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Kultūros Darbas 76 Kalbose

Nauja Brošiūra apie 
Popiežius ir Bažnyčią

Baliūnas Išsikėlė j Orą, 
Bet Negali Nusileisti

Kūdikis 280 Valandą 
Be Sąmonės ir Gal Gyvens

4,000,000 Naują 
Darbininką Sovietą Sąjungoj

RYTOJ DARBININKU JAUNIMO DIENA; 
VISUR MASINES DEMONSTRACIJOS

40 Studentą Išvažiavo 
Į Sovietą Sąjungą

ssa

Rašo R. Mizara

ALGŲ KAPOJIMAS EINA VISOJ AME 
RIKOJ; DARBININKU KANTRYBE TU 

RES IŠSISEMTI IR JIE STOS Į KOVĄ

Policija Ištaškė 
Masinį Susirinkimą

skandina darbininkų judeji 
mą. Gi Ispanijos socialis 
tai jai uoliai padeda.

FARRELL, Pa.— Geg. 27 
d. čionai Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas ir Ly
ga Kovai už Negrų Teises 
buvo surengę masinį susi
rinkimą protestui prieš nu
teisimą mirtin juodveidžių 
jaunuolių. Keli šimtai balt- 
veidžių ir juodveidžių plie
no darbininkų susirinko, bet 
tuojaus pribuvo policija ir 
susirinkimą išvaikė. Tas

PITTSBURGH, Pa.—Ar- 
mitagų sūnus Billis, 8 me
tų amžiaus, guli ligoninėje 
280 valandų be sąmones, 
bet dar gyvas. Daktarai 'sa
ko, kad yra vilties jam pa
sveikti.’ '' r J <’

— Komu- 
kandidatu

Newark, N. J 
nistų Partijos 
užgyrimo konvencija New 
Jersey valstijoj atsibus bir
želio 13 d., 457 .Springfield 
Ave.

*. Michail Andreič Karski 
Atstovas S.S.S.R. Lietuvoj

Pavienio Numerio Kaina ‘4c Metai XXI, Dienraščio XIII

Iš Didelio Debesio 
Mažai Lietaus Tebuvo

Vasaros Sezonas Neža- Naujas Mainierių 
da Darby Bedarbiams Streikas

Drg. S. Matulaitis (iš Mins
ko) rašo, kad sekamam A.L.D 
L.D. leidiniui (knygai apie ti
kybą) rankraštis bus užbaigta' 
15 d. gegužės ir tuojaus bus iš
siųstas. Vadinasi, greit turėsi 
me naują knygą. ° Aliejų,” be 
abejo, jau daugelis draugų ga
vo. Reiškia, šiemet su knygo-

ALDLD. nepasivėluos

New York. — Šiandien 
Central Teatre pradėta ro
dyt įdomūs judžiai “Penkių 
Metų Planas.” Judžiai ro
domi du sykiu į dieną: 2:45 
vai. ir 8:45 v. po pietų.

Chicagoj.
“Vilnies” Reikalu.
Iš Argentinos.
“Kuo Baigsis?”
Rankraštis Jau Gatavas

Maskva. — Sovietų val
džia sumažino taksus smul
kiems gamintojams ir amat- 
ninkams. Tikimasi, kad tas 
paskatins prie pristatymo 
daugiau produktų, kurių vis 
dar labai stokuoja.

Portland, Ore.— Arbitrą 
cijos taryba nutarė nukirs

London. — MacDonaldo 
valdžia prašė Charles Chap
lina, kad jis padarytų ju- 
džius apie Angliją. Sako
ma, kad pastarasis sutiko 
ir pasirašė kontraktą. Ju
džiai vadinsis “Londonas.”

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Gubernatoriaus Larsono 
pati bėdavoja, kad ji pame
tus žiedą, vertės $3,500. Gi 
darbininkės motinos neturi 
ko pavalgyti, kuomet šita 
turtuolė už vieną žiedą bu
vo užmokėjus pusketvirto 
tūkstančio dolerių. Tai 
amerikoniška lygybė!

Vienas draugas rašo man iš 
Argentinos: “Pas mus areštam 
nėra galo. S: ir V. .suareštuoti 
ir patalpinti į Villa Devota kar- 
cerį. Mat, perdaug jie turėjo 
pasitikėjimo įsiutusiai reakci

jai.” Kalbami asmenys nebuvo 
Kompartijos nariai, o tik sim- 
patikai. Bet reakcija, mat, 
griebia kiekvieną darbininką, 
kuris tik protauja ir šjan ar 
ten pasako žodį prieš ją.

Paaštrėjimas klasių kovos, 
reakcijos užėjimas kaip tik ir 
yra geriausias išbandytojas ko
munistų revoliucinio stiprumo. 
Ramiu, taikiu laikotarpiu bile 
asmuo gali sakyti esąs .“kovo
tojas/’ Bet užėjus reakcijai, 
kupmet prisieina darbais įrody
ti, žodžio revoliucionieriai su
kniumba, pabėga, liekasi iš- 

( drėbti* iš bolševikiškų eilių. Pa
silieka tik darbų revoliucionie
riai. Tik ant pastarųjų ir- ry
mo revoliucinių kovų, proleta
riato išsiliuosavimo ateitis. 
Kiek daug žodžio revoliucionie
rių pasirodė po 1905 metų re
voliucijos Rusijoj, kuomet užė
jo reakcija! Kiek daug jų ma- 

y tėme Lietuvoj po tam, kada ne
pavyko įsikurti Sovietų tvarkai 
toje šalyje, šiuo tarpu tas 
aiškiausiai rodosi ir Jungtinėse 
Valstijose, kuomet reakcija iš- 

y kėlė savo galvą.

spau
dos išėjo anglų: kalba bro-r 
šiūrą “The Church and the 
Workers.” Brošiūrą parašė 
Bennet Stevens. Čionai aiš
kiai nušviečiama bažnyčios 
rolė klasių kovoje, o, ypatin
gai gerai iškeliama aikštėn 
popiežių darbai prieš darbi
ninkus. . ' *

New York. — Šiandien, 
geg. 29 d., vakare įvyksta 
atidarymas konvencijos In
ternational Workers Order, 

j tarptautinės pašelpinės or
ganizacijos. Atidarymas at
sibus Madison Square Gar
den svetainėj.

O kokis tikslas tų demon
stracijų? Tikslas tame, kad 
atremti patriotinius nuo
dus, kūriūos- leidžia visokį 
patriotai buržujai ; tlaikę 
“Memorial Day.” Buržujai 
minės kare žuvusius karei-

“Vilnies” medžiaginė padėtis 
šiuo tarpu yra silpna. Tegul 
visų kolonijų draugai stoja tal
kon. Chicagiečiai, dar man ten 
esant, turėjo “Vilnies” draugų 
platų susirinkimą, kuriame nu
tarė praėjėti didelį vajų per 
visą Chicagą ir apielinkę už su
stiprinimą dienraščio. Bet jie 
prašo paspirties ir iš kitų kolo
nijų lietuvių darbininkų.

nė vieno iš parko. 
Tai negirdėtai bjaurus pa
sielgimas su bedarbiais. Jie 
laikomi po areštu, tartum 
kokie kriminalistai!

Bedarbiu atmaršavimas 
padarė didžiausio įspūdžio 
mieste Lansinge. Virš 15,- 
000 darbininkų susirinko 
bedarbius pasitikti. Ir vi
sam pakelyje bedarbius 
pasitiko skaitlingi būriai 
darbininku.

2. Pripažinimas kasyklos 
komiteto.

8. Pripažinimas “cekway- 
mano.”

4, Apmokėjimas “dead 
work.”

Streikas ketina plėstis, 
nes septynios kasyklos Ave
lla distrikte rengiasi eiti į- 
kova.

New York.— John Reed 
Club išleido šaukimą kon
ferencijos visi kultūrinių 
organizacijų. Tikslas yra, 
kad suorganizuoti Tarptau
tinę Kultūrinių Organizaci
jų Sąjungą. Konferencija 
įvyks birželio! 14 d. Mūsų 
Proletarinio Meno, Sąjunga 
būtinai turėtų ; būti atsto
vaujama.

WASHINGTON.— Net ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green savo 
pareiškime pripažįsta, kad 
vasarinis sezonas jokios 
vilties nežada Amerikos be
darbiams. Jis sako, kad pa
prastai šiuo tarpu atsiran
da daug visokių darbų lau
kuose, prie kelių taisymo, 
prie namų statymo ir tt., gi 
šiemet tiek- mažai bedarbių 
tegauna darbus, jog neapsi
moka apie tail ir kalbėti.

Rome. — Gegužės 28 d. 
prasidėjo teismas Michaele 
Schirru. Kaltinamas pasi
kėsinime-nužudyt kruvinąjį 
Mussolinį. Schirru yra A- 
merikos pilietis. Buvo areš
tuotas vasario 3 d.

ATMARŠAVUSIUS ALKANUS BEDAR 
BIUS SUGRŪDO Į PARKĄ IR APSTATĖ 
' GINKLUOTAIS KAREIVIAIS

Geg. 27 d. 
laivu “Berlyn” išvažiavo 40 
Columbia universiteto stu
dentų į Sovietų Sąjungą. 
Jie traukia darbininkų tė
vynėn pasižiūrėti kūrybos 
darbo kultūros ir mokslo'ti gatvekarių darbininkams 
srityje. Tiems studentams | algas ant septynių ir pusės 
nusibodo profesorių melai 
apie Sovietų žemę, tai nu
sprendė patys savo akimis 
pamatyti naująją šalį.

MASKVĄ.— Nuo ' pra
džios Penkmečio Plano So
vietu Sąjungoje darbininkų 
skaičius pramonėje paaugo 
ant 4,000,000. * Šiemet dar 
pora milionų prisidės. Apie 
bedarbę niekas nebekalba, 
nes ji senai išnyko.

ROME.— Mussolinio val
džia nepajėgia suvaldyti fa
šistus studentus. Geg. 27 
d. grupė studentų užpuolė 
katalikų spaustuvę “Civilta 
Cattolica” ir ją apgriovė. 
Išdaužė langus, įsiveržė vi
dun ir išmetė laukan kny
gą “Popiežius.” Paskui pa
ėmė Pijaus XI didelį pa
veikslą ir gatvėje kojomis 
sutrempė, šaukdami: “Štai 
savo šalies išdavikas.”

Šitas incidentas, spėjama, 
sugadins santikius tarpe 
valdžios ir popiežiaus.

Gegužės 30 d. atsižymės 
didelėmis darbininkiškos 
jaunuomenės demonstraci
jomis po visą Ameriką. Tai 
bus darbininkų jaunimo 
diena. Demonstracijas ren
gia Jaunųjų Komunistų Ly-

PITTSBLįRGH, Pa. —Po 
vadovybe naujosios Nacio- 
nalės Mainierių Unijos keli 
tūkstančiai Carnegie Coal 
Co. kasyklų mainierių -išėjo 
į streiką. Unija stato se
kamus reikalavimus:

1. 52 centai už toną ang-

Apie mėnuo laiko teko išbūt 
Chicagoje. Chicaga tai vis 
Chicaga. Lietuviai darbinin
kai ten daugiau įsitraukę į 
tarptautinį judėjimą. * Ten di
desnis nuošimtis ir lietuvių dar
bininkų jaunimo susidomėję 
juoeni. Keli veiklus Jaunųjų 
Komunistui Lygos ir Partijos 
nariai, keli metai atgal man 
esant Chicagoje; buvo, palygi
namai, tik vaikiščiai. Tai pro
gresas! Tiesa, randasi dar vi
sa eilė mūs draugų vaikų, ku
rie galima, bet nėra įtraukti į 
revoliucinių kovotojų eiles. Il
gainiui, be abejo, daugelis ir iš 
jų įsitrauks.

Tas pats draugas toliau ra
šo: “Spėju, kad jums nebuvo 
nė mintyje, kad įvyks tokis 
liet. kom. grupei išsisijojimas. 
Kuo jis baigsis,—nežinau, bet 
nariais grupė nemažėja; atbu
lai, vis auga... ”/

Taigi draugas laiško rašyto
jas pats ir atsako į klausimą, 
“kuo tas baigsis.” Baigsis tuo, 

< kad blogesnis elementas, bailiai 
ir oportunistiniai žmonės išbė
gios arba bus pašalinti iš Kom
partijos eilių, o ateis daugiau 
naujo, geresnio elemento, kuris 

/sustiprins kovotojų eiles.

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

tapo sudegintas Norman 
Blakely, 18 metų jaunoulis 
juodveidis. Jis buvo nu
teistas mirtin už nužudymą 
kalinių prižiūrėtojo, kuris 
Blakely buvo užpuolęs ir no
rėjo nušauti. Prižiūrėtojo 
duktė gavo specialį leidimą 
žiūrėti, kaip Blakelv buvo 
deginamas elektros kedėje. 
Ji be jokio susijaudinimo 
matė žmogaus gyvybę ati
mant.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Ise’^a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Šeštadienį, geg. 30 d., 
New Yorko distriktas Jau
nųjų Komunistų Lygos ren
gia demonstraciją Passaic, 
N. J. Traukiniu važiuo
jant, per abi pusi telėšuoja 
75 centai. Už tuos pačius 
pinigus bus įleidžiami ir į 
parką pasiklausyti progra
mos ir pasižiūrėti žaislų. 
Parko vardas: “1st Ward 
Park.”

Traukinys išeina iš Erie 
.stoties, 12:30 vai. po pietų. 
Važiuojanti automobiliais, 
Jersey pusėj imkite kelią 
“Plank Road.’

Laikraštis “Mbskow News” 
paduoda įdomių žinių apie 
Sovietų valdžios kultūrinį 
darbą Kaukaze, v Ir tai be 
galo sunkus darbas. Laik
raštis sako,' kad ,teųai tiek 
daug, žmonių .visokių taute
lių ir rasių, jog kultūros 
darbas varomas net 76 kal
bose. Kiekvienos kalbos 
žmonės aprūpinami, knygo
mis, laikraščiais, mokyklo
mis, lekcijomis ir tt.

Šeši Darbininkai 
Užmušti Ispanijoj

LANSING, Mičh.— Geg. | apstatę kareiviais, neišlei 
27 d. Michigano valstijos [džiant 
alkanų bedarbių eisena pa
siekė valstijos sostinę. Bet 
juos čionai laukė didelis bū
rys ginkluotos policijos ir 
gainiojo gatvėmis ties legis
latures rūmais. Mat, poli
cija dėjo visas pastangas, 
kad bedarbiai neperduotų 
savo reikalavimus valstijos 
gubernatoriui.

Pagaliaus bedarbius su
varė į parką ir tenai laikė

Iš Pageležų durpyno, Ųk- 
mergčp/apsknęio, nuę dąr-j 
bų i pabėgo Ukmergės ka
lėjimo ,k a 1 i n y s Bitkaus- 
kas, j gimęs 1Š93 pietais, 
Rudos kaime, Vilkaviškio 
apskr. Jis buvo baustas už 
vagystę ir turėjo dar kalėti 
metus. Iš gegužės >9 į 10 d. 
.iš: tos pat vietos nuo darbų 
pabėgo dar du kaliniai, bū- 

Itent: Karklys, ir Butkus. 
Pirmasis už apgavystę buvo 
baustas 9 mėn. kalėjimo, 
antrasis už vagystę 2 me
tus s. d. kalėjimo.

Gegužės 8 d.’ iš Qrlavos 
miško nuo darbų pabėgo 
ketvirtas Kauno s. d. kali
nys, UJickas Juozas, 32 m. 
amžiaus, kilęs iš Pamoterių 
kaimo, Katino apskr.. Ulic- 
įas už plėšimą kariuomenės 
teismo buvo nuteistas 6 me
tus s. d.'kalėjimo.

BERLYN.— Profesorius 
Auguste Piccard su keliais 
•kitais mokslininkais išsikė
lė baliunu į orą 25,000 pė
dų ir paskui nebegalėjo nu
sileisti. Nieko apie jų liki
mą negirdėt. Spėjama, kad 
jie jau žuvo,—ar tai nuo oro 
spaudimo dausose, ar nu
kritę kur nors tarpe kalnų.

SAN SEBASTIAN.—Ge- 
i gūžės 27 d. kruvinoji vai-’ 
: džia Čionai paskerdė 6 dar-1 
; bininkus streikierius ir mie- ‘ 
I ste paskelbė karo stovį. Dvi-1 
dešimts darbininkų sužeis- • 
ta—du pavojingai.

Barcelonoj taip pat einą 
darbininkų streikas. Sevil- ■ 
le, Elda, Badojoze ir Valen- j 
cijoj taip pat paskelbtas ka
ro stovis. Naujoji republi-1 
^,on^i. .vkraujuose deda Alabama valstijos lin 

čininkams nužudyti nekal
tus jaunuolius.

New Yorko ir
Apielinkes Jaunuoliy

Demonstracija

jvius, bet su tuo tikslu, kad 
iišgyrus dabartinę sistemą. 
Komunistinė jaunuomenė 
savo demonstracijose paro
dys, kad reikia rengtis prie 
proletarinės revoliucijos už 
pasiliuosavimą iš po ka
pitalizmo jungo. Lietu
viai darbininkai ir darbi
ninkes, ypatingai mūsų dar
bininkiški jaunuoliai, priva
lo- škaitlingai 'dalyvauti ši
tose Jaunųjų Komunistų 
Lygos demonstracijose ir 
susirinkimuose.

nuošimčio.
St. Louis, Mo.— Gatve

karių kompanija paskelbė, 
kad darbininkams algos bus 
nekirstos ant 10 nuoš. Re
akciniai unijos vadai pade
da bosams pravesti algų nu- 
kapojimą.

Marion, Ohio.— Apšvie- 
tos Taryba paskelbė, kad

Tiek “Vilnies,” tiek “Lais
vės,” tiek visų revoliucinių 
darbininkų laikraščių pa
dėtis pastaruoju laiku su
silpnėjo. Vyriausiai — del gi
laus krizio, didelės bedarbės. 
Kiek daug darbininkų negali 
savo prenumeratas atsinaujinti 
del neturėjimo ištekliaus, del 
bedarbės! Kurie dirbam, todėl, 
stiprinkim dienraščius ir visą 
revoliucinę spaudą!

Pabėgo 4 Kriminalistai 
Kaliniai iš S. D. Kalėjimo

Kauno laikraščiai prane

Pasibaigė senai garsina- 
!ma ateitininkų studentų ir 
I kunigų byla. Klerikalinė 
spauda labai daug rašė, o 
kunigai bažnyčiose Už kalti
namuosius meldės ištisus 
mėnesius. Bet pasirodė, 
kad fašistai savo nesenai 
buvusius talkininkus neno
ri smarkiai kąsti. “L. Ž.”. 
paduoda sekamas bylok pa
sekmes:
Nubaudė Du Kunigus ir ? 

šešis Studentus

Fašistai Studentai
Demonstravo

Prieš Popiežių

visiems miesto darbinin
kams algos nukertamos ant 
.10 nuoš. Gi dvi mokyklos 
visai uždaromos ir mokyto
jos išmetamos į bedarbių 
armiją.

Pittsburgh, Pa.— Purs- 
glove ir Paisley kasyklų 
4,000 mainierių uždirba ma
žiau, negu bile kurios kitos 
kompanijos darbininkai. 
Vadinasi, mainieriams algos 
tapo nukapotos.

Trečiadienį, gegužės 13 d. 
15 vai. kariuomenės teismas 
paskelbė sprendimą byloj, 
kurioj tieson buvo patrauk
ta 4 kunigai ir 10 studentu 
ateitininku.

Pripažinti kaltais ir nu
bausti: kunigas Juozas Šal
čius 2000 litų arba 3 mėn. 
arešto, kunigas Jonas Žvy* 
nys 1000 litų arba 2’mėn. 
arešto, stud. J. Štauna 1000 
lt. arba 2 mėn. arešto, stud. 
A. Masionis 1000 lt. arba 
2 mėn. arešto, stud. K. Moc
kus 750 lt. arba 2 mėnesiu 
arešto, stud. J. Labokas, 
stud. J. Mikaila ir stud. 
Šventulevičius po 500 lt. ar
ba 1 mėn. ir 2 sav. arešto.

Kun. G. PriaglauskaSj ku
nigas B. Strumila, stud. Ba
ranauskas, stud. Bauba, 
stud., Podžius ir stud. Lek- 
sevičius išteisinti.
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Kuopų valdybos tik privalo da 
bar žiūrėti, kad visi nariai pa 
simokėtų duokles,
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APŽVALGA
Rašo Max Bedacht

PASIDARYS RAUDONI

Conn

Darbininkas

ĮDOMUMAI

reikaluNuo pereitų metų liepos 1

Biriuką Nekentėjai, 
Gyvulių Mylėtojai

Visos mūsų organizacijos 
turėtų kuogreičiausia ateiti 
“Vilniai

Pasikalbėjimo Keliu Duota 
Deveniui Paskola

mėliai iš proto kraustos, 
duodami širdį” gyvuliams

■ntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

130 Metų—J ieško Merginos 
Apsivesti

Toliaus. komisija nurodo 
kad Pildomoji Taryba rietu

A.L.D.LD. ir LD.S.A. Cohn. 
Apskričių Išvažiavimo 

Reikalu

Tai dar vienas įrodymas, 
kad Komunistų Partija kovoja 
už darbininkų reikalus, kad ji
nai yra pavojinga kapitalistų 
klasei. Socialistams arba fa
šistams buržuazija tokių pink
lių niekada nedarė.

Komunistų Partijai Neranda- 
' voja Kambarių

Chicagoj išeinantis lietu
vių revoliucinių darbininkų 
dienraštis “Vilnis” gegužės 
25 d. laidoj praneša:

. į if. pagelbą.,, Tie 
draugai* darbirįinkai, jkurie 
dar dirba, taipgi turėtų at
eiti “Vilniai” į pagelbą su 
mažesne ar didesne auka.

riančios tautos. Kiek tame tvir
tinime yra tiesos, dar nėra pas 
kelbę moksliniai tyrinėtojai.

C. K. J.

Kodėl “Darbininkas” taip 
dano? Del to, kad dabarti
niu krizio metu jau ir ka
talikai darbininkai pradeda 
permatyti, kad kapitalistinė 
sistema yra priežastimi be
darbės, skurdo ir bado. Bet 
kad tie darbininkai nepa
sektų komunistus, kad jie 
nemestų* kunigų ir nestotų 
į kovų už tos sistemos pa
naikinimą, tai “Darbinin
kas” jiems bando pasakoti, 
jog ir katalikų bažnyčia ir 
kunigai esą darbininkų už
tarėjai • ir liepia laikytis 
krikščionybės principų: ne 
kovoti prieš pavergėjus, bet 
nuolankiai jiems vergauti.

Ar “Darbininkas” gali nu
rodyti nors vieną kunigą, ku
ris butų pareiškęs, kad reiki?; 
nuversti kapitalistinę sistemą 
o jos vietoj įsteigti darbinin
kiška tvarka?

dienos iki šiam laikui iš Chi- 
cagos jau išdeportuota apie 
1,000 sveturgimių darbininkų. 
Palyginus su pereitais metais, 
šiais metais išdeportuojama 
šimtą nuošimčių daugiau.

“Tėvynės” , No. 22 telpa 
SLA. finansų komisijos pa
reiškimo pabaiga Devenio- 
Ažunario paskolos iklausi- 
mu. Komisija nurodo, kad 
ji peržiūrėjus SLA. archy
vą nerado jokių dokumentų 
ir laiškų, liečiančių Deve- 
nio-Ažunario paskolą. Ji to
liaus sako:

Pereito šeštadienio naktį iš 
Chicagos išvežė 210 ateivių 
darbininkų deportavimui. 
Vien tik iš Chicagoj gyvenų- 
šių buvo 150, o kiti iš tolimes
nių apielinkių.

Pakelyj dar bus paimta iš 
įvairių miestų taip, kad kol 
pasieks Ellis Island New Yor
ke, manoma, susidarys apie

Svetimšalių darbininkų 
deportavimas didėja iš prie
žasties e'konominio krizio. 
Kapitalistai , deportavimo 
teroru nori taip įbauginti 
ateivius darbininkus, kad 
jie nei kiek nesipriešintų 
didėjančiai priespaudai, kad 
jie nuolankiai klausytų iš
naudotojų, kad nestotų į 
kovą prieš hlgų nukapoji- 
mą, už apdraudą bedar
biams ir tt. Suradę šiokį 
tokį priekabį prie ateivio 
darbininko valdininkai tuo- 
jaus skiria jį deportavimui.

Ateiviai darbininkai kar
tu su čiagimiais darbinin
kais turi kčvoti prieš kapi
talistu atakas.

šitie bosų, namų savininkų 
ir buržuazijos puolimai liudi
ja, kad Komunistų / Partija 
yra vienatinė partija, kuri gi
na ir kovoja už darbininkų 
reikalus. Tad ją ir puola vi
sa kapitalistinė klasė. Bet nė
ra tokios jėgos, kuri galėtų 
sunaikinti revoliucinę Komuni
stų Partiją. Kuo ją daugiau- 
puola kapitalistų klasė, tuo 
darbininkai labiau pamato, 
kad Komunistų Partija, tai yra 
jų, darbininkų klasės, partija/ 
jie dar labiau glaudžiasi prie

I Nesenai spauda pranešė, 
[kad Aigipte gyvena Abdu- 
lah Mohammed’as, 130 me- 
|tų amžiaus vyras. Jis dar 
i jaučiasi tvirtu ir mano dar 
, kelis desėtkus metų gyventi. 
Jau pergyveno. 20 pačių ir 
dabar jieško merginos apsi- 

,vėsti 21-m$ kartą.

Kaip matome, komunistai 
pastatė klausimą pu.se burnos 
ir neišdrįsta pasakyt “bolševi
kišką” tvarką, bet panaudojo 
žodį “darbininkišką.” Mes bu
sime drąsesni ir pareikšime, 
kad ne tik koks vienas, bet 
visi kunigai abiem rankom 
pasirašytų įvedimą darbinin
kiškos tvarkos, nes kunigai 
patys kilę iš darbininkų kla
sės, .su jais darbuojasi, jų rei
kalus supranta ir jų, ne kapi
talistų, yra palaikomi.

Mes, “Vilnies” bendrovės 
direktoriai, pradėdami eiti ša

šu nk i as 
į visus 

dalinin-

šiandien turime tris, rekor- 
duotus to Devėnio naiho ap- 
kainavimus, ir jie * yrą nuo 
$14,600.00 ligi $17,000.00, tuo 
tarpu Pildomoji Taryba, sko
lindama $25,000, turėjo turėti 
to namo apkainavimą ne ma
žesnį kaip ant $50,00*0.00. Ar 
galima rasti žmonių, kurie ap- 
kainuotų namą net tris kartus 
tiek, kiek namas tada buvo 
vertas? Ne, tokių, apkainuo- 
tojų negalima rasti/visame pa
saulyje, ir todėl, musų nuomo
nę, Pildomoji Taryba neturėjo 
jokio tos nuosavybės apkaina- 
vimo, teikdami’ tą $25,000.00 
paskolą.

Proletarinės Savišalpos Orgamzacij 
Konvencija

: Jx>ndon.—Mirdama, iškvaršu- 
Ponia Jane Hullah padarė 

testamentą, kad jos kūnas butų 
sijdegintas, o pelenai išbarstyti 
girt kelių, kuriais arkliai rei- 
3 lieja lenktynėse. Taip ta tur
ite buvo įsimylėjusi arklius. 
: fparbininkus ir kaimo “mu- 
žifas,” kurie visus dykaduonius 
Mti ir turtus jiems sukrauna, 
įjįų niękina, laikydami, juos 
purvo viėtoj.- Užtat tie išsigi-
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vo atsakomingas ,»ir 
pareigas, šaukiamės 
“Vilnies” bendrovės 
kus, dienraščio skaitytojus ir 
bendrai visus lietuvius darbi
ninkus padėti mums šitame 
sunkiame ir labai atsakomim- 
game darbe. Kviečiame visus 
ateiti pągelbon sustiprinti mu
sų dienraštį “Vilnį” medžiagi
niai. > 1 . " ' /

SLA. fašistiniai 
saugo organiza- 

Jie daug rėkė,

mos.
Mes gi nurodėm, jog ka

talikų bažnyčia yra kapita
lizmo ramstis, ir pastatėm 
klausimą:

Už kokią darbininkišką 
tvarką kunigai pasirašytų 
abiem rankom? Ar darbi
ninkiška tvarka gali būt 
įvesta nenuvertus kapitalis
tinės sistemos? Jokia dar
bininkiška tvarka negali gy
vuoti, nepanaikinus kapita
listinės sistemos. Ar kata
likų bažnyčia stoja už ka
pitalistinės sistemos panai
kinimą? Ne. Juk pats po
piežius savo enciklikos su
traukoj pareiškė, kad ši 
(kapitalistinė) sistema yra 
gera, tik, esą, reikia biskį 
pagerinti darbininkų būvį. 
Jeigu pats popiežius stoja 
už kapitalistinę sistemą, už 
tos sistemos palaikymą, tai, 
aišku, ir visi kunigai stoja 
už kapitalistinę sistemą. 
Taigi, “Darbininkas” veid
mainiauja, kuomet jis sako, 
kad “visi kunigai abiem 
rankom pasirašytų už įve
dimą darbininkiškos tvar-

Po sėkmingo minėjimo Pir
mosios Gegužės, 2 d. gegužės, 
atėjo namo savininkas ir pa
sakė, kad Komunistų Partija 
turi savo raštinę iškraustyt, 
nes daugiau savininkas neduo
da arba nerandavpja jai kam
barius. Draugai tuoj pradėjo 
jieškoti naujos vietos. Grei
tai surado ir 25-tą dieną jau 
draugai kraustė Partijos raš
tinę į naują vietą. Bet kuo
met pribuvo su raštinės < ra
kandais, tai ir Čia namo sa
vininkas atsakė ir neįsildido 
Partijos rakandus į namą. Da
bar Partijos raštinė sukrausty- 
ta f N. T. W., U. kambarius.

Vynas Duodąs Stiprybes?
Vyno mylėtojai Francijoj ap

gailestauja, kad ten vis plačiau 
madon įeina degtinės gėrimas. 
Tuo papročiu daugiausia fancu- 
zus užkrečia svečiai iš Ameri
kos ir Anglijos. Vyno šalinin
kai sako, kaęl jis duodąs stipru
mo ir pailginąs amžių; esą, jei
gu paimsi to paties dydžio ir 
svorio vyrą iš vyną geriančios 
tautos, tai jis bus stipresnis, 
nekaip tokio pat svorio ir augš- 

Tatai čio vyras iš degtinę ir alų ge-

Na, ir “Darbininkas,” no
rėdamas apmulkinti savo 
skaitytojus, į tai atsako:

Už kelių dienų įvyks In
ternational Workers C 
(tarptautinė darbininkų sa
višalpos organizacija) na
ci onalė konvencija, ši pro- 
letąrinė savišalpos organi
zacija tvirtai atsistojo ant 
kojų laike vienų metų savo 
gyvavimo. Ji dabar yra ke
ly linkui to, ką jos vardas 
reiškia — tapti tarptautine 
sudėtimi ir tarptautine ide
ologijoj, proletarinę sudėti
mi ir proletarine siekyje.

’ Būtinai reikalinga tikra 
tarptautinė proletarinė sa
višalpos organizacija Jung
tinėse Valstijose. Jungtinių 
Valstijų kapitalistiniai in
teresai nuolatos apgalėjo 
kiekvieną pastangą įsteigti 
socialę apdraudą. Kuomet 
yra reikalinga, kad darbi- 
ninkai tęstų ir didintų savo 
kovą už įvedimą socialės 
apdraudos, jie taipgi yra 
priversti sudaryti, per savi
tarpinę paramą, tą būtinai 
reikalingą pagelbą, kurią 
kapitalistinė valstybė atsi
sako jiems suteikti.

Kapitalistų klasė išnau
doja tą padėtį del savęs. 
Proletarines savitarpinio 
susišelpimo draugijos turė
tų tikrenybėj būti gėjos pa- 
jminklai kapitalizmui, kuris 
i atsisako suteikti paramą 
darbininkams jų bėdoj, ųors 
visa' jo’sistęma priklauso- 
nuo tų pačių darbininkų. 
Proletarines I savišalpos 
•draugijos taipgi turėtų būti 
organizacijos, kurios 1 orga
nizuoja ir remia , kovą už 
socialę apdraudą^; Pagalios; 
proletarines savišalpos or
ganizacijos savo pačiu gy
vavimo -reikalingumu įrody
ti reikalingumą delei suvie
nyto proletarinio veikimo.

Bet ant nelaimės- gyvuo
jančios savitarpinio susišel
pimo draugijos, apart In
ternational Workers Order, 
patiekia visai skirtingą pa
veikslą. Tose organizacijo
se kapitalistinei vadovybei 
pavyko pridengti patriotiz
mo ir misticizmo skraistė
mis proletarinės savitarpi
nės paramos aiškius tikslus, 
kuomet tuo pačiu sykiu ka
pitalistinėj sistemoj darbi
ninkai skursta ir badauja. 
Didžiuma gyvuojančių savi
šalpos draugijų, kurių di
džiumoj yra proletarinė su
dėtis, nėra gėdos paminklai 
kapitalizmui, bet bokštai 
jo tvirtumo. Nors subuda- 
votos iš reikalo savitarpinės 
paramos, atsisakant kapita
listinei valstybei suteikti 
paramą reikalūi esant, bur
žuazinė vadovybę padaro 
tas organizačijąs ramsčiais 
kąpitajištinęš valstybės.

Įvairios saviškipoš; drau
gijos, susidedančios iš sye- 
tui’įimiųj • darbininkų tam

Kadangi alkanieji maršuotojai šturmavo Greenwich, 
Conn., miesto valdybos rūmą, jie turėjo iškėlę vėliavas 
su parašais: “Mes nesame raudoni,” supraskite, kad jie 
nėra komunistai, o šiaip Jšbadėję bedarbiai, reikalau
jantieji tuojautmės paramos.

Jie, matomai, nei patys nežinojo, kad kova už duoną 
veda juos į raudonųjų kelią.

Kovingas bedarbių judėjimas yra vadovaujamas vien 
komunistų, bet jų obalsius remia šimtai tūkstančių be

darbių ir dirbančiųjų, kurie kol kas dar nėra sąmoningi 
revoliuciniai darbininkai. Bet šie baisaus krizio laikai 
juos sparčiai mokina.

Toli gražu ne visi buvo komunistai tie šimtai alkanų
jų maršuotojų, kuriuos gegužės 27 d. valdžia įsakė po
licijai suvaryt į žardį Dansinge, Mich., kad jie negalėtų 
prieiti prie valstijos seimo ir gubernatoriaus ir įteikti 
jiems savo reikalavimus. Ir tik nedidelis komunistų 
nuošimtis tegalėjo būti toje 15,000 bedarbių ir dirban
čių minioje, kurie Dansinge demonstratyviai pasitiko ir 
karštai sveikino atėjusius alkanuosius maršuotojus. Bet 
po tokiam gyvuliškam buržuazijos pasielgimui su bedar
biais maršuotojais, daugelis jų labiau palinks revoliuci- 
jflen pusėn ir artimiau susipažins su komunistais, augš- 
tSi nešančiais vėliava kovos už bedarbių reikalus.
> Tik sužinus užsimerkėlis šiais laikais tegali nematyt, 
kaip komunistų batalija už tuojautinę bedarbiam pašal
pą ir už bedarbių apdraudos įstatymą mobilizuoja šim
tus tūkstančių bedarbių apie Kom. Partiją; tik kvailys 
arba prigavikas tegali užginčyti, kad komunistų kova 
prieš uždarbių kapojimus telkia aplink juos vis didesnes 
•darbo mases.

Krizis dar nei nepradėjo eiti linkui užsibaigimo. Ke
lios dienos atgal prezidentas Hooveris vėl buvo pyptelė
jęs, kad dalykai greitai imsią “taisytis;” bet tuojaus jam 
j kulnis, gegužės 27 d. pati Jungtinių Valstijų prekybos 
ministerija ima ir išleidžia savo apskaitliavimą, kad dar 
nėra jokių gerovės grįžimo ženklų. •

į Bedarbei besiaučiant, darysis vis didesnė dirva revo
liuciniam darbininkų judėjimui; daugelis tų, kurie šian
dieną ginasi nesą raudonieji, bus pačių gyvenimo sąlygų 
•verčiami tapt raudonaisiais, klasiniai sąmoningais kovo
tojais. Bet kad šis judėjimas eitų tikslia revoliucine va- 

tam reikia masinio vadovavimo, organizavimo ir kla
sinio švietimo, šią gi pareigą jokiomis kitomis priemo
nėmis taip gerai neatliksi, kaip per komunistinius dien
raščius: “Daily Worker},” “Vilnį,” “Laisvę.”

' Iš to. gi, draugai darbininkai, suprasite, kaip būtinai 
reikia išlaikyti šiuos revoliucinius organus; kap visomis 
pajėgomis reikia juos tuojaus finansiniai ir moraliai pa
remti, idant krizio sunkenybė ir juos nesutrėkštų.

rėjid’ nąmo ąpkainayimo ir 
nė$istengė sužinoti, tiek tas 
namas iš tikrųjų vertas. Gir
di, nei vienas , Pildomosios 
Tarybos narys “nepadarė 
nė vieno žingsnio patyrimui 
kur meta $25,000.00 SLA. 
pinigų.”

Tai taip 
viršininkai 
ei jos turtą 
įuk bolševikai, nori pasi
griebti SLA. milioną dole
rių ir atiduoti. Maskvai. O 
tuo pačiu sykiu jie patys 
davę • tūkstančius Susivieni
jimo pinigų savo frentams.

Kadangi Ažunario-Devenio 
“fileje” tokių laiškų nėra ir 
kadangi pats Ažunaris po 
priesaika liudija, kad jis nie
kuomet jokio laiško nerašė ir 
jokios paskolos neprašė ir .ka
dangi p-lė Ažunariutė liudija, 
kad Devenis tankiai telefonuo- 
davo p-lei Jurgeliutei per iš
tisus du menesius, kol tik tos 
paskolos reikalas tapo baig
tas, tai musų nuomone, jokio 
raštiško prašymo ar aplikaci
jos ’del paskolos gavimo ir ne
buvo, o visus reikalas buvo at
liktas pasikalbėjimo keliu.

» . t *• k •'• f? 7 i - . . "■ . . • •:

Toliaūs štai koką šmuge
lis su ta paskola. Komisija’ 
sako : ■ : ‘..1 ' : ■

tikros tautybės, J paverčia- 
Ord^jjYįos tų buržuazinių vadų į 

ipagelbines organizacijas fa
šistinių arba pusiau fašisti
nių savo šalių valdžių. Vie
toj ginti savo narių • reika
lus, tie narįai yrą naudoja
mi sekimui' pądiktavimų jų 
šalių ambasadų arba kon- 

j sulatų. Amerikoniškos sa
vitarpinio susišelpimo drau
gijos, tokips kaip Eagles,- 
Elks, Odfellows, yra šiltna
miai demokratinių iliuzijų 
ir peryklos patriotinių nuo
dų. Tose organizacijose bo
sai ir augštesnioji darbinin
kų klasės įtrata trinasi al
kūnėmis ir* maitinasi lygy
bės iliuzijomis. Su pagelba 
'mistiškų apeigų ir kitokių 
nuodingų nesąmonių, tų or
ganizacijų proletariniai na
riai ap j akinami iki to fak
to, kad pagalios jie būna 
priversti išleisti savo pini
gus per tas organizacijas, 
kadangi kapitalistine vals
tybė atsisako jiems pagelbė
ti atsitikime ligos arba mir
ties, kaip tik tuo laiku, kuo
met jų šeimynoms pagelba 
būtinai reikalinga.

Laike- kuopos susirinkimo 
Rengimo Komisija nusiskundė, 
kad ne visų kuopų raštininkai 
stengiasi atlikti savo pareigas 
tinkamai, kad padarius šį iš
važiavimą sėkmingu. Buvo 
prašoma, kad praneštų kuopų 
raštininkai Rengimo Komisijai, 
kaip jų kuopos rengiasi prie 
dalyvavimo šiame išvažiavi
me. Atsakymai nuo daugelio 
dar negauta, žinia, kad yra 
raštininkų, kurie ir pranešimų 
arba kvietimų nepridavė, kur 
reikia. Čia tikrai smerktinas 
apsileidimas.

Todėl dabar yra prašomi vi
si kuopų veikėjai, kad patir- 
tumėt, kaip platinama plaka
tai ir patys pagelbėkit juos 
platinti. Būtų neatleistina, 
jeigu plakatai arba progra
mai pasiliktų pas vieną ypa- 
tą, o kiti draugai -neturėtų 
progos pamatyti. Draugai, vi
sų pareiga šiuomi reikalu pa
dirbėti. Nepamirškit!

Išvažiavimas jau išvakarėse, 
tikimasi, kad turėsime kuomi 
pasididžiuoti. Veikėjai ren
giasi ne juokais, kiek nugirdi- 
ma, bus daug svečių iš Hart
fordo, Waterburio. Rengiama 
net keli busai. Na, o kitos ko
lonijos, žinoma, neapsileis. 
Danburiečiai nepasiliks nei 
vienas namie, visi atvažiuos.

Šimtmetinis kalendorius ro
do, kad geg. 31 d. bus giedri 
ir šilta, oro nereikia bijotis.

Gaspadinės tikrina, kad pri
sirengusios patikt 2,000 svečių 
ir visus gardžiais valgiais pa
vaišinti. Tas pats ir su vyrais 
—gaspadoriai irgi tinkamai 
prisirengę.

Apie programą ir vietą jau 
buvo pirmiaus rašyta, tik tiek 
dar priminsiu, kad geg. 31 d. 
yra Conn, lietuvių darbininkų 
dideji diena, nes įvyksta A.L. 
D.L.D. ir L.D.S.A. Apskričių 
pirmas šiame sezone išvažiavi
mas Kuhn’s Pąrke, • Tunxis 
Hill^ Ęoįd, Bridgeport© - prie
miesty, Fairfield

Įvažiavę į Bridgeportą, raskit 
North Ave. North Ave. va— 
žiuokit iki galui, kol karo ke
lias baigiasi, važiuokite po 
tiesiai, kur parašai rodo-: 
“to Danbury,” ' ten Tunxis 
Hill Road. Pravažiavę mažas 
kapinaites, pro gasolino stotį, 
sukit po tiesiai, ten vieta išva
žiavimo.

Ir Klerikalai už 
“Darbininkišką” Tvarką

Bostono klerikalų laikraš
tis “Darbininkas,” mulkini- 
imui savo skaitytojų katali- 
' kų darbininkų, pareiškė, 
(būk katalikų bažnyčia negi- 
Į nanti kapitalistinės siste-

BUBSCRIPTION RATESt
United States, per year.............16.00 United States, six months......|8.00
Brooklyn, N. Y., per year.......... 18.00 Brooklyn, N. Y., six months... .$4.00
Foreign countries, per year....$8.00 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year....$6.00 Canada and Erazi,!, six months.$3.00

Pagelbėkime Dienraščiui 
“Vilniai”

“Vilnies” bendrovės di 
rektoriatas savo atsišauki 
me sako:

Mikčiotojų Kliubas
New Yorke yra mikčioto

jų (Kingsley) kliubas. Čia 
j'ie taiso vieni kitų kalbos 
ydas. Tai Philadelphijos 
advokato J. St. Smitho iš
radimas, kad tik mikčioto- 
jąs gali tame gerai, patar
naut mikciotojui. Kada 
sklandžiai kalbantis, žmo
gus mokina mikčiotojus, jie 
paprastai gėdisi, ir todėl 
d#r labiau jiem nesiseka 
kklbėti. O kai tokie su to
kiais, tai visai/ natūraliai 
taisosi savo kalbos klupi- 
imįs.\ Kada mikčiotojas rei- 
kįątnai pataiso savo kalbą, 
iii minimas kliubas suren- 

jam net viešą paskaitė
lę ; bei prakalbėlę 
kliubas daro kelis kartus

International Workers 
Order organiząęįją 'atmeta 
visas mistiškas nesąmones 
ir kovoja prieš visokius pa
triotinius nuodus. Ji atvi- 
•ra'i ręjniasį darbiųinkų kla
ses reįkalingumu sus.iyiehy- 
ti į daiktą delei savitarpi
nes pagelbos ii” delei suvie
nytos kovos už soęialę ap- 

I d'rąųdą.’ Ji- ątVirai pareiš- 
ikia, kad* toš organizacijos 
tikslas nęra sujungti pietų 
slavus ar negrus ar finus ar 
žydus darbininkus į vieną 
organizaciją maitinimui jų 
nacionalizmu, bet sujungti, 
visus darbininkus, nepai
sant tautybės ir spalvos, 
kad maitinti juos reikalui 

i esant ir kartu kovoti už jų 
| reikalus. International Wor
kers Order organizacija 
siekia subudavoti proletari
nę savišalpos organizaciją, 
kurioj visi darbininkai, bal
ti ir juodi, čiagimiai ir sve- 
turgimiai, kartu sujungtų 
savo spėką delei savitarpi
nės paramos, kaip lygiai ir 
delei suvienyto gynimo jų 
reikalų.

Tuo pačiu sykiu Interna
tional Workers Order pri
pažįsta sveturgimių darbi
ninkų kalbos keblumą ir rei
kalingumą padaryti galimu 
kiekvienam darbininkui ar
timai dalyvauti tos organi
zacijos gyvenime. Delei tos 
priežasties jos organizacinė 
struktūra nusako svetim- 
kalbinių : grupių sudarym ą 
su' vedimu svetima kalba 
susirašinėjimų, vedimu agi
tacijos ir net-išleidimu sve
timos kalbos organų, ir 
taipgi suteikia pląčiausią 
svetimkalbių skyriams auto
nomiją, ant kiek tai leidžia 
reikalingumas organizaci
nės centralizacijos.

Besiartinanti Internatio
nal Workers prder konven
cija turi padaryti vieną 
žingsnį arčiau prie savo tik
slo, Išrinkime savo vado
vybės, taipgi ir savo tari
muose apie savo. politiką, 
turi vaduotis ir turi būt va
dovaujama > < * pamatiniais 
principais , darbininkų ■ kla
sės reikalų.-

Ex-vergas 109 Mėty Amžiaus
Tobago Saloje negras Peter 

Campbell, 109 metų amžiaus, 
pačiuojasi su Pat Benąite, 25 
metų amžiaus. Campbell yra 
buvęs vergas; dar ir dabar te
besinešioja ant krūtinės numerį 
53, kuris jam kadaise buvo įde
gintas, kaip vergui.
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Be to, dar tose kempe-1 Jaunimo 
kenkti .se ruošiama ir mokykla, 'kad i įvyks

du žodžiams, tai streikas bus* 
laimėtas. J „ Rep.

žemą 

nuliūdimo va-
jau smarkiai 
kad vaikučius I 

{išsiimtus į vasarines kempes, j 
. Z. • norite daugiau hi

tai galite kreiptis

14th St.
komite-

tik pasi-1 ojitinai,

Sporto Unija 
kad jinai turi 
visas savo jė- 

Fra- igas šiam parengimui. Galime 
Įžymėti, kad bus Įvairių žais-

Ant Siu otocm Galite Gauti ■ i. *-

“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
(it h 
3rd 
5th 
71 h 
71 h
7th, & 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. 
2nd 
726 
3rd 
923

avo vaikučius leis-Į to mylėtojui.
Vaikučiai! Darbininkų 

jau P 1 KJ e,

Kempes bus Įtaisyta šio- į sumobilizavus 
vietose: Westminster

i kės suvažiuoti Į ŠĮ parengimą, i B
m 1 i -.y.______ ..._____,______ •! Ei

tai
or- 
pa-

VIENINTĖLe AMERIK OJE LIETUVIŲ

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

j Naeitsnalš Jaunimo Diena ■
YOUNGSTOWN, Ohio. — 

Nacionalė Diena, 
gegužės 31-mą dieną,
Park Stadium, ši jau- 
Diena bus labai Įdomi 

kiekvienam darbininkui ir spor-

Jei taip, tai kam rei-įtuos vaikučius bent kiek at- įrodė 
susi- n uolių
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visi dar

Komitetas

n u oi ins.
Komisija.

Vilijos Choro Darbuoiė

69 SO. PARK STREET,

7

L<

(Atsišaukimas Į Visus 
Detroito Darbininkus

Pusląįns Trečias

■ ganizacijos paragintų sayo de
legatus, :kuriuos buvp, jps iš
rinkę i

!gynimui ateivių teisių, jog jie 
dalyvautų tarptautinėj konfe
rencijoj, kuri Įvyks 31-mą die
ną gegužės, 10-tą vai. ryte, Fi
nu svetainėj, 5969 
Mandatus pagamins 

Valdybos turės 
Tad stokime

rengti greitoj ateityj kitą pa
rengimą, ųes pirmasis negana 

į’ lliėtuvių konferenciją pasisekė del šalto oro.
Choro sekstetas yra užkvie

stas dalyvauti gegužes 30-tą 
A.L.D.L.D. 225-tos kuo- 
parengime, Souhtbury, Į Klaidinga 

Manomo, kad sekstetas kvietimas 
užduotį atliks gerai ir 

nes jau senai mokina
si dainuoti, 

j Geg. 
įvažiuoja j pirmą Apskričių iš-! 
įvažiavimą, kuris Įvyks Kuhn’s! 
■Parke, Bridgeport, Conn. Cho- 
|ras apleidžia Waterbury 12 
;val. dieną. Be choro dar or-( 
įganizuojama ir kiti busai va- 
Ižiavimui Į Apskričių pikniką.

Southburiečiai kvietė tik j 
BOSTON, Mass. — Adai vieną sekstetą, matomai, kadį 

Ivcmunistų Partija veda ko- Wright, motina dviejų jaunu.o- jie norėjo; išlaidas sumažinti.;
k liu,—Andy ir Roy—nuteistų [Bet paimtina kviesti visą cho-!ne 

Būkime atsargūs, kad' 
kalbės Bosto-j choras del šių dalykėlių nona-į 

.......... ’31 ' d..; kriktų. Mes turime jaunuolių, i 
'jie lankosi Į pamokas, tai, bė i 

jie. nori ir “good j 
įtime” turėti. Darykime, kad 

. Ne-'

DETROIT. Mich.—Draugai 
ir draugės, jūs jau žinote, kad 
Michigan valstijos seimelis 
šiomis dienomis perleido atei
vių varžymo Įstatymą; jei jį 
pasirašys gubernatorius , tai tas. 
bus registruojami visi ateiviai rašyti, 
darbininkai ir imama jų pirštų [ han ! 
antspaudos. Dabar jau tas' At 
įstatymas paduotas gubernato-’ 
riui pasirašyti, 
torius pasirašys, 
mas Įeina galėn 
nu. Tuomet jau 
eiviai galinu 
Įstatymas re i 
ninkams.

Jei guberna-1 
tai i 
begiu .... 
mes patys at-; 

žinoti, ką tas 
mums, darbi-:

h?s4>taitv‘' Ada Wrifhl. -.Molina Dviejy ill oO die- .
Nuteistiiju Mirhn Negrių

Kalbės Bostone

galimą :visą chorą kviesti, gal j daugiAu susidomėti vaikų 
nėra gana jeigu. ' Reikia ‘ pa- 'reikalais, kad juos priruošti 

prie darbininkų klasės reikalų 
supratimo. Ta kempe kaip tik 

Tik tokiems tikslams; ir gelbės vaikučius pralavinti 
į klasiniai. Tad visi bandyki- 

kad’me, kad kuo daugiausia jau- 
yra nuolių lietuvių mes galėtume 

“g'e,- ; pasiųsti Į tas 
į kyklas.

nors I W o re estery j 
dainuoti negalima išsiaiškinti, [darbuojamasi, 

Į kad čia daroma narių skirsty-i.......... Į
i mas. .Juk čia kviečiama at-'Kurie dar 
skiras kūnas, tokia narių gru-[ formacijų, 
pė, kuri ir atskirai nuo choro'į draugę A. Dovidonienę ar- 

į dainuoja. Jei jau būtu narių įba Į Jaunuosius Pionierius. Ki- 
skirstymas, tai būtų tada, kuo-{tų kolonijų draugai, kurie no- 
met toks sekstetas organizuo-į rite vaikus siųsti arba gauti 

Mama. Bet draugai turi aiš-' informacijų, tai i 
ikint jaunimui, kad ir čia da-JWorkers International 
!roma tik. balsų parinkimas 

nariu.

nėra gana jeigu 
laikyti jaunimą, bet mos turi
me žiūrėti ir organizacijų rei
kalų.
kitur ir tveriama sekstetai.

taip pat, 
seksteto, 1 tai 

skirstymas choro narių Į 
resnius ir prastesnius.”

Seksteto kvietimas kur

Front & South
& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

1215 South 2nd 
Franklin & Vine

landoj_ Sauki-

ISh pas: -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

: So. Boston 0304-W

$

vą prieš ta Įstatymą. Kaip tik bu,-—Andy i 
sužinota, kad toksai nelemtas! mirti, elektros, kedėje, Scotts-jra. 
Įstatymas perėjo, tai tuoj Bar- boro,, Alabama, 1 
tija pasiuntė 29 delegatus nuo sekmadiėni, geg. 31 d. 
įvairių unijų ir kitų nacionalių ..3-čią tad. po pint,' Rittler sve 
orgAnizaciių Į valstijos sostinę tainėj. Masonic Temple, 1095 j abejonės, 
Lansingą ir Įteikė gubernato- (Tremont St., Boston, Mass.
riui protestą. Bet gubernato-į Įžanga visiems veltui. Dar-'choras gerai sugyventų, 
rius P. Brucer pareiškė, kad bininkai ir darbininkės kvie-1 darykime taip, kad vieni bū- 
,jisai nieko neturi su darbinin
kais, kad jisai skaitosi tik su testuoti prieš begėdišką : 
kapitalistų klase. Jisai pilnai kalbi nužudyti 9 negrus jau 
sutinka su tuo įstatymu ir 
žada ji pasirašyti.

Sugrįžę delegatai tuoj grie
bėsi darbo. Jie sušaukė eilę 
masinių mitingų svetainėse ir 
demonstracijas Grand Circus 
Parke. Bet to dar negana.1 
Reikalinga, kad ir lietuvių vi
sos organizacijos šauktų spe
cialius susirinkimus ir priimtų 
protesto rezoliucijas prieš tą 
nelemtą Įstatymą. Tos rezo
liucijos reikia siųsti gubernato
riui, kad jisai nedrįstų jį pasi
rašyti.

Taip nat prašome, kad or

o i 751 Washington St., 
Mass.

Bet to dar negana.
i ling,a ši kempė paremti ir fi- 
Įnansiniai. Draugai,, . kuriems i 

, (rūpi darbininkų klases, re’ika-i
Rengiama -Vaikams Kempė F’V; 1^'ie nori,'kad vaikučiai

• butų lavinami, darbininkiško: 
Vasara jau čia ir mokyklos supratimo, tai lai paremia ir 

toj užsidaro. Vaikučiai gan-. pinigiškai šį taip labai naudin-į 
na vakacijas. Kad tas vaka-igą darbą. Dirbkime visi, kadi 
cijas vaikučiai galėtų gerai ir tas darbas neštų naudą visam 
naudingai praleisti, tai darbi- judėjimui.

: ninkai ruošia kempes jauniems 1 ' A. S.
! vaikams, kur jie gerai galėtų I ----------------------

? vakacijas praleisti 
šiose kempėse vaikučiai g 

turi klaidingą supratimą, da-dės laisvai ir sveikai laiką pra-j 
rydamas išvadas, kad kvieti-: leisti.I 7

; mas tik seksteto gali 
WATERBURY, Conn, —j chorui.

Gegužės 24-tą dieną Vilijos kalinga turėti sekstetas, jei ji-j vesti, prie darbininkiško 
[Choras turėjo surengęs pirmą I sai niekur negalės dainuoti,; pratimo. Visi darbini'nkai te- 
; išvažiavimą. Oras buvo la-jkur visas choras nėra kviečia- vai turėtų s;
bai nemalonus. t piknikui dar, mas. Rodos, kad labai prak- |ti Į tas kempes. Vaikučiai] 
gerokai peršaltas, bet publi- tiška ir naudinga, kad mažės- bus priimama nuo 9 iki 15 me-{jau paskelbė 
kos buvo pernašai. Programa niuose parengimuose arba ma- tų.
irgi buvo. Dalį programos iš-^osę kolonijose gali programą se 
pildė sporto skyrius, jie ture- atlikti-mažesnė grupė—sekste-1 mingharn ir Maine valstijoj.
jo kumštynes. Choras žada tas, kvartetas. Kartais nei ne-1 Lietuviai darbininkai turėtų {hj, kaip tai: bėgimų, šokimų 

_;ir kitokių atletikos žaislų. Be 
{to, bus ir beisbolės jauktai.

O i Jaunieji Pionieriai smarkiai 
organizuojasi iš visos apielin-

mi skaitlingai dalyvauti ir pro- tu “geresni.” o kiti “prastes- 
suo-Įni.” Kiekvienas matome, kad 

i-;tas chorui kenkia.
Choro Korespondentas.

i 
Nuo Redakcijos.—Manome, j vasarą ir

Į kad draugas korespondentas.!

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

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

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

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

DIDELIS BWZttfflM!6“
RENGIA PROLETMENIO 3-cias APSKRITYS ’ , ' .

Subatoje, Gegužes = May 30 d., 1931 

ANT WILUCK’S FARMOS, LINDEN, N. J.
PRADŽIA 10-tą VALANDĄ RYTE. ■ ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

Jeigu tą dieną lytų, tai parengimas įvyks

A. LU TVINO SVETAINĖJE,

Lyros Choras, Maspeth, L. L, N. Y.

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUS SEKANTI CHORAI:
Lyros Choras iš Maspeth, N. Y.; Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.; Choras Pirmyn iš Great Neck, Ne Y.; Bangos 

S * ęh°ras iš Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras iš Newark, N. J ;Laisvčs Choras iš Paterson, N. J. Taipgi bus ir, sporto 
žaislų.—Visi vietos ir apielinkės lietuviai yra kviečiami atsilankyti Į šį parengimą.

KELRODIS: Atvažiavę j Elizabeth, ant Broad St., imkite btisą, Linden No. 44 priešais Regent Teatrą ir važiuokite iki galo. Išlipę eikite po 
kairei 7 minutas ir bus pikniko vieta. Sti automobiliais, atvažiavę j Elizabeth, važiuokite iki City Hali, pasukite po dešinei. Važiuokit 5 
mylias St. George Avė. Ai Stiles St... vėl pasukite po dešinei. Už pusės mylios rasite pikniko vietą.

ilingiausia dalyvauti šiame PU-[| 
rengime. Ši diena, tai bus g 
darbininkų jaunimo atsaky-;| 
mas į karo prisirengimus ir | 

..jaunuolių kovos diena prieš į 
nedarbą ir

■ m,ą.

325

Generalio Audėju
Streiko Eisa

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

sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
mokinum dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbOM. 

. VAITKŲ N AS ir kiti.
Mes padedam

Užsiražymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų, 

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

Telephone, Algonquin 4-4049
hiniiuirauiuiiiiiiiiM

' ALLENTOWN, Pa. — Kaip 
jau buvo rašyta, kad.su 1. d. 
gegužės prasidėjo generalis 
audėjų streikas be bent kokios

i vadovybės. Jau suvirš, ketu- 
irios savaitės kaip streikas tę- 
jsiasi. Nepaisant Įvairių daro- 
Įrnų meklerysčių ir gąsdinimų 
Jš bosų pusės; nepaisant p.
Kutz, atstovo Darbo Dept. iš 
Harrisburgo, bandymų sutai
kyti darbininkus su bosais (ži- 

'noma, bosų naudai) ir nepai
sant saldliež’jvavimo iš A. F.
er L. pusės, asmenyse p. p. 
McDonald ir Kelly,—darbinin
kai laikosi kaip mūras, ne/ 
šiandien jau pasidarė aišku, i 
kad priėmus algų kirtimą, tai j 
vistiek ar dirbsi, ar ne, prisi- { 

i eis badauti. Prie to, kuomet i 
. Kom. Partijai ir N. T. W. U., i 
ikad ir su mažom spėkom pra- j 
i džioje streiko, pasisekė prave- o 
sti algų skale ir kitus reikalą-j

: vimus, k. t.: 8 vai. darbo 
pią, 5 dienų savaitę ir kt., 
[streiko pavidalas pasidarė 
{ganizuotas. Bosai su savo
{golbininkais iš A. F. of L., pa- 
Įmatę, kad jau turi reikalą su 
i ?n a ž'-d a u g orga ni z u otų k ūTli, 
į paleido- visą savo “mašiną” j 

.‘prieš komunistus. Vietinėj į 
bosų spaudoj taip ir mirga vi-{

I sekios “baisenybės“ ant komu-{ 
[nistų. Vadai iš A. F. of L. pa-{ 
isiskelbė, kad jie veda šį strei- 
i ką ir dabar organizuoja, U. T.
1 W. uniją. Bet streikieriai .iš ■ 
j praeities jau žino, kad U. T.
W. nieko gero darbininkams 

j nedavė, tai purtosi nuo U. T.
W.; daugiau žiūri Į kairę. 
McDonald su Kelly dabar dir
ba sušilę, šaukia masinius mi
tingus. Į tuos mitingus nužiū
rimus bent kiek komunizmu 
neįsileidžia, žodžiu, daro vis
ką, kad tik atskyrus kairįjį ele
mentą nuo streiko. Bet kol 
kas streikierių karingą ūpą 
nepajėgia sulaužyti. Ir jei 
taip laikysis streikieriai ir 
toliau, nepasiduos bosams ir

6
Išardymas, _ . . _
Ir planą' automobilio; mokinum dienomis ir vakarais lietuvi 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. ____
Leidimą (License) ir Diplomą ,:varantuojame už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. T“ ' 
iki V-tai valandai vakaro.

Everything
Issued

‘•;lw edition
ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 
hv International Publishers

usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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Penktadienis, Geg. 29, 1FARMOS DARBININKĖ
Guy de Maupassant Vertė Juozas Gaigalas.

(Tąsa)
pas tave yra mylimasis, 
raudonuodama iš gėdos: 
yra...

Rožė jautė, kad nėrėsi į pražūties be
dugnę, iš kurios ji negalės niekuomet iš
siveržti į pasaulį, visos nelaimės rinkosi 
jai, lyg didelės uolos, kurios grius nuo pir
mo sujudėjimo. Savo vyrą ji laikė žmo
gumi, paskiau ji mąstė apie mažiuką, del 
kurio jai darėsi visos nelaimės, ir visos 
laimės, tekusios jai.

Ji ėjo du kartu į metus jo lankyti, ir 
grįždavo kiekvieną kartą liūdna.

Vienok, įtakoje pripratimo, ilgesys jos 
nutilo, širdis nurimo, ir ji gyveno su did- 

jžiausia vilčia, su mažute baime, kuri tru
putį varžė jos .sielą.

Slinko metai. Berniukui baigėsi šešti.. 
Rožė jautėsi beveik laiminga.

Beveik jau trecius metus farmeris šlepėj 
kokį-tai neramumą; kankino jį kokie tai 
rūpesčiai, koks-tai mintis graužiąs kirmi
nas. Jis ilgai sėdėdavo už stalo po pietų 
parėmęs galvą rankomis, kokio-tai pra
keikto vargo spaudžiamas. Jo žodžiai liko 
vis griežtesni, kartais net žiaurūs; rodėsi, 
kad pas jį yra kokia-tai paslėpta apie žmo
ną mintis, dėlto, kad jis jai atsakinėdavę 
sausai, beveik piktai.

Vieną kartą, kada kaimyno berniukas 
atėjo paimti kiaušinių ir ji su juo pasiel
gė nešvelniai; dėlto, kad ji buvo nepratusi.

—Tai, reiškia,
Ji sumurmėjo,
—Gal būt, taip
Šeimininkas, pajuodavęs lyg aguona, su

pyko:
—A! Taip tu prisipažįsti, netikėle! Kas 

toks per žąsinas? Koks nors burliokas, ar 
alkanas valkata. Kalbėk, kas per tipas?

Ji nieko neatsakė:
—A, tu nenori... Tai aš tau pats pa

sakysiu: tai Žakas Bodzie. *
—Ach, ne, ne jis,—suklykė Rožė.
—Tai Petras Martenas?
—Ach, ne, pone!
Jis paminėjo beveik visus apielinkės jau

nuolius, bet ji vis prieštaravo, užkimusi, 
vienodai žvelgdama į savo prijuostę; vie
nok farmeris teiravosi, su didžiausiu už
sispyrimu knisosi į jos širdį, kad suprastų 
paslaptį, lyg medžioklinis šuo,’ kurį ji jau
čia savo gelmėje. Pagaliau fameris sušu
ko:

—Ach, po velnių! Tai Žakas, pereitų mo
tų arklininkas. Visi kalbėjo, kad jis pas 
tave piršosi Ir kad jūs abudu susižiedavot.

Rožei užgniaužė kvapą; veidas jos pa
raudonavo, ašaros pranyko iš akių: jos 
jos išdžiuvo ant jos smilkinių, lyg lašai 
vandens ant karštos geležies. Ji suklykė: vyras priėjo _prie jos ir tarė žiauriu baku:

—Ne, ne, ne tas; ne, ne, ne jis.
1 —Taip, pažiūrėk!—klausinėjo gudrus 
šeimininkas, jausdamas, jog sučiupo pėd
sakus.
. Ji vikriai atsakė:

—Prisiekiu tamstai, prisiekiu tamstai...
Ji jieškojo, kaip išsisukti, nebijodama

net prisiekti. Šeimininkas pertraukė ją: ir niekino tą moterį; jai rodosi, kad jis ką 
—Vienok jis tave myluodavo pakampiais I nors sužinojo apie ją.

ir tiesiog rydavo tavo savo žvilgsniais; tu! .Artinosi vakaras. Bažnyčia jau buvo 
jam pasižadėjai. Na, sakyk—gi! Ivisiškai apgobta tamsos; tiktai girdėjosi

Šiuo kartu ji pažvelgė šeimininkui tie-! žingsniai tylioj bažnyčioj, netoli sakyklos, 
siog į veidą. Tai buvo Rožė su mažu žiburėliu rankoj.

—Ne, niekuomet, niekuomet. Ir aš pri- Į prisiartino prie altoriaus ir puolė ant 
siekiu, jeigu jis dabar ateitų pas manei^ebų-v 
piršliauti, tai aš jį nepriimčia. ! Mažutė lemputė pasikėlė į viršų prie

Jos žvilgsnys buvo toks ugningas, kad I trenksmo retežėlio; greit per -bažnyčios 
* ’ grindis nuskambėjo bildesys medinių klum

pių su virvės čiužėjimu. Skystutis "varpe
lio balsas nuaidėjo per nakties prieblandą. 
Kada zakristijonas rengėsi išeiti, Rožė pri
siartino prie jo.

—Ponas kunigėlis namie?—užklausė ji.
—Aš manau,—atsakė jis;—jis visuomet

—Jei jis būtų tavo, tu su juom taip nesi- 
i elgtum...

Ji iškarto užšalo, lyg stabo ištikta, ne
pajėgdama atsakyti. Paskiau parėjo na
mo, jausdama, lyg visos jos kančios atgijo.

Pietų metu farmeris su ja nesikalbėjo, 
net į ją nežiūrėjo; jis, rodėsi, neapkentė 
ir niekino tą moterį; jai rodėsi, kad jis ką

farmeris net sujudėjo. Jis pradėjo kalbė
ti išnaujo, lyg būtų kariavęs pats su savi- 
ini:

—Taip, kame gi dalykas? Tau gal neat
sitiko nelaimė nes apie tai būtų tuoj suži
noję kiti. Jei nieko nebūtų buvę, tai tar
naitė neatsakinėtų savo šeimininkui. Ma
tosi aiškiausiai, ka’d kas nors buvo.

Ji neatsakinėjo daugiau nei žodžio, jaus
dama kaitrų ilgesį.

Jis užklausė dar karta:—Tu matomai - pastate kėdę.
.*- m.,:..

i • • v • fpietauna prieš vakarienę.
Tada Rožė drebėdama įėjo į kunigo kam

barį: jis tik ką sėdos užu stalo. Jis jai

tik tiek ir išeina kiekvienam iki $650 privatiškam savo le- 
nariui po 15c. _ . kimui; nuo $1,050 iki $1,500

liesa, kad yra blogi laikai,,fcomerciališkam lėkimui ir nuo 
daug narių nedirba, bet ką pa-1$3>075 iki $4>620 transporto 
darysi, organizacija turi eiti Įėkikams. ’
savo keliu. Veikiausia dar L 
kuopos^ turi po keletą centų gautį pilną surašą užgirtų mo
savo ižduose, tai už tuos ąa"jkyklų iš Department of Com- 
i-ius, kurie nedirba, reikalin-1 merce> Aeronautic 
ga užmokėti iš kp. iždo. Taip Washington, D. C.
pat reikia mokesčiai mokėti ir kreiptis prie Komercijos De- 
į Centrą. partmento del pilnų informa-

Reikalįnga rengtu prakalbų cjjų ir ne tikėti į visokių mo- 
maršrutai, reikia aiškinti <Įar" j kyklų apsigarsinimus.
bininkams dabartinė padėtis, 
o pinigų neturint ir dar turint 
skolų, tai toki darbai visai ne
galima pradėti. Tad, drau
gai, pasirūpinkite užsimokpti. į 
Pinigus, money orderius ir če-' 
kius išrašykite Apskričio iždi-į 
ninko vardu (E. J. Longo). į 
Pasiųskite sekretoriui: St. M.' 
Leesis, 206 Glasby St., Sagi- i 
naw, Mich.

Taip pat reikia čia pastebėt, 
kad jau buvo pranešta, kadi 
tuopos savo sekretorių antra-! 
Šus prisiųstų. Bet kol kas dari 
tik penkios kuopos tai padare, j 
Kitų kuopų sekretorių antra-■ 
sų dar neturime. Tad, drau
gai, pasirūpinkite tai padaryt. 
■Jei iki 15 d. birželio negausi
me kuopų sekretorių antrašų, 
tai paskelbsime tas kuopas 
spaudoj.

A.L.D.L.D. 10 Apskr. Komi-] 
tetas: j

Pirm. A. Tamašauskiene. , Į 
Sekr. J. Jankauskas, 
Fin. sekr. St. M. Leesis.
Ižd. E. J. Longo.

kimui; nuo $1,050 iki $1,500

Be to, reikia apsi- 
mokėt pragyvenimą. Galima

Aeronautic Branch,
Patartina
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YONKERS, N. Y. 
Pirmas

IŠVAŽIAVIMAS!
Rengia A. L- D. L. D. 
172 Kp., Yonkers, N. Y.

, NEDĖLIOJĘ 
Gegužės (May) 31,1931 
Toje pačioje vietoje, kur 

visuomet rengiame

TUNELIO AQUEDUCT £ 
Prasidės 10-tą vai. ryte ir y 

tęsis iki vėlai vakaro 
Gerbiami Yonkerso ir 

apielinkės lietuviai! Nau
dokitės šiąja puikia' pro
ga. Bus gera muzika, 
skanių valgių ir gėrimų. 
Gi oras laukuose dabar 
labai gražus, tat visi trau
kime i šį puikų išvažiavi
mą. Nuoširdžiai užkvie- 
čiame dalyvauti.

Jei tą dieną lytų, tai iš
važiavimas Įvyks 7 d. bir
želio.

t?

Aviacijos Lavinimo Kursai
K laušimas.—Kiek kaštuoj a 

orlaivininkystės kursas? Ir 
kur tokios mokyklos randasi ?

R. D., Chicago, Ill.
Atsakymas.—Užgirtų moky

klų kursai kainuoja nuo $345

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

rių atsiveskit. Pasištengkit ir mo
kesčius užsimokėt, nes knyga “Alie
jus” jau gatava ir užsimokėjusieji 
nariai: gąlės gauti. ; < 1 ’ ‘

Org, ’S. Petkienė. 
’ 1 ’ ' ‘ ■ (126-128)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių apvaikš- 

čiojimas bus šeštadienį, 30 gegužės. 
Prasidės 10-tą vai. ryte. Bus geri 
kalbėtojai, dainuos Aido Choras iš 
Wilkes-Barre tinkamas dainas. Pro
grama prasidės minėtą valandą ir 
tęsis iki užbaigos. Kviečiame visus 
nusipirkti, nes komisija bus ant vie
tos. Kurie turit lotus, nepamirškit, 
jog reikia užsimokėti j kapinių kor
poraciją po $1.00 į metus už lotų 
apvalymą. Važiuojant imkit karus 
West Pittston ir 44 iki Stone Bridge.

• Komisija.

NEWARK, N. J.

vakaro. — Gerbiami Yonkers (į 
apielinkės lietuviai! Naudokitės tmij- 
ja puikia proga. Bus gera muziku, 
skanių valgių ir gėrimų. Gi oras 
laukuose dabar gražus, tat visi trau
kime j šį puikų išvažiavimą, i i!

Nuoširdžiai kviečia visus dalyvaut. 
Komitetas.

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

kų pikniką Decoration dienoj, 30 ge
gužės, Runo farmoje. Prasidės 10 
vai. ryte. Bus gera muzika šokiams, 

.• Kviečiame 
visus atsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjos.
, (124-126)

GREAT NECK,Y.
PIKNIKAS SU PROGRAMA 

Rengia L.D.S.A. 64-ta kuopa subato- 
je, gegužes 30 d., 1931, Z. Straukos 
svetainėje, 139 Steamboat Rd., Pra-

i A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki-1 džia 5-tą vai. po pietų. Programos 
1 mas bus penktadienį, 29 gegužės, J. j išpildyme dalyvaus vietinis Choras 
Kubio svetainėj, 79 Jackson St., 7:30 Pirmyn, duetas, deklamacijos ir kito- 

vakare. Draugai ir draugės, se- ki 
laukiama knyga “Aliejus” jau skanių užkandžių ir minkštų 
raštininką, todėl kiekvienas na- Prie puikiausios muzikos šokiai tęsis 
pasistengiate ją gauti. Be to, iki vėlai nakties. 
Kaškiaučius žada pasakyti pra

kalbą apie sveikatą, kaip tik bus už
baigti kuopos reikalai apkalbėti. Ki
tas draugas, iš Brooklyno, nušvies lietus, piknikas tikrai įvyks.
dabartinius ekonominius dalykus, j Jš anksto visus užtikriname, jog 
Tat nei vienas nepraleiskite šio su--tame piknike visi pilnai bus paten- 
sirinkimo, ateikit laiku. kinti ir šį sykį, kaip ir visuomet

Valdyba. darbininkų parengimuose, praleisite 
(125-126) linksmai laiką. įžanga 50c ypatai.

■ ---------------- -- ----- 1 Visus kviečia Rengėjai.
HARTFORD, CONN.

i Liet. Amerikos tjkčsų Politikos
i Neprigulmingas Kliubas rengia sma-1 
! gų pikniką sekmadienį, 31 gegužės, 
Lietuvių Parke, Sta. 24 Glastonbury, 

' Conn. Prasidės 12-tą vai. dieną ir 
tęsis iki vėlumos. Bus gera muzi- 

i ka, skaniii valg’ių ir minkštų gėrimų. 
Kviečiame vietos ir apielinkes lietu- 

1 vius atsilankyti ir pasilinksminti.
Rengėjai..

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvių Darbininkų Draugijų Są- 

1 ryšis rengia didelį pikniką sekma- 
1 dieni, 31 gegužės, Radzvilos ūkėjo, 
i Lee Park, Pa. Prasidės 11-tą vai. 
į ryte jr tęsis iki vėlumos. Bus gera
■ muzika šokiamš, saldžių gėrimu ir 
! skanių užkandžių. Įžanga veltui. 
; Kviečiame visus atsilankyti ir pasi- 
i linksminti tyrame ore.

Komitetas. ! 
(125-126) '

YONKERS, N. Y. 
Pirmas Išvažiavimas!

į Rengia A.L.D.L.D. 172 Kp., nedėlio-■ 
birželio jo, gegužės (May) 31 d., 1931, toje 

139 pačioje vietoje, kur visuomet_rengia- 

10-tą valandą ryte ir tęsis iki vėlai

atsilankyti. . Norinti galėsit ir lotus skanių valgių ir gėrimų. __ _________  i__ _______  _ xrieiio oil o nlrtri i ir nQQ

vai. 
n ai 
pas 
rys 
Dr.

pamarginimai. Bus šviefcįų ir 
‘ ‘ ” i gėrimų.

Iš visų apielinkių 
darbininkai ir darbininkės kuoskait- 
lingiausiai privalėtų dalyvauti, šiame 
parengime. Nežiūrint ar giedra ar

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuonienės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštig (su paveikslais) : : :

S

N

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin 

kimas bus antradienį, 2 
(June), Ištraukos . svetainėje, 
Steamboat Rd., 7:30 vai. vakaro. Vi- me, ant Tunelio Aqueduct. Prasidės 
si nariai ateikit laiku ir naujų na-1~

i 

’M- ■%.
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“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo- 
inenės gyvenimo ir fašistų
darbų. Kiekvienas Amerikos
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
. . $1.50 

.80 

.05
Metams . . . 
šešiems mėnesiams 
Pavienio num. kaina

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

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

ARBA ATIDARYMAS TAUTIŠKO PARKO

>

GjjxixtrQro-WOTiTOidl

nenori ?
Ji atsiduso:—Aš negaliu, pone.
Jis nusigrįžę nugara.
Ji pamanė, kad visai nuo jo atsikratė ir 

praleido likusią dalį dienos ramiai; ji jau
tėsi taip nuvargusia ir iškankinta, lyg bū
tų jai vietoj ratelio privertę sukti mašinos 
ratą.

Ji atsigulė, kaip tik baigė darba ir užmi
go...

Farmeris praleido naktį prie jos.
Jis nuėjo pas ją kitą vakarą, paskiau 

pradėjo lankyti dienos metu...
Jie pradėjo gyventi kartu.
Vieną rytą jis jai pasakė:
—Aš norėc daryti sutartį: aš imsiu tave 

už žmoną kitą mėnesį.
Jis neatsakė. Ką ji galėjo pasakyti? Ji 

nėsipriešino. Ką ji galėjo padaryti?
Darbininkė išėjo už farmerio.

ALD.LD. Reikalai

—Taip, taip, aš žinau. Jūsų vyras sake, 
ko jūs ateisite.

Nelaiminga moteriškė tik ką nepamišo. 
Dvasininkas klausė:

—Ko jums reikia, mano vaikeli?
Ir jis vikriai šaukštą po šaukšto sėmė 

sriubą; garų lašai krito ant jo sutono, ku
ris buvo ištemptas ant pilvo.

Rožė nutarė dabar bet ką nekalbėti, jo 
nemaldauti, nei nieko nekeikti, ji tyliai at
sistojo, o dvasininkas prakalbėjo: "

—Veski ties...
Ir Rožė išėjo. Ji grįžo į fauną nežino

dama, ką daryti. Vyras lauke jos tuomet, 
kai jau visi darbininkai buvo išsiskirstę. 
Ji nerangiai pargriuvo prie jo kojų ir pra
dėjo verkti, išliedama upelius ašarų.

—Ką turi savo širdyj prieš mane?
Jis pradėjo rė'kti, keikdamasis:

. (Bus daugiau)

5 s
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RENGIA LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ, MONTELLO, MASS 3
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Tęsis Tris Dienas; Baigsis su Gegužes 31,1931
PENKTADIENIO VAKARE BUS NAKTINIAI ŠOKIAI NUO 9 VAL. VAKARE IKI Ą V. RYTE ’
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Grieš Bert Orris and his Musical Reviewers Orchestra, šeštadienį, pegužes 30, Piknikas prasidės 
10 vai. ryte, muzikale programa kaip 2 po piety. Dainuos chorai, bus įvairių sportų (games), Karni- 
valas, 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 Beit Orris Or
chestra ir bus įvairiu lenktynių. Karnivalas trauksis per visas tris dienas.

ro organizacijai nevelina, bet žinosiu su gelžkelių ^kampani- 
puldo ūpą ir pasiryžimą tų ja apie ekskursinius trau.ki- 

[draugų, kurie dirba organiza- nius ir tuojaus apie tai prane
riu per organą “Laisvę. Tai
gi; ruoškimės visi prie mini
mos konferencijos ir pikniko 
išanksto!

Draugiškai visus ragina 
A.L.D.L.D. IV Apskričio
Sekretorius J. D. Sliekas.

jcijos naudai pagal geriausią 
A.L.D.L.D. IV .Apskričio Kuo- | gayo išgale.

Todėl visi rūpinkimės, kad 
kiekviena kuopa būtų konfe- 

................ . Ka-
L.D. IV Apskričio‘pusmetinė ? dangi 4-ta liepos pripuola su- 
konferencija įvyks 4-tą dieną batoj, tai ant rytojaus draugai, 
liepos, 1931, 11-tą valandą ry-1 youngstownieciai rengia sau-! 
te, po No. 334 ‘Federal St., nų pikniką, tad daugumas de-i 
Youngstown, Ohio. Visos A. j legatų galės pasilikti ir daly-į 
L.D.L.D. kuopos, IV Apskričio ; vauti* minimam piknike. Čia Į 
ribose, pasirūpinkite, kad jū- bus gera proga pamatyti, kaip i

pos ir Nariai Tėmykite!
Brangūs Draugai!

Šiuomi pranešu, kad A.L.D.'rencijoj atstovaujama.

i Į A.L.D.L.D. 10-to Apskričio 
i Kuopas.

____ B i Draugai ir draugės, A.L.D. 
sų kp. būtų atstovaujama kon- rengia piknikus mūs draugai j L.D. 10-to Apskričio Komitetas, 

valstijos Ohio valstijoj ir susitikti daug negalėdamas kitokiu būdu pa- 
D r a u g a r dengti skolą, padarytą drau

gų Seno Vinco ir V. Andriu
lio maršrutų, turėjo uždėti na
riam speciales mokestis po 15c 
kiekvienam. To reikalu iš
siuntinėta laiškai kuopoms 9 
ar 10 dieną balandžio. Tad 
dabar mes ir vėla raginame 
draugus ir drauges, kad tą 
skolą greitai sumokėtume!; tos 
skolos yra $58.40, tai kaip

ferencijoj. Ohio
kuopos, be abejonės, bus visos naujų žmonių. 
w ‘ ---- "į youngstov/niečiai žadą parū

pinti nakvynes visiems, kurie
atstovaujamos, bet man rūpi
apie Pennsylvanijos kuopas. . , .
Norim ar ne, bet reikia prisi-‘tiktaiJš delegatų norės pasi 
pažinti, kad pas mus yra be.............
galo daug apsileidimo. Dau
gelis draugų mano, kad kon
ferencijose 
svarbu ir t. t. 
klaida.
taip mano, ne tiktai patys ge-!tai.

likti del pikniko. - ■
Kelionė, be abejonės, atsi

eis iš Pittsburgho į Youngs- 
dalyvauti nėra town nebrangiai, nes eina eks- 

Bet tai didelė i kursiniai traukiniai, tad tikie- 
Tie draugai, kurie | tas į abi puses būna 75 cen-

Prie pirmos progos susi-

Gerbiamieji Montellos ir apielinkės 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 visi būsite pilnai, užganėdinti.



ką turėjo prižiūrėti, kad vis
kas būtų “teisingai” daroma. 
Bet jie pirmutiniai sulaužė sa- 

|VO prižadą. Ir garsiai sušuko : 
j “Mes, tai yra, A.D.F. pilnai 

( j draugą mes turime stoti; išlaikėm savo teisingą priža— 
šimtais, tūkstančiais į tas or-Idą.” Girdi, mes streikuojam 
ganizacijas, kurios bosų klasei ne todėl, kad nepildom savo; 
yra labiausiai pavojingos.

CLEVELAND, Ohio.—čia or-! 
ganizuotas veikimas už išgel-; 
bėjimą 9 Scottsboro jaunuo-! 
lių eina visu smarkumu. Jis j 
yra vadovaujamas T.D.A. ir 
J.V.A. Komunistų Partijos vie
tinių distriktų. Be simpatin- • 
gų darbininkiškų organizacijų,' gūžės, Kinsman Teatre, žydų vedus Altshuler"šilko ' darbi-! 
unijų, spėta įtraukti 12 negrų Idarbininkų choro koncerte,' inkus j streiką ir padidinus: 
parapijų turinčių apie 14,000 (1,000 darbininkų išnešė pro- i-nasinj pikietavimą prie dirb-! 
narių-parapijonų. ----  i--- 1.-

Tokios, kaip St. Johns A.M. linčiayimą 9 negrų jaunuolių jų apie tai neprisiminė. ___
E. bažnyčia, E. 40th ir Central Jr prieš Barbertono policijos darbininkai turėtų eit ir masi- j ,',k,v 
Avė., su 2,000 parapijonų-na-! nužudymą d. Louiso Alexan- sįnįai pįkietuot minimas dirb-! 
rių, priėmė protesto rezoliuci- ■ ^er’ ne&ro veikėjo. (tuves, tai jiems nerūpi. Net 1057-6!
ją prieš legalį linčiavimą 9| Pirmininkui penstačius d.amerikonai darbininkai la-1----
Scottsboro jaunuolių, taipgi ■ Newton (negrą), vietos Komu- ^ai nepasitenkinę tų ponų kai-! 
pasiuntė telegrama rezoliuci-Įnjstų Partijos atstovą, choras bom. • Man kalbant su keletu- 

darbininkų, tiesiai pasakė, kad. 
tos prakalbos buvo niekam1 

  1,000 žydų darbininkų vertos, nes kalbėtojai nei vie- 
griausmingu balsu priėmė pro- n-?s nekalbėjo apie masinį pi-,i '’inansų rašt. 
. .____ . . & . . . 1 . iždininkas ig.

BASTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO
12 Parapijų Prisidėjo Kovon i 
Prieš tegalį Linčiavimą

Draugiję Adresai, Kurins 
Turi “Laisvę” už Orgaa?

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

prižadą, bet kad darbininkai! 
nebegalėdami pragyvent,, pri- 

; versti yra išeit į streiką.
Nors šis 

mas buvo šauktas su tikslu 
i kad sustiprinus Gunning šilko ' Iždinjnkas-A 

oo , • | darbininkų streiką, kuris jau | Iž(lo G10bcjai
Cleveland, Ohio 22 d. ge- tęsėsi antras mėnuo ir kad iš-1

į 1OOO Darbininkų Išnešė 
testą Prieš Barbertono 

Scottsboro Budelišką 
Linčiavimo Teismą

pro- 
ir

testą prieš Scottsboro legalį tuviu, tai nei vienas kalbėto-1. Kad,

1 VAI.DYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis,

1323 Muskegon 
Vicc-Pi rmininkas—A. Karcckns.

. .... I ' 730 Našonmasinis susirinki- I Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,
R. lt. 9. Box 

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas,
1108 Elizabeth

—A. Daukšas. 
1131 Walker

3jai:
A. Kopas. 1108 Elizabeth Ave. ir 
Grušiūtė, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai:
Ig. RuŽinskas, 1114 Turner
Vilkuvionė, 718 Richmond

i Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus, 
Jasaitis, A. B. Shatkus.

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valeiita 

Sales valytojas—I1’• Žegunis, 
j Salės parandavotojas — ' t 
I 1103 Elizabeth Ava.

(raugi jos susirinkimai j 
mėnesio antru t.:---- ' ’ „

>3 Hamilton Ave.

Ave. i 
St.

F.

M.

,.77.1 y -■ -T, j.. 1 iMVijinJ ui U <>♦•<»! Ii

Iždo Kiobėjni: r. Krušns, 141 Sawtcllc Avo.. I 6388 Sparta Aver; Nutar. rast. V. J. i Vogei lene ir Ona Guntariene.
B. Zdanavičių, n Glendale st.. J. Bale- Geraitauskas, 7715 Daytop Avė.; | Draugijos susirinkimai jvyk; 
vičia, 86 Webster st. T t j pveraitis, 4689 Branjd-1 ketvirtas nedeldiems, 2-rą i
Maršalka A. BarkauBKaP. r urvu u. -------- ------------ nrn
102 Hantington St. 
Visi Montell, Mass.

raugiios susirinkimai įvyksta kas
• ■ ’ . 2-rą vai. po 

on" Avė.? Iždininkas A.’Vegela, 7715 • pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir
; Dayton Ave.; Iždo Globėjai: Jieva1 Vernor Highway.

APIELtNKĖS

Ave.

St.

117 I

Ave.

Ave. i

Zegunis, A.

Ziuris.
Eleventh 

Garb.Tnauskas,

Įvyksta 'kiekvieno |
ulai-ninkiį savam name, i

St.

PITTSBURG HO IR 
PR1EŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931:

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

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

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

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

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Haremu i 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

El-

St.,

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir j kitus miestus. Kaina 40c už ..setą. Br.ooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus: ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck St.. Brooklyn, N. Y. 

Pirm.
Avė.;

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

VALDYBA 1931 M.:
J. Liubertas, 4177 Ashland
Vice-pirm. M. A. Birsenas,

Bell Phono, Poplar 7545
Užrakinkite Atidarytus Langas!

jas Alabamos gubernatoriui. |su tūkstantine publika jį pasi- 
Telegramoj reikalaujama, kad.^^Q„sudainuodami Internacio- 
byla iš naujo būtų nagrinėja-į naia 
ma ir prisaikintųjų suole turi j j 
rastis pusė negrų teisėjų. Pa-;testo telegramas: Alabamos ir 
reikšta, kad St. Johns parapi- į Ohio valstijų gubernatoriams, 
ja nepasitiki Ku Klux Klanų 'reikalaudami 9 jaunuoliams 
teismui, kurį Alabamos juo-1 naujo teismo ir nubaudimo 
dašimčiai kontroliuoja. j Barbertono budelių policijos.

East Mt. Sion baptistų baž- , K-stas.
nyčia, E. 101st ir Ceda.r Avė., Į------------------
su 1,500 narių tą patį padarė.! A n p Vaitai AnaanHinpia 
Tried Stone baptistų,’E. 38th;M’ / Vaaai ^PgaUflmeja
ir Scovill Avė., su 1,800 narių, i Darbininkus 
išnešė griežtą reikalavimą jau-į 
nuoliams naujo teismo su pu
se negrų teisėjų prisaikintųjų 
suole.

8-10 mažesnių “kongregaci
jų” tą patį>padarė.

Masių protestas plečiasi 
prieš kapitalistų govedos teis
mą; Tai kovai vadovauja T. 
D.A. ir J.V.A. Kom. Partija, United Textile Workers of 
Lietuviai darbininkai, ypač su-! America unijos, keturi loka- 
sipratusieji, savo organizacijo-jKaip tai: audėjų, staklių 
se turi diskusuoti šį klausimą, taisytojų, “tvisterių” ir “war- 
organizavimą -gelbėjimo savo i perįų.-*’ 
klasės narių, 9 Scottsboro neg 
rų jaunuolių.

EASTON, Pa. — 23 geguž.,' 
atsibuvo masinis susirinki
mas Eastono ir apielinkės šil
ko pramonės darbininkų. 
Imant atydon šio susirinkimo 
svarbą, tai jis nebuvo nei pusę 
tiek skaitlingas, kiek kad bu
vo tikėtasi. Ši susirinkimą šau-

Montello, Mass.
ŠV. ROKO DRAUGIJA

Mano nauju iJradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

užrakinta atdarą langą

Window Lock 
kad niekas per jį

Sumi-

Išradėjas
F. LASECK

' (Laėevičius)GRABORIUS-UNDERTAKER
fšbalnamuojn ir laidoja numirusiu* ant 
viliokių kapinių. Norintieji geresnib pa- 
tarnavimo ir už žemtj kairiu nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galilo gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kaine

su pagyrimu,Man garbingai, 
Washingto.ne užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas į 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. įsigiję mano išradimo window 
Jocks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris, labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, nuturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
langė, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad h 
seniausi būtų jusi) namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit" naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie ramiavojainų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriuhukais, kuriuos mes prisiunČiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negales la
biau prasidaryti ir nearęs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano. Window Locks, nes gali pirkti 

. labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra' vis dau
giausia per langus; tat kas nenorūs apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra šaugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti, 
liejimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojai)), nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau- 
siaųl agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

Mano išradimas įVAI.DYBA 1931 METAM:
V. Geluseviėius, 51 Glendale St. 
pagclb. M. Miškinis, 9 Burton St. 

. Stoškus, 20 Faxon St. 
J. Stripinis, 49 Sawtcll Ave. 
Petrauskas, 22 Merton St. 

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

St. : S. Mačiulaitis, 57 Arthur St. ; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtcll Ave. 
Visi Montello, Mass.

I Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė
nesio pirmą seredų, 7-tų vai. vakare. Lietuvių

Pirm.
Pirm. . ___ ...

j Užrašų rašt. J. išradimo

. kietavimą. Eiliniai nariai ža
dėjo kelt šį klausimą regulia- ' 

’•riame lokaio susirinkime, ku-j 
ris įvyks 30 d. gegužės.

Tai kur tau A.D.F. ponai ‘ 
kalbės apie masinį pikietavi- i----
mą, kuomet ta organizacija- 
priešinga tokiam veikimui. 
Masinis pikietas yra svarbiau- 'pu-m. 
sias darbininkų įrankis strei-1 
ko metu. į

Ateinančiam susirinkime tu-- „ c1 ib.t Ames retų visi lietuviai streikieriai1 lėlininkas m. 
, dalyvauti ir aštriai kritikuoti'  
Federacijos lyderius. Kuomet, 
komunistai sako, kad A.D.F./ 
yra kompanična unija, tai kiti i 
mano, kad ją “šmeižia”. Bet 
dabar kiekvienam, turi būt aiš-' £ 
ku, kad komunistai teisybę; 
kalba. MacDonald tą viešai iš-J 
dėstė 23 d. gegužės, Eastone,

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1’331 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St.
paeglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Siiwtcllo Ave.
Turto rašt. K. Venslauakis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukovičia,

153 Amos St.
. Miškinis,

9 Burton St.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Jauskitės Maloniai

Gegužės 3 d. naktyj kas tai; 
įmetė dažų dėžutę pro langą į i 
streiklaužio štųbą (J. Šatkaus
ko). Policija deda pastangas,

CONEY ISLAND, 
Boardwalk;prie Stillwell Av.

Rūbams šepute Sezonui Kambariai *
Visam Sezonui 4 asmenim—$20-$25 ,

DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS *
Roof Garden—Gyninaziunins—Saulėtas Salionas—Garo Virtis

šiame susirinkime kalbėjo 
net devyni kalbėtojai. Tik 
vienas kalbėtojas, paprastas 
darbininkas, kalbėjo tinkamai, j kad surast, kas tai padarė, bet 
kuris statistikom įrodė, kaip iki šiol be pasekmių. 18 d. 
žulikiškas priemones vartodą* gęgĮUŽėš vbuvo, areštavę d. J. • 
mi darbdaviai numažina dar-'Bimbą ir norėjo jam primesti! 
bininkams algas. Sau iš to!tą “kaltę”; nuėmė pirštų ant-' 

;daro didžiausius pelnus. įspaudas, bet kadangi pirštų 
Kaip! Kitų kalbos, tai tik papras- antspaudos netiko, tai d. J. B.1 

'• paleido. Dabar unija turi

Barbertono, Ohio, Policija 
Nužudė Negrą Organizatorių

• BARBERTON, Ohio. — 
Vietos policija 
ir nužudė C. Louisą 
Sandėrį - negrą 
darbių organizavime, 
liūdija daviniai, budeliai, kadras verkšlenimas. Bet du kai- ____  ___  __
paslėpt šį žiauriausi darbą, j bėtojai, gal per savo neatsar- griežtai pareikalauti iš polici-! 
pnetė jo kūną vapnos duobėn.'

Barbertono miestelis pagar
sėjęs policijos chuliganiškumu. 
Kada Ohio bedarbiai marša- 
vo į valstijos sostinę Columb
us, tai reakcionieriški gaiva
lai darė viską, kad bedarbių 
delegacija nęgalėtų mitingą 
laikyti. Buvo jie prisirengę 
prie provokacijos, kad suren
gus kruvinas riaušes ir pra
lieti ųekaltą darbininkų krau
jo

Bedarbių maršuotojams ne
buvo duota miestelyj nei su
stoti. Visas Ku Klux klanas, 
policija, milicija, “deputuoti” 
mušeikos buvo apginkluoti 
Šautuvais ir ilgomis lazdomis. 
Visos govedos spėkos buvo su
mobilizuota prieš bedarbius 
darbininkus. Bet nežiūrint tų 
visu juodų spėkų, Barbertono 
darbininkai nulydėjo bedarbių 
delegaciją už miestelio ir pa
vieto rubežiaus ir čia atlaikė 
skaitlingą susirinkimą. Čia 
kalbėjo d. Alexander. Jis 
kvietė visus be 
spalvos organizuotis 

' akciją ir Barbertono 
4 mačias.

Sugrįžus bedarbių 
jai iŠ Columbus, vietos juodo
sios spėkos dar labiau pasiuto. 
Pasekmėj to, d. Alexander bu
vo policijos “kidnapintas” ir 
nužudytas.

Šis Barbertono. budeliškas 
nolicijos ir bosų žmogžudiškas 
darbas turi sukelti galingą 
kerštą kiekvieno darbininko ir 
darbininkės širdyj nrieš kapi-

“kidnapino” 
j Alex- 

veikėją be-

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

ir

gumą, ar tai manydami, kad jo 
darbininkai yra tokie mulkiai 
ir nesupras A.F. of L. viršinin
kų feikerysčių, atvirai ir vie
šai išdėstė A.D.F. pragaištin
gus žygius darbininkų klasei.

Ponas MacDonald iš Allen
town, Pa., kuris dabar veda 
Allentowno šilko audėjų strei
ką, po vadovyste A.D.F., išsi
plepėjo, kad du metai atgal 
jis dalyvavo Allentowno darb
davių susirinkime, vadinamam 
“chamber of commerce,” ku
riame buvo svarstyta šilko pra
monės reikalai. Tuomet darb
daviai jam statė klausimą: Ko
dėl A.D.Fį nesuorganizuoja 
Allentowno šilko pramonės 
darbininkus į savo uniją. Tuo
met darbdaviai sakė, kad jie 
nėra priešingi A.D.F. unijai 
ir jos nustatytai algų skalei. 
Bet, girdi, kuomet mes, reiš
kia A.D.F., pribuvom ir pra
dėjom darbininkus “rimtai” 
organizuot į A.D.F. ir išvedus 
darbininkus į streiką, tai da
bar, girdi, jie jau priešingi.

Bet čia yra grynas melas 
apie išvedimą ' darbininkų į 
streiką; nes jie spontaniškai 
išsiveržė į streiką, kuomet 
darbdaviai numušė jiems al
gas iki žemiausio laipsnio.

Dabar p. MacDonald 
kad mes iš Allentowp 
me ir “kovosimę.”

Kas liečia kovą prieš
davius, tai A.D.F. tik mulkina 
darbininkus.

pirštų ąntspaudų, nes lai- ’ 
kymas pirštų antspaudas poli-' 
cijos departmente, reiškia ! 
bjauriausią žmogaus įkrimina-1 
vimą.

Žinantis.

Darbininkai Jau Badauja

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

Lutwin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

wraana

STATEN ISLAND. —Darbi
ninkų labai daug be darbo. 
Kiti jau metai laiko, kaip ne
gauna darbo. Yra žmonių, 
kad visai badauja. Jie eina į 
beduonių eiles, kad tuo mais
tu palaikius savo gyvastį, bet 
sveikatai tas maistas visai ne
tinkamas. Darbininkai prade
da labai sirgti džiova. Bet į 
ligonines negalima dasigauti, 
jei neturi pinigų.

Tik' tokie darbininkai pa
puola į ligoninę, kurie jau par
puola ant šaligatvio ir polic- 
manas jau nedali juos su laz
da prikelti. 
Lena į ligoninę, 
darbininkus dabai menkai ir 
prižiūri. Jų likimas visai ap
gailėtinas.

Tad apie darbininkų pagi
jimą negalima nei kalbėti. 
Džiovininkam gyduolių veik 
nėra, jiem reikalingas geras 
maistas ir oras. Tad jie čia dar j 
daugiau apserga, o ne pa- 
sveildM#. Nuo tokio maisto! 
dar ir sveikas žmogus gali ap- Į 

------------- į sirgti.
Kitas ir pats yyriausias kal-Į , Ligoninės darbininkai taip! 

.......... .............bėtojas, tai yra p. Ritchie iŠ pat labai bijo bosų, jie ken-Į 
talistu klasę, kuri tik bedarbę, Į Philadelphia, Pa. 
skurdą ir badą darbininkų kla
sei tegali duoti. <Be to. dar 
darbininku veikėjus žudo. 
Darbininkų tegali būti vienati
nis atsakymas budeliams—or
ganizavimas savo spėkų nu
vertimui šios budeliškos siste
mos. „Stoti J.V.A. Komunistų 
Partiion, Tarp. Darb. Apsigy. 
ir j kitas revoliucines organi
zacijas.

Už kiekvieną mūsų nužudy-

skirtumo 
prieš re- 
bosų už-

delegaci-

sako, 
neisi-

darb-

. Jis pašakėj 
kad p. Hooverio, J. V. prezi
dento, pereitais metais su
šauktose konferencijose darb
davių, bankininkų ir vertelgų, 
kur dalyvavo, jr A.D.F. atsto
vai, “sudėtas prižadas”, kad 
darbdaviai darbininkams algų, 
nekapos, bankininkai nuošim
čių nedidins, vertelgos kainų 
nekels, d A.D.F. nereikalaus 
algų pakilimo ir nešauks 
streikų. Hooverio valdžia vis-

6»
A. LUTVINAb

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

J.
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas jvaro, bet ir j grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolS priež kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Bet tie, kurie vartoja po plačią

gali juos
Tuomet jau ga- 

Bet tokius

čia,. kad ir sunkiausiose sąly-1 
gose. Pasipirkau keletą kny-! 
gelių “Nebadauk—Kovok” ir 
norėjau net uždyką išdalinti. 
Bet darbininkai neima nei į 
rankas, sako, kad juos gali bo
sas , pamatyti ir pavaryti iš 
darbo.

Nežinia, ar ilgai jie turės 
tos kantrybės? Laikas jau 
dabar pradėti kovoti prieš tą j 
pavergimą.

Darbininkas.

liūdni primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
7

Piro liaus antrašas buvo 271 Beivy b|L'
, Dabar mano antrašas'.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

6102 Grand Avenue 
Clermont Avenue) 

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

DR.. ĮL MENDLOWITZ
2220 Avenue J.

TEL.. MIDWOOD
Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuot

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas.bus atatinka minusias 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

Siųsdami pinigas su savo adresu, užraiyldte:
FRANK A. URBAN PHARMACY ! K

Hl METROPOLITAN AVENUE, ‘ BROOKLYN, N. Y. '

AS, žemiau pasirašęs siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį mnlonfiUl 
man prisiųsti URBAN’8 COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. , ,i;

Vardas----
No.______ _ Street or Avenue

—, State------------ -

LIETUVIŠKM-AMERIKONIŠKA AUTOKOBltlŲ MOKYKLA.
Įsteigta jau 25 Metai f

Automobilių Mechanikų ir Šoferių į 
Išsimokinkite naujausios rflAies mo-' 

demiškai įrengtoj Amato Mokyklid. 
Bepdrasai taisymo darbas, . praktil^ 
kas šapo j lavinimas; abelni pertai-; 
syniai, pritaikymai; sudėjimas ir 1I-.

1 skirstymas įvairių rūšių . motorų;- 
i elektrinės sistemos, batarejos, mag-; 
' notai, ptadetojai (starteria*) ir elekt

ros gamintojai. Klasės dieną Ir nak
tį. Ekspertai mokytojai. v

numušeme pilno mechaniSko kurso .

Yra Didelis Pareikalavimas
r? ____

[jiant į bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

(tankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Speciali važiavimo knisas $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 piet.

! YORK AVT0 SCHOOL J
Kampas 14th Street NE" \ORK, N228 SECOND AVENUE
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VIETINES ŽINIOS Ateivių Apgynimo 
Konferencija

Būkite Darbininkų 
Susivienijimo Kuopos 
Išvažiavime!

Bedarbiai Kirpėjai Šaukia 
Nepasiduot Prigavikams

. Visos lietuvių darbininkų

teismui, kuriamo būtų didžiu
ma bosų šalininkų. Bet bosai 
pasirodė neatlaidūs. Kelios 
savaitės atgal jie paskelbė uni
jiniams darbininkams lokau-

vai. vakare, šeštadieniais ir j 
sekmadieniais bus rodoma tris 
sykius į dieną.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirmos kuopos išvažia
vimas ateinantį sekmadienį, 
Forest Parke, reikia padaryti 
pasekmingas. Ten privalo bū
ti visi sąmoningi darbininkai 
ir praktiškai parodyti pritari
mą savo susivienijimui. Girio
je gi atvirame ore niekam ne
prisieis nuobodžiauti. Dainuos 
Aido Choras, bus įvairių žais
lų. Netruks ir skanių užkan
džių su gėrimais; o tarp gėri
mų bus ir šviežio pieno sta
čiai iš farmos.

• Visi dalyvaukite tame išva
žiavime. •

Raudonosios “Krikštynos” 
{vyksta Šiandien Vakare

Vieno klasinio darbininko 
kūdikiui bus surengtos raudo
nosios “krikštynos’* 8-tą vai. |

Bedarbių kirpėjų komitetas 
išleido atsišaukimą į Amalga- 
meitų Unijos 4-tą kirpėjų lo
kalų, kad nesiduotų prigauti 
unijos prezidentui Hillmanui ir 
jo šaikai. Ta šaika su Orlofs- 
kiais, A. Silvermanais ir kitais 
dabar išleido blankas nariams 
balsuoti apie bedarbių šelpi
mo fondą, apie darbo valandų 
sutrumpinimą ir kitus politi- 
kieriškus dalykus. Hillmani- 
niai yra užsispyrę, kad dirban
tieji kirpėjai ir toliaus mo'kėtų 
10 procentų savo uždarbio į 
prigavikišką bedarbių “šelpi
mo” fondą, iš kurio daugiau
sia, žinoma, susišelpia tiktai 
patys vadai ir jų pakalikai.

Hillmaniškėje b a 1 s a v i mo . 
blankoje. beje, yra punktas 
“B.” kuris reikalauja 36 
landų darbo savaitės.
kam gali pasirodyt, kad 
“pagerinimas,” per darbo
landų sutrumpinimą. Bet Hill- 
manas sako, kad> ir uždarbį

va-
Kai 
čia 
va-

šiandien vakare, Williamsburg J &autų darbininkai tiktai uz 36 
Workers’ Club svetainėje, 795 j valandas. Be to, pačioje bal- 
Flushing Ave., Brooklyne. Kū-isav^mo blankoje įrašytą, kad 
dikiui bus duota vardas vieno darbdaviams neturi būt padi- 
revoliucinio darbininko, kurį fbnta išlaidos.. O tai reiškia, 
per streiką nužudė New Yorko ! Ka(^ turės būt įvesta dar smai- 
policija. Kūdikis bus paskir- kesnio skubinimo sistema, 
tas klasinei darbininkų kovai.
Apeigose bus pašiepiama re- mitetas ragina ’ balsuoti prieš i 
Ilginės ceremonijos. Jaunieji punktą ‘B,’ lygiai kaip ir prieš Veikimas 
Pionieriai atžymės reikšmę,‘A.” Vietoj hillmaniškių gud-J.
Tarptautinės Vaikų Dienos su'rybių, šis komitetas reikalau-' 
teatriniai-muzikale programa;
dainuos ir choras; kalbės ge
rai žinomi darbininkų kalbėto
jai.

Į šią pramogą šaukiama dar
bininkai tėvai, ir motinos, su
augę darbo žmonės ir vaikai, 
fžanga visiem veltui.

Tos raudonos šio vakaro 
“krikštynos” yra ruošiamos va
dovybėje vietinės komunistų 
šeštos Sekcijos.

kesnio skubinimo sistema.
Todėl kirpėjų bedarbių ko-

Kultūrinių Darbininkų 
Organizacijų Sąryšis

organizacijos turi išsirinkti bei j tą; visai jiems uždare dirbtu- 
paskirti savo delegatus į kon-jVRJ duris. Bosai buvo pasiry- 
ferenciją, kurią- šaukia New- žę visas išvytų unijistų vietas 
yorkinis Ateivių Apgynimo užpildyti skobais.
Komitetas. Konferencija bus j Kairysis unijos sparnas, ne- 
trečiadienį, birželio (June) | pasitikėdamas senąja vadovy- 
3 d., Manhattan Lyceum sve-j be, imasi darbo, kad streiką 
tainėj, 66 E. 4th St., New Yor- j padaryt tikrai kovingu, 
ke; prasidės 8-tą vai. vaka-i ---------------------
re. Konferencija šaukiama, j Aiihfįmnhshęfriitriię 
kad plačiau išvystyt darbiniu-, 
kų judėjimą prieš Michigane | ~—-
išleistus įstatymus, reikalau-• Automębįlįstų (drivers)
jaučius iš ateivių darbininkų, j lliejį laisniai išsibaigia 
kad visi susiregistruotų. Kon-Į^uz®s d* Mclui naktyj, 
ferencijoj bus taipgi išdirbta jJai '>00,000 
planai delei kovos prieš 
Yorko valstijos i___ __ ____ (
įstatymus, sulig kurių yra per- 
sekiojami’ ateiviai 'darbinin
kai. Joj bus aptarta ir kaip ■ 
reikia varyti kampaniją už pa-' 
liuosavimą drg. Li ir kitų, ku
rie yra skiriami deportavimui 
į fašistų nagus, kur jiems grę
sia mirtis.

Šį šeštadienį miestinis Apei
vių Apgynimo Komitetas ren
gia balių, 8-tą vai. vakare, 
Finnish Labor Temple, 151 
West 126th St., New Yorke. | 
Programoje, be kitko, pasakys; 
prakalbą pagarsėjęs c... 
kiškas artistas piešėjas 
Gilbert. Dalyvaukite 
pramogoje.

Kairysis unijos sparnas, ne-

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

se- 
ge- 

o 
automobilistu

• j 'New;^ew Yorke nėra išsiėmę nau- 
išimtinuosius -lus lAisnius.

MMMM WUWMM M
NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
| šiuomi pranešame' lietuvių vi* 
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką vdlgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yr.axplačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
'kuri yra turėjusi savo restau- 

. gracijas Montello, Mass., ir So.
- ‘'’L. j Boston, Mass. Taipgi yra dir-

Veikalas rodomas dy sykiu busj kukarka keletoje lietu- 
į dieną, kai 2:45 p. p. ir 8:45 vjy valgyklų Brooklyne. Atei-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

PENKERIŲ METŲ PLANAS 
JUDŽIUOSE

Gegužės 29 d., Central Te
atre, New Yorke, prasideda 
rodymas judžio “Penkmečio 
Planas: Perbudavojimas Rusi-I 
jos.” Tai bus parodyta ištisi 
vaizdai to, kas šiandien daro
ma Sovietų Sąjungoj. Tai ne 
pasaka, o tikrovė, kurią gali 

darbinin-' pamatyti kiekvienas norįs pa- 
jT i matyti, bet negalįs asmeniškai! 
- ; ! nuvykti į Sovietų Sąjungą.

Bedarbių Tarybos SUSIRINKIMAI

I į ... ......................................... imi........................ Į || . ........................................................................................................................... ...

> ' į

Telephone, Stagg 1-M10

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ ROSIU SVIE20S VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be j 
datbo, ’dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit j 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
padaryti gert} pragyvenimą, 
ipokiname barberiauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER
61.2—rlOth Ave

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

Mes 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

...... COLLEGE 
Cor. 44th St.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas , 

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

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus 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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 

. Penktadieniais ir šventadieniais 
tik susitarus.kite persitikrinti kaip skanūs 

čia valgiai ir pasimatykite su 
I senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephiifc Tukienė.

Savininkės

----- - -- ------ ---- ——
Telephone, Stagg 2-4409

Telephone, Greenpoint 9-2320BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22-ros kuopos susirinki- j 

, imas bus pirmadieni, 1 birželio, “Lai- 1 ary- i svės” name, 8-tą vai. vakaro. VisiDowntown Bedarbių
ba New Yorke sukraustė atgal -mariai ateikit ii- naujų narių atsives- 

karna už 40 valandų, o darbo j kambarius bedarbį Stanley j’fį T P''“:'™’ iSril,kti '
laikas sutrumpintąs iki 36 vai. Stanislaus,.kurio rakandai bu-..............
Tokį tarimą jau pirmiau buvo, v0 išmesti laukan už neužsimo-

ja kovoti, kad alga būtų mo

padarę nariai 4-to kirpėjų lo- 
kalo. Jie šaukia darbininkus 
kovon, kad priverst kapitalis
tus ir jų valdžią aprūpinti be
darbius tuojautinėmis pašalpo
mis ir išleist bedarbių apdrau- 
dos įstatymą visai šaliai.

Orlaivių Bombos Išbeldė 
Daug Langų New Yorke

IflCW
A. Baltaitis.

(126-127)
kėjimą už butą. Bedarbių | 
Taryba kasdien 11-tą vai. lai-į 
ko savo mitingus prieš hum,bu-; 
gišką miestinį “darbų suradi-,

PAJIEŠKOJIMAI |

mo” biurą, 59 Leonard 
New Yorke.

4,000,000 Knygų Būsią 
Naujame Knygyne

st PAJIEŠKAU Seliomijos ir Juozapo 
įsakų, su kuriais sykiu atvažiavau 

iš Lietuvos. Jiedu važiavo į Maha- 
noy City, Pa. Girdėjau, kad dabar 
gyvena Chicago, Ill. Turiu labai 
svarbų reikalą, todėl meldžiu atsi
šaukti, arba kas žniot, malonėkit 
pranešti. St. Dilis, c-o Kernochan, 
Tuxedo Park, N. Y. (126-128)

John Reed’o Kliubas (prole
tarinių menininkų ir rašyto
jų), 102 West 14th St., New 
Yorke, šaukia visas kultūrines 
darbininkų organizacijas at
siųsti savo delegatus į konfe
renciją, kuri bus laikoma bir
želio (June) 14 d., Irving Pla
za svetainėje, Irving Place ir- 
15th St., Ne^y Yorke. Lietu-Į 
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopos ir mūsiškiai 
chorai privalo išrinkt savo at
stovus į ta konferenciją

Iš manevruojančių karo orlai
vių buvo paleista norą dide
lių “nekenksmingų” bombų 
pereito trečiadienio vakare. 
Jos buvo taikomos į Hudsono 
upę; bet nukrito į pakraštines 
gatves, ties 120th St. ir River
side. Eksplozijos buvo tokios 
smarkios, kad išbyrėjo langai 
artimuose namuose.

O Hooverio valdžia iš pra
džių norėjo surengti šimtų or
laivių manevrus virš paties 
miesto. Prieš tai kilo dideli

’Columbijos Universitetas 
tydinsis didelį naują knygyną, 
kuris sutalpintų keturis milio- 
nus knygų. Tai būtų didžiau
sias knygynas Amerikoje. Bet 
Sovietų Sąjungoje, Leningra
de, yra dar didesnis knygynas; 
jis turi žymiai daugiau 
keturis milionus knygų.

Streikas Prieš Lokautą

sta

le ai p

>vus 1 ta konferenciją. ---- Y TT .
Apart kultūrinių darbiniu- Protestai, ir tik tada Hoovens

sutiko, kad manevrai būtų da- 
’ romi aplinkui virš vandenų, okiškų organizacijų atstovų, 

konferencijoj dalyvaus prole-1 
tariniai rašytojai, laikraštiniu- ne ant paties miesto, 
kai, muzikantai, šokikai ir šo- _ . .
kikės .teatrininkai ir kt. Nori- Teisia Policmano 
ma yra suorganizuot kultūrinį 
visoj šalyj darbininkų sąryšį, 
kuris galėtų turėti iki 100,000 
nariif. *

Piniginiu-mašnelių Darbinin
kų Unija New Yorke vakar pa
skelbė streiką. Senieji unijos 
vadai darė viską, kad sulaikyt 
darbininkus nuo streiko,; jie 
buvo sutikę pasiduoti ir taikos

Masinis Mitingas ant 
Gatvių Kampo, Brooklyne
) Šeštadienio vakare, 7-tą 
vai., bus masinis mitingas ant 
kampo Grand St. Extension ir 
Havemeyer St., Brooklyne. 
Mitinga šaukia vietinė Komu
nistų Partijos sekcija. Juom 
bus pažymėta gegužės 30 d., 
kaip Nacionalė Darbininkiško 
Jaunimo Diena, prieš kariškų 
patriotų Memorial dienos ce
remonijas.

Lietuviai darbininkai, suei
kite į šį mitingą pasiklausyti 
prakalbų apie kovą prieš ka
rą, prieš ginklavimąsi, apie 
darbininkiško jaunimo pareigą 
organizuotis prieš naujai grę- 
siančią imperialistinę skerdy- 
nę, apie reikalą kovos už be
darbių apdraudą ir prieš už
darbių kapojimus.

Užmušėją Crowley
Mineoloj, L. I., yra teisia

mas Francis Crowley. Kelios 
savaites atgal jis nušovė po- 
licmaną Fr. Hirschą, sėdėda
mas automobilyj, kada polic- 
manas pareikalavo parodyt 
“laisn.,” kurio Crowley netu
rėjo. Su juom sėdėjo jo mylė- 
tinė, Helen Walsh, 16 metų 
mergaitė. Dąbar jinai teisme 
išpasakojo viską, kaip kas bu
vę; ir gengsteriui jos vaiki
nui gręsia mirties bausmė. Sa
koma, kad pirmesnioji Crow- 
ley’o mergina išdavė jį polici
jai, keršydama už jo susidėji
mą su Helena Walsh.

Nužudė Merginą
Kadangi Virginia Brannen 

pamylėjo kitą vaikiną, tai Ru- 
dolphas Duringer įsiviliojo ją 
į automobilį, nušovė ir išmetė 
jos kūną laukan arti Yonkerio, 
N. Y. Dabar prasidėjo jo tar
dymas Augščiausiame Bron- 
xo Teisme.

Prasideda ši Vakarą, 8:45 Valandą
Amltino perMato THE FIVE-YEAR PLAN Amerikos Premjerą 

(PELKIŲ METŲ PLANAS '
Rusų perdirbta kalbinŠ filmą | anglų kalbą. Sovietų Rusija ^užtysl sau kelią
1 Atsakymas kapfflUtlnlam , kameroj aki pamatykite
. pasauliui • Sovietų progresą

CENTRAL THEATRE, ^roadway ir 47th Street
Rodoma du .sykiu Į dieną. Dienų—2:45 vai., vakare—8:45... Prieinamos kairioa.

į

w.

UŽSIIMA

B UČER N E
Po sekančiu antrašu :

92 RIVĖR STREET

Kampas Washington St.

PATERSON, N. J.

Parduoda geriausios 
sies šviežią mėsą už 
miausias kainas.'

rū-
ze-

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg ,8842 . . ,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas. Biz

nis įdirbtas ir gera proga pirkti. 1
Prie storo yra 3 kambariai- gyveni- į 
mui, su steamu. Kreipkitės po No. 
62 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(126-128)

IŠRANDA VOJIMAI!
I

ŠVARŪS FORNIŠTUOTI KAMPA-1
RIAT, įtaisyti šeimynom ir pavie

niam, garu apšildomi, karštas van- ‘ 
duo ir visi patogumai. Kreipkitės: 
21 Liberty St., arba 57 Concord St., 
Brooklyn, N. Y. (124-135)

REAL ESTATE: Namai, Žemė!
PARSIDUODA 7-nių kambarių na

mas su sun porčium. 1 akras že-: 
mes priešais golf lauką, yra elektra, ■ 
šiluma,- visi įtaisymai. 3 mailės nuo 
Kingston, N. Y., 3 miliutas eiti iki ’ 
busui. Galima pirkti su fornišium 
arba be fornišiaus. VAN HOFF, sa-: 
vininkas.' Bloomington, Ulster Coun
ty, N. Y. ' (124-126)

MOLLYN’S

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Perma- 
ment Waves, sulig Vėliausios . meto- 
dos. Kurie atsiįankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

518 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

Malonūs Rūky ti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nanjokį Cigarų

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numlruaiuz 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

. J - 1 r
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231 Bedford Avenue
• BROOKLYN, N. Y.

Petras Naujokas 
Savininkas

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

JONO ARBA 
, PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai 
lietuvių 

IšDIRBYSTėS 
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

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

) * * i ' ’ ? • I

(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

% /kTO T. LA UKUSį Fotografas

’ - fol- fo&rijįpint
; . Qeriausia Studija BrėąfytĮįriė ^ 'Aleikit Persitikrinti

T E L., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levaiidauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

II VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
M TZ_____r_________________________________ _______ V.i.„Kendrick’s Herb Laxative YVa Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
M šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
Q gelbsti sugrąžint natūra]į vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 

sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks- 
, mingas, ir. galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu

siems. Kaina .............................................60c., per paštą 65c.

Mes

229

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptui, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa- 

4 - 
kymu, yra naujos, tyros ii’ geriausios.

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekivieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
, f ’ ■ t .

Kamp. N. 4-tos gatvės . Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




