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ATHENS, Graikija.—Ge
gužės 12 d. į sodžių Mavro- 
nerį pribuvo policija jieško-

užpuolė policijos ba- 
Susikirtimas buvo 

bet pranešimas ne- 
nieko apie gyvybių

INŽINIERIUS CALDER PASKIRTAS PATARĖJU 
PRIE STATYBOS DARBO SOV. SĄJUNGOJE

Mūšiai Hondūros 
Respublikoj Tebeina

Nukrito Orlaivis, 
Užsimušė 4 Žmonės

Japonijos Valdžia Užgyre 
Algų Nukaposimą

Rado Raudoną Vėliavą 
ir Persigando

bū-
sa-

Nuskendo Sovietų 
Povandeninė Valtis

LONDON.— čionai Asso- 
ciated Press žinių agentūra 
praneša, kad Baltike jūro
je nuskendo Sovietų povan
deninė valtis (submarinas). 
Spėjama, jog valtyje, besi
leidžiant žemyn, įvyko eks
plozija. Kiek žuvo žmonių, 
pranešimas nepasako.

Policija Nušovė 
4 Komunistus

Kovingi Valstiečiai
Nuginklavo Policija

šaukia Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ir

Šautuvais Numalšino 
Peru Darbininkus

Tom Mooney Šaukiasi 
Pas Darbininkus

tūros. Valstiečiai juos suė
mė, nuginklavo ir uždarė. 
Tiktai pribuvęs naujas 
rys ginkluotos policijos 
vo kolegas paliuosavo.

ŠVENTĖS KAPITALISTŲ 
NAUDAI

Su vis didesniu darbinin
kų smaugimu naudotojai 
kartu vis mažiau paiso į 
darbininkų sveikatos’ pusę. 
Naudotojai prie didelės be
darbės visuomet pajėgs vie
ton liguistų sveikesnius pa-

TOKIO.— Japonijos val
džios kabinetas oficialiai 
užgyre nukapojimą algų vi
siems valdžios įstaigose dir
bantiems darbininkams. Tas 
palies ir geležinkelio darbi
ninkus. Spėjama, jog 210,- 
000 geležinkeliečių paskelbs 
visuotiną streiką. Valdžia 
jau turi sumobilizavus ar
miją ir policiją streiko lau
žymui.

Baisi Nelaimė 
Kupėmiose, Lietuvoje

Atidaryta Rūdos Kasykla 
Pagal Penkmečio Planą

MASKVA.— Magnitogor- 
ske tapo atidaryta pirma 
geležies įrudęs kasykla. Ap
skaitoma, jog šioje vietoje 
yra 300,000,000 tonų geriau
sios rūšies rūdos, kuri turi 
60 nuoš. grynos geležies.

Čionai, pagal Penkmečio 
Planą, statoma milžiniškas 
plieno fabrikas, 
didžiausis visoj Europoje ir 
gal viršys net Jungtinių 
Valstijų Plieno Korporaci
jos fabrikus.

Vanderveldė Vėl Žada 
Ginti Kapitalistinę 
Tėvynę

BENDRAS FRONTAS GYNIMUI NUTEIS- 
TŲ M1RTIN JUODVEIDŽIV JAUNUOLIŲ 

PLEČIASI PO VISA AMERIKĄ
rencija Charlotte, N. C. Tai 
pirma tokia konferencija, , 
kurioj buvo atstovai nuo 19 > 
vietinių organizacijų—juod- , 
veidžių ir baltveidžių. Tąr- 
pe tų buvo atstovaujamos 
net 3 juodveidžių bažnyčios.

Tai visa parodo, kad ben
dro fronto judėjimas už iš-

Rezignavo Lenkijos 
Kabinetas

VARŠAVA. — Sugrįžo 
diktatorius Pilsudskis iš 
Madeiros ir tuoj aus rezig
navo Slaweko kabinetas. 
Rezignacija esanti priimta 
ir Pilsudskio kandidatas į 
premjerus yra Alexander 
Prystor, ištikimas diktato
riaus pasekėjas. ' Kabineto 
krizio priežastis' atsargiai 
slepiama.

ti pavydi iš užsienio par
trauktiems inžinieriams. 
Sovietų valdžia nusprendė

SAN SEBASTIAN.—Aiš
kiai pasirodo, kad naujoji 
Ispanijos valdžia yra tokia 
pat kruvina, kaip ir buvusi 
monarchija. Geg. 26 dieną 
čionai policija ištaškė de
monstraciją streikuojančių 
žvejų ir bedarbių. Darbi
ninkai rengiasi prie visuoti
no streiko, kad užprotesta
vus prieš valdžios terorą. i

TEGUCIGALPA.— Hon- 
duros valdžia yra privers- į 
ta pripažinti, kad sukilimas 
prieš ją tebėra nenumalšin
tas. Geg. 26 d. tarpe vaL 
džios armijos ir sukilėlių ■ 
mūšiai tęsėsi devynias- va-! 
landas, kuriuose- 66 žmonės ! 
užmušta.

Susirūpino tautininkai pa
ilginimu savivaldybių tar
nautojams darbo dienos vie
na valandai Jei darbinin
kams- pailgina nuo 8 valan
dų iki 10—11 valandų ir net 
daugiau, tai nenor ir tar
nautojų nuskriaust: . ir 
jiems reikia- pridėt vieną 
valandą, be atlyginimo už 
ją. Savivaldybių tarnauto
jai privalėtų tinkamai kovo
ti prieš tą tautininkų suma
nymą.

Havana, Kuba.— Geg. 26 
d. 300 bedarbių užpuolė tur
čių kliubo kambarius ir juo
se apsigyveno. Pribuvus po
licija bedarbius išgrūdo lau
kan.

NEW YORK.— Komunis-: 
tų Partijos “Daily Worke- 
rio” redaktorius d. Minor 
gavo laišką iš kalėjimo nuo 
Tom Mooney. Tasai kovo
tojas šaukia Amerikos dar-/ 
bininkus per Komunistų 
Partiją kovoti už jo paliuo- 
savimą. Jis galutinai įsiti
kinęs, kad tiktai klasiniai 
sąmoningi darbininkai ’ su
mobilizuos mases ir paliuo^ 
suos jį ir kitus politinius 
kalinius.

Tom Mooney ’pabriežia, 
kad jį išdavė Amerikos 
Darbo Federacijos • biuro
kratai. Vienatinė viltis be- ‘ 
liko darbininkų masės po 
vadovybe revoliucinės Ko-

CHICAGO, III.— Gegūž. 
26 d. čionai nukrito orlaivis 
“Blue Streakį” kuris pri
klausė kapitalistų “Daily 
News”. Staiga užsimušė or
laivio pilotas ir kiti trys jo
jo draugai. •
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ITHACA, N. Y.— Cornell 
Universiteto ponai pastatė 
“karinį paminklą” ir oficia
liai jį atidengė. Bet kaip 
jie nustebo, kuomet ant ry
tojaus augštai ant pamink
lo pamatė beplevėsuojančią|munistij Partijos, 
raudoną vėliavą! Trys stu
dentai suareštuoti ir kalti
nami “kėlime netvarkos.”

Šiuo tarpu Amerikos Komunistų Partijos oficialia 
anglų kalba dienraštis “Daily Workeris” ir mūsų lie
tuvių komunistų dienraštis “Vilnis” atsidūrė rimtam 
finansiniam krizyje. Vyriausiai tas pareina nuo 
viešpataujančio Amerikoje ekonominio krizio. Ir 
taip vadinamuose “geruose laikuose” komunistinės 
spaudos išlaikymas yra svarbi darbininkų klasės fi
nansinė problema. Gi užėjus dar negirdėtai bedar
bei, šita problema keleriopai pasunkėjo.

Nereikia čionai aiškinti, kokią svarbią rolę šian
dien lošia Amerikos proletariato kovose “Daily Wor- 
keris” ir Amerikos lietuvių darbininkų judėjime mū
sų “Vilnis.” Ta rolė puikiai žinoma visiems klasi
niai sąmoningiems, revoliuciniams darbininkams. 
Šiuo atsišaukimu Komunistų Partijos Lietuvių Frak
cijos Centro Biuras nori tik priminti draugams ir 

, draugėms, jog tie du mūsų dienraščiai yra be galo 
sunkioj padėtyj, jog jiems reikalinga skubi finansi
nė parama. : 1 1 " i :$$$

Tuojaus pribūkite pagelbon abiems dienraščiams. 
Mūsų darbininkiškų organizacijų susirinkimuose ap
tarkite reikalus abiejų dienraščių ir suraskite būdus 
jų greitam parėmimui. Kuopos bei draugijos, ku
rios turi šiek tiek pinigų, ižduose, nepašykštėkite pa
aukoti šitam svarbiam reikalui; Antra, savo susi
rinkimuose ant vietos parinkite aukų “Daily Worke- 
riui” ir “Vilniai.” Nekreipkite atydos į tuos, kurie 
priešinsis bei darys visokius išmetinėjimus. Visuo
met buvo ir bus tokių, kurie patys nieko neduoda ir 
dar stengiasi kitus sulaikyti nuo davimo palaikymui 
mūsų bolševistinės spaudos. Tai svetimi elementai 
komunistiniam judėjimui.

O su ypatinga energija reikia mūsų dienraščiams 
pasidarbuoti piknikuose ir išvažiavimuose. Per vi
są vasarą praeis desėtkai išvažiavimų. Ten daly
vaus desėtkai tūkstančių lietuvių darbininkų ir dar
bininkių. Reikia prie jų prieiti ir paprašyti mūsų 
spaudai paramos. Visuomet reikia atminti, kad 
kiekvienas doleris, kiekvienas.-centas ; yra svarbu.- 
Mes turime šimtus kolonijų, šimtus organizacijų po 
visą plačią Ameriką. Jeigu kiekvienoj kolonijoj bus 
per šį “Daily Workerio” • ir “Vilnies” vajų sukelta, 
tik po kelius dolerius, jau pasidarys didžiulė suma. 
O tai galima padaryti, tiktai reikia noro ir pasiryži
mo.

Taip pat visų kolonijų draugus raginame visur 
rengti išvažiavimus bei piknikus naudai mūsų visos 
komunistinės spaudos. Praeityje v i s u o m e t 
mes daug finansiškai paremdavome mūsų dienraš
čius per tokius piknikus. Šiemet dar su didesne 
energija toj srityje reikia pasidarbuoti. Tegul mūsų 
judėjime kilę ginčai nestovi ant kelio rengimui pik
niku spaudos naudai. Priešingai, kuomet mūsų dien
raščiai aiškiai pasisakė už pilną Komunistų Partijos 
ir Komunistų Internacionalo vadovybę, visi ščyri 
darbininkai, visi sąžiniški kovotojai privalo dar uo
liau darbuotis delei tų dienraščių palaikymo. Gi tie, 
kurie boikotuos bei sabotažuos šiuos parengimus bei 
abelną rėmimą mūsų spaudos, darbais įrodys, jog 
jie jau atvirai atsidūrė komunistinio judėjimo prie
šų logeryje. »Jie jau svetimi mūsų revoliuciniam ju
dėjimui.

Draugės ir draugai! Mes šaukiame jus prie di
džiausios svarbos greitų darbo. Paremkite “Vilnį” 
ir “Daily Workerį” finansiškai. Padėkite tiems mū
sų dienraščiams pergyventi šį rimtą finansinį krizį. 
Suglauskite savo eiles po Amerikos Komunistų Par- 

* tijos vėliava.
J.V.K.P. Liet. Frakcijos Centro Biuras.

Ilgins Darbo Valandas
LIETUVA

KO'SHUTH, Čekoslovaki- 
ja.— Geg. 26 d. kruvinoji’ 
policija užpuolė Komunistų ■ 
Partijos susirinkimą, ketū
rius draugus nušovė, o dau
gybę , pavojingai sužeidė. 
Kruvinas užpuolimas .buvo 
padarytas be jokio perser- 
gėjimo.

750,000 Vargšų Vokietijoj
BERLYN.— Valdžios ap

skaičiavimu, Vokietijos mie
stuose yra 750,000 vargšų- 
elgėtų, užlaikomų ląbadry- 
bes įstaigose.. Ir ta armija 
pavargėlių. j nuolatos augą 
ačiū viešpataujančiam kri
zini ir bedarbei.

Klerikalų “Rytas” ašaro
damas paduoda sekamą 
skandalą Kauno bazilikoje: 

“Vakar Bazilikoje po Su
mos kun. J. Dagilis sakė ei- 

h linį .katechetinį pamokslą 
apie sielos gailestingumo 
darbus ir po pamokslo iš 
raštelio paskelbė praneši-

Gegužės 8 d. per Kuršėnų 
ir-Žeimelio valsčius perėjo 
audra su ledais. Ledai kri- 

m to apie 15 minutų. Vieto- 
^mis išdaužyti namų langai. 

Nuo ledų* nukentėjo žiem
kenčių javų posėliai.

Perkūnas Trenkė j Bažny
čios Bokštą

'Gegužės 5 d. užėjus smar
kiam lietui su perkūnija, 
perkūnas trenkė į Rokiškio 
R. katalikų bažnyčios aukš
tąjį bokštą ir numušė kry
žiaus kairiosios kryžiavonės 

įądaif.

Kauno laikraščiai paduo
da sekamų smulkmėm] apie 
eksploziją dirbtuvėje, ku
rioje buvo 2 darbininkai už
mušti, o penki sunkiai su
žeisti.

“Gegužės 7 d. prie Mažei
kių Kupėnuosę sprogo ka
tilas ir užmušė vieną darbi
ninką, dabar paaiškėjo dar 
šios smulkmenos:

“Ketvirtadienį visi darbi
ninkai susirinko į fabriką 

. pakuoti ir numeruoti kar
tono. Cilinderis sukos ir 

^džiovino kartoną. Prie ci- 
linderio stovėjo K. Mikalau
skas 23 m. amž. Lenkų ka
riuomenės dezertyras. Stai
ga pasigirdo didelis sprogi
mas, sprogo cilinderis, ku
rio dalys šokdamos nulaužė 
antro aukšto balkius ir lu
bas. Tuojau ant mašinų ir 
pirmam aukšte esančių dar
bininkų ėmė kristi balkiai 
ir kartono pakai po 155 pū
dus svorio. Nuo sprogimo 
sutruko didelės pjaustymo • 
ir prosavimo mašinos. Dar- 

f bininkas Mikalauskas buvo 
užmuštas vietoje; darbinin
kui Juozui Kičinui sulaužy
tas nugarkaulis, rankos ir 

’'kojos; Rozalija Guginienė 
29 metii amž. moteris smar
kiai nuplikinta, kuri vežant 
į Mažeikių ligoninę pakelėj 
nuo žaizdų mirė. Kiti ke
turi darbininkai irgi sun
kiai sužeisti.

“Fabrikas priklausė Jora- 
šanskui iš Varėnos. Fabri
ko savininkui nuostolių esą 

, padaryta del sprogimo apie 
* 100,000 litų.”

1

Smarki Kruša

LIMA, Peru.— Geg.
d. šiaurinėj dalyj Peru res
publikos žibalo darbininkai, 
netekę kantrybės del įvesto 
teroro, 
rakus.
aštrus, 
pasako 
žuvimą. Pagaliaus darbinin
kai buvo nugalėti ir numal
šinti.

tuoj aus padaryti galą vi- , 
siems nesusipratimams sta
tybos srityje. Budavoji- 
mas fabrikų ir dirbtuvių tu
ri but varomas visu smar- . 
kurnu.

Inžinierius John Calder 
atsižymėjo savo gabumais , 
ir nuoširdumu, kuomet po 
jo priežiūra didysis Lenin
grado traktorių fabrikas ta*; ‘v 
po pastatytas keliais mene- * 
siais anksčiau, negu buvo 
iškarto planuota.

ka. Jam pasakius, kad 
žmonės pasimelstų už gegu
žės 12 d. teisiamus kunigus 
ir studentus, konfesionale

. atsistojo kun. Jocius ir pa- 
keltu tonu pareiškė, jog ir 
jis esąs kunigas ir prašė pa
simelsti, kad teisiamuosius 
nubaustų. Bet prie kun. Jo
ciaus išsišokimų jie jau pa
pratę. Kun. Jocius yra la-:. ... m • vi •
bai nervingas žmogus, ir iš Ispanijoje [nuskinamas 
jo viso ko laukti galima J - -- - - - - —
Pereitais metais jis dalinda
mas Švenčiausiąjį skaudžiai 
užgavo vieną moteriškę. 
Konfesiionale dažnai triuk
šmauja.”

Feinbergo kartonažo fab
riko darbininkai dirbo Lie
tuvos buržujų ir buožių pa
trono Kazimiero dienoj. 
Dirbo 4 valandas.' Po 4-rių 
valandų administracija dar
bininkus išvarė švęst Kazi
miero šventę ir ne tik už 
tą privalomą šventę nusuko 
iš algos, bet nemokėjo ir už 
atidirbtas 4 valandas. »

“Balsas.”

BRUSSELS.— Belgijos 
parlamente socialistų vadas 
Vanderveldė vėl pareiškė, 
kad gynime kapitalistinės 
tėvynės klausimu nėra jokio 
skirtumo tarpe socialdemo
kratų partijos ir kapitalisti
nių partijų. Socialdemokra
tai visuomet esą pasiryžę 
ginti Belgiją. Be to, girdi, 
jeigu kas užpultų ant Len
kijos, tai socialdemokratai 
gintų Lenkiją.

Moteriškė Kaltinama 
Nužudyme 4 Vyrų - ’

CHICAGO, Ill.— Geg. 26 
d. čionai tapo suareštuota 
Margaret Summers, 45 me
tų amžiaus gaspadinė. Ji 
kaltinama nužudyme ketu
rių vyrų, idant pasiėmus jų 
apdraudą. Visi jie buvo nu
nuodyti arseniku.

muno” fabriką Kaune. Ta
me fabrike tiek daug pur
vo, kad per tą purvą grin
dų jau senai nematyt. Grin
dis—geriaus pasakius pur
vus ant grindų—retai šluo
ja, ir jei šluoja, tai darbo 
metu. Prausyklos yra tik 
viename skyriuj. Sgniau 
buvo kambarys pietums pa-. 
valgyt; dabar jis pahaikin-' o. 
tas. Darbininkams nėra 
nei virinto, i 
vandens. Pasityčiojimui iš 
darbininkų administracija 
iškabino iškabą su parašu: 
“Spjaudyt ant grindų griež
tai draudžiama.” Darbinin
kai turėtų nuplėšt tą pasi
tyčiojimo iškabą ir pareika
laut, kad tuč tuoj aus būtų 
nuvalytos grindys nuo pur 
vų, kad kiekvienam skyriuj 
būtų parengta užtektinai 
prausyklų, kad būtų užtek
tinai virinto, vandens atsi
gerti, kad būtų duotas šva
rus kambarys pietums pa
valgyt ir pasilsėt pietų per
traukos metu, kad būtų 
įvesta' gąra ventiliacija ir 
taip toliau.

New York “Times” kores
pondentas Duranty praneša 
iš Maskvos, kad amerikonas 
inžinierius John Calder pa
skirtas prie statybos tvar
kymo komisijos už patarė
ją. Toliaus korespondentas 
nurodo, kad visiems aišku, 
jog senieji rusai inžinieriai, 
kurie nėra komunistai, ty
čia statybai kenkia, tankiai 

sisamdyti. Nors imam “Ne-' visą darbą .sabotažu© j a. Ki-

Gegužės 24 d. .Chicago j e 
įvyko bendro fronto kon
ferencija gynimui nuteistų 
mirtin juodveidžių jaunuo
lių Alabamoje. Tai buvo 
nepaprastai skaitlinga ir 
entuziastiška konferencija. 
Dalyvavo 285 delegatai nuo 
182 Organizacijų, turinčių 
30,000 narių. Konferenci-1 gelbėjimą nekaltai nuteistų
joj buvo skaityta pasveiki-; devynių jaunuolių smarkiai 
nimo telegrama .nuo Claude plečiasi. Ypatingai smar- 
Pattersono, tėvo dviejų nu- kiai kovon stoja įvairios 
teistų jaunuolių. Jis užgi- juodveidžių 
ria> Tarptautinio Darbinin- Bendro fronto konferencL 
kų Apsigynimo pastangas | jas 
jaunuolius išgelbėti.

Tą patį pereitą sekma- Lyga Kovai už Negrų Tei- 
dienį įvyko ’svarbi konfe- sės.
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DAILY WOKER TURI BUT IŠGELBĖTAS

Revoliucinio darbininkų judėjimo priešai šaiposi, kad 
Daily Workeris vėl šaukiasi greitosios pagelbos. Komu
nistų Partijos niekintojai, lietuviškos opozicijos vadai su
randa sau naują “argumentą” tame, kad paskelbtas nau
jas vajus—už sukėlimą $35,000 šiam centraliniam Parti
jos'organui. . v

Bet tai nebe primena, kad buržujai, “socialistai” ir ki
ti priešai piktai dantis rodo ir klega apie “bankrutą” ko
munistinio judėjimo bei to judėjimo organų. Jie taip el
gėsi kiekvieną sykį, kada tik Daily Workeris arba kitas 
ihūsų revoliucinis laikraštis atsišaukė į darbo minias dė
lei skubios pagelbos. Bet kiekvieną kartą klasiniai dar
bininkai išgelbėjo Daily Workerj, kaipo savo kovojantį 
dienraštį; priešai nesusilaukė, kad jų tamsios viltys iš
sipildytų.
•i; Taip Daily Workeris bus ir dabar išgelbėtas nuo su
stojimo, ir jis eis dienraščiu, kaip iki šiol.

Vis didėjančios revoliucinių darbininkų minios mato, 
jog Daily Workeris kaskart darosi joms reikalingesnis, 
.ypač Šiame krizyje, su jo virš 10 milionų bedarbių Jung
tinėse Valstijose ir su 50 milionų žmonių be darbo visa

tine pasaulyje.
Q kriziui dar nemato galo net mikliausios kapitalisti

nių galvočių makaulės. Atstovai 24-rių Amerikos ir ki
tų šalių didžiausių bankų, susirinkę gegužės 20 d. Švei
carijoj, prisipažino esą bejėgiai išrasti “kokį mechaniz
mą,” kuriuom galima būtų panaikint arba žymiai pa
lengvint šį, didžiausią istorijoj, krizį. Tarptautinėj kon
ferencijoj Londone, kur bandyta sutvarkyti kviečių pre
kybą tarp įvairių šalių, buvo pripažinta aštriausias kri- 
‘.kis ir lauko ūkyje. Amerikos gi delegatai nesurado ki
tokios. “praktiškos” išeities, kaip tik sumažinti kviečių 
auginimą, kad pabranginti jų kainą, kas reikštų ir duo
nos pabranginimą darbininkams. Taip, palaikymas ga
limai augščiausios gyvenimo reikmenų kainos ir tuo pa
čiu laiku kapojimas darbo mokesnių yra vienas kapita
lizmo receptas pasigydymui nuo krizio ir išlaikymui sa
vo pelnų. O kaipo to recepto dalis, Jungtinėse Valstijo
je jau nukapota darbininkam uždarbiai 75-kiuose pro
centuose visų pramonės įstaigų. Tą faktą patvirtina jau 
met pats Green as, prezidentas Amerikos Darbo Federa

cijos, kuris saugoja kapitalistų reikalus, kaip gavo akies 
lėliukę.

; • Kitas kapitalizmo receptas išsikapanojiimtli iš krizio— 
tai naujas imperialistinis karas, kurio ženklai darosi vis 
ryškesni: aštrūs priešingumai tarp Francijos ir Italijos,

Lietuvos Kunigai Riejasi
Atėję iš Lietuvos laikraš

čiai praneša, kad gegužės 
12 d. Kauno kariuomenės 
teisme prasidėjo keturių 
kunigų ir aštuonių ateiti
ninkų (klerikalų studentų) 
byla. Kadangi jie neparo
dė palankumo fašistinei val
džiai ir slaptai varė savo 
politiką, už tai juos smeto
niniai fašistai patraukė, tei
sman.

Sąryšy su ta byla “Lietu
vos Žinios” gegužės 11 d. 
laidoj praneša apie sekamą 
įvykį: ■

Vakar bazilikoj kun. Dagi
lis sakė pamokslą. Baigda
mas pamokslą kun. Dagilis 
prašė pasimelsti už teisiamuo
sius kunigus ir ateitininkus, 
kad jų nenubaustų.

Tuo metu kitas kunigas, Jo
čys, sėdėjo klausykloje. Išgir
dęs paskutinius kun. Dagilio 
žodžius, jis atsistojo ir papra
šė pasimelsti “kad tinkamai l 
nubaustų kunigus ir ateitiniii- Į 
kus už politikavimą bažnyčio
je.”
Taigi, du dievo agentai 

nesusitaiko. Klausimas, ku-

kiu budu tapo paliktas atei
nančiam seimui.
Taigi, pasirodo, kad Jur- 

geliute turi daugiau šalinin
kų Pildomo jo j Taryboj, ne
gu Gegužis.

Pakvaišę Patriotai
“Sandara” ir “Vienybė” 

susiginčino patriotizmo 
klausimu.

Mat, “Vienybė” nori, kad 
“Sandara” atvirai remtų 
smetoninių fašistų valdžią 
Lietuvoj, i o “Sandara” ma
no, kad atvirai pasisakyti 
už fašizmą būtų žiopla, nes 
didžiuma Amerikos lietuvių 
yra nusistatę prieš Lietuvos 
fašistinį režimą. Už tai 
“Vienybė” sandariecius fa
šistus pavadino “anti-tau- 
tiškais.” O “Sandara” “Vie
nybei” atkerta:

“Vienybė” turbut mano, kad 
tik ji viena tautiška. Jeigu 
taip, tai iš milijono Amerikos 
lietuvių, turėtume tik “treje
tą patriotų” ir tuos pusiau pa
kvaišusius.
Patriotinio pakvaišimo ne- 

stoka kaip pas vienybinius j 
rį dievas išklausys. Galbūt fašistus, taip ir passandą- 
išklausys tą, kuris reikalau- riečiu^. 
ja nubausti prasikaltėlius ---------- --------
prieš smetoninius fašistus, " 
nes, kaip jau žinoma, die- DOMU 
vas visadą palaiko tą pusę, | jl/VAllVl 
kuri yra galingsnė. Dabar į —---------------—
smetoniniai fašistai yra ga- L p t • 
lioj, ir aiškus dalykas die- j “RligellS UgŲ 
vas palaikys jų pusę, kad i Vadinama 
suvaldyti tuos dūšių gany-' 
tojus, kurie nenori nuolan
kiai tarnauti Smetonos šai- 
kai, o stengiasi < patys pa
tapti šalies ’val'dbnais ir val
dyti kraštą sulig savo kleri- 
kališkos fašistinės politikos.

magogijos suvadžioti, paga
lios iš naujo pareiškė savo 
pasitikėjimą Komu nistų 
Partija ir Komunistų Inter
nacionalu. Kuomet jie per
matė, kad kova neprasidėjo 
del legalistinių, finansinių 
ar asmeninių dalykų, bet 
atkreipta' priėš Komunistų 
Partiją ir Komunistų Inter- 

'nacionalą, tai jie apleido 
rektorių. Jie turėjo, galimy- opozicijos vadus. Jie, atsi- 
bę prieiti ir atsišaukti į vi- jsa^ - i kovą pi ieš pąi - 

sus tos bendrovės anti-par- 
tijinius elementus. < < > ■ ■:

Nuo pat Komunistų Par
tijos gyvavimo “Vilnis” bu
vo komunistinis laikraštis.

Nebuvo ypatingos inten- 
syves kovos del .politinės 
“Vilnies” kontrolės iki šio 
laiko. Masės kovingųjų lie
tuvių darbininkų Amerikoj 

[priėmė Komunistų Partijos 
i ir Komunistu Internaciona
lo vadovybę. Jie pavedė 
Partijai vesti jų laikraščius. 

[ Akyvaizdoje to fakto men- 
į ševikiški ir socialdemokrati- į

Nesenai atsibuvęs ‘“Vil
nies” spaudos bendrovės šė- 
rininkų suvažiavimas Chi- 
cagoj sumušė bandymą iš
traukti “Vilnį” iš komunis
tų įtakos ir direkcijos. Opo
nentai komunistinės “Vil
nies” politikos per mėnesius 
rengėsi,prie to suvažiavimo. 
Jie su savim Turėjo didžiu
mą tuo laiku esamų bordi-

Milžiniškas piknikas bus 6 
ir 7 dd. birželio, 1931, Lietu
vių Tautiško Namo Parke, 
Montello,. Mass.

6- toj dienoj bus šokiai prie \
geros, iš dešimts muzikantų, 
orkestros. Į šokius rengiasi 
suvažiuoti šimtai jaunimo iš 
plačios apielinkės. • '

7- toj bus piknikas su didele 
ir įvairia programa. Progra
ma prasidės 2-rą valandą po 
pietų ir tęsis sekančiai(1) 
Darbininkų Sporto Sąjungos 
akrobatai iš Worcester, Mass.; 
(2) M. Sukackienės prakal
ba; (3) Liaudies Choras Hš 
Lawrence, Mass., vadovystėj 
M. Pauliukaitės; (4) Lyros; 
Choras , iš Stoughton, Mass.; 
vadovystėj M. K., Bolio; (5) f 
J. Gaižausko prakalba; (6) 
Laisvės1 Choras iš So. Boston, 
Mass., va'dovystėj H. NiukaL 
tės; (7) L. L. .R. Choras iš 
 , Mass., vadovystėj

tijos kontrolės ir vadovybės J Edw- J- Sugar; (8) L Amtėrio 
“Laisves” spaudos bendro- Pykalbai Aido Choras iš 

1 Worcester, Mass.; vadovystėj
vę. įas bandymas tapo su- M. Meškienės; (10) Lengvojo 
muštas. • (svorio ristikai: lietuvis A. Ki-

zas su italu F. Fedely; (11)
Dabar kova buvo atkar-! Liuosybės Dailės Ratelio Cho-

Kiek laiko atgal šis komf-• 
liktas privedė prie anti-par- 
tijiniu elementu bandymo 
išti ciiikti is Komunistų Par-1 Norwood,

totą Chicagoj “Vilnies”

prakalba; (9) Aido Choras iš 
Worcester, Mass.; vadovystėj

ras iš Montello, Mass., vado
vystėje Edw. J. Sugar; (12)i i i• "xt V y »□J-LuLx vv • ti • uifaf y 1y

j audos Lendl ovej. Nese- sunkiojo svorio ristikai: lietu-
nai įvykusiam “Vilnies” še
rininku suvažiavime didelės

I / i -i-i AAJ'duv,

niai elementai jų eilėse ne- į pastangos buvo dedamos nu- pkos žaidimas, 
išdrįso iššaukti į kovą ko-įgalėti Partijos įtąką. Kiek-!

i munistų vadovybę. Bet ne- vienas smulkiojo krautuvi-1
senai įvyko pasikeitimas tojlnjnko argumentas buvo pa-
T'X \ r T I P -i z-J Z, I 1 XX «■ 'i

•vis labiau įtempti santikiai tarp Anglijos ir Jungtinių fptfiiyin 
Valstijų ir tt.; pirmoje gi vietoje tai kapitalistinio pa- I,uu wgluiu 
šaulio mobilizavimasis karui delei Sovietų Sąjungos su-| Socialfaši;

Ragučius Apgynęs Jurgeliutę

Socialfašistų “Naujienos” 
praneša, kad SLA. prezi
dentas St. Gegužis pralai
mėjęs prieš sekretorę Jur
geliutę Pildomosios Tary
bos posėdy. Jis buvo suda
ręs skundą prieš Jurgeliutę, 
kaltindamas ją delei Deve- 

____________ __  ........................... ___  ___ ... nio-Ažunario šmugeliškos 
^er teismus (Scottsboro)?........... . ______________. _____.. paskolos ir reikalaudamas,

. k Tame gi reakcijos ir krizio siautime ir prieškarinėje kad ji pasitrauktų iš sekre- 
jadetyje, Daily Workeris yra vienintelis revoliucinis bal- toriaus vietos. Pildomosios 
^Bs, kuris gali pasiekti visas plačiąsias Amerikos darbi- 
'įlinkų minias, vadovauti joms kovoj už bedarbių tuojau- reitą savaitę, 
tin} sušelpimą ir bedarbės apdraudos įstatymą, prieš už- praneša, kad Gegužis 
jjarbių kapojimus ir organizuoti jąsias masinėms imty- tik nelaimėjo ‘faito’
Jiems už visus artimuosius ir galutinus proletariato tiks- p-lę Jurgeliutę bet ir tjatš 

tokios kovos organas, Daily Workeris 'turi užsidgjo sau'‘juodą akį’.” 
#ut išgelbėtas, ir ji isgelbes rankpelniai. O lietuviai, ir- “
įri negali atsilikti nuo to Daily Workerio išvadavimo 
darbo. Kiekvienas turi prie to prisidėti: kas doleriu, 

. kas pusdoleriu, kas centais, žiūrint sulig išgalios. Kiek
viena darbininkiška lietuvių organizacija turi laikyti 
Mily Workerį ne tik Komunistų Partijos organu, bet ir! 

kaip darbininkų klasės narių, tiesioginiai svarbiau- i 
L $11 organu; ir šaltai nepraleisti jo atsišaukimų, bet sų*d 

lįlkti tiek greitosios finansinės jam paramos, kiek tik! 
;Xjegia. '

triuškinimo.
* Greta su visais tais reiškiniais eina smarkėjanti kapi- 
•ialistiniai-fašistinė priespauda prieš kovingesnius darbi
ninkus ir prieš jų organizacijas, pjudymas amerikonų 
darbininkų prieš ateivius, baltųjų prieš negrus; ateivių 
registravimo įstatymai (Michigane), sumanymai naujų 
įstatymų deportuot klasiniai susipratusius ateivius, da- 
ii^rtiiliai masiniai deportavimai; negrų darbininkų lyn- 
£i avi m ai baltųjų gęvėdų rankomis ir legaliai lynčiavimai 
įier teismus (Scottsboro).

Kas yra vadinama vėžiu, tai 
nėra viena sau ypatinga 
liga.. Yra didelis skaičius ligų, 
kurios paprastai vadinama tuo 
pačiu vėžio vardu. ’Jos paei-j 
na iš įvairių priežasčių, turi 
skirtingų .ypatybių;.] Tačiau^ 
visos tčš ligos turi vieną 1-----
rą ženklą; o tai yra beveik ne
suturimas augimas' “dykų,’ ’ 
“laukinių” celių (narvelių), ku
rios vis plačiau keroja, visom 
pusėm leidžia savo šaknis, au
ga ir gadina buvusias sveikas 
kūno vietas

padėtyj. Didelis ekonomi- 
znis krizis perdėm paaštrino 
klasių kovą. Ta paaštrėjusi 
kova padrąsino antipartiji- 
nius elementus kairiųjų lie
tuvių darbininkų organiza
cijų eilėse prie atvirumo ii’* 
aiškesnio priešingumo linkui 
Komunistų Partijos. Jie 
pradėjo organizuotis, kad

bend-; delei Į pa si t i ke j im <), kurį lie- 
- tuviai darbininkai parodė 

Komunistų Partijai, paves
dami savo .du dienraščius, 
‘“Laisvę” Brooklyne ir “Vil
nį’ Chicagoj, . Komunistų

Tomo Mooney’o Balsas
K XviTom Mooney gegužės 12 d. iš San Quentin kalėjimo parašė 

laišką drg. Rob. Minorui, Daily Workerio redaktoriui. Be kit- 
|(o, sako, kad tik “jūsų Darbininkų (Komunistų) Partija tegali 
iukurt judėjimą,” kuris atidarytų kalėjimo duris Mooney’ui, kū
jis yra visai nekaltai nusmerktas supūti kalėjime.

į ' Z Mooney išdėsto, kaip jį kapitalistams išdavė vadai Amerikos 
fe’ fearbo Federacijos. Jis, laisvėje būdamas, pats buvo Federaci- [ 

& narys ir uolus kovotojas už darbininkų reikalus, veiklus dar- 
žn?onių organizuotojas. Todėl tai Darbo Federacijos fašis-

? . tktfai lyderiai ne tik apleido Mooney, bet dar prisidėjo prie jo
y

L . ■*I ♦& «

į/y įįfetimo kalėjiman iki gyvos galvos.
•Mooney dabar mato, kad už klasinių politinių kalinių paliuo- 
įfimą kovoja tiktai Komunistų Partija ir išvien su ja veikian- 
tib organizacijos, kaip kad Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 

Darjbo Unijų Vienybė Lyga ir kitos. Tai būtent ir yra vtos 
fffąnizacijos, kurios be atvangos kaujasi už darbinipkų klasėš 

į reikalus. O kad priverst išnaudotojus ir fašistėjančią jų val-

vių čampionas Juozas, Šimkus 
su sirijonų čampionu Lio 
Hyatt; (13) masinis visos pub- 
1 • i * • j • , d

Tarybos posėdis įvyko pe- 
. “Naujienos” 

“ne 
prieš

naudotas
“nuosavybės teisių” 
politinius principus.
vienas

Kaip matot, tai programą 
turim labai ilgą, kuri tęsis vi- 

jsą dieną. Tai reiškia, kad 
.... . .(nuobodumo šiame piknike ne-

umobilizavimui į bus, nes kas minuta vis bus 
kas naujo. Todėl visi ir iš vi
sur turi suvažiuoti į savo me
tinę iškilmę, kur bus smagu 
laikas praleisti su tūkstančiais 
susipratusių darbininkų ir dar
bininkių. Mūsų praleisti cen
tai eis naudingiems darbinin
kų judėjimo reikalams. Todėl 
kviečiame lietuvių darbipinkiš*' 
ką visuomenę skaitlingai suva
žiuoti.

Ben4rM /SPAkdopj Komisiją,

pries 
Kiek- 

darbininkų klasės 
priešas buvo sumobilizuotas. 
Beį. iįevoliucihiįi į darbinin
kai buvo laimėtojais.

Komunistų pergalė “Vil- 
bu" 

Moj ;^aš.tebqtaJ Uiidį J .(pirma 
s p ; ^ąfehvimo.
Kuomet rųšeika,; idfeologi- 
nis opozicijos v&das, pasiro
dė su savo anti-partijine 
prakalba ,sų pro-pai’tijiniu 
pareiškimu, jis pripažino

WILKES-BARRE, PA.

30 d. balandžio Shenando- 
ahrio Lyros choras vaidino ope
retę “Nebaigta Kova.” Vaidi
nimas išėjo neblogai, žmonių 
atsilankė nedaugiausiai. Ne
darbas, nesenai buvęs streikas, 
laikraščiuose frakcijiniai gin
čai, tai vis priežastys, del ku
rių ir publikos susirinko ne
daug. Po lošimui Shenandoah-

ga ir gadina buvusias sveikas .. . , t;
knnn viptas -Partijai spręsti ir nustatyti j v. .

Amerikos Draugija Vėžiui Su-i jų editorialų politiką. per j su mušimą jo pastangų lai- 
kontroliuoti dabar išleido rapor- šį pasitikėjimą tie laikraš- į meti didžiumą prieš Parti
ta. Pasirodo,/-jog 1929 metais pai ‘ 
mirė daugiau kaip 100,000 gy- komunistu vadovybės tarpe i 
ventojų nuo tų veziskų igų jįeįuvįu (]arbininku masių į . v- . . ]
T’ Kapitalistų kla-1 kur dalyvavo 463 sermmkų, ______

nepatinka. Tokiuo [tarpe kurių buvo 41 atsto- rj0 lyriečiams buvo užfundyta

tapo tvirtais organais į ją. . ’
šėrininkų suvažiavimas,

Jungtinėse Valstijose; ir kas
kart vis daugėja žmonių sirgi
mai ir mirimai nuo vėžio, šiais 
laikais Amerikoj tik širdies ne
sveikumai pakerta daugiau agentai darbininkų eilės 
žmonių, kaip vėžys; bet vėžys |urį povoįį prieš komunistų
viršija visas kitas ligas skaičiu
mi savo aukų. Ir vargas yra tas,

Amerikoje 
sei tas ] 
būdu kapitalistų klasės 

n

įtaką. Kaip kontr-revoliu-

!vas nuo organizacijų, išnn- i vakarienė, tai šenandoriečiai 
|ir vilkesbariečiai gražiai ir 
linksmai laiką praleido.

7 d. gegužės Aido Choras V 
turėjo susirinkimą. Parengi
mų komisija pranešė, kad yra 
rengiama piknikas nedėlioj, 14

- , ~ . . d. birželio, Radvilos farmoj.;^
reikalaujančią,, kad naujai Taj prašo visų atsilankyti tą’ 
išrinkti 'direktoriai sektų dieną į pikniką, kur girdėsi- 
Komunistų Partijos politinę i te gerą programą.
vadovybę &Mikytų “Vilnį” I Nutarta dalyvaut 30 d. ge- 
revoliueinfe žpaudūs. eilėse. i»fuž6.s su. aat lietuvis-

“ v y- | kų j kapinių. Taipgi nutarta 
Nūgąlf|iniaš | i-opozicijos tą pačią $ęną po Pietų daly- 

buvo tąfeSfraJsuiį’;kad jos vauti ir A.P.UA. kuopos pik- 
į.ro'inivotftvisi' Amrlai dau- ”'ke- Tad vlsl choneciai 10 OIganizawnai.il? mosi dau ,va] ryte ,būkime lietuviškose 
giaų nebeisųijį|tų ęaųc galo kapiri^depo ^-čia-vaf. po pfetų 
balsuoti pries ‘ HįoĮįųcijas, Radzvįlos 
kurios užgyrė revoliucinę kuopos piknike."7 ' ‘
“Vilnies” politiką, i Tasai _ L ____  .
Prusbikos ir jo leitenantų skundė, kad kiti choro nariai 
“pasidavimas” buvo; kartu i •1?os apkalba. Patarimas vi- 1 Icinmc ir anr
veidmainystė ir baime.

Bet 
ituomi, -suvadžioti., j ■ Jie su-į 
jungs- lietuvių /i darbininkų 
organizacijų eilės už Parti- .4 4 ^4«-«!hnk Vilkelio ir Shenandoah-

;rio Lyriecio korespondencijos. 
Vilnies balsą. Darbinin- į visi sutinka, kad Lyrietis me

tai, kurie laikinai buvo su-! lagingai rašė, būk tai Vilkelis 
vadžioti, paliks įavo klaidin- i prašęs svetainės prižiūrėtoją, 
gus vadus ir gelbėk padary-ikad Saldoką nutrauktų nuo 
ti “Vilnį dą'r tvirtesne tvir
tove ppęš darbininkų klasės 
priešus ir dar reikšminges
niu vadu kovoje prieš kapi
talizmą. I U . H.1

Nuo Kom. Partijos 
’ Kalbinio *DeVartmento.

ko komunistą Mizarą pirmi
ninku. Atmetė raportą an- 
ti-partijinės direktorių did
žiumos, ir vietoj to priėmė 
komunistine^ mažumos ra
portą. .Priėmė rezoliuciją,
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kad iki šiol dar nesurasta jokio- kuistytojai Kionstac.o 
tikro būdo vėžiui pašalinti bei sukilime iškėlė obalsį “So- 

Jeigu jis pastebimas vietai be JKomunistų Parti
jos”, taip tie darbininkų kla
ses priešai lietuvių darbi
ninkų eilėse iškėlė obalsį 
“Komunistinė Politika be 
Komunistų Partijos.”

Demagogiškai iškalti vi
sokios j rūšies '• netęįsinąi 
argumentai r— legališįiniai,; 
finąnsiniai, ;ąsmenipiąi> * B^ti 
politiniai ■ klausimai'- buvo' 
atsargiai paslėpti.' l ■ 
į ‘Vėliaus tie' šakąįai klasių 
įpvos mūšių laukįo, lovesto- 
niečiai, taipgi įsikišo. Jie 
temija kiekvieną- renegatą 
daibininkų klasės ir kiekvie
ną renegatinį judėjimą dar-! 
bindnkų- eilėse, tikėdamiesi, 
kad tie judėjimai gal atpil- 
dys jų-smarkiai nykstančias 
eiles. Laikydamiesi tos po- 

prieš tą neprietelių. Bet jeigu į RtiRos jie paskleidė melagin- 
irvvenimo salvixns bus tokios J__  ___ _______ __

išgydyti.
•pradžioje, gali būti išpjautas;, 
paskui naudoja radiumą ir X-. 
•spindulius vėžiui išdeginti, bet. 
,su mažiau pasekmių. Dažnių 
dažniausia jau pasirodo pervė- 
lu, nes iš pradžių vėžys nėra 
lengvai pastebimas.

Atžymėtinas yra dalykas, kad 
tąja liga kur kas daugiau ser
ga civilizuotų, negu laukinių ar
ba mažai civilizuotų žmbjiiųz 

\ , vadinamo civilizuotų
1 

ro geriausią vėžiui dirvą ir tiį- 
šą.; t prieito ypač prisideda vi-: 
saįp sufabrikuotas, sufušeriudr 
tas Valgis, j

Amerikos- Draugija Vėžiui' 
Sukontroliuoti agituoja, kad būt 
tų steigiamą, moksliškiausios 
klinikos, tyrinėti vėžio ligas ir 
rimtai bandytį&rast kokias tani 
gyduoles. Neš feioje srityje rhe- 
dicinos moksjąš| po teisybei, 
nieko tikro įąr hera padaręs; 

gyvenimo šąly^ps bus tokios, > 
kaip paskutiniais '/laikais, arba 
dar labiau toliAsis' nuo gamtos, 
tai vargu nuveiks veži kokie 
vaistai. ' C. K. J.

, n

Toliaus “Naujienos” ra
šo:

Teismas įvyko, dalyvaujant 
Pildomosios Tarybos nariams 
ir adv. F. Bagočiui, kuris pa
siėmė p-lę Jurgeliutę ginti. 
Pirma negu sekretoriui tęk° 
pradėt rodyt “priežastį,” del- Matyt, 
ko ji neprivalo but pašalinta žmonių: gyvenimo sąlygos sūdą.

brganiz^^iOij Wai dau- įaį-ryte , būkime'^tuvjžkose

farmoj

iš vietos, p-lčs Jurgeljųtės gyi 
nėjas pastatė .« suvažiavimui 
klausimą, ar gali Pildoma Ta
ryba svarstyti . tp. ' { Gegužio 
skundą, kuomet, viena, seimas 
yra nutaręs ' pa vėsti Devenię 
paskolos klausimą tyrinėti 
tam tikrai komisijai, o ne Pil
domai Tarybai; antra, kuomet 
pats Gegužis tapo tos komi
sijos surastas kaltų.

Pild. Taryba diskusavo ir 
galų gale nutarė, kad prezi
dento skundas prieš Jųrgeliu- 
tę privalo but atmestas. , Iši
mant skundiką ir skundžiamą
ją, visi Pild. Tarybos nafiai 
taip nubalsavo, ir dalykas. tor

• >■
Nėkurie choro nariai nusi- ’

. Patarimas vH 
įsiems ir ant visados, kad kiek
vienas žiūrėtų savęs, o ne kitų.

darbininkai nebus iTa! V'a ne«raž,u kištis i.,ki^’
■ reikalus. Tą darbą palikime 
davatkoms.

Buvo pakeltas klausimas kaš(K

džią paliuosuot ne tik Mooney, bet ir visus politinius kalinius, 
tikriausias tam kelia-s yra šias revoliucines organizacijas stip
rinti ir per jąsias išvystyti plačiausią neatlaidžiai-koviiigą ma
sinį darbininkų judėjimą.

gus pareiškimus apie opo
ziciją lietuvių darbininkų 
eilėse, pridėjo dar ’savo pa
čių melus'ir pasirengė prie 
anti-komunistinių manevrų.

Tačiaus lietuvių darbi
ninkų eilės yra tvirtos. Net 
tie patys eiliniai darbinin
kai. ktiriė #būvo laikinai de-

steičiaus. Vilkelis jam atsa
kė per “Laisvę” ir turi būt vis
kas pabaigta. \

Korespondentas.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
' KIT “LAISyĘ”

A.P.UA
ganizawnai.il


Žinios Centro BiuruiVEIKIMO IR KOVŲ

r i

Jos kaina 10 centų.
pas jus veikiama.

Geg. 8 d. A.L.D.L.D.
• PITTSBURGH, PA

. Urbonas išsiimti-. bas buvo surengęs S.L.A. pro-j Sekretorius pranešė, kad na-ųl 
n fai q n II Iri m Q it* / 'v/wxrxM n o n IrnmUnfnci ii* A 1 • . . . _ 1 _ i _ . z t- \ i - 'H

ietuvių 
Fašistai

i 
į 
i

■rast. d. J.
I nėjo trumpą

Jisai sužinos, ką mano

kad 
laikraštis

Mes nenorėjome, kad 
joje turėtų vietos tokie opor-

Pakelta klausimas, kad pa 
i pasveikinimą “Vii 

Ir kuomet buvo ren-įnies” suvažiavimui. Bet pasi

Priešfašistinis 
Susivienijimas ,

Kelios savaitės

moRestys (5-kiu) sumokė-: 
■ Bu-, 

kalbėta, kaip mes galėtu-; 
surengti pikniką. Tam

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

“LAISVE” ELI ZA B ET II,

S. Mickus, 278 Second St.
I V. Doriaverv 182 First St.

B. Figenn, 221 Second St

| darbininkų draugijoms, kuo-,L.A. fašistinius viršininkus, [ Vo
l poms ir kliubams, kad pagal tad, fašistų pasidarbavimu, jos mG 

Apie. 10 milionų darbinin-| savo išgalę prisidėtų su dole-[buvo išardytos.

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

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

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

Daugiausia Atsidedame aut Betinoskopišlui Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP |SiKŪRŲ -

ŠIOJE VIETOJE

. i atsišaukimą ir jyresyvių narių komitetas ir A.;rįn 
laukų rinkimo blankas visoms L.D.L.D. 4 Apskritys prieš S. ifoį jr pasiųstos centram

! revoliucinę kovą prieš fašistų 
'kruvinąją valdžią. Kuomet tai 
i fašistinė valdžia, su Smetona-i 
; kruvinuoju priešakyj, žudo iij

. < ? • ’ u siniai pralavinus darbiniu- ri remią Liętuvos darbininku išimta permjtas, tad jie neat-

ŽINIOS Iš KOMUNISTU PARTIJOS

Jaunuolių Diena
Nacionale jaunuolių die-!

na yra gegužės 30. Visoje:apie Scottsboro negrų 
šalyje bus rengiami paren- nuolių bylas.

; perskaityti kiekvienam dar- 
'bininkui ir darbininkei. Tai 
[gaus aiškesnį supratimą ir 

jau-

, Lietuvių Komunistų Cen- [kalėjimuose kankina Lietuvos [ 
tro Biuras dar vis 
gauna informacijų nuo ko
munistinių frakcijų ir mū- [ 
su simpatikų iš kolonijų! 
apie mūsų ir priešų veiki-1 
mą. Tas negerai. Draugai, 
ir draugės privalo daugiau i 
. , . 1 , • v. • ' , ‘ vtuonjuot i C11V1CI vvovi Jill \ o (.1 i

, ir tankiau teikti Žinias, kas fašistiniu brudu, nes ir čia fa-Į

negana Į darbininkų klasės 'geriausius 
įvadus, tad mes turime remti 
i Lietuvos darbininkus visais ga- [ 
ilimais būdais, o svarbiausia,; 
Į tai jiems yra reikalinga pini- 
giška pagclba.

Taip pat ir čia Jungtinėse,1 
■valstijose reikia vesti kovą su Į

tunistai, kurie demoralizuoja 
darbininkus ii’ klaidina. Pas
kui tie suklaidint! darbininkai 
eina prieš tuos draugus, kurie į 
visą savo gyvenimą pašventė' 

fašisti-;darbininku reikalams, kad iu- 
■ i)’ su' dėjimas eitų teisingu keliu.

' ‘ ‘ dabar lai gyvuoja dar-' 
reikia finansi-i bininkų solidarumas po Komu- [ 

paramos, tad kiekvienas Į 
darbininkas bei darbininke tu- 

būtinai prisidėti pinigiškai.
J. Gataveckas.

siekė savo tikslo. Jeigu ne
būtų turėta leidimas, tai jie ir 
šitas diskusijas su policijos pa
galba būtų išardę.

Tad, kaip matome, .
mis brudas siunta visur

s juo reikia vesti.sunki kova. O [Tad ii*
\ kovos vedimui i f*...... „1 ’ ----------- ----~ r. _ _

i nūs paramos, tad kiekvienas Į nistų Partijos vadovybe.
Portland© Proletaras.

girnai 30 ir 31 dienomis ge
gužės. Reikia dėti pastan
gas, kad įtraukus daugiau 
jaunimo į Jaunųjų Komu
nistų Lygą.

Kaip kuriuose distriktuo- 
se,1. kaip ve, New Yorko, 
Youngstown, Milwaukee, 
Duluth ir Fresno, bus ren
giama gatvėse demonstraci
jos. Visų sąmoningų dai*- kėlus ant augštesnio klasi- 
bininkų priedermė prisidėti nio supratimo darbininkes 
prie jų išgarsinimo ir pa- moteris/ 
tiems dalyvauti. i . . ... . , . . .v . . ... . . ,v , Y. . , . , - -J Į Apie. 10 milionų’ darbinin-I savo išgalę prisidėtų su dole-.buvo išardytos. Šiais metais;reikalui paskirta d

Jaunoji karta labiausiai Į kių yra įtrauktos į industri-i nu kitu del parėmimo Prieš-1 buvo surengtos diskusijos, kui’ika. JL..:
yra išnaudojama. Ji pirmo-!ja. Jos yra dar labiau iš- -fašistinio Lietuvių Ssusivieni-[buvo plačiai išaiškinta ką reiš-|apie pikniko rengimą apiolin 
ji yra ruošiama karui, kai-1 naudojamos negu vyrai. iįmo* Jau. A-p-L-A- 17 kuopa, ,kia fašizmas ir Lietuvos nepri-į kės draugai ir kuopos.

i i- ____ T-1 t J i . |Fast Pittsburgh, Pa., prisiun- klausomybės apvaiksciojimas; |
;Joms mažiau mokama. Ivlo-,^ aubų j Priešfašistinį Fondą, fašistams čia pasidarė labai i siųstume 
terys VIS dar labiau paverg-! Reiškia, A.P.L.A. 17 kuopa pir- karšta. Ir kuomet buvo ren-lnies” i.. .. ................
tos ir ant jų pečių suverčia-I mutinė atsakė su auka į Pitts- giamos kitos diskusijos, tai jie rodė, kad jau mūsų pasveiki 

Į ma namų darbai ir šeimy-1 burgho ir apielinkės Priešfa- vėla kišo savo purvinus lie-Įnimas negales pasiekti 
kad nebūtų I žiavima, nes 

“Vilnis” 
mes ją 

savo išgalės, 
sipirko Šerus, 
rėjome, 
“čystas’ 
kiškai.

Darbas Tarp Motery
Partija atžymi, kad nėra 

gana energingai veikiama 
tarpe darbininkių moterų. 
Mūsų visos parti jinės ir 
šiaip klasines organizacijos 
negana darbuojasi, kad pa-

šistai puola komunistus ir vi
sus sąmoningus darbiniųkus. 

i Skundžia kapitalistinei val
džiai visus svarbesnius darbinin- 
• kų parengimus; kur čia' pat, 
jPittsburghe, pereitais metais 
I įskundė L. Pruseikos prakal
bas, kurias policija išardė ir 
į neleido kalbėti. Mat, prakal-

4-ta ! 
kuopa laikė savo susirinkimai 
ir sutvarkė savo reikalus. Ka-I 
daugi J. Žukas, buvęs fin. sek-Į j 
retorius, išėjo iš kuopos, tai i 
jo vieton išrinkta drg. J. Stu-|l 

|kas. . I

i.

j

po kanuolių pašaras. Ją 
turime labiau suorganizuoti 
ir pastatyti kovon prieš ka
pitalistinę išnaudojimo

Partijinė Mokykla
Komunistų Partijos mo

kykla bus atidaryta New 
Yorke. Bus mokinama po
litinės ekonomijos, teikiama 
pamatinis mokslas apie le
ninizmą ir abelnai komu
nizmą. Visos Partijos vie- 
netos raginamos daryti vis- 

. ką, kad suteikus finansinės 
paramos. Taipgi rengkitės 
pasiųsti mokyklon tinka
mus draugus ir drauges pa 
silavinti.

ima namų darbai ir šeimy- 
jnos naminė našta.

Reikia stengtis kuodau
giau darbininkių įtraukti į 
klasinį sąmoningų darbi
ninkų judėjimą. Taipgi mū
sų pareiga daugiau ir nuo
sekliau darbuotis, kad kla-

burgho ir apielinkės Priešfa- 
šistinio Komiteto atsišaukimą. 
Būtų labai gerai, kad ir kitos 
lietuvių darbininkų draugijos, 
kuopos bei kliubai pasektų A. 
P.L.A. 17 kuopą ir tuoj pri
sidėtų su aukomis, paremia
mos priešfašistinį veikimą. Nes 
Priešfašistinis Susivienijimas 
yra vienintelė organizacija, ku-

vėla kišo savo 
žuvius policijai, 
leidžiama laikyti susirinkimai, j met 
Mat, diskusijas surengė Prieš- čiu, 
fašistinis Susivienijimas, Liet. 
Mokslo Draugystės name, Pitt- 
sburghe. Bet ant tų murzų 
nelaimės, A.P.L.A. 1-mas Ap
skritys tą dieną rengė koncer
tą .ir vakarienę, taip pat buvo

suva- 
pervėlu. Kuo- 
kūrėsi dienraš- 

parėmėme sulig 
Kiti draugai nu- 
Tuomet mes no- 
“Vilnis” būtų 

darbinin-

Puslapis TreHas

LIETUVIS GRABORIUS

narinio

kainą,

pal ar-

ir už

Norintieji ge
riausio

325

Tai) V-

I
H Is

Ižhrdymas, sutaįsymas,. sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinum dicnom-.H 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICJUS, B. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvn rantuojame už mažą užmokesti, 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

325 E. 14th ST REET

»miiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiI!I!«^
VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ [VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

šerną 

nuliūdimo va

landoj. šauki- 

t ės ipas:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

So. Boston 0304-W

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AŪTOMO- 

u.iJJILIŲ MECHANIZMO.
4 r 

Praktika ant vietos.

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

J. VAITKUNAS ir kiti.
.Mes padedam

L’žsitaiymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 
Near 1st Avenue • NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049 
illll|ll|||!lllll!l!lll!UIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIilllll!llllll!I^IIIIIIHI!IUi|iMl|l|ll:h:!h:ii!ll!ll!iHViinill!lllli!l!i!ii;ii:ii!M!OII!ilUl!!>!Uj!inilflUi'^
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NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

46 Ten Eyck Street

I f'S
SS

© 1931.
Th#

A. T. Co..
Mfrs.

fif PAKLAUSYK r PER RADIO— 
' Lucky Strike 

šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni, vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis.

It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina
Jūsų Gerklės Apsauga — Prieš knitejinw*—pde$ kosulį

Centro Biuro Mokyklos
Centro Biuras rengiasi 

^vasaros metu turėti dvi mo
kyklas, vieną Brooklyne, o 
antrą po Sub-Biuro vado
vyste Chicago j e. Jose bus 
mokinama kaip ir Partijos 
mokykloje: Politinė ekono
mija, ir teikiama pamati
niai leninizmo ir komuniz
mo mokslai.

Mums reikia kuodaugiau 
draugų pralavinti. Mums 
visur kolonijose stokuoja 
daugiau pralavintų draugų 
ir draugių. .Reikia, kad da
bar jau kolonijų draugai 

r pradėtų daryti planus, kaip 
pasiųsti tinkamus draugus 
ir drauges į Centro Biuro 
mokyklas. Kursai bus tei
giama’ per dvi savaites lai-1 
ko. Pasidarys lėšų už ke- j 
lionę del atvykstančių drau- i 
gu ir jų užlaikymas.

Platesnes instrukcijas ne-1 
užilgo aplaikys visos lietu
vių komunistų frakcijos.

Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant vadina
mojo “Adomo Obuolio?’ Jūs dabar aktualiai 
palytėjote larynxą. Tai jūsų garsinė dėžele - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Turėkite minty faktą, kad 20.679 Amerikos 
gydytojų yra pareiškę, kad LUCKIES turi mažiau 
gerklę erzinančių savybių negu kiti cigaretai.
VieAas Gydytojas Rašo:

“Mano manymu “LUCKY STRIKE,” turi ma
žiausia gerklę erzinančių savybių negilu Jjiti 
cigaretai, kuriuos man teko rūkyti. O aš esu 
rūkęs cigaretus daug metų.”

Kitas Gydytojas Rašo:
“Aš esu tikras, kad “Spraginimo” procesas 
panaikina gerklę erzinančias savybes. Asme
niškai aš įsitikinau, jog “LUCKY STRIKE” 
turi mažiau tų erzinančių ypatybių negu kiti 
cigaretai.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga - prieš knitėji- 
mus - prieš kosulį. Apsaugok savo brangiui 
balsą.

Centro Speciales Duoklės
Bedarbė skaudžiai atsilie

pia ant partijos finansų. 
Daug didelių darbų negali
ma sėkmingai pravesti gy- 
veniman del jų stokos. Par
tijos Centro Komitetas iš
leido patvarkymą, kad visi 
nariai per penkias savaites 

^laiko mokėtų ,du kartus 
Tiek, kaip kad paprastai mo
kėdavo. Tik bedarbiai ir 
nauji nariai yra paliuosuo- 
ti nuo jų. Visi kiti nariai 
privalo pasimokėti.

Nauja Brošiūraite
NaUja brošiūraite išleis

ta anglų kalboje- “Race 
Hatred on Trial.” Ji yra 
labai naudinga. Jų verta

©Z

Usually $18.50

Buy these books from

THE COLLECTED WORKS OF

O

QZIO

klWWSitoW'

c
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\ NEW EDITION

AT O.NE-HALF PRICE
Everything contained in the original edition 

Issued by International Publishers
SIX BOOKS NOW PUBLISHED

■W
K

Brooklyn. N. Y.



Puslapis Ketvirtas

Guy de Maupassant Verte Juozas Gaigalas

Bus gera programa, šauni muzika 
šokiams; visi galės smagiai laiką 
praleisti; < Tarptautinį s i Darbininkų 
Apsigynimas -gina višus’ darbinihkų 
klasės kovotojus, todėl visų darbinin
kų pareiga atsilankyti ir paremti. 
Įžanga 50c ypatai, vaikams iki 14 
metų įžanga dykai. Rengėjai.

(124-125)

JERSEY CITY, N. J.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia balių penktadienį, 29 ge
gužės, ĮJkrainų svetainėj, 158 Mer
cer St. Pradžia 8-tą vai. vakare. 
Įžanga su drapanų pasidėjimu 50c. 
Bus gera muzika. Kviečiame visus 
atsilankyti.

EMMHMMMK

Ketvirtadien., Geg. 28, 1931

FARMOS DARBININKĖ

ore.

M

A

I - i mo Bostono ir apielinkes skyriai ren-į 
, gia smagu pikniką šeštadieni, 30

čmran

I

Ji -bejėge

SCRANTON, PA. O kad jos tai

M M NT M MM M MiNINt

žiurkštus 
surengti 

kokio dar

pasikaišę, 
puikiausią 
nėra buvę

h

lės. Į jos riksmą atbėgo vyriškis, kuris 
važiavo su vežimu; jis vieną po kitos nut-

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5045 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Visi į pikniką ! O aš, tai; 
pasikaustęs čev'erykus, pribū
siu pats pirmutinis.

Progresistus

Rengėjai.
(124-125)

DETROIT, MICH.
Pirmas Aido Choro piknikas bus 

sekmadienį, 31 gegužės, Beech Nut 
Grove. Prasidės 11-tą vai. ryto. 
Kviečiame visus atsilankyti, būsite 
užganėdinti. Aido Choras.

(12-125)

DYKAI!
Suvis dykai da- 

sižinosite daug nau
jo ir stebėtino, jei
gu parašysite tuo- 
jaus pas mumis. Ra
šydami dėkit kelias 
štampas atsakymui.

PRACTICAL SALES COMPAQ 
1219 No. Irving Ave., Desk L.

Chicago, III.
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(Tąsa)
Kitą rytą, vienok, prisižiūrėjo į Rožės 

Veidą ir juokėsi, pavydėdamas jai. Ji iš-< 
nešdavo jį laukan ir lakstė, didžio džaugs- 
mo apimta, laikydavo jį prieš save ant iš
tiestų rankų; paskiau sėdosi po medžiu ir 
čia, pirmą kartą gyvenime, nors kūdikis 
jos visai nesuprato, ji šiam tvarinėliui ati
dengė visus savo kartumus, reikalus ir rū
pesčius, visas savo priespaudas, ir bepers- 
tojimo vargino ji savo beprotiškais pergy
venimais. <T- ----- J-——--------
monėti jį savo rankomis, prausti, vilkti, ji. 
buvo laiminga, kad galėjo valyti vaikišką, 
jo nešvarumą—žodžiu visi tie pomėgiai bu-1 
vo įrodymas jos moteriškumo. Ji žiūrėjo i 
į jį, vis tvirtai tikėdama, jog jis jos vaikas, ■ 
ir vis laikydama jį ant rankų ir pusbal
siai tvirtindama»Tai mano mažiukas, tai 
mano bubulis.

Ji verkė visą kelią, atsigrįždama į far- 
mą. Kada ji sugrįžo, šeimininkas pašau
kė ją į savo kambarį. Ji .nuėjo labai nu
stebusi ir didžiai nusiminusi, pati nežino
dama, del ko.

—Sėskis čia,—sumurmėjo jis.
Ji atsisėdo ir keletą minučių jie sėdėjo i 

vienas šalę kito, abu nusiminę, nežinodami, į 
kur padėti rankas; viens kitam nežiūrėda
mi į akis, kaip dažnai daro krikščionys.

Farmeris, tvirtas ūkininkas, keturiasde
šimt penkių metų, du kartu likęs našliu, 
juokingas ir užsispyręs, jautė aiškiausiai 
didelį patraukimą prie jos. Pagaliau, jis 
nutarė ir pradėjo nevikriai kalbėti, lėtai 
užsisagstydamas ir mesdamas žvilgsnį į 
lauką. ,

—Rože,—pasakė jis,—gal tu niekuomet 
nemąstei apie tai, kaip prisirengti?
; Ji pasiliko nepajudinama, išsigandusiu i 
veidu, jos mintys sukėsi uraganais, tarsi 
prieš ateinantį pavojų. Jis lukterėjęs va-

Akimirksnį buvo apėmusios mintys, ku-~ 
rios ją baidė, mąstant apie tai, kas dabar 
bus.

Susijaudinimas vis ją apimdavo stip
riau, ir kiekvieną kartą, kada miegančių 
namų tylą sudrumsdavo virtuvės laikro
džio mušimas, ją išpildavo prakaitas. Jai 
sukosi galva, mintys keitėsi. Žvakė užge
so. Tada ji pradėjo kliedėti. Ji norėjo 
nuo nelaimes bėgti, lyg laivas nuo ledo 
kalno.

Rengiasi prie
Geležinkeliečių Streiko

-T _ . v I Perverenčiai sustaugė pelėda. Rožė
Ją paėmė didziausr s noi as g a-1 sujrebejo, atsikėlė iš lovos, perbratikė ran- 
mm vnnl/AYYiic •nvoiiari n l . 12 7 , x n • v»

! komis per veidą, per plaukus, pradėjo ciu- 
ipinėti visą savo kūną, lyg puskvaile; pas- 
Ikiau ji nusileido žemyn; lauke ji atgijo ir 
i pradėjo slėptis, kad negalėtų pastebėti 
įkoks nors valkata; Mėnuo tuo laiku, slėp
damasis už horizonto, skleidė aiškią švie
są. Ji vartų neatidarė, bet pradėjo lipti 
per tvorą; paskiau, pamačiusi priešais save 
lauką, ji pradėjo bėgti, protarpiais perve
riančiai šaukdama; jos ilgas šešėlis bego 
kartu su ja; koks-tai naktinis paukštis sil
kelio josi virš jos galvos. Farmerių kie
muose lojo šunys, išgirdę jos bėgimą; vie- 

[nas iš jų peršoko per tvorą ir pradėjo pas
kui ją bėgti, norėdamas įkąsti, bet kampi
ninkė atsigrįžusi taip užsimojo, kad išsi
gandęs gyvulys šoko šonan ir įlindęs pa
šaliu nurimo.

Kokia-tai jaunų zuikių šeima ėjo į lau
ką; bet kada artinosi prie jos laukine mo
teris, panaši į medžioklės deivę, bailiai iš
sisklaido. Zuikis ir motina pasislėpė į duo
bę, o senis pradėjo iš visų jėgų bėgti. Ir 
taip jo mažutis šokąs šešėlis, su dideliem 
stačiom ausim, dingo mėnesienoj. Ji jau 
visai skendo krašte horizonto, lyg didelis 
švyturys, pastatytas kur-tai krašte žemės.

Žvaigždės jau balo dangaus mėlynėje, 
griežlės balsiai griežė. Aušo, diena.

Nuvargusi Rožė tik ką kvėpavo. Ir ka
da saulė barstė savo pirmus raudonus spin
dulius, ji sustojo.

Jos ištinusios kojos atsisakė judėti; ji 
pastebėjo kūdrą, didelį ežerą, kuriame ty
lus vanduo nuo raudonos aušros išrodė, lyg 
kraujas. Rožė nuėjo ten, vos judėdama, 
šlubuodama, laikydama ranką prie širdies, 
bijodama pamerkti į vandenį savo kojas.

Ji atsisėdo ant tankios žolės, numetė nuo 
kojų dideles klumpes, prisirinkusias dulkių, 
numovė kojines ir įbrido pamėlynavusiom 
kojom į vandenį’, iš kur kėlėsi burbuliukai.

Atgimstanti jaunatvė išsipylė per jos kū
ną nuo kojų ligi krutinės; bet tuomet, kaip 
ji žiūrėjo į gelmę, jai pradėjo suktis gal
va, ji nesąmoningai pradėjo norėti nertis 
į tą gelmę—čia pasibaigtų jos ilgesys, už
migtų ji amžinai... Ji išsitiesė, iškėlė ran
kas ir dar žengė du žingsnius—vanduo sie
kė jos pažasčius. Ji ėjo dar toliau, bet 
smailas įsibedimas privertė ją atšokti at- 

Ji pradėjo balsiai rėkti, dėlto, kad

—Matai, farma be šeimininkės; darbas 
negali eiti, ypatingai prie tokios kampinin
kės, kai£ tu.
.Paskiau jis nutilo, nežinodamas ką dau

giau sakyti; o Rožė žiūrėjo į jį įstabiu 
žvilgsniu, kaip žmogus, manąs, jog prieš 
jo gyvybę kėsinasi, ir pasirengęs bėgti, ma
žai sujudėjus.

Pagaliau, praleidęs penketą minučių, jis 
paklausė:

—Taip, tau tas patinka?
Ji, idiotiškai pažvelgusi, atsakė:

’ —Ko, pone?
Tada-jis atrėžė:
—Po velnių, lik mano žmona.

• Ji tuo kartu išsitiesė ir, lyg pakirsta, 
parkrito ant kėdės; sustingo nejudomai, 
lyg žmogus ištiktas didžiausios nelaimės. 
Farmeris, pagaliaus, neteko kantrybės:
• —Na, kas per dalykas; ko tau reikia?
n Ji žiūrėjo į jį, lyg pamišusi; paskiau jos gal. r.___ ........................
akyse pasirodė ašaros ir, verkdama, ji iš- nuo kelių ligi riešo ją buvo apkibusios dė
tarė: i
i •—Aš negaliu, aš negaliu.

—Kodeltaip? .•— paklausė šeimininkas. | raukė dėles, žaizdas užvyniojo žole, padėjo 
—Na, nebūk kvaila, aš tau duodu ligi ry- ! kampininkę į savo vežimą ir pristatė se- 
tojui pagalvoti. jnam šeimininkui.
. Ji paskubomis,išėjo. Šeimininkas buvo pa-i Dvi savaites ji išgulėjo patale. Ir taip, 
tenkintas, kad šį reikalą baigė, kuris jį ge-’ kurį tai rytą, kada ji sėdėjo prie durų! 
tokai vargino: jis neabejojo, kad sekan- ■ netikėtai įėjo farmeris.
ęią dieną tarnaitė priims jo pasiūlymą, ku 1 ’ *. . - ... „ —Na, kaip gi,—pasakė

jai buvo teisingas radinys, o jam—pui-i baigtas, ar ne taip?
s dalykas; tokiu būdu, jis vedė tokią! Iš pradžios ji nieko neatsako, paskiau 

j am atneš, gal būt, daugiau,! matydama, kad jis stovi priešai' ją, ibede: 
avo perveriantį žvilgsnį, ji 
—Ne, pone, aš negaliu. 
Jis staigiai atrėžė: 
—Tu negali, tu negali? Delko taip? 
Ji vėl pradėjo verkti, spirdamosi 

s— Aš negaliu. : :
Jis pažvelgę J ją ir balšiai sušuko 

» (Bus daugiau) / '

p iš visos apielinkes gęriausis kraitis. ' s 
Rbžė tą naktį visai negulė. Ji -bejėgė 

tsisedo į‘patalą, negalėdama net verkti:;
labai save jautė nukankinta. Sėdėjo iš-; 

kankinusi, nejausdama savo kūno, išsi-; 
škiusiom mintimis, lyg kas ją būtų iš-i 
les tuo įrankiu, kuriuo išima iš matraso' 
•ius.

Piknikas įvyks subątoj, vai-liūno farmoje.
! padarys, tai nėra abejonės, nikų dienoj (Decoration Day),

• 2. • A r, , 1 vi A n AVI 1 T> • • •patyrę surengi- 
vakarienių, tai 

_ i piknikas joms surengti tik juo-
pavasarį, ir dar pride- ^as-

a: “Ar nejaugi Scrantone iš- Svarbiausia, tai kad mote- 
o progresyviai žmonės?” rys nusisamdę gerus muzikan

tei -kas mano, kad nieko nė- tus piknikui griežti. Na, o 
rengiama, tai labai klysta, kas gi nenori šokti, kada pui- 
a nieko nežino, nes progre- kiai muzikantai grajina? Net 
ai dar neišnyko—jų yra ir įr raiši, šleivi ir visokie krei- 

. O kad iki šiol nieko ne- ,vakojai trepsi. 
ro rengiama, tai tik todėl, 

patys vyriausi buvę veikė-
i sumigo. Bet užtat drau- 

\g€s moterys nemiega, jos dir
ba net 
tad tik

niką
R

i nes jos gana
Daugelis scrantoniečių klau-irn.® 
ičja, kode! nieko nėra ren-i

Prie to, bus 
įvairių užkandžių, patrovų ir 
skanių gėrimų, o svarbiausia, 
tai kad bus gražių merginų ir 
našliukių. Todėl visi senber
niai taisykit kamašus, kad pa
skui nereiktų pareiti nuo pik
niko basiems, be čeverykų.

ant Runo farmos ir visiems ge
rai žinomoj vietoj.

šį pikniką rengia ne progre
syviai vyrai, bet progresistės 
moterys, tai yra Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ameri
koj 54-ta kuopa. Piknikas 
prasidės 10-tą vai. ryte., •

Tai matot, draugai darbi
ninkai bei darbininkės, yra 
rengiamas piknikas, viskas jau, 
prirengta, tik dabar reikalin
ga, kad kuo daugiausia atsi
lankytų publikos ir paremtų 
progresistes moteris, o kartu 
ir pasidžiaugtų gamtos malo
numais ir pakvėpuotų tyru 
oru.

TOKIO, Japonija.— Val
džia nutarė, nukirsti gele
žinkelio darbininkams algas 
ant 2,0 nuoš.
200,000 darbininku. Tuo- 
jaus prasidėjo rengimasis 
orie visuotino streiko. Da
bar, valdžia bando darbinin
kus nuraminti, bet veikiau
sia streikas įvyks.

tojai, dainuos Dailės ’ Choras. Kas 
žingeidaujate ir norite išgirsti, ne
praleiskit tos valandos. Bus parda
vinėjama kapinių lotai, nes komisija 
bus ant vietos. Jeigu tą dieną ly
tų, tai apvaikščiojimas bus Liet. Sū
nų ir Dukterų Dr-jos svetainėje, 
1057 Hamilton Ave.

Komisija.

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvių Darbininkų Draugijų Są

ryšis rengia didelį pikniką sekma
dieni, 31 gegužės, Radzvilos ūkėje, 
Lee Park, Pa. Prasidės 11-tą vai. 
ryte ir tęsis iki vėlumos; Bus gera 
nąuzika šokiams, saldžių gėrimų ir V ISO paliete I skanių užkandžių. Įžanga veltui. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pasi
linksminti tyrame ore.

Komitetas.
(125-126)

YONKERS, N. Y.
Pirmas Išvažiavimas!

Rengia A.L.1LL.D. 172 Kp., nedėlio
ję', gegužės (May) 31 d., 1931/ toje 

i pačioje vietoje, kur visuomet rengia- 
j mo, ant Tunelio Aqueduct. Prąsides 
110-tą valandą ryte ir tęsis iki vėlai 
'vakaro. — Gerbiami' Yonkerso ir•' PRANEŠIMAI

< IŠ KITUR
J apielinkes lietuviai! Naudokitės šią- 

i ja, puikia proga. Bus gera muzika,
> j skanių valgių’ ir gėrimų. Gi oras 

: laukuose dabar gražus; tat visi trau- 
I kiire j ši puikų lišvažiavimą.

Nuoširdžiai kviečia visus dalyvaut. 
Komitetas.

(125-126)

montelloT mass.
PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS! 
arba Atidarymas Tautiško Parko 

Lietuviu

NEWARK, N. J.
A.L.D.L.D. 5,?tos kuopos susirinki

mas bus penktadienį, 29 gegužes, J. 
Kubio svetainėj, 79 Jackson St., 7:30 j 
vai. vakare. Draugai ir draugės, se
nai laukiama knyga “Aliejus” jau I 
pas raštininką, todėl kiekvienas na- , - .
rys pasistcngkite ja gauti. Be to, i Rengia Lietuvių Tautiško 
Dr. Kaškiaučius žada pasakyti pra-i Draugovė, Montello, Mass, 
kalbą apie sveikatą, kaip tik bus už-! penktadienio vakare, gegužes 29-tą 
baigti kuopos reikalai apkalbėti. Ki- Į dieną, 1931; tęsis tris dienas; baig
tas draugas, iš Brooklyno, nušvies | sis su gegužės 31, 1931. Penktadie- 
dabartinius 'ekonominius dalykus. į nio vakaru bus naktiniai šokiai nuo 
Tat nei vienas nepraleiskite šio su- 19 Vfd. vakaro iki 4 vai. ryto. Grieš 
drinkimo, ateikit laiku. į Bert Orris and his Musical Review-

Valdyba. | ers Orchestra. šeštadienį, gegužės 
(125-126) 30, ‘piknikas prasidės 10-tą vai. ry- 

' te, muzikalė programa kaip 2 po 
Dainuos chorai, bus įvairių

PHILADELPHIA, PA.
A.Ž.V., Draugijėlės Ziarių ir tčvT/ 

susirinkimas bus sekmadienį, 31 d. 
gegužės, Lietuvių Liaudies Name, 
8th St. ir Fairmount Ave. Pradžia 
11-tą vai. ryte. Kviečiame visus at
silankyti, yra svarbių reikalų aptarti.

Komisija.
(124-125)

WASHINGTON, PA.
A.P.L.A. 55-ta kuopa rengia smagų 

pikniką šeštadienį, 30 gegužės, Gra
velio farmoję, 700 Maple Ave. Bus 
gera muzika, skanių valgių ir gėri
mų. Kviečiame vietos ir apielinkes 
draugus atsilankyti, vieta labai gra
ži, tat smagiai laiką praleisite tyra
me. Rengėjai.

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51-ma kuopa rengia pik

niką šeštadienį, 80 gegužės, Radzvilo 
ūkčje, Inman Park. Tai bus pir
mas pasilinksminimas šį pavasarį, 
todėl kviečiame visus atsilankyti. 
Bus gera muzika šokiams, skanių 
valgių ir gėrimų. Rengėjai.

(124-125)

SCRANTON, pa.
L.D.S.A. 54-ta kuopa rengia pui

kų pikniką Decoration dienoj, 30 ge
gužės, Kūno farmoje. Prasidės 10 
vai. ryte. Bus gera muzika šokiams, 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
visus atsilankyti ir pasilinksminti.

’ Rengėjos.
(124-126)

GREAT NECK, N. Y.
! PIKNIKAS SU PROGRAMA
I Rengia L.D.S.A. 64-ta kuopa subato- ' 

Namo j je> gegužės 30 d., 1931, Z. Straukos 
Prasidės ! svetainėje, 139 Steamboat Rd., Pra

džia 5-tą vai. po pietų. Programos i 
išpildyme dalyvaus vietinis Choras 
Pirmyn', duetas, deklamacijos ir kito
kį pamarginimai. Bus šviežių ir 
skanių užkandžių ir minkštų gėrimų. 
Prie puikiausios muzikos šokiai tęsis 
iki vėlai nakties. Iš visų apielinkių 
darbininkai ir darbininkės kuoskait- 
lingiausiai privalėtų dalyvauti šiame 
parengime. Nežiūrint ar giedra ar

Iš anksto visus užtikriname, jog 
tame piknike visi pilnai bus paten
kinti ir ši sykį, kaip ir visuomet 
darbininkų parengimuose, praleisite 
linksmai laiką. Įžanga 50c ypatai.

Visus kviečia Rengėjai.
( (124-126)

Pašalina Pūslės 
Įdegimą

•
Silpni inkstai ir pūslės įdegimas iSsvys- 

to j rimti, lig:,, jeigu pakrikimas nebus ati
taisytas. Nuga-Tono išvalo kūnų nuo ligų 
perų, kurie silpnina organus ir iššaukia 
skaudėjimus ir dieglius nervuose, raume
nyse ir sąnariuose. Po ėmimo Nuga-Tone 
per trumpų laikų jūs pradėsite jaustis stip
resnis ir daug nuojėgesnis, jūsų miegas bus 
poilsingas ir, atgaivinantis ir jūs pasidžiaug
site gyvenimo smagumais. Gaukite bonką 
Nuga-Tone be vilkinimo. Jis yra pardavi
nėjamas i.ptiekininkų. Jeigu uptickininkas 
neturi jo, paprašykite jį užsakyti del jūs iš 
savo urmininko.

mu z i kalė
HARTFORD, CONN.’ ’ ' sportų (games), Karnivaias, ir daug lietus, piknikas tikrai, įvyks.

Liet. Amerikos įjkesų Politikos; kitokių 
Neprigulmingas Kliubas rengia sma
gų pikniką sekmadienį, 31 gegužes, 
Lietuvių Parke, Sta. 24 Glastonbury, 
Gonn. Prasidės 12-tą vai. dieną ir 
tęsis iki vėlumos. Bus gera muzi
ka, skaųių valgių ir minkštų gėrimų. 
Kviečiame vietos ir apielinkes lietu
vius atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.
(125-126)

GRAND 1lApTdŠ,”mICH.
Liet. Laisvų Kapinių apvaikščioji- 

mas su prakalbomis bus šeštadienį, ! , 
30 gegužes, ant kapinių žemes. Pra-1 gegužes, Caledonian Grove, Spring 
sides 10-tą vai. ryte ir tęsis iki kol j St., West Roxbury, Mass. Prasidės 
bus išpildyta programa. Bus kalbe-' 10-tą vai. ryte ir tęsis iki vėlumos,

“amusements.” Taipgi kal- 
■ bes majoras iv kiti miesto viršinin- 
|kai. Šokiui nuo 5-tos vai. iki .12 va
landai nakties. Sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų, prasidės koncertas, dainuos 
Žiburėlio choras, grieš Bert Orris i 

i Orkestrą ir bus įvairių lenktynių, i 
i Karnivaias trauksis per visas tris \ 
I dienas. Rengėjai.
| (124-125) I

BOSTON? MASŠ.I 
! Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- j

’M'fUIMU
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ARBA ATIDARYMAS TAUTIŠKO PARKO
RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ, MONTELLO, MASS

Tęsis Tris Dienas; Baigsis su Gegužės 31,1931
PENKTADIENIO VAKARE BUS NAKTINIAI ŠOKIAI NUO 9 VAL. VAKARE IKI 4 V. RYTE

Grieš Beri? Orris and his Musical Reviewers Orchestra, šeštadienį, Gegužes 30, Piknikas prasidės 
10 vai. ryte, muzikalė programa kaip 2 po pietų. Dainuos chorai, bus įvairių sportų (games) Karni
vaias, ir daug kitokių “amusements”, šokiai nuo 5-tos vai. iki 12 valandai nakties.

Sekmadienį, 2-rą vai. po pietų, prasidės koncertas, dainuos žiburėlio choras, griež Bert Orris Or
chestrą ir bus įvairių lenktynių. Karnivaias trauksis per visas tris dienas.
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Gerbiamieji Montellos ir apielinkes lietuviai, nepraleiskite šio puikiaus pasilinksminimo iš po žiemos 
slogučio, gražiame gojuje atvirame ore bus kiekvienam smagu pasimatyti su draugais ir pažįstamais, 
nes bus daug svečių ir jaunimo; gera muzika, įvairūs žaislai suteiks'smagumą del visų. Apart viso 
to, bus-gardžių valgių ir gėrimų, taip kad vipi būsite pilnai užganėdinti.
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Ketvirtadien., Gėg. 28, 19Ę1 Puslapis Penktas

’Tarnavimo Buržuazinėj Kariuomenėj 
Klausimu

žuazinės armijos. Priešingai, 
revoliucingesnis elementas pa
kliūtų ne į armiją, o į kalėji
mą, ir tai tik apsunkytų mūsų 
darbą pačioj kariuomenėj. Ne 
vengt kareiviavimo ir nešaukt 
į buržuazines kariuomenes, bet 
stot jei valstybė šaukia, ir te
nai iš vidaus ardyt buržuazi
nę armiją. Toks mūsų nusi-

Kaip žiūrėt į tarnavimą bur- lę nuvertime buržuazinės val- 
žuazinėj kariuomenėj, Komin- džios ir laimėjime proletarinės 
terno VI kongresas (1928 m.) revoliucijos, 
gana aiškiai atsakė težinos: 
“Apie priemones kovos su im
perialistinių karų pavojum.’’ 
Tuose teziuose yra pasakyta, 
kad proletariatas negal užsi
imi buržuazinės armijos demo
kratizavimu, vis vien kaip jiįtis, kiek rūpintis griaut buržu- 
organizuota, 
pintis sudaužyt ją, sulaužyt, į Kartu, kad sėkmingiau eitų at- 
Komunistai nepaiso į organiza-■ atinkamas mūsų darbas tokioj 
cinius skirtumus tarp nuolati- samdomoj armijoj, kur yra 
nes armijos, buržuazinės ar daug darbo žmonių, komunis- 
samdomos. Komunistai žiūri, [fai privalo ir tenai siūst savo 
kokiai klasei ji tarnauja, kokia narius, kad jie iš vidaus griau- 
ta armija: imperialistinė ar tų tą samdomąją kariuomenę.

I proletarinė (Sovietų Sąjungo- Ne pavieni komunistai savo no- 
je). Komunistų obalsis: “” 
vieno kareivio ir nei vieno cen- nistų 
to armijai,“ būtent griežčiau-į juos siunčia tenai, 
šia kova su buržuaziniu mili-l 
tarizmu, su visokiomis jos ar
mijos formomis, balsavimas' 
parlamentuos prieš 
ir pan., (tezių 43 §). --- ,v
munistai neprivalo “boikotuot“ [f uaį;in^ 
buržuazines armijas, neprivalot 
atsisakyt eit į kariuomenę, jie 
privalo stot Į kariuomenę, jei P 
juos šaukia ir dirbti tenai, re
voliucinį darbą, kad priskubinti 
buržuazinės armijos ardymą, i 
Jie privalo panaudot klasinius 
prie štaravimus kariuomenėj i 
tarp karininkų ir “prastu žmo-L . .

•Atn” H-ornivin b;11 ><=; i. ic Vi n ,4w, 1 samdomą kariuomenę, į -------------
valstiečiu) k ml išnlčst Lemi vanoriU kariuomenę. Kas ; nai ne laimę matydami, ° tam, . 
valsbecių), kad isp est komu- _g j - darbininkus stot j to- kad neleist buržuaziniam ka- 
nistų Įtaką jų eilese. . į L.LGnLnm nnkmst darbininkus Ikią kariuomenę, tas negal pa-11 mm kam pakeist ciai diiiiiikus

Buržuazijai rūpi sudaryt silikt komunistu nartiioi. Kainiir kitus darbo žmones į aklą:

Vadinas, mūsų 
pareiga, jei mus šaukia j ka
riuomenę (ten, kur privalomas 
tarnavimas), stot j kariuome
nę ir tenai ne tik mokintis ka
rinio amato ir ne tiek mokin-

to, kad jie tuomi vengia mūsų 
darbo kariuomenėj, kuris, čia 
pridurtam, yra daug atsako- 
mingesnis ir kartu pavojinges
nis ir sunkesnis, negu ne ka
riuomenėj.

Ne darkyt reikia leninizmą 
kareiviavimo klausime, bet ge
rai j j suprasti.

Vienas draugas šiuo klausi
mu mums rašo: “Vienas mū-komunistų, j statymas.

Yra draugų, Kurie nesupran- su vyrukas, kaip sykis iš ak- 
ta šio Komjnterno nusistatymo tingų draugų iš J. . . pasiliuo-

bet privalo rū- Į azinę kariuomenę iš vidaus.

klausime apie mūsų santikius 
su buržuazine kariuomene ir 
mano, kad . mūsų pareiga ra- ir~ prie to "kom'unistui—tai"bū- 
gint darbininkus, kad jie sto- tų ne visai linksma. Geri pro
tų į armiją. Savo klaidingą i letarai ir prie to komunistai 
manymą kaip kada jie pare-1 ( ?M;B.) Jaukia to laiko, kada j

rastais Lenino [ jiems buržuazija plačiai ati- 
žodžiais, apie tai, kad darbi-.ąengS savo armijos duris...“ 
ninkai paimti kariuomenėn pri-į Tai visai klaidinga pažiūra, 
valo mokintis tenai vartot gin-ij^es nekovojam, kad buržua-1 
klą, bet ne tam, kad tarnaut 'zįja plačiai atidarytų duris į Į 
buržuazijai, o tam, kad tin-[savo armiją ir net nelaukiam 
karnoj valandoj, nukreipt tą p‘su nekantęumu“ panašių Įai-

■ Vieni j-ų q^ai būtų vien iliuzija apie 
_Js armijos “demo- 
kartizaciją“ (pasidaro demo-

savo nuo tarnystes kariuome
nėj. Susipratusiam proletarui

Geri pro-

draugo iš J,, kada jis pasiprie
šino rašymui korespondencijos 
prieš jo pasielgimą ir net. grą- 
sino atsisakyt nuo darbo. Tai 
tik rodo, kad ‘tas partijos (ar 
komjaunimo) narys ne revoliu
cionierius, o paprastas miesčio
nis.

Tas, ką aš aukščiau para
šiau tik rodo, kad daugeliui 
mūsų partijos .narių dar ne
aiškus klausimas apie mūsų 
santikius su buržuazine kariuo
mene.
m o

Ave., Linden, N. J. Į Susirinkimai atsibūn? paskutini
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 80 i panedėli kiekvieno mėnesio.

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietiene, Į

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

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120
So. ’Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway j
Aušros Draugijos susirinkimai i 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 į 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- ; 
džia 8-tą vai. vakare.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVŲ”

GARDNER. MASS.

Piknikas, Šokiai
Todėl prie šio klausi- 

dar reikės grįžt. »
M. B.

‘‘Balsas”.

Puikus Išvažiavimas 
Bridgeport, Conn.

A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. Apsk
ričiai ’rengia puikų išvažiavb 
mą.

— ir — 
MAUDYNIŲ 

ATIDARYMAS
J vyks

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS. 

Valdyba:.
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

St.
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt.

St.
Fin. Rašt. J.

Avė.
Iždininką? T. Petrausku
Iždo Globėjai:

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andovėr St. i

Maršalką J. Pilijiabskis, J9 Atneš [ 
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą • "rėdą j

J. Stoškus, 20 Faxon ;

Stripinis, 49 Sawtell

29 Merton j
S. Petravičia, 162

Stiba toj e ir Nedėlioję

30 ir 31 Gegužės (May)

3l

1931
W. Broadway

Gardner, Mass.
Tai patogiausia vieta 

linksmai praleisti laiką 
viršm i nėtom i s dienomis. 
Turėsite “good time.”

Visus kviečia dalyvauti, 
Rengėjai.

Viskas jau yra išvažia
vimui prirengta, tik laukiama, | kiekvieno mėnesio 
kada tas įvyks. Išvažiavimas s' r,7 Arthur st.
įvyks 31 d. gegužės, Kuhn’s 

i ... .. i • • iz • 'Parke, Tunxis Hill Road,I—.liuzijos, su kuriomis Komin- Conn
i temas griežtai kovoja. Ko
munistai jokio priėmimo į ka-[ Išvažiavimas bus su gera 

I riuomenę neremia, ne tik siau-1 programa. Dainuos Vilijos 
'resnio, bet ir platesnio. Jei .Choras iš Waterburio, Dainos} 
Į socialfašistai buržuaziniam sei-; Choras iš New Haven, Conn.

> dai- 
o, uv-.m11IUUUu, įtuij MuiAuetznnc vai- ■ i kariuomenę duris darbiniu-1 nas, kad visi būsime paten- 
, eitų'stybė šaukia kariuomenėn, kad i seime būtų komunis-| kinti.

. tai, tai ju pareiga būtų bal- j „ . , , „ ,
' aiškins, kaip darbininkai turi 
} vienytis ir žengti į pasiliuo^a- 
įvimą iš kapitalistinės siste- 
[ mos.

Taip pat bus gerų ir gar- 
i džių užkandžių, kaip tai deš
relių ir sodės išsigerti, šoki
kams bus gera muzika. Jinai 
[grajins lietuviškus ir angliškus 
[šokius. Be to, suvažiavę

Nei m stoja į armiją, bet komu- ginklą prieš buržuaziją. ___
j partijos organizacijos iš tų Lenino i žodžių daro iš-' buržuazinū 

[vadą, kad reikia šaukti dar- i kartizHcija/
Niekur Kominterno teziuos 3V~ \ ki’atiškesnis'armijos sąstatas)

! Hėru pasakyta ir negal būt 
biudžetus [pasakyt a, kad komunistai

Bet ko-’šauktų darbininkus stot į bur- 
---- ■’“? kariuomenę, net jei}

- [tas šaukimas būtų paremtas iš-1 
sirtiokinimu vartot ginklą, kad. , . ,

paskui nukreipti jį prieš bur-} Kokia gal būt laimė tam dar-[ siūlintų plačiau atidaryt į [Jie dainuos žavėjančias 
žuaziją. Toks šaukimus, ne-. bininkui, kurį buržuazinė vai- j kariuomenę duris darbiniu-nas, 1 7
žiūrint į geriausius norus, 
vien buržuazinės kariuomenes, iš jo padaryt aklą buržuazijos 
autoriteto kėlimo ir stiprinimo. reikalų gynimo įrankį? 
naudai. Tuo labiau mes ne-i ,, . . . . , ,
galim šaukti darbininkus stoti Mes- komumstau kada mus

i Sa-'šaukia kariuomenėn, einam te-

m.iją, o kiti mano, kad darbi-I 
ninkas pašauktas karinome-! 
nėn, o tuo labiau komunistas, 

.privalo skaitytis laimingu žino- i 
igum. Tai ne leninizmas, o le-į 
ninizmo darkymas.

Ames St.; M. Jazukcviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell i 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St. : 
Visi Montello, Mass.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

ivanorių kariuomenę 
įšaukia darbininkus s 
ikią kariuomenę, tas negal pa-i 

sudaryt silikt komunistų partijoj. Kaipįi* 
sau ištikimą armiją, bet ji ne-' lygiai komunistai be partijos į buržuazijos reikalų gynimo ą-■ 
gali apsieit be priėmimo į ka-į žinios savanoriai įstoję Į bur- rankį

būt kaip vieną buržuazijos valdy- 
_. mo priemonių. Tik tai turė- 

kad mes šauktume į darni omenėje mes šalinam iš
vengti kareiviavi-! partijos tuos komunistus, kurie 

Jei neturėdami partijos sutikimo, 
buržuaziją. į ir šauktum mes vengt kareiviu- nestoja į 

tai vengti galėtų vien mes juos

ir ardyt kariuomenę
riuomenę darbininkų ir darbo1 žuazinę kariuomenę tur 
Valstiečių. Tai palengvina šalinami iš partijos. Bet tai ne- 
inusų darbą kariuomenėj, kad’; reiškia, I ’ 
kariuomenę iš ištikimo buržu-: darbininki 
azijai įrankio pakeist į jėgą, įmo buržuazinėj armijoj, 
nukreiptą prieš 1 
Tai puikiai pasisekė Rusijos' vimo, t„. o___ v ___
bolševikams 1917 metais, kada I vienutės, ir toks šaukimas, aiš-1 Lnd jie tuo savo tiestoj imu kantrumų, 
kariuomenė sulošė svarbią ro- kus dalykas, nesuardytų bur- 1 “boikotuoja“ kariuomenę, o del1 ----

tai jų pareiga būtų bal-; 
Lsuot prieš tą sociaHašistų siū-Į 
ilymą, kaip lygiai jų pareigai 
I balsuot prieš visokius siūly- į 
mus buržuazinės' kariuomenės 
refomavimo klausimu, arba 
bent susilaikyt nuo balsavimo.

Tiesa, kas del to draugo iš 
J., jei jis pasiliuosavo nuo ka- 

■ riuomenės ne del ligos ir ne 
del šeimyninės . padėties, bet 
del tos priežasties, kad- jis ne
norėjo tarnaut ir dirbt mūsų [draugai ir draugės galės pasi

matyti ir su savo draugais, pa
žįstamais, su kuriais netankiai 
sueina.

Vieta labai graži, dideli me
džiai duos gražų ir smagų ma
lonumą kiekvienam atsilankiu
siam į šį parengimą. , Kviečia
me visus skaitlingai atsilan
kyti.

| Rengimo Komisija.

darbą, tai jis smarkiai ‘prasi
žengė prieš partiją ir užsitar
navo net išmetimo iš partijos, 

kariuomenę. Bet' Bet visgi perdėm klysta ir tas 
šalmam nė del to, | draugas, kuris rašo apie “ne- 

ir “plačias duris.’’ 
Dar didesnė kaltė buvo to

METINIS CONN. VALSTIJOS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia A.L.D.L.D. 3-čias ir L. D.S.A. 8-tas Apskričiai

BRIDGEPORT, CONN.
Priemiestis

BL

KELRODIS: Važiuokite North Ave. ir sukite į Tunxis Hill Road, pavažiavę rasite ženklus, tenai bus vieta išvažiavimo.

Sekmadieni, Gegužės-May 31, 1931
TUNXIS HILL ROAD,

New Haven, Conn., vadovaujamas J. Kuncos
--------------------J----------------------------------------------------------------- --------------------------------------- y—__

Programa susidės iš PRAKALBŲ, kalbėtojai bus lietuvių ir anglų kalbose; dainuos du chorai: CHORAS 
DAINA iš New Haven ir Choras VILIJA iš Waterbury, Conn. Bus ir kitokių programos pamarginimų. Gera or
kestrą grieš kava’kus del šokią per visą dieną. v.- ■ . , 1

Visi simpatizatoriai darbininkų organizacijų būtinai dalyvaukite ir kalbinkite savo pažįstamus dalyvauti. Kuhn’s 
Parkas labai graži vieta, patogi pasilinksminimui.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
251h St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Dauccnskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th Si." & 5th 
Avė., Moline, III.

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

I Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
i & 5th Avė., Moline, III.
1 Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., 

Moline, III.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

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

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Macs, 

i Prot. rast. V. Mikalopas,
I 973 Central St.
i Fin. rast. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka-

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

Savo Susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą . nedėldienį, 

į 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
j 19 Union St. Lowell, Mass.

I LIETUVOS SŪNŲ . IR > DUKTERŲ 
Į DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1931 Metams:
i Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St.
i 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.
■ Tžd. A. Klimas. 36 Russell St.
' Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
i Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis,
■ 481 Hudson St.

Draugystės susirinkimai aisibū- 
; na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- 
! nesi,o, Labor Lyceum svetainėj, 29 
‘Lawrence St., Haitford, Conn., 7:30
■ vai. vakare.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211_ First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

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

S.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

228

255

f

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5186

Keystone — Main 1417

r

ZOBIS WO DR. MENDL0WITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD S-6261

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvarti, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s CqIiI Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

ęui pagami- jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am

žino priešo!

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

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-8796

yra tąi kanuolg pricj kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui paganai 
na daug rūpesčių ir i 
25 centai už skrynutę.

151 Metropolitan Ave. 
BROOKLYN. N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
IKI METROPOLITAN A VENUS, ‘ BROOKLYN, N. Y.

Až, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERĮ, už turį m&lonttii 
man prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

MlenuiB—

Vardas-
No------- —Street ox Avenue

Stat.)________ -

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
* H

Įsteigta jau 25 Metai
Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių

Išsimokinkite naujausios rūšies mo
demiškai jrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, prakti
kas šapoj lavinimas; abelnl pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir II- 
skirstymas įvairių rpšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušėme pilno mechaniško kurso, Atsižvelgiant j bedarbę, mes
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 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po pięt.

NEW YORK AUTO SCHOOL J
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. I.
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Puslapis Šeštas ,r'

VIETINĖS ŽINIOS Iš Drg. B. Krasausko
Išleistuvių Vakarienės

Susikūlus Gaisro Trokui
Su Automobiliu, Žuvo 1

I

Šiandien Vakare Kiekvieno
A.LD.L.D. 1-mos Kuopos 
Nario Vieta—Savo 
Susirinkime

i Šeštadienį Važiuokite j *
1 Didžiąją Menininką Pramogą, 
] Linden, N. J.

Gaisriniam trokui . drožus į 
taxi-cab automobilį, New Yor
ke, pereita antradienį, viena 
moteris užmušta ir 8 asmenys 
sužeisti, ties 8th Avė. ir 58th 
St.

Telephone, Stagg 3-9910

LORIMER RESTAURANT
REIKALINGA moteris į restoraną, 

suprantanti tą biznį, arba reika
lingas partneris. Gera proga. Kreip
kitės į “Laisves” ofisą,

(120-125)

Ketvirta-dien., Geg. 28, 1931 k
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DarbiAmerikos Lietuvių 
ninku Literatūros Draugijos 
pirma kuopa turi tiek daug 
narių* kad atrodytų masinis 
mitingas, jeigu tik jie visi su
eitų. Reikia tikėtis, kad šian
dien vakare jie ir sudarys pa
našiai skaitlingą savo kuopos 
susirinkimų, “Laisvės” svetai
nėje.

Skaitlingai sueiti reikalau
ja pati pagarba tam dideliam 
savo organizacijos- darbui, ku
rį Literatūros Draugija atliko, 
išleisdama stambiausia veika
lų “Aliejus.” Taigi ši didžiulė 
knyga ir bus dalinama šiądien 
vakare susirinkusiems na
riams.

Pirmiaus būdavo atsitikimų, 
jog kai kurie nariai neateida
vo nei naujai išleistų knygų 
pasiimti; tūli manydavo, kadi 
vis tiek persunkios būsią jiems, 
skaityti. Bet “Aliejus” yral 
gyva, įdomiausia apysaka; ir į 
yra suprantama, kad ją karš
tai griebs visi nariai.

Šiame susirinkime turėsime 
išrinkti delegatus į savo apsk
ričio konferencija o kai šiuo 
momentu, tai tokia konferenci
ja turi didelės svarbos, kaip 
tiesioginiai naudai Literatūros 
Draugijos, taip ir abelnai dar
bininkiškiems dienos klausi
mams. Svarbu todėl šiandie 
vakare kuopos susirinkime tu
rėti kuo daugiausia narių ir 
išrinkti tinkamus atstovus į 
konferenciją.

Ar bus ir daugiau rimtų rei
kalų ?—Taip, tiek ir tiek jų 
bus. O tiems reikalams tin
kamai atlikti irgi reikalingas 
didelis susirinkimas.

Raginame visus darbininkus 
narius sueiti, bet nepamiršta
me nei draugų kriaučių, kųrįe 
paskutiniais laikais perskystai 
telankydavo A.L.D.L.D. pir-i 
mos kuopos s u s ir i n k im us. 
Draugai kriaučiai, pasisteng- 
kite visi nariai susirinkti. Kas j 
turite kokius nea’tidedamus 
unijinius susirinkimus bei po-l 
sėdžius, kurie dažnai būna 
trumpi, tai bent po tų pareigų 
susirinkite į savo kuopos 
nesinį mitingą.

Septyni darbininkiški cho- 
irai dainuos išvažiavime Lietu
vių Proletarų Meno Sąjungos 
Trečio Apskričio, ateinantį 
šeštadienį, gegužės 31 d., Wil- 
lick’s farmoje, Lindene, N. J. 

į O jeigu tų dienų lytų, tai pra- 
I moga įvyks A. Lutvino svetai
nėje, ,69 So. Park St., Eliza- 
i bethe, N. J.

Tai bus puikus pasilinksmi- 
[iiimas; bet reikia padaryti, 
Ikad iš jo turėtų ne tik, mora
lės paramos, bet ir medžiagi
nės naudos Trečiaą Proletari
nio Meno Apskritys. Draugai 
brooklyniečiai, maspethiečiai, 
newyorkiečiai ir plačių apie- 
linkių darbininkai, važiuokite 
ta diena į mūsų meniniu, išva
žiavimų. Darbininkiški chorai 
yra padėjėjai mūsų kovojančio 
judėjimo; jie yra stambi dar
bininkų judėjimo spėka; pro
letarinis menas abelnai yra šio 
judėjimo pažiba ir parama. 
Todėl draugai menininkai už
sitarnauja ir stipraus, veiklaus 
pritarimo iš visų sąmoningų 
darbininkų pusės.

Nepamirškite Daily 
Workerio Reikalą

bussavaitės pabaigoj
susirinkimų, išvažiavi-

kitokių pramogų. Lie- 
darbininkai ten neturi 

greitosios pagelbos

šios 
įvairių 
mų ir 
tuviai 
užmiršti
reikalo Daily Workeriui. Yra 
išleista Daily Workerio kupo- 
nų-tikietukii knygutės. Drau
gai turi juos pardavinėti, kur 
tik sueina darbininkus; rinkti 
Daily Workeriui aukas bei 
prenumeratas, į r o d i n ė j ant, 
kaip Daily Workeris yra ne 
tik reikalingas, bet stačiai ne
pavaduojamas dar bininkams 
organas, ypač šiais laikais 
krizio ir kylančių vis plates- 

2 nių kovų.

Policija Žiauriai Sumušė 
Du Miegančius Darbininkus

me-

Darbininką Susivienijimo 
1 Kp. Išvažiavimas

Ateinant sekmadienį, gegu
žės 31 
kų Susivie 
turi savų išvažiavimų Forest 
Parko giraitėje. . Visi nariai ir 
šiaip pažangūs darbininkai 
yra kviečiami dalyvauti. Kiek
vienas parengimas, ypač dabai’ 
pradžioje mūsų Susivienijimo 
gyvenimo, yra svarbus organi
zacijai dalykas. Kuopoms rei
kia medžiaginių išteklių, kad 
galėtų prideramai išvystyt sa
vo darbininkiškų veikimų; rei
kia tokių pramogų, kad per 
jas plačiau galėtų darbininkai 
susipažinti ir su pačia mūsų 
organizacija, su josios tikslais 
ir darbais . Todėl ir į šį išva
žiavimų yra darbo žinonės 
kviečiami, kaip į kokių bend
rų talkų. O čia juk talka 
smagiausios rūšies—suvažiuo
ti, tyru oru pakvėpuoti, išgirs
ti Aido Choro dainas; pažaisti, 
pasišnekėti; šviežio farmų pie
no pagerti ir skaniais užkan
džiais pasivaišinti. e

Taigi patys ruoškitės ir vi
sus kitus raginkite į Darbinin
kų Susivienijimo pirmos kuo
pos išvažiavimų, kuris prasi
dės 1-mų vai. po pietų ateinan
tį Sekmadienį.

V. Draugas.

Lietuvių Darbinin- 
o pirma kuopa

Pasekmėje Vestuvią, Du 
Mirė ir 15 Apsirgo

val-Nuo kokio tai užteršto 
gio per W. Jacksonų vestu
ves, Bronxe, keliolika svečių 
užsikrėtė šiltinių (karštinių) 
p.erais; du iŠ jų mirė ir 15 
smarkiai tuja liga apsirgo.

NEW YORK.—Antradienio 
rytą policija įsiveržė į kairių 
Ispanų Darbininkų Kliubą, 
1666 Madison Ave., ir žvėriš- 

| kai primušė du darbininkus, 
kurie ten miegojo. Vienas 
paskui pabėgo ir pranešė 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui, kas atsitiko; o kur 
randasi kitas, dar nėra jokios 
žinios, nors T. D. Apsigyni- 

i mas jau dvi paras, kaip tei
raujasi. T.D. Apsigynimas pa
siuntė aštrų protestą miesto 
valdybai prieš tokį žiaurumų, 
reikalaudamas tuojaus sustab
dyti panašius teroro žingsnius.’

Tame pačiame name, kur 
yra Ispanų Darbininkų Kliu- 
bas, taipgi turi savo gūšta fa
šistiniai Amerikos legionieriai. 
Manoma, kai tai jie bus už
traukę ir policijų ant dviejų 
minimų kovingų darbininkų.

Protesto Mitingas Prieš 
Negrą Jaunuolią Žudymą

Gegužės 23 d. buvo sureng
ta drg. B. Krasauskui išleis
tuvių vakarienė, jo paties gy
venimo kambariuose po num. 
182 Varet St., Brooklyn, N.Y.

Svečių buvo gražus būrelis 
ir gana linksmai >praleido va
karų iki vėlam laikui. Po pa
silinksminimui, 
dė 
spaudai. Drg. P. Buknys, i 
“Laisvės” gaspadorius, paša- ■ ™am> rą™ apšildomi, 
kė trumpa ir aiškių prokalbė-1 ^^Libcriy1 St.^arhTt? Concord St., 
lę, nušviesdamas drg. B. Kra-į Brooklyn, N. Y. (124-135)
sausko darbuotę Amerikoj, ra- •_________ ______
gino jį, kad, nuvykęs į Sovietų J „
Sąjunga, nepailstų ir ten d ir- I REAL ESTATE: Namai, Žemė 
bęs.

Po drg. Buknio prakalbėlės, 
ir drg. Krasauskas tarė kelis priešais golt lauką,yra elektra, 
žodžius į svečius, 
darbininkams ir visam mūsU'busui. 
judėjimui laimingos kloties ir 
sykiu vįenybės tarp mūsų 
draugų : vienytis po komunistų

Lietuviu Valgykla
VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—ISykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARGIUKAI
417 IiOrimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N, Y.

č'
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Telephone, Stagg 2-4409MOLLYN'S Telephone, Greenpoint 9-2320

416

J. LeVANDA
(Levandiauskas)

be

imtai im vvimwimtmimtmimiAi

JONO ARBA 
PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15c

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

Rezidencijos • Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuoauoja viduriu® ir pa
gelbsti; sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
Tftingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina . . .'............................................. 60c, per paštą

TEL., STAGG 2-0783

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

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N, Y.

Kandroto aptieka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptus, ir užtikri- 
■am, kad sudėtinės ftią receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

NAUJA LIETUVIŠKA ,

RESTAURACIJA

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIUR

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo f vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventa dienia’s 

tik susitarus.

GRABORIUS
' (Undertaker)

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE. STAGG 2-5043

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

Mes 
moterų 

kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. ! 

NEW YORK, N. Y.
(124-151)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y. *

518 GRAND STREET
> nuo Lorimer Street, ! 

sale aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS : ’ 

į f (UNDERTAKER) .
/ i . 1 it * > / i

IŠRANDA VOJIMAIsvečiai paro-
atjautimo darbininkiškai * ŠVARŪS fornišiuoti KAMBA

RIAI, įtaisyti' šeimynom ir pavie- 
irštas van- 
Kreipkitčs:

IMPERIAL BARBER , 
1 COLLEGE

• VYRAI ir MOTERYS, kurie be ' 
darbo, dabar laikas ir gera proga i 

r mokintis ba^berystčs, amato. Galit : 
; j išsimokinti į ti'umpą laiką ir vėliau

■ padaryti gerą pragyvenimą.
- mokiname barberiauti 
, j plaukus kirpti. > Pilnas
* | Rašykit arba ateikit 

„ __ j ; instruktorius.
'ja lietuviškų valgykla po se-i imperial barber 

SS&SriWlEftSŽ LABOR LYGĖM] ' . . . . .

į PARSIDUODA 7-nių kambarių na
mas su sun porčiuni. 1 akras že-

PnlinVnin ' šiluma, visi įtaisymai. 3 mailės nuo i 
. 1 A1 | Kingston, N. Y., 3 miliutas eiti iki*!

laimėta. Taipgi drg. Krasaus
kas ragino remti darbininkiš
kus laikraščius, kaip visų dar
bininkų įrankį kovai su vai-! 
dančiųja klase. Pabaigus drg. | 
Krasauskui kalbėti, šie drau-1 
gai ir draugės aukojo “Daily! 
Workeriui” po dolerį : J. Sa-! 
kalausltas, S. Damijonaitis, A. 
Jokubonienė, O. Rugienienė; 
po pusę dolerio aukojo drg. 
P. Buknys ir J. Stakvilevičius. 
Viso suaukota “Daily Worke
riui $5.00. Tai geras daly
kas. O drg. Krasauskui lin
kėtina laimingai nuvykti į dar
bininkų šalį ir savo darbu pri
sidėt prie socializmo kūrybos 
Sovietuose.

J. Stakvilevičius.

Newarko Demonstracija 
Prieš Negru Nuteisimą

Newarke, N. J., bus didžiu
lė protesto demonstracija, iš
gelbėjimui devynių negrų jau
nuolių. Demonstracija įvyks 
ateinantį šeštadienį. Demons
tracinė pagoda prasidės 4-tų 
vai. po pietų, ant 12th Avė., | 
kampas W. Market St.

Miesto Nakvynią Įnamiai 
Reikalauja Pagerinimą

KI V. 4 VI AIVA | .

Galima pirkti su fornišium j šiuomi pranešame lietuvių VI 
arba be fornišiaus. VAN HOb k, sa- j suomeneį kurį valgo restaura 
vimnkas, Bloomington, Ulster Coun- .. ,
ty, N. Y. • (124-126) cijose, kad mes atidarėme nau- • Lietuvis

DARBININKŲ {STAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. . Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Bi

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims 

i šj metą turime geriausias Perma- 
ment Waves, sulig vėliausios meto- i 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge- I 

: rą, teisingą patarnavimą už prieina-j
■ mą kainą. Specials turime 4 dienas į
■ kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- j 
' gojame ir sugarbiniuojame už vieną I

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

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! ; į’

Kaip Brooklyne, *taip ir 
kituose miestuose;- biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite' .

Naujoku Ggarij

glaudoj, eis su demonstracija Anti•os durys
pas viešosios labdarybės kom.i- 
sionierių Taylorį. Nuėję rei-sionienų rayiorj. iNueję ici- 
kalaus, kad būtų bedarbiam 
duodama žmoniškiau pavalgy
ti po tris kartus į diena; kad 
tinkamesni būtų įtaisymai mie
gojimui, _apsiskalbimui ir išsi- 
džiovinimui; kad nereikėtų 
lauke po lietum stovėti, lau- Į 
kiant prieglaudos -atsidarymo,, 
o benamiams būtų leidžiama! 
viduje būti; kad prieglaudos j 
įnamiai būtų aprūpinti drabu-. 
žiais; kad miestas išnaujo ati-! 
darytų kita, South Ferry prie- Į 
glaudų ir tt.

Demonstracija bus vadovau-1 
jama Madison Square Garden 
Bedarbių Tarybos kuopos.

Ada Wright, motina dviejų 
Urkl4-r*i -m n c W, 4-11 111 !nekaltai mirtin nusmerktųjų 

negrų jaunuolių Scottsbore, 
bus viena iš kalbėtojų, kurie 
sakys prakalbas masiniame 
protesto mitinge šiandien va
kare, >St. Luke’s svetainėje, 
125 West 130th St., New Yor
ke. Mitingų sušaukia kairio
ji Adatos Darbininkų Pramo
ninė Unija. Taip pat kalbės 
šios unijos prezidentas Louis 
Hyman; darbuotojas Lygos 
Kovai už Negrų Teises, drg. 
Charles Alexander ir kiti.

Tai bus vienas iŠ daugybės 
mitingų, kurie buvo atlaikyti, 
yra ir dar bus laikomi, kad 
priverst baltųjų buržuazijų pa- 
liousuot < devynis negrus jau
nuolius, kuriuds {kapitalistai 
skiria legaliųm nulynčiavimui 
elektros kedėje, • » t i ♦ »

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER
I Abuloaniuoja ir laidoju numirusiu* ant 
viaokių kapinių. Norintieji gereanio pa
tarnavimo ir už žemtj kalną nuliūdimo 
valandoje Saukite# pas mane. Pao mane 
galite gauti lotus ant viaoklų kapinių kuo 
ueriausioae vietose ir už žentą kitin*. —

7 Būsią Prigėrę
Yra manoma, kad bus žuvę i 

visi septyni asmėnys, kurie bu-! 
vo išplaukę .į Long • Island] 
Sound pasismaginimo laivuku: 
“Sea Fox.” Kūnų vienos iš • 
ten buvusių moteriškių bangos ' 
išplovė į pakraštį. . i

■. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

Naujoj vietoj 
studija daufc 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo- 
1/ ja ir nurnalia- 

voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

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

t t -j. • 11 Ullll U VJcUIlU UZ« VldlKABirželio 2 d., antradienį, 1 (ioicrį $1.00, Marcei arba Finger Wa- 
bedarbiai, 'kurie nakvoja Mu-‘,ve. 
nicipalinėj (miestinėj) prie-

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Ilbalzamuoja ir laidoja numirusluti 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

MOT- ■^^yS.į^otogrcfffts-

sla'■Studija >1st-4.

1023 Mt. Vernon Street 
K Philadelphia, Pa..

030
| VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

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

(NOTART PUBLIC)

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

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

KUNDROTO APTIEKA

A. L LITVINAS
6t S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.

1 Tel. Trinity 3-JL045 ’ , ' “

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvėa Tel., Greennnint 0-2017-2360-8514

Iftkirpldt <j skelbimą Ir ąriRiMkii tart* nu Utaakyjatu.




