 
paduoda apeliaciją į augštes- 
nį teismą.
. Laike tyrinėjimo buvo nu
rodoma, kam buvo sušauktas 
masinis susirinkimas: kad gy- 
nus bedarbių reikalus, kad 
kovojus prieš badą, kad būtų 
suteikta maistas arba darbas, 
ir kad bedarbiams būtų įves
ta apdrauda, mokant iš val
džios iždų. Juk tie tūkstan
čiai darbininkų negali būti 
marinami badu, kaip kad da
bar daroma.

Teisėjas bandė trukdyti kal
bėtojams (kaltinamiesiems), 
sakydamas, kad ižde nesą pi
nigų ir kad miestas negali mo
kėti. Jam buvo nurodyta, 
kad turi būti aptaksuoti ang
lies savininkai ir kiti visi iš
naudotojai darbininkų. Tai 
dar pirmu kartu buvo tokis 
teismas ir tiek daug darbinin
kų susirinko. Tas labai svar
bu, kad kiekvienam teisme 
būtų daug darbininkų.

Reporteris.

VALDYBA 1931 METAM:
V. Gelusevičius, 51 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St. 

Užrašų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai: F. ‘.Alusėvičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačitilaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų scredų, 7-tų vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

A. LUTVĮNA&
S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH 

Tęl. Trinity 8-1045

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogol pagarni- jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo axn- 
25 centai už skrynutę. žino priešo 1

19841 Benwood Ave
Elroy Ave.,

Sarah St.,

538—3rd Ave.,
1100 Union Ave., i 

1039—4th St., 
439 Maplewood

O. Box 151, Vesta- 
Library St., Brad- 
Todd St., Aliquippa, 

Ave. Extension
P. O. Box 201, Minden
Box 126, Slovan, Pa
70-42 Link

1324 Powersdale 
Ohio.

Eckert St.,
224 E. Mahanoy

Fin. Rašt,
Ave.

Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton
Iždo Globėjai: . S. Petravičia, 162 

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pllipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą \nredą 

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

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūpe paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

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

Vicc-pirmininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, 

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St. 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Pau lenką
12 Chase St. 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randcliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno menesio antrą nedėldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass. 
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas,'288 Maple 

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

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

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

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai alsibū- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

. A. ANTRAŠAI 1931 M
CENTRO PILD. KOMITETAS:

ROGERS, 312 Oregon S 
Pittsburgh, Pa.

~~ STAŠINSKAS, 
New Kensington, Pa.

MILIAUSKAS, 626
McKees Rocks. Pa.

Urmonas, 37 Norwich

Vine
Box :
Box

102 E. 4th
514 Autumn

1388 Andrus
P. O. Box

O. Box 264
930 Williamson St., 

lox 426, 
O. Box 262

Box 118,
Scotten

O. Box 246,

6 Toil Eyck

Lager St., 1 
i S. Empire

S. Francisco Ave.

Elm St., Tamaqua
Crystal Lake' Dr.,

Wash- 
i Pirm

'. End, 
Scran-

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

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

T JI derniškai įrengtoj Amato Mokykloj.
r~II Ml-lyi IiIii/Tm Bendrasai taisymo darbas, praktįl-

fj -Įlfluftlafl kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir li- 
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Eksportai mokytojai.

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek- 
madieniais W-t, vaL^, ^o^\^‘sCHOOL j'
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. t.

Gegužės 21 d. visi dirbtuvių 
čermanai ir aktyviški darbiniu- i kančiais 
kai šaukta į specialę konfe
rencija į unijos ofisą. Bus 
svarstoma sumanymai vedimui tas bjaurybes 
kampanijos rinkimui aukų del 
gynimo 21 organizatoriaus. 
Prieš juos darbdaviai sudarė 
suokalbį, kad sugrūsti juos kalė
jimai! del to, kad jie kovingai 
vadovavo streiką. Apart kitų 
kaltinimai sudaryta prieš I. Po- lok al as neturi čarterio. 
tash, unijos sekretorių, Jack; Vienas lokalo buvusių pone 
Shneider, I. Weiss, I. Winogra-Įlių paaiškino, kad jau 20 m. 
dsky, R. Berger ir M. Langer, kaip šis lokalas neturi čarte

VISOKIŲ RŪŠIŲ SURGIKOS REIKMENES ■
VYRAI, MOTERYS IR VAIKAI, ar jūs sergate patrūkimu, ai 

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

t
 Mes jau 23 metai specializuojamės 
pritaikyme ir gaminime diržų (trus- 
sės), guminių kojinių, padams pape- 
džių del nesveikų kojų ir šiaip 
kių dirbtinių kūnui dalių. 
Moterims patarnauja moterys, 
parduodame šlubiems vaikščioti 
dės. Mep juo 
mūsų darbas ; 

Egzaminuojara veltui, 
kare

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
J.—Saulis, 3225 Stafford St., Corliss Sta., 

Pittsburgh, Pa. »
3— P. Sadulicnė, 108 Cress St., Carnegie, 

Pa.
4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., She

nandoah, Pa.
5— M. Paulavičienč, 123 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa.
6— M. E. Custerienė, 

Cleveland. Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121 

wood. Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 

Kensington,
10— J. Albauskis 

Heights, III.
11— Anna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kinderis, 

Ambridge, Pa.
13— Antanas Miliušis 

burg. Pa.
14— Gco. Urbonas, 434 

dock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 30< 

Pa.
17—K. Levine, 242 Penn 

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą, 

W. Va.
20— A. Botyrius, 
22—P. Cibulskis,

N. Y.
24— P. < Sodeikis

Youngstown,
25— A. Delininkaičiūtė, 

falo, N. Y.
26— A. Dambauskas,

Girardville, Pa.
27— Motiejus Balutis, Box 24, Wilsonville, Ill
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa.
30— J. Lconaitis, 107 N 

ton, III.
31— N. Zubajckas, 2301 

, tramek, 'Mich.
32— K. Bakanauskas, 6( 

Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256

Grand Rapids, Mich.
34— Andrius Minkclis, P.

Ion, III,
35— K. Bagdonas, 114 N

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas,

bui'g, III.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tamulicnė, 

Frankfort, 111.
39— Tony ZerlOlek,

linsville. Ill-
40— Anna Kirtikliu,

Ohio.
41— J. GuziavičienC,

TU.
42— Frank Miller, :

III.
43— J. Kuras, 

Mich.
44— M. Ažukionė, P. O. I
45— M. Savukaitienč, P.

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. 

Ind.
47— J. K. Alvinas. 2322 

troit, Mich. .
48— Ant. Malinauskasj, P. 

ersvillc, Pa.
49— A. Matulevičius, 4< 

Brooklyn, N. Y
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, I
52— Kaz. Januška, 

Chicago, Ill.
53— J. Gudišauskas,

Pa.
54— Geo. Braknis, 

Pontiac. Mich
55— Tom. Sopata, 

ington. Pa.
56— V. Glaubičius,

Wilkes-Barre,
57— John Norkus, 

ton, Pa.

Šiemet ir čia visiškai nega
lima gauti darbo, kuomet bo
so paprašai darbo, tai tuoj ir 
atrėžia: “Kur pirmiau buvąi, 
prieš pradėsiant dirbti? O jei
gu kuris ir gauna per įprašy- 
mą pažįstamo, tai tur eiti į 
kompanijos kempę gyventi, ir 
jų valgį valgyt, o komp. iš
skaito 1 dol. į parą.

Pačioj Sarnėj randasi kele
tas liejyklų ir keletas kitokių 
dirbtuvių. Nepersenai ties 
Holmes Foundry prie telefon- 
stulpio buvo prisegtas ukrainų 
kalba rašytas plakatas. Pla
kate buvo pažymėta, kad vie
tinė ukrainiečių p a š e 1 p\i n ė 
draugija rengia prakalbas ir 
kviečia visus darbininku^ atsi
lankyti. (Minėta Pašelp. 
Draugija yra Kopiunistų Par
tijos įtakoje). Darbininkų 
priešai sumanė pakenkti ir, 
įskundė minimos foundrės b'o- į Iž(]j”įnkas F’ Lukaitis> 352 Ave- c 
sam, kad komunistai rengia,iždo 
prakalbas ir kad kviečia visus 
darb. atsilankyti, žinoma, bo
sam to tik ir reikėjo. Nuskir
tam vakarui atėjus, bosas pa
siėmė 4 detektyvus ir kokį tai Pirm 
vietos šnipelį, kuris buvo ver
tėju ukrainų kalbos į anglų. 
Mat, jiem buvo svarbu, ką 
kalbės kalbėtojas. Q found
rės bosas visus rašėsi tuos dar
bininkus, kurie toj foundrėj 
dirba. Ir kurie tik buvo pra
kalbose, visus atleido iš darbo.

Toj foundrėj dirbą ir vienas 
lietuvis darbininkas, seniau 
čia apsigyvenęs ir yra nariu 
A.L.D.L.D. 21 kp., Windsor, 
Ont. Kiek žinau tą draugą, 
tai darbininkiškai susipratęs ir 
turėtų ką plačiau parašyti iš 
tos foundrės ir numaskuoti per. 
spaudą ten esančius fašistus - 
šnipus, kurie sekioja darbinin- 

•visi kus ir išdavinėja bosam._ .
advokatas paėmė kair. Ritinėti darbininkai paleisti, o juos pa

236 
Duquoin St., Bcn- 
Ilcwitt St., Ham- 
Oak St., Easton, 

Scribner Ave., 
Box 147, Royal- 

Shamo- 
Harris- 

Castle 
, West 

Ave., Col- 
St., Akron, 
400, Benld,

Buckner, 
Saginaw, 

Zeigler, 111. 
Cuddy, 

Blanford, 

Ave., De- 
Min-

Pirm. paeglb. A. Sauka, 
256 Ames St.

Nutarimų rašt. . J. Stripinis, 
49 Sawtello Ave.

Turto rašt. K. Venslauskis,
12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 
153 Ames St.

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St.

Iždo globčjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell, Mass.

PITTSBURG HO IR APIELINKĖS 
PRIEŠĖAŠISTIN1S K-TAS, 1931:

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

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

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

Montello, Mass.
ŠV. ROKO DRAUGIJA

1323 Muskegon Ave. 
iarcckns,

730 Nason St.
-K. Rasikas,

R. R. 9, Box 117 
Garlianauskas, 
1108 Elizabeth Avo.

Daukšas, .
1131 'Walker Ave

, 11Q8 Elizabeth Ave 
1307 Davis Ave.

14 J 4 Turner Ave 
718 Richmond' St.

A. Lu jus. F,, Žogunis, 
B. Shatkus.

Valenta,

Sales parandavotojas — j 
110ą Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai 1 
mėnesio antrų utabninkų 
1057-63 Hamilton Ave.
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VIETINES ŽINIOS
Rytoj Sąryšio Išvažiavimas į, Darbininkai Pradeda
Forest Parką ' Smarkiau Kovoti Prieš

Metimą Bedarbių iš NamųSekmadienį, gegužės 24-tą 
dieną, Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų Organizacijų 
Sąryšis rengia puikų išvažiavi
mą Forest Parke. Tai bus dar 
pirmutinis išvažiavimas šiame 
sezone.

Programa irgi bus įvairi. 
Susidės iš dainų, prakalbų ir 
kitokių pamarginimų. Taipgi 
bus užkandžių, lengvų gėrimų 
ir šaltakošės. Pradžia išvažia
vimo apie pirmą vai. po pietų ; 
programa prasidės apie šeštą 
valandą. Dainuos Aido Cho
ras.

Kviečiame visus atsilankyt į 
šį išvažiavimą kuo skaitlin
giausia.

Sąryšio Valdyba.

Nepaisant Protestų, Valdžia 
Nusprendė Deportuoti 
Chinieti Li

Bedarbių Taryba vėl su- 
kraustė darbininko Petro Zos- 
leskio rakandus atgal į kam
barius, kuriuose jisai gyveno. 
Savininkas pašaukė policiją, 
bet jau buvo rakatidai sukrau
ti į namą atgal.

Pagaliaus savininkas krei
pėsi vėl atgal į teismą, kad įsa
kytų bedarbiui išsikraustyti. 
Teisėjas pareiškė, kad Zosles- 
kio šeimyna turi apleisti tą na
mą sekantį antradienį. Gi be- 
darbių Taryba organizuoja 
kaimynus, kad bedarbį palikti 
name. Tokių atsikimų dabar 
yra gana daug. Darbininkai 
nedirba, neturi iš ko užsimo
kėti randą. Namų savininkai 
juos veja lauk.

zį ir imperialistinio karo pavo
jų. Imperialistinis pasaulis 
ruošia karą prieš Sovietų Są- į 
jungą. Socialistai, kurie pra-1 
našauja “taiką,” yra avangar-1 
de šio prisirengimo. .
nes Darbo Federacijos vadovy-! 
bė, kuri veidmainiauja 10,000,- 
000 bedarbių, kurie kenčia ba
dą ir skurdą,— .yra priekyj 
gelbėjime karo prirengimui.

“Atminimo Dieną” naudos 
karo patriotai akstinimui ka
ro jausmo. Jaunimas, kuris 
bus kanuolių maistu būsimam 
kare, turi būt mobilizuotas 
prieš tą patriotinį pavojų. Jau
nimo Diena, yra diena revoliu- j 
cinės mobilizacijos. Visi už 
Nacionalę Jaunimo Dieną!

Lietuvių darbininkų jauni
mas turi dalyvauti šioj jaunų- • 
jų darbininkų mobilizacijoj. ( 
Reikia atmušti tą patriotinį 
darbininkų tamsinimą.^ Susi
pratę darbininkai turi kovoti 
už savo reikalus.

Naujos Sesijos

Suokalbis Prieš Negrus 
New Yorke

Nepaisant jokių protestų 
matomai, Amerikos 
pasiryžus deportuoti chinietį 
Li į Chiang Kai-sheko rankas. 
Tik vakar buvo laikraščiuose 
paskelbta Willard E. Atkinso 
profesoriaus New Yorko Uni
versiteto ekonomijos skyriaus 
laiškas, reikalaujantis, kad 
chiniečiui Li būtų suteikta lai
svė pasirinkti šalį, kurion ji
sai nori išvažiuoti.

I

Vienok Darbo Departmen- 
tas paskelbė, kad nesiskaito 
su protestais ir nemainys sa
vo pirmesni© pareiškimo. Va
dinasi, tas draugas bus paves
tas tiesiai į Chinijos budelių 
rankas. . _
ei jos turi griežtai protestuoti 
prieš tokį valdžios pasielgimą.

M

JONAS STOKES

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

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

REIKALINGA moteris į restoraną, 
suprantanti tą biznį, arba reika

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

(120-125)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

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

150
Tarpe Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th $t., Brooklyn, N. Y.

X-SpindulizI Diagnoza 
Guzo Anestetiku

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

tik susitarus.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas, prie 

Storo yra 3 kambariai gyvenimui. 
Biznis geras. Kreipkitės po No. 
62 Scholes St., Brooklyn, N. V.

(120-122)

PARSIDUODA restoranas geroj vie
toj, biznis įdirbtas per 19 metų.

Gera proga pirkti. Kreipkitės į 
No. 157 Roebling' St., kampas IIoj 
St., Brooklyn, N. Y.kančių antrašu :

LEONARD STREET 
Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y. -

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

išiuomi pranešame lietuvių vi- 
[suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją- lietuvišką valgyklą po se-

WASHINGTON.— Sena- 
Fašlsti-1 torius La Follette reikalau

ja, kad prezidentas Hoove- 
ris šauktų specialę kongre
so sesija ir svarstytų bedar
bę. Girdi, 6,000,000 bedar
bių .atsisakys badauti! To
liau La Follette nurodo,

IŠRANDAVOJIMAI
PASJRANDAVOJA 4 kampiniai 

kambariai, visi parankamai, arti 
14th Street subway, tik blokas ir pu
sė. Randa $27.00 Kas pasirandavos 
iki pirmos birželio (June), mėnesis 
dykai.—282 Cooper St., Brooklyn, N.

East 
garu

PASIRANDAVOTA kambarys 
New Yorke, šviesus ir švarus, 

apšildomas. Esant reikalui, 
;;’vt namie gamina. Važiuojant im- 

I kit Lefferts Ave. City Lino eleveiterį, 
'.... ‘ ’ ir pa-

pirmoA.L.D.L.D. Kuopos Nariams JiįnKt
r ) floro, Brooklyn, N. Y

- Harlem srityj tapo areštuo- 
valdziajįa negrai darbininkai. Juos 

kaltina neva “vagystėj” ir ki
tais prasikaltimais. Po kau
cija jie tapo paleisti iki teis
mo. Jų byla bus nagrinėja
ma gegužės 26-tą dieną. e

Bet pasirodė, kad tie negrai vakare
darbininkai visai nėra padarę parbininku Pareig 
tuos “nusikaltimus,” kokius!
jiems primeta. Paaiškėjo, kad 
tai tik toks buvo suokalbis, nes 
tie negrai darbininkai gerai 
darbavosi paliuosavimui Scott
sboro 9 negrų jaunuolių. Jie 
pasirodė pavojingi kapitalistų 
klasei, nes darbavosi, kad su
kėlus juodveidžius darbininkus 

Darbininkų organiza- kovon prieš tas neteisybes.
Šių negrų darbininkų bylą 

veda Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, ši organizacija 
turi pilnas rankas bylų, darbi
ninkai turi ją remti.Kova už Laisvę Negrų 

Jaunuolių Gauna Daugiau 
Pritarimo

NAUJA LIETUVIŠKARESTAURACIJA
Visiems mūsų kuopos na- j 

riams yra svarbu žinoti, kadį 
knyga “Aliejus” jau gatava. ; 
Kurie jau užsimokėjo už šiuos' 
metus, gaus tą knygą sekau-' REIKAT.INGA 
ciam susirinkime. Kurie da j)ai.i)0
neužsimokėjo už šiuos metus,; 7:30' dienomis, 
kviečiame visus užsimokėti se-' 
kanciame susirinkime, kuris; 
įvyks gegužės 28 d., 8-tą vai., j 
___ j, “Laisvės” svetainėj, i

REIKA LAVTMAI
mergina dirbti res- 

už patarnautoją prie 
nuo 1 L iki 
užmokestis. 

Mas-

Telcphone, BlaggLORIMER RESTAURANT Lietuvių Valgykla
VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR . AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba rainiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę pereitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

po num. 512 M a- 
Broadway, Chaun- 
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 kra javus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

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

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkės

knygos duoda-1

liniiAtihiWiAiywwMi

J. GaršvaGraborius
UNDERTAKER

L AI DOT U VIŲ Dl R ERTO RIU #

į Išbalzamuoja ir laidoja tuimlraJuv
I ant visokių kapinių; parsarndo cj
J tonaobilius ir karietas veselijoros, 
i krlkStynoms Ir pasivažinėjimam*--

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Prie Amerikos Liet. Darb.
Liter. Draugijos

Brooklyne yra labai daug ■ 
žmonių, kurie tinka būti A.L. 1 
D.L.D. nariais. Draugija at- ( 
lieka labai svarbų darba. , 
Spausdina knygas, kurios ata-; 
tinka darbininkų klasei. Tas i 
knygas visi nariai gauna už • 
metinę mokestį —$1.50. Dar] 
tas labai svarbu, kad draugi- ] 
ja daug knygų siunčia užsie- j 
nin, kur lietuviai gyvena ir ne
gali nusipirkti tų knygų. 
Jiems dovanai, 
ma.

Darbininkai, 
prie to darbo, 
gulėdami prie Literatūros 
Draugijos, neatlieka tos da
lies darbininkiškos 
Taigi, nors nuo dabar prigu
lėki! prie A.L.D.L.D. Susirin- 

šaukė šį susirinkimą, kad ap- kimas įvyks gegužės 28 d. 
kalbėti savo reikalus ir iš- -tą Val. vakare, ' 
spręsti unijos bosų siūlomą su- tainėj, kampas Ten Eyck 
manymą, kad darbininkai mo
kėtų po 10 nuošimčių mokes
čių bedarbių reikalams. To 
reikalauja Silvermano klika.

Mat, tuos pinigus jie galės 
naudoti taip, kaip jiems atro
dys geriau, 
apie siūlomą sumanymą leisti 
referendumui, kad darbo sa
vaitė būtų 36 valandų, mokes
tis taip pat tik už 36 valandas, 
bet darbo reikėtų padaryt tiek, 
kiek dabar daroma. Tai būtų 
bosų geras laimėjimas.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

416

‘ A ' ) Ld * ’ 1

Darbininkai Kirpėjai Kovoja
Prieš SaVo Bosus'■

'lietuviška barber shop1 
IR BEAUTY PARLOR j 

Pranešimas Moterims
metą turime geriausias Perina- ! 

j ment Waves, sulig ’ vėliausios’ meto-: 
pareigos, dos. Kurie atsilankysite, gausite ge

rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 
kas savaitę. Nukerpame ai 

, 8 gojame ir sugarbiniuojame 
Laisvės” sve- 

ir 
Lorimer Sts. Nauji nariai 
gaus didelę knygą “Aliejus,” 
kurioj yra gražių skaitymų.

A.L.D.L.D. 1-mos Kp. Pirm

Nau joky Cigarų
Be to, kalbėta

(

Jfchį-M* na*.fc.’.VOr,» tV-.M-V
'4,/ Xk*awSi %,<? AKau-a-wUii^icx.k

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTeS 
CIGA RA I

neprisidėdami i 
tai yra nepri- i

5
Vakar įvyko svarbus Amal- 

gameitų kirpėją lokalo 4-to 
masinis susirinkimas Irving 
Plaza svetainėj. Darbininkai

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

TEL., STAGG 2-

4 dienas 
a išmaz- 

........... ...______ v už vieną i
, doleri $1.00, Marcei arba Finger Wa-; 
Į ve.

518 GRAND STREET 
Antros durys .nuo Lorimer Street, 

sale apliekos
BROOKLYN, N. Y. I

'G^iaasi^Stųateikti Persitikrinti

1 Kova už paliuosavimą devy
nių negrų jaunuolių laimi dau
giau ir daugiau pritarimo. 
Ypatingai negrų srityje dau
giau darbininkų siunčia aukas 
į Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą ir pasisako už jaunuo
lių laisvę.

Dedasi ir negrų bažnyčios 
prie suvienyto fronto už pa
liuosavimą nekaltai nuteistų 
negrų darbininkų. Brooklyne 
ir Harlem srityse padaryta ge
ri žygiai pirmyn rinkime au
kų ir organizavime simpatijos 
nekaltiems januoliams.

Pajutę Darbininkus
Organizuojantis, Uždarė
Dirbtuvę

New Yorke Slipper Kompa
nijos darbininkai pradėjo or
ganizuotis, kad atsispirti prieš 
kompanijos algų kapojimą. 
Jie atlaikė porą savo susirin
kimų ir įteikė kompanijai sa
vo reikalavimus. Bet komna- 
rrija, matydama, kad darbinin
kai jau ne juokais ruošiasi 
kovon, tai uždarė dirbtuvę ir 
paleido visus darbininkus.

Jaunimo Diena Prieš 
Karo Prisirengimus

Amerikos karinės jėgos da
ro militarinius bandymus, šeš
tadienį 672 orlaiviai darys ka
rinius manevrus viršuj New 
Yorko. Gi darbininkų jauni
mas ruošia kaip tik priešingą 
iškilmę gegužės 30 ir 31 die-

Kompanija tokiu būdu nori: nomis. Draugas Amteris pa
imti naujus darbininkus dar,skelbė atsišaukimą ruošti Na- 
už pigesnę kainą. Uždarytos cionalę Jaunuolių Dieną. At- 
dirbtuvės darbininkai pasiren-■ sišaukime į jaunuolius draugas 
gę kovoti, kad neįleidus streik-iAmteris sako:
laužius užimti jų vietas. Į Nacionalė Jaunuolių Diena

25 METŲ 25 METŲ
Rengia Martin Lutherio Draugyste• JUBILEJAUS piknikas

SUBATOJE, 23 GEGUŽĖS (MAY), 1931
CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Aenues, Maspeth, L. I., N.1 Y.
Grieš Prof. Retikevičiaus Orkestrą 

ĮŽANGA 5b CENTŲ YPATAI 
Pradžia 3:30 Vai. po Pietų 

Bus įvairių pamargipimų ir žaislų. 
Prašome skaitlingai atsilankyti.

Moderniškiausi Įtaisymai
Varpas Bakery, 38-49 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

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

Petras Naujokas
Savininkas

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

361

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS , 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del

be 
ma

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. * 

PHONE, STAGG 2-5043

GRABORI
(Undertaker)

107 Union A venų
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N..

VIDURIAI UŽKIETĖJĮ;
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Netuzi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural į vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
suniaišyt nu vandeniu ir užsigeri; einant gult. Visiškai nekenks- 
ming-as, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suangu- 
siemn. Kaina ........... 60«, per paštą

Kundroto aptieka yra didžiausia tr seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri- 
ttam, kad sudėtinė* Aiiy receptą dalys, gydytojų ožks- 

kynin, yra r.anjon, tyros ir gerinusios

Mes taip pat tunme žohų ir gerą sand^H gyduolių Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkite*:

KUNDROTO APTIEK A
I'. J. KUNDROTĄ, Kaviniuke

229 Bedford A venue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tosgatvia Tel.( Graenpoint C-2017-2360-3514

liidrpkit ii skelbtas U srlaltskli karts cu aAsakymiu




