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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

No. 127 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužes (May) 30 d., 1931Telephone, S^agg 2-3878Garsus materialistas Feuer- 
back pasakė: “Kas ramina ver-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

Tie, Kurie Ramina Dar
bininkus.

Del Palaikymo Darbinin
kų Vergijoj.

Lawrence, Mass.
Perkratinejimas Darbų.

Rašo Komunistas

gą, vietoj kurstyti jį prie suki
limo prieš vergiją, tas padeda 
vergo savininkui.”

O proletarinės revoliucijos
vadas Leninas, kalbėdamas apie 
rolę Kautskio ir kitų oportunis- 
tųr imperialistinio karo metu, 

i : rašė: *
“Visoms prispaudėjų klasėms 

r visokio plauko reikia dviejų so- 
' cialių funkcijų, kad išlaikius jų

jų viešpatavimą: joms reikia 
funkcijos budelio ir funkcijos 
kunigo. Budelis nuslopina pri
spaustosios klasės protestą ir 
sukilimą, o kunigas nupiešia 
jai galimybę palengvintų kan
čių ir pasiaukojimų po tos pa-' 
čios klasės jungu... Tuomi jis 
sutaiko mases su klasiniu vieš
patavimu, atitraukia jas nuo 
revoliucinio veikimo, sukanevei- 
kia jųjų revoliucinę dvasią, su
naikina jų revoliucinį pasiryži
mą.”

Kunigu čia Leninas perstato 
• Kautskį ir tuos oportunistus, 

kurie karo metu ir šiandien 
skelbia klasių santaiką, ramina 

A darbininkus “gerovės perspek
tyvomis,” baugina juos revoliu
cijos “žiaurumais” ir tt. Visi 
tie “kunigai” padeda kapitalis
tų klasei palaikyti prislėgus 
darbininkus.

Sklokos šalininkai tebesidar
buoja Lawrence, Mass. Jie at
kalbinėjo žmones nuo prakalbų, 
kurias surengė Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcija gegužės 
23 d. Ir dar kaip bjauriai ir 
provokatoriškai atkalbinėjo! 
Susitikdami darbininkus jie sa
kė: Neikite į šitas prakalbas, 
nes bus policijos užpuolimas ir 
visus suareštuos. Mat, prakal
bos buvo surengtos Nacionalė s 
Audėjų Darbininkų Unijos sve- 
tainėj, kurioje laike streiko bu
vo policijos užpuolimų. ’ Sklo
kos šalininkai žinojo, jog tuomi 

-jie išgąsdins darbininkus ir su
laikys juos nuo prakalbų. Ir,
reikia pripažinti, savo tikslą jie 
pusėtinai gerai atsiekė.

Bet tie žmonės toli nenueis 
šituo keliu. Toksai provokaci
jos kelias yra slidus. Juo eina 
šiandien fašistai.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos kuo
pa Lawrence teturi pasimokė- 
jusius. 9 narius. Sunku net ti
kėti, bet tai tiesa. O tokia mil- 

!* žinišk^ lietuvių kolonija. Kuo
pos sekretorius yra karštas
sklokininkas ir nesirūpina or
ganizacijos reikalai^. Centro 
Pild. Komitetas, mano suprati- 

, mu, turi, tuojaus atkreipti aty- 
dos į Lawrence.

Centro Pild. Komitetas turė
tų perkratinėti darbus visų 
kuopų, taip pat ir apskričių. 
Privalo pareikalauti raportų, 
kaip kuri kuopa stdvi ir ką vei
kia. Jei tas nebus padaryta 
greitu laiku, tai. kai. kuriose 
vietose įsigalėję butkiniai pa
darys daug žalos.

■’ VIENA.— Austrijos val
džia nebegali galo su galu 
suvesti. Grūmoja bankru-

Kom. Frakcijos Centro Biuras 
nutiesė teisingą liniją linkui 
opozicijos. Ją turėtų pravesti 
draugai vietose. O ta linija yra 
tokia: visus draugus kviesti 
prie darbo, prie veikimo. Ku
rie dirbs, kurie ščyrai padės 
pravesti’ Komunistų Partijos li
niją ir kampanijas, su tais rei
kia sugyventi kuogražiausia. 
Negali būt jokių priekaištų, jo
kių išmetinėjimų. Bet kova tu
ri būt vedama su tais, kurie to
liau laikys opoziciją ir tęs grio
vimo darbą.

Finansinis Krizis Austrijoj 
ir Francijoj - 
h i * t * -

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlalmėsite 
Pasauli!

Inžinieriai už 40 Valandų 
Darbo Savaitę )

BLACKPOOL, Anglija.— 
Inžinierių Unijos nacionalė 
metinė konferencija priėmė 
rezoliuciją už 'reikalavimą 
40 valandų darbo savaitės. 
Unijos va^i priešinosi ši
tai rezoliucijai, bet eiliniai 
delegatai nubalsavo eiti per 
vadų galvas.

Pietiniu Valstijų Konfe
rencija Gynimui

Jaunuolių
CHATTANOOGA, Tenn. 

—Sekmadienį, geg. 31 d., 
šiam,e mieste įvyks • istori
nės svarbos pietinių valsti
jų darbininkiškų organiza
cijų bendro fronto konfe
rencija gynimui nuteistųjų 
mirtin negrų jaunuolių. Ti
kimasi skaitlingų delegaci
jų iš įvairių valstijų. Ma
noma, kad labai daug negrų 
organizacijų bus atstovau
jama šioje konferencijoje. 
O tai didžiausia naujieny- 
bė pietinėse valstijose.

Iš už Bastilijos Sieny
Sveikina Darbininkus

Californijos d i s t r i k to 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas Lfeo 
Gallagher važiuoja sų eks
kursija į Sovietų Sąjungą. 
Jis apsistojo New Yorke ir
pasakė, kad prieš išvažiuo
siant, aplankė Tom Mooney 
ir Warren Billings kalėji
me. Tie du kankintiniai 
siunčia savo sveikinimus 
Sovietų Sąjungos darbinin
kams. Taip pat jie sveiki
na Amerikos revoliucinius 
darbininkus, kurie kovoja 
už paliuosavimą politinių 
kalinių iš Amerikos bastili-

Drg. Pąt Devine Nuteis
tas Metams Kalėti,

NEW YORK.— Teisėjas 
Colman nuteisė metams ka
lėti d. Pat Devine, Komu
nistų Partijos darbuotoją. 
Jam primetamas^ ‘‘klastin
gu būdu išgavimas paspor- 
to.” Mat, d.' Devihe yra 
ateivis iš Ahglijbs, Bet iš
tiktųjų jis nuteistas todėl, 
kad jis yra smarkus kovo
tojas' ir dalyvavo Lawrence 
audėjų streike. Drg. Devi
ne yra auka valdžios puoli
mo ant ateivių darbininkų. 
Teisėjas pareiškė, kad atsė
dėjus bausmę, ' Devine bus 
išdeportuotas.

tas valstybės bankui. Socia
listai žada pilniausią talką 
buržuazinei valdžiai, kad 
išgelbėjus ją nuo finansinio 
bankruto.

PARYŽIUS.— Francijos 
biudžete numatomas milži
niškas deficitas,. būtent 
$800,000,000. . Atstovų bu
te Lamoureux pareiškė, 
kad finansinė padėtis labai 
kritiška.

1;

SOVIETŲ SĄJUNGOS POSELIAI EINA 
PAGAL PLANĄ; LAUKIAMA PUIKAUS 

DERLIAUS ŠIA VASARA
New York “Times” ko

respondentas Duranty pra
neša, kad Sovietų Sąjungoj 
pavasariniai posėliai eina 
pagal planą. Pavasaris bu
vo vėlokas, bet dabar oras 
sušilo ir darbas visur virte 
verda.

Stebėtinas progresas pa
daryta kolektyvuose. Drg. 
Stalinas išleido pasveikini-^ 
mą visiems darbininkams 
traktorių stočių, nes toj sri
tyje nustatytas planas jau 
pralenktas. Pagal planą, 
traktorių stotys turėj’o ap
rūpinti mašinerija apsėji
mui 45,000,000 akrų žemės. 
Tas jau atsiekta, o sėjimo 
sezonas dar nepasibaigė.

Pernai gi traktorių stotys

ko- 
šie- 
del

kad 
jog

patarnavo apsėjimui tiktai 
5,000,000 akrų ir 2,347 
lektyvėms ūkėms. Gi 
mot ‘ patarnavo net 
46,514 ūkių!

Korespondentas sako, 
nėra jokios abejonės,
visų posėlių planas bus pil
nai įvykintas, kuris reika
lauja apsėjimo 250,000,000 
akrų. Jau dabar iki 175,- 
000,000 akrų apsėta.

Pagalinus Duranty pada
ro sekamą svarbią išvadą:

“Pastarųjų dienų šiltas 
oras, labai pagerino padėtį 
žiemkenčių ir jau pradeda 
išrodyti, kad šiemet Sovietų 
Sąjunga turės didžiausį 
derlių visoj savo istorijoj.”

ISPANIJOS DARBININKAI BUVO UŽGRIEBĘ 
DIRBTUVĘ; REVOLIUCINIS JUDĖJIMAS VERDA

■ MADRID.—Iš miesto Sa- pusėn socialistus, bet veltui, 
ragossa pranešama, kad geg. Socialistai griežtai pasisakė 
28 d. organizuoti darbinin- Į už palaikymą valdžios. Ir 

ačiū, girdi, socialistams, val
džia galėjo nuhialšinti dar
bininkus 'tose dviejose vie
tose.

Vadinasi, Ispanijos socia- 
ilistai palaiko kruvinąją val
džią ir padeda jai triuškin- 

Toliau pranešimas sako, ti revoliucinį judėjimą. To- 
kad kaip Saragossoj, taip ikia jau socialistų šiandien 
mieste San Sebastian “radi- misija: visur jie eina bude- 
kalai” bandė patraukti savojlių pareigas. .

kai užgriebė didžiausią lie
jyklą ir išlaikė ją savo ran
kose nuo 8 v. ryte ir iki 7 
vai. vakare. Pribuvo dide
lis būrys, kariuomenės ir 
dirbtuvę atėmė iš darbinin
ku. ' v

Vadai Nori Parduoti
Audėjų Streiką

ALLENTOWN, Pa.. — 
Virš 3,000 audėjų tvirtai 
laikosi kovos lauke. Eili
niai nariai parodė nepapra
sto karingumo ir didelės iš
tvermės. Betgi United 
Textile Workers unijos re
akciniai vadai visais būdais 
stengiasi streiką baigti ir 
darbininkus parduoti bo
sams. Paskutiniu laiku jie 
prašo bosų tuojaus susitai
kyti, nes, kitaip, girdi, “ko
munistai įsigalės.” Tas aiš
kiai parodo,, kad tie vadai 
yra pasiryžę bosams darbi
ninkus parduoti.

Finliandijos Fašistai 
Išsigando Finų Darbininkų

HELSINGFORS— Geg. 
28 d. čionai pribuvo iš Ame
rikos laivas su 400 pasažie- 
rių. Vieni iš jų atvažiavo 
Finliandijon namiškių pasi
žiūrėti, o 164 darbininkai 
važiuoja iš Amerikos į So
vietų Sąjungą apsigyventi. 
Tai vis daugiausia lavinti 
darbininkai. Fašistinė Fin
liandijos valdžia neišleido 
tų nei vieno pasimatyti su 
savo giminėmis bei pažįsta
mais. Visus tuojaus per- 
grūdo į kitą laivą ir išvežė.

Drg. Li Paleistas po 
$1,000 Kaucijos

NEW YORK.— Tarptau- 
tiniam Darbininkų Apsigy
nimui pavyko išimti d. Li 
po kaucija. Reikėjo užsta-
tyti $1,000 (iš .sykio reikala
vo $3,000). Apeliacija prieš 
deportavimą paduota į Ape
liacijų Teismą.

Michaele Schirru Bus 
Nušautas; Amerikos 
Valdžia Atsisako Gelbėt

ROME.— Michaele Schir
ru byla buvo trumpa. Fa
šistų teismas surado jį kal
tu pasikėsinime ant kruvi
nojo Mussolinio ir nuteisė 
sušaudymui. Turėjo būti 
sušaudytas kaip vakar, geg. 

129 d. Teismas patvarkė, kad 
Schirru būtų nušautas iš 
užpakalio. Atrodo, kad fa
šistai neturi drąsos savo po
litinį priešą šauti, iš prieša
kio.

Schirru yra Amerikos pi
lietis, bet Washington© val
džia atsisako sulaikyti bu
delio Mussolinio ranką. Gir
di, Schirrui buvo suteiktas 
“teisingas” teismas. Tas tik 
parodo, kad Amerikos kapi
talistai padeda Mussoliniui 
jojo kruvinuose darbuose.

ŽINMNEI.ES-

Darbininkų Kova su
Policija ir Legionu

Ohio. —BARBERTON, 
Geg. 28 d. čionai buvo su
šauktas masinis 
mas, kad 
prieš policiją už nužudymą 
bedarbių tarybos sekreto
riaus d. Louis Alexander. 
Policija susirinkimą užpuo
lė ir išdraskė. Paskui dar-

susirinki- 
užpro testavus

AMERIKOS DARBININKIŠKAS JAUNI
MAS ŠIANDIEN ATSAKO IMPERIALIS
TAM, KURIE RENGIAS NAUJAM KARUI

Šiandien, gegužės 30 d., yra Nacionalė Jaunimo Dietia, 
kurią paskelbė Jaunųjų Komunistų Lyga. Tai yra dar- < 
bininkiškos jaunuomenės atsakymas Amerikos imperia
listams, kurie galvatrukčiomis rengiasi prie naujo impe
rialistinio karo. Tūkstančiai ir tūkstančiai darbininkiš
kos jaunuomenės masiniuose susirinkimuose ir masinėse 
/demonstracijose šiandien rimtai ir drąsiai pareikš ka
pitalistinei Amerikos valdžiai: DARBININKIŠKA JAU
NUOMENĖ RENGIASI PRIE NUVERTIMO ŠIOS 
KAPITALIZMO SISTEMOS, KUOMET JŪS RENGIA
TĖS PRIE NAUJO KARO. IŠKILUSĮ IMPERIALIS
TINĮ KARĄ MES STENGSIMĖS PAVERSTI Į KARĄ 
PRIEŠ IŠNAUDOTOJŲ KLASĘ.

Gi šioj dienoj tuojautinis jaunųjų darbininkų obalsis 
yra: “Nė cento militarizmui! Visi fondai šelpimui be
darbių!”

Nacionalė Jaunimo Diena yra kovos diena. Baisus 
; ekonominis krizis užgavo jaunus darbininkus dar skau

džiau, negu darbininkus abelnai. Ir “gerais laikais” 
Amerikoje jauniems darbininkams mokama mažiau. Kri
zis reiškia tūkstančiams jaunuolių likimą gatvėje, o ki
tiems tūkstančiams nukapotas jau ir šiaip žemas algas.

Šis krizis išblaško iš jaunųjų darbininkų galvų tuos 
nuodus, kuriais jie buvo užnuodyti mokyklose, jog 
Tikoje “visi lygūs”, jog čionai “kiekvienas gali p 
Jaunas darbininkas šiandien mato, jog jo likimas 
ninku klasėj, jog jo būklės pagerinimas rev 
bininkų klasės kovoje.

Mes, klasiniai sąmoningi lietuviai darbininkai, turime 
pripažinti tą liūdną faktą, jog mūsų darbininkų jauni
mas labai mažai tesurištas su klasių kova.* Tiktai šen - 
ten vienas kitas jaunuolis bei jaunuolė priklauso prie Jau
nųjų Komunistų Lygos. Tai bloga padėtis. Mes aplei- 
dome darbą jaunimo organizavimo ir švietimo. Tai lai 1 > 
nors ši Nacionalė Jaunimo Diena bus priminimu mums, 
jog mes greitai ir rimtai turime susidomėti revoliuciniu 1 
darbu tarpe mūsų lietuvių jaunųjų darbininkų.

Ame

darbi

Pittsburgh, Pa.— Mainie- 
rių streikas smarkiai ple
čiamas. Masinius susirin
kimus mainieriai skaitlin
gai lanko ir ruošiasi prie 
didelės kovos.

Bucharest, Rumunija. —

KATALIKU KUNIGAS PRAKEIKIA KOMUNISTUS, 
0 KEPURE NUSIIMA PRIEŠ SOCIALISTUS

Katalikų bažnyčios Nacio-į nizmas yra visai 
nalės Gerovės Tarybos di- čiamas dalykas... Bet 
rektorius kunigas Ryan at-icializmas tūlais žvilgsi 

(siliepė į popiežiaus encikli- 
Subankrutavo didelis ban- (M- Jis irgi nepraeina ne- 

nunešdamas $600,000. palietęs komunistų. Girdi:
“Socializmo pobūdyje įvy- 

! ko permaina. Socializmas 
Chicagos j pasidalino į du logeriu. Vie- i

kas,
Bijoma didesnio finansinio 
krizio Rumunijoj.

Chicago, Ill.— 
miesto valdžia 
tavo.” JLS LLUl&UIL lYUllipęllll- i---- ------ O- ------ -
jos pasiskolino $2,000,0001 negu tas, kurį po- . _ _

algų. ’Mieste piežius pasmerkia. Komu- kun. Ryan. 
didžiausias ■ ■■■ —-• ■ ;

; Mussolini Nusilenkia 
j Prieš Popiežių

ROME.— Jaunųjų fašis-

likos taip išvėdintas (su* 
švelnintas), jog jojo pro
grama tankiai stebėtinai 
arti prie teisingų krikščio
nybės socialių reformų rei
kalavimų.”

subankru- |nas, tų logerių yra kraš- Į.. Vadinasi, šių dienų socia- 
Iš Edison kompani- j tutinesnis, gi kitas dar švėl- lizmas jau taip nublukęs, 

jog jį priima ir popiežius ir

Cl

išmokėjimui
viešpatauja .
graftas.

Washington.— Pereitais 1
bininkai bandė susirinkimą rnetais. Jungtinėse Valstijo-1 
laikyti gatvėje, bet ir vėl sev padarė nuostolių 
policija užpuolė; Kuomet' $499,739,136, arba $40,- tu sturmavimas piles kata- 
bandė suareštuoti kalbėto- 293,358 daugiau, negu už 1 1 
jus Cooper ir Parks, tai 
darbininkai pastaruosius 
smarkiai gynė ir grūmėsi 
su brūtališka poličija ir le
gionieriais.

I

Atsirado Mokslininkas su 
Savo Baliūnu

VIENNA.— Buvo many- 
ta, kad išsikėlęs į orą su sa
vo bąliunu profesorius1 Au
guste Piccard žuvo, nes il
gai nieko nuo jo nebuvo gir
dėtis.! Bet staiga geg. 28 
d. 10 vai. ryte jie nusileido 
laimingai. Baliūnas buvęs 
iškilęs 52,462 pėdas1 į orą, 
arba beveik 10 mylių. Tai 
dar negirdėtas atsiekirhas. 
Prof. Piccard turi paėmęs 
į butelį oro iš tos augštu- 
mos, tyrinės, palyginant su 
oru ant mūsų -žemės.

pereitais metais.
San Francisco, Calif. — 

Distrikto apeliacijos teis
mas panaikino bylą prieš d. 
Spector, kuris buvo nuteis
tas su kitais draugais 10 
metu kalėti, v

Du Centai už Valandą, 
$1.50 už Savaitę Darbo

INDIANAPOLIS, Ind.— 
Vietos laikraščiuose aš pa
mačiau pagarsinimą, kad 
po num. 1937 North Peųn 
St. reikalaujama tarnaitės. 
Būdama ilgai be darbo, 
greitai nusiskubinau. Ir

Slaugių Sunkus Likimas
• NEW YORK.—New Yor- 
ko mieste visur ligoninėse 
slaugėms nukapojo algas— 
vietomis nuo 20 ilęi 30 nuo
šimčių. Taip pat visur su
mažina slaugių skaičių, o 
likusias priverčia apžiūrėti 
tą patį skaičių ligonių. Pas
kubos sistema ir slaugėms 
įvesta.

Šiandien Jungtinėse Vals- { 
tijo.se yra nemažiau, kaip ! 
200,000 slaugių bedarbių ei
lėse.

ilikų bažnyčią ir popiežių 
pablogino santikius tarpe 
valdžios ir Vatikano. Bet 
Mussolini nenori užrūstinti 
savo draugą Pijų Xt, kuris 
padėjo fašistams užvie.špa-'g^aį ką gavau: Tarnaitė tų* 
tauti Italijoj. Todėl dikta- rj dirkti 10 įp pusę valandų 
torius įsakė fašistams liau- ;į dieną> arfoa Val. į ^val
tis demonstravus prieš ka-!tę. jai moka $3 į sąvąitę. 
talikų bažnyčią ir kiršinus ]peį j j turi gauti kambarį 
popiežių. , kitur ir užsimokėti $1.50. ’

"------------ --- Vadinas, savaitinės algos
Svarbi Konferencija belieka $1.50. Išeina tru- 

NEWARK, N. J.— Sek- pūtį daugiau kaip du cen- 
madienį, geg. 31 d., čionai tai į valandą, 
įvyks svarbi konferencija Darbininkė,
gynimui nuteistų mirtin ne- __________
gru jaunuolių. Konferenci- • .
ja prasidės 2:30 v. po pie-! Shanghai.1 Amerikos kon* 
tų, 90 Ferry St. O vakare j gregacijonų misija^ ištrau- 
tam pačiam tikslui yra ren- kia savo ągęntus^ iš Chini- 
giamas koncertas ir bankie- jbSj, nes, girdi, ~—-- j 

' tas. Lietuvių darbininkų 
! organizacijos privalo būti

, “razbainin- 
kai” neduoda ramybės. -Iš
tisus 50 metų tos bažnyčios 

atstovaujamos šioje konfe- agentai mulkino chiniečiu§,
• • • * • . Iii? ž — —— _ .1   *■" — r • 4 .rencijojė. bet. biznis prastai ėjo. A

£
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i

tijo.se
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Canada and Brazil, per year....$6.06 Canada and Frazil, six months. $8.09

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

“DEMOKRATUOS” RAGAI ISPANIJOJ
• • «

Mirčiai Išduoda Savo “Tautiečius”

to hlilynčiuoti; Dabar gi tas pat laikraštis talpina reak
ciniu negrų kunigo A. Ed. Berry straipsnį, kur ve kas 
rašoma: r; j «

‘Tie aštuoni vaikščiai,Jeigu kalti,-tai su jais reikia pa
siekti sulig įstatymų; ir asmeniškai’aš įtikiu, kad jiems 
buff suteikta teisingas teismas.”

visiem puikiai žinoma, jog tie jaunuoliai visai ne- 
kafĖjpi buvo nusmerkti mirtin, pagal baltųjų kukluksų 
fuįipkslą.

tai juodaspalviai buržuazijos agentai susivienija 
eu g>altaskūriais fašistais prieš nusmerktudsius jaunuo
liui ir prieš komunistų varomą judėjimą už jų paliuosa- 
virįą. t į 5

Lietuviai darbininkai, energingiau stokime į judėjimą, 
kai juos išgelbėt nuo mirties kėdės; ypač gi veikliai cla- 
lywukime bendro fronto konferencijose ir mitinguose, 
kurie yra tuo tikslu šaukiami.

■ ■ r*’

Kuomet Ispanijoj buvo nuversta karaliaus valdžia, tai Į 
naujosios respublikinės vyriausybės finansų ministeris 
“socialistas” Prieto grūmodamas pasakė, kad dabar “res
publika pajėgs apsigint nuo komunistų..-,” taigi kriu- 
šins visus revoliucinius darbininkus.

^Tupjaus vespublikonų-socialistų valdžia ir pradėjo vyk
dyti savo grasinimą. Pirmutiniai josios! žingsniai' buvo 
šaudymas darbininkų ir valstiečių, sukilusių prieš baž
nyčią ir dvarininkus; o dabar Ispaniją valdantieji socia
listai ir respublikonai šaudo streikuojančius darbiuin- 
kuš; ir vien pereitą trečiadienį jie nudėjo šešis darbi- 
nifikus per streikus žuvininkų ir fabrikų darbininkų; 
sykiu jie užsiundė kareivius ir policiją terorizuoti mai- 
nierius ir kitus darbininkus, kurie tikėjosi bent kiek pa
gerinimų iš “laisvosios” valdžios.

Socialistiniai-respublikoniška valdžia elgiasi sulig Ke
renskio patarimo, kuris gegužės 27 d. iš Paryžiaus at
siuntė šitokius linkėjimus naujiems “demokratiniams” 
Ispanijos diktatoriams:

“Saugokitės bolševizmo; saugokitės slapto “profesio- 
nalių’ agitatorių darbo.... neleiskite, kad po žodžio ir 
spaudos priedanga komunistai galėtų sunaikinti ‘revoliu
ciją’.”....

Taigi Ispanijos buržuazija su socialistais ir puolasi 
sukriušinti kovojančių darbininkų judėjimą, kuris juk 
ištikro ir nuvertė karaliaus valdžią; jie susirūpinę, kad 
tas judėjimas toliau gali nuversti ir “demokratinę” iš
naudotojų diktatūrą.

Dabar valdantieji šalį buržuaziniai respublikonai ir so
cialistai nebūtų atsisakę net nuo karaliaus, bet jie bijojo 
plačios minių revoliucijos; jie djebėjo, kad tokia revoliu
cija vienu sykiu galėtų nušluoti visą buržuazijos viešpa-- 
taVimą. Todėl respublikonai su socialistais padarė nu
sileidimą, sutiko paaukoti karaliaus sostą, kad tik sutu- 
rėt-daVbininkij ir valstiečių audrą ir tuom išgelbėt kapi
talistų ir dvarininkų “tvarką.”

Stovėdami arti buvusios karaliaus valdžios, tie ponai 
tupjąus,įsisėdo į balną, kaip tik karalius nuo jo nulipo; 
o Ispanijos Kom. Partija dar buvo permaža; jinai dar ne
turėjo suorganizavus gana galingas darbininkų mases, 
kad,• nuverčiant karalių, kirst sykiu ijiįrtiną smūgį, pa
čiai buržuazijai. •' r"$ - H b i U b P J į p

Bet revoliucinis judėjimas tęsiasi; ir darbininkai, ko
munistų vadovybėje, vis kiečiau spirs prie sienos kapita- 
liztn^ ir jo lekajus socialistus. Nežiūrint, kaip respubli
konai ir socialistai šaudytų kovojančius darbininkus, ne
paisant Kerenskio patarimų,—revoliuciniai Ispanijos 
darbininkai ir valstiečiai padarys taip, kaip padarė Ru
sijos darbo žmonės, ištaškydami “demokratinį” Kerens- 
kid-režimą ir įsteigdami Sovietų Respubliką.

‘ Kas liečia buržuazinius negrų tautinius vadus ir jų ku
nigus, tai baltieji kapitalistai galėtų ramiai sau suspir
ganti elektros kedėje devynis negrus jaunuolius Scotts
boro. Walter White, sekretorius Nacionalės Sąjungos 
delei Negrų Pakėlimo, išsiuntinėjo išdavikiškus laiškus 
negrų laikraščių redaktoriams, prašydamas, betgi, kad jų 
viešai neskelbtų. Tuose laiškuose jis įkalbinėja “nekeiti 
trųkšmo” del minėtų jaunuolių pasmerkimo mirti; kartu 
jis keikia Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir komu
nistus, kam jie kursto darbininkų minias ir per demon
stracijas spiria Alabamos valstijos gubernatorių paliuo- 
suot tuos politinius kankinius.

Pataikaudami baltajai buržuazijai, tokie “tautos va
dai” iš Sąjungos delei Negrų Pakėlimo, sudaro artimiau
sius’ ryšius su atviriausiais lynčiuotojais, kaip antai, su 
“Jackson(County Sentinel;” šis gi kukluksų laikraštis 
viesąi gailėjosi, kad tie devyni jaunuoliai nebuvo iš kar

OS Valdžios Deficitas ral®s valdžios išlaidos virši-
$1,000,090,000 ja įplaukas ant vieno bilio- 

,no dolerių. Gi dar taip ne- 
: senai ta pati valdžia sugrą-

W|ASHINGTON.— Jung-|žino šimtus milionų dolerių 
tlnfcj Valstijų iždo depart-; įvairiems trustams, kaip 
,ri*Arie kad fede-' “permokėtus taksus.”

Šveicarai Darbininkai 
Sovietų Sąjungoj

Šveicarų darbininkų de
legacija, didžiumoj suside
danti iš socialdemokratų, 
nuvykus į Sovietų Sąjungą 
tapo viskuo labai užintere- 
suota, kaip praneša “Inpre- 
corr” telegrafo agentūra.

Pastaruoju laiku delega
cija buvo nuvykus apžiūrėti 
Baku aliejaus laukus ir 
dirbtuves. Pasikalbėjime su 
spaudos atstovais delegatas 
Ėgli pareiškė, kad pirma ap- 
leisiant Šveicariją jiems bu
vo pasakojama, jog jiems 
bus parodyta tik Potemkino 
kaimai (tai yra, parodymui 
įtaisytos vietos), bet jie 
atvykę pamatė, jog tokios 
kalbos neturi jokio pamato. 
Juk tai negalima išbudavo- 
ti dirbtuves, kliubus, kultū
rines įstaigas ir tt. vien tik
tai del parodymo iš užsienio 
atvykusioms žmonėms. Ki
tas delegacijos narys, 
Baumgarten, pareiškė, kad 
kaipo senas socialdemokra
tas jis buvo skeptiškas, bet 
tas, ką jis pamatė Sovietų 
Sąjungoj, pridavė jam en
tuziazmo, ir dabar jis jau 
visai kitaip žiūri į Sovietų 
Sąjungą.

Tramvajų darbininkų su
sirinkime Baku mieste de
legacijos narys Mattis, so
cialdemokratas, pareiškė, 
kad jo patyrimai Sovietų 
Sąjungoj pertikrino jį, kad 
jis ant toliaus negali būti 
socialdemokratu, bet turi 
stbti į Komunistų Partiją.

Darbininkai, nuvykę So
vietų Sąjungon, nežiūrint 
jų kitokio politinio nusista
tymo, persitikrina, kad So
vietų Sąjunga yra darbinin
kų tėvynė.

Carai ir Popiežiaus 
Enciklika

Prelatas J. Maironis, kal
bėdamas kunigų seminari
joj, Kaune, gegužės 15 d., 
apie popiežiaus- Leono XIII 
enciklikos 40 metų sukak
tuves pareiškė: “Net ne
rangūs rusų carai leido ją 
savo valstybėj skelbti.”

Vien tik tas parodo, kad 
ta enciklika naudinga ca
rams ir kapitalistams.
z Kokiam gi tikslui popie
žius Leonas XIII išleido sa
vo encikliką? Gynimui iš
naudojimo sistemos ir pa
laikymui darbo žmonių toli
mesnėj vergijoj. Tokiam 

Ipat tikslui savo encikliką 
išleido ir dabartinis popie
žius. ■ •

Prakalbos Bažnyčioj >'
Lietuvos fašistų organas 

“Lietuvos Aidas” gegužės 
11 d. laidoj rašo:

Gegužės mėfi. 3 d. Panedėlio 
.bažnyčioj (Rokiškio apskr.) 
kpnigas leido Studentui Ed- 

'mundui Binkevičiui sakyti 
prie didžiojo altoriaus mitin
gines prakalbas.

Kadangi tas studentas 
kalbėjo už klerikalinių fa
šistų politiką, tai smetoni
niai fašistai tuomi labai ne
patenkinti. Ir už tai “Liet. 
Aidas” smerkia tokį kleri
kalų žingsnį. Bet klerika
lai kad ir “dievo name,” 
prie pūt didžiojo altoriaus, 
kiek tik galėdami varo savo 
politiką-.

Apie Dorą 
Katalikiškoj Lietuvoj

Kunigų organas- “Drau
gas” dejuoja, kad katalikiš
koj Lietuvoj dedasi “baisūs 
dalykai.” Girdi,

Baisus nedorovės vėžys ėda 
ne tik atskirus asmenis, bet 
įsibriovė ir į šeimos šventovę. 
Užpernai buvo užregistruota 
Lietuvoje apie 2,000 sifiliu 
sergančių, pernai užregistruo
ta apie 1,500 negimusių kūdi
kių nužudymų, povainiHių už
registruota 4,282. O kiek lie
ka, nežinomų ir neregistruotų ’ 
Šeimynų išsiskyrimai jau nie
ko nestebina. < f Inteligentas 
žmogus drįsta laikraštyje pri
sipažinti gyvenąs su svetima 
žmona, o savąją su vaikais pa
metęs. Baisūs tai dalykai, bet 
jie yra tikri. Laikraštis, ir 
tai valdžios leidžiamas; išdrįs
ta įdėti kažkokios knygos skel
bimą apie vedybas, “kur pa
moko, kaip išvengti nepagei
daujamų vaikų...”
Kunigai džiaugiasi, kad 

Lietuva katalikiška. Ten 
pilna kunigų ir davatkų. Iš 
visų kampų eina maldos die
vui. Bet dievas taip aplei
dęs katalikišką Lietuvą, 
kad ją “nedorovės vėžys 
ėdąs,” kaip dejuoja “Drau- 
gas.”

Reiškia, katalikų bažny
čia visai bejėgė dorovės 
sikepijimo srity.

Ir kaipgi Lietuvos žmo
nės tikės kunigų skelbiamai 
dorovei, kuomet jie mato 
didžiaūsią. ištvirkimą klebo
nijose. Juk tik nesenai 
pralotas Olšauskas viešai 
parodė, kokiam supuvime 
paskendus kunigija.

Prie to Lietuvos buržua
zinė priėšpaudū puldo žmo
nes dorovėj. Vargas, skur
das nustumia šimtus mergi
nų į prostitučių eiles.

MONTREAL, CANADA

Bosų Kova Prieš Bolše
vizmą

j Priėmus darban ir nors 
per šnipus sužinojus, kad 
esi bolševikas ar jų simpati- 
kas, tuoj aus lieki tokiu ap
šauktas prieš darbininkus, 
kuriems būdamas geru ir 
pavyzdingu įgauni jų sim
patijos—pritarimo. Matyda
mi tai, bosai atleidžia iš 
darbo, o likusiems įgrasina 
bolševizmo baubu ir atleidi
mu iš darbo, manydami 
tuom atgrasinti nuo kairė
jimo, bet veltui.

Išalkę nuskriausti darbi-, 
ninkai jų nebeklauso.
Darbininkų Neveža Elevei- 

toriu
C. P. R. gelžkelio stoty 

[darbininkų, nors ir. keleivių, 
neveža eleveitoriu. į stotį, 
liepia laiptais lipti. Mat, 
jiems darbininkas žemesnis 
už gyvulį, kurį kapitalistai 
augščiau stato už darbinin
ką.

Puiki “demokratija”!
A.

$190,000 Turtuolei, o
Nieko Badaujantiems

NEW YORK.— Teisėjas 
Davis paliko $100,000 savo 
seseriai. O ta panelė ir 
taip turtinga. Tuo tarpu 
tūkstančiai darbininkių 
merginų ' ’New Yorke L ba
dauja. . ,. •, 'f.

Pruseika ir Opozicija
Dabar dalykai stovi sekamai: 

Dalis opozicijos jau senai grį
žo į savo vėžes—prie Partijoj. 
Kitos dalys dar grįžta. Bus 
draugų, kurie dar .sugrįš vėliau. 
Blėdies jau padaryta gana 
daug. Oportunistinis elementas 
eis lauk iš mūsų judėjimo, dalis 
pasiliks—kiti pasitaisys.

Kokia Pruseikos buvo rolė šioj 
opozicijoj? Reikia pasakyti, 
kad jisai pirmutinis davė pa
grindą aiškiai kristalizacijai ir 
platformai šios opozicijos.! . Iš 
Pruseikos straipsnio padaryta 
išvada, kad “Laisvės” suvažia
vimas “nelegališkas“. Jisai, 
kaipo įtakingas žmogus, dau
giausia suklaidino ir gerų dar
bininkų. Pruseika > pareiškė, 
kad C. B. “neturėjo didžiumos 
suvažiavime.” Pruseika kal
bėjo gana daug ’prieš Centro 
Biurą ir “lietuvišką vadovy
bę, ’ ’ bet nieko nepasakė prieš 
tą Butkaus šlamštą, kuris šau
kia: “šalin komunistų Partijos 
narius” iš direktorių. Jisai nie
kur nepasmerkė, kad tas pa
reiškimas yra priešpartinis, 
kad jisai tik “bankrūtą“ mato 
Partijoj. Tad Pruseika eina 
ranlša rankon su Butkaus vado
vaujama opozicija.

Pruseika .savo raštuose “Vil
nyje” daro save kankiniu. Gir
di, kad jisai buvo užpultas. Ji
sai sako:

“Kuomet kilo ta žiauri bata
lija prieš mane, kuomet del 
mano labai lengvo straipsnio 
apie ‘Laisvės’ šėriniiikų suva
žiavimą pasipylė begalinė vir
tinė straipsnių ir pareiškimų 
per abudu dienraščiu, maniau, 
kad visgi bus kada nors rube- 
žius. Jo nėra.” v

Kas pradėjo šį “karą”? Kam 
reikia būt kankiniu? Jei Pru
seika bijo kovos, tai kam rei
kėjo tą kovą pradėti? Juk Pru
seika pats pirmutinis išėjo su 
oportunistiniu straipsniu kaip 
tik po ' “Laisvės” suvažiavimo 
prieš Partiją—už opoziciją.

Ar vietoj' buvo' Pruseikps 
straipsnis? Suprantama, 'kad 
ne. “Laisvės” suvažiavimas 
įvyko po Partijos direktyvomis. 
Partija užgyrė “Laisvės” suva
žiavimą. Gi Pruseika, išėjo 
prieš. Pruseika nėjo į Partiją, 
nei į Centro Biurą su savo “ne
aiškumais,” bet į platųjį svie
tą. Komunistas su tokiu raštu 
nieku būdu negalėjo išeiti. San- 
itikyj su skloka, opozicija, Pru
seika nė vieno žodžio nerado 
pasmerkimui tos sldolcos, o tris 
špaltas’ prirašė prieš Partiją, 
prieš Centro Biurą. Ar tai 
lengvas rašinėlis?

Vadinasi, jau duota signalas, 
kad darbininkai netikėtų “Lai
svei.” Girdi, čia neviskas taip, 

' kaip mūsų spauda rašo. Tai 
laikraščio ir Partijos diskredi
tacija. Bet Pruseika tiki ir 
už gryną pinigą naudoja savo 
straipsny j ir prakalboj priva- 
tišką draugo Buivydo laišką.

• Vadinasi, vieno iš tų, kurie or
ganizavo tą skloką. Tuo laiku 
Buivydas dar buvo neaiškus. 
Sunku net įsivaizduoti, kad va
das darbininkų nesiskaito su 
tuom, ką rašo “Laisvė,” netiki 
C. B. oficialiams pranešimams, 
bet jisai tiki opozicijos drau
gui, kurio nusistatymas tokia
me atsitikime nieku būdu ner 
galima imti bešališku.

Todėl Pruseika labai apsiri
ko. “Laisvės” laidoje, už bal. 
21 dieną; apie tą savo laišką 
Buivydas rašo: 1

“O juk po tokios kovos ir 
persilaužimo, aišku, kad beša
liškumo nebuvo. Buvo vietomis• 
pana persūdyta, o kaip kur ir 
gerai persūdyta” (mano pa- 
brėšta—V. B.).

Reikia labai stebėtis, kad 
Pruseika negalėjo suprasti, kaip 
įvertinti tokio draugo laišką, 
šitokiomis informacijomis rem
damasis Pruseika rado sau ga
limu rašyti prieš C. B.

Tad šitas Pruseikos raštas 
buvo ne menko vertės raštas, 
bet pati platforma dabartinei 
opozicijai. Taip galėjo nurašy
ti tik oportunistas. Ii’ tas raš
tas gana daug blėdies padarė 
judėjimui. . \

Didėji “Investigacija”
Kas viršuj sakyta, tai dar 

tada Pruseika kalbėjo, kad Par
tija “nėra informuota gana ge
rai apie lietuvių padėtį.” Duo
ta visuotina “investigacija.” 
Pruseika pribuvo į Partijos 
Centro Komiteto posėdžius. Lai
kyta susirinkimai, daryta “ty
rinėjimai.” Pruseika kalbėjo, 
kiek jisai norėjo. Vienok po 
tų visų “tyrinėjimų” Partijos 
pareiškime mes skaitome, kad

“Opozicija prieš Partiją jos 
lauko pusėj vadovaujama rene
gato Butkaus,, gi iš vidaus ji 
remiama ir: direktuojama drg. 
Pruseikos. Pasakymas, kad jie 
kovoja-tik prieš Partijos lietu
vių Biurą, arba tik prieš me
chanišką Partijos Apntrolę, bū
dami lojalūs Komunistų Parti
jai ir Komunistų Internaciona
lui, yra tik maska ir priedanga, 
po kuria jie nori labiau suklai
dinti lietuvius darbininkus.”

Tai taip pareiškė Partija, 
kuomet padarė gerą “tyrinėji
mą,” kurio pats Pruseika reika
lavo. Vadinasi, ne tik C. B., 
bet ir Partija mato, kad Pru
seika eina oportunistiniu keliu. 
Negana to, tarė savo žodį ir 
Komunistų Internacionalo Pild. 
Komitetas. Pruseikos klaidas 
mato ir Lietuvos draugai, pri
tyrę revoliucionieriai, kaip An- 
garietis, Kapsukas. Rašė drau-
gai: Julius Daubaras ir P. žak 
pis. Buvo pareiškimas ir kitų 
Maskvos darbininkų ir Lietuvos 
Komunistų Partijos. Vienok 
Pruseiką neįtikino, kad jisai 
klysta. Jisai pasirinko kelią 
netaisyti savo klaidas, bet eiti 
laukan iš Partijos.

Paskutiniai Pruseikos raštai 
jau pasirodė po visų tų “ištyri
mų” ir minėtų pareiškimų. Ji
sai nėjo su Partija,'bet su “ge
rais savo draugais.”

Pruseikos Linija
Pruseika neriša klausimus, 

kad ir lietuviško judėjimo, kaip 
kad komunistas turėtų daryti. 
Jokia analize dabartinės padė
ties. pa jį nėra. Jisai šliaužia 
paviršutiniai apie “gerus drau
gus”. Pruseika sako, kad 
“šmeižti tokius ištikimus drau
gus ir sįmpatikus mūsų judėji
mo kaip kad šarkiunas, Morkū
nas, Viešis, Matukaitis, Kairys 
ir Jakas, reiškia sužiniai silp
ninti mūsų eiles. Tą gali dary
ti tiktai žmonės, kurie nori, 
kad mes turėtume juo daugiau 
priešų, o kuo mažiau draugų.” 
Dar prideda Seną Vincą, Pauk- 

ištį ir kitus.
Tai branduolys Pruseikos 

straipsnių. Paprastam skaity
tojui tikrai gali atrodyti, kad 
Centrq Biuras labai kvailai el
giasi, jei stumia nuo savęs vi
sus simpatikus. Bet juk taip 
nėra. Kas gi šmeižia “ištiki
mus draugus”? Niekas! Ar 
dabartiniuose mūsų ginčuose 
varoma kokia nors kova be rei
kalo prieš draugus? Nieko pa
našaus? ' Dabar eina kova tai 
•prieš tuos draugus ir renega
tus, kurie kovoja prieš Partiją. 
Tiesa, tie žmonės dar sakosi, 
kad ji nekovoja prieš Partiją, 
bet jie kovoja prieš Partijos li
niją. Kovoja prieš Partijos re
voliucinę taktiką. Tai vis tas 
pats; kad jie kovotų ir tiesiai 
prieš Pąrtijąi. i “ ’

Kaip stato klausimą Prusei
ka? Jisai sąįo,‘kad “šmeižia
ma ištikįmi draugai,” bet nepa
sako, kaip jie, šmeižiama, už 
ką? Jei tie geri draugai išeina 
prieš Partiją, prieš jos liniją, 
tai ką reikia, daryt Partijai? 
Jei tie “geri draugai” jau nu
eina taip toli, kad bando net 
laikraščius plėšti iš komunisti
nės vadovybės, tai, Pruseikos 
manymų, Partija dar neturėtų 
nieko sakyti, juos nekritikuoti. 
Partijos linija nėra tokia. Par
tijai yra tie draugai ir simpa- 
tikai, kurie už ją kovoja, jos li
niją vykina gyvenimam

(Bus daugiau)
- - - . ■

SKAITYKIT IR PLATIN
KI “LAISVĘ”
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Ministeris Nešiojasi - 
“Laimingą” Bulvę

Gegužės 15 dieną Housto-" 
ne, Tex., kalbėjo Darbo de
partment sekretorius (ar
ba ministeris) W. N. Doak. 
Savo prakalboje jisai papa
sakojo, kas jam pagelbėjo 
atsiekti tą augštą vietą val
džioje, ir abelnai, kas jam 

! suteikė geriausių progų gy
venime. Doakas nupasako
jo, jog geriausiai jam pasi
tarnavo tai bulvė—papras
ta, airiška bulvė. Tą bul
vę, jis sakėsi, visuomet prie 
savęs nešiojasi, taip jog to
ji net susiplojusi ir blizgan
čiai nusitrynusi, kišeniuose 

| besimataškuodama. Ta bul
vė tai jam visokią laimę at
nešanti. Sulyg Doako, tik 
laikykis prie savęs bulvę, 
tai nei tave reumatizmas 
griebs, nei koks kitas ant
krytis pasitaikys. “Net ir 
nuo neurastenijos” bulvė 
esanti “pamačlyva”, paties 
ministerio žodžiais tariant. 
Ta bulvė tai jam pagelbė- 
jusi ir ministeriu patapti.

Ar tai ne “puikus” mūsų 
šalies Darbo ministeris?!
Bedarbiais tai jau tikrai 
lengva jam apsirūpinti: 
įsakys kiekvienam bedar
biui žalią bulvę kišeniuje 
nešiotis, tai apie darbą 
jiems nei svajoti nereikės— 
[visokios laimės ant jų drib- 
te įdribs...

Tai tas pats ministeris, 
kuris pasiryžęs milionąsve- 
turgimių . išdeportuoti. 
(Apie minėtą Doako prakal
bą pranešė United Press ži
nių agentūra, geg. 15 d. — 
Imta iš - World-Telegram.) 

x b. .
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Marconi Apie Ateities 
Elektros Stebuklus

Senatorius Marconi nese
nai Londone priėmė spau
dos atstovus ir, klausinėja
mas, kai ką papasakojo 
apie netolimos ateities elek
tros stebuklus.

Ultratrumposios bangos, 
kurias pats Marconi dabar 

'atsidėjęs tyrinėja, padary
siančios didžiausią pervers- 
:mą žinių perdavimo srity. 
Tų bangų reikšmė nesenai 
buvo pademonstruota Lon
done. Su penkiolikos' met
rų Ilgio bangomis susikal
bėta su Indija ir Australija, 
o su Italija užteko tų bangų 
devynių metrų ilgio. Svar
biausias dalykas, vartojant 
tas bangas, yra slaptumas 
ir taupumas. Mat, tos ban
gos per septintąją dalį se
kundės aplekia aplink visą 
' žemę.
i , Bangos eina tiesia link
me per augštumas ir žemu
mas ar per žemės vingius. 
[Jas galima naudoti ir kaip
“tiesioginį sujungimą” tele- 
fonuojant, o jų stiprumą ir 
linkmę galima tiksliai ap
skaičiuoti. Vadinasi, tik tas 
galės bangas priimti, kas 
žinos jų ypatingumus, šiaip 
klausytojams jos bus nepri
einamos. Jų neįveikia nei 
blogas oras, nei drėgmė, nei 
miglos. Del to trumposios 
bangos galės padėti išveng
ti laivų ar aeroplanų ^susL 
dūrimo, nes jos' nugali ir 
tamsą.

Marconi pareiškė, kad ne
betoli tie laikai, kada lėktu
vus galės valdyti iš tolo su 
elektros bangų pagelba. 
Bandymai jau davė gerų 
rezultatų. \
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Laisvė, Laisvė

Mūsų Organizacijos Reikalais Rytojaus”—vieno veiksmo ko
medija ;
vieno veiksmo; “Kova 
jas”—keturių veiksmų 
“Spartakas”— keturių 
istorinis braižinys.

Kaip matote, tai mes .suminė
jome apie 14 veikalų. Supraiv- 
tania, nevisi jie galima vaidin
ti šį sezoną, nes jau daug jų 
vaidinta. Naudokitės, draugai,

“Maratas”— dram a, 
Už Ide- 
operetė; 
veiksmų

Pavasaryje t

Suliepsnojo šaltas plienas, 
Suliepsnojo širdys jų!. . . 
Ir raudonos ugnys švito 
Iš šaltų drėgnų skiepų . . . 
Iki vieno, iki vieno 
Jus galingi milžinai! 
Stvėrėt šaltą, kietą plieną 
Ir liepsna virto jisai! 
Jūs laimėjot, nes kovojot 
Su liepsnojančiais ginklais; 
Mes gi rengiamės į. kovą 
Norim sekti jūs takais.

5-1-1931

Skuba sniegas pakalnių upeliais 
Nešti sapną speiguotos žiemos; 
Laukų rudos kupros jau kyšo 
Ten, kur saulės patenka šviesos. 
Revoliuciją saulė padarė: 
Vienus naikina—kuria kitus! 
Ir kasdieną vis naujus ir naujus 
Ji atskleidžia gamtoje vaizdus!. . . 
Kas glūdėjo nakties tamsumoje 
Arba sniego priklotas šaltai, 
Nūnai šilumą, šviesą išvydęs, 
Spėką gimstančią rodo drąsiai. 
Tik žmogus, pats lėčiausias gyvūnas,

i, —
Puslapis Trečia*

Pasirengę prie Didelio ir [choiams' yw» priimtos,' kolite

Sunkaiis Darbo
kia norėti, reikią imti daugiau 
aktyĮviškumo susirinkimuose. I 
Reikia pasistatyti sau klapsi—| 
mą, (kad “aš 'šaukiamam susi
rinkime esu labai reikalingas”. New Britain, Conn. 
Gal mūsų proletmeno draugai 
ir draugės pasistatys sau klau- Vilijo 
simą, kad “paskutiniu laiku aš pašarinį 
esu užsigavęs.” 
tų taip manyti, 
susidūriau su paskutiniu vei- Į 
kalu šiame sezone, statant “Al
kani [žmonės”, 19 d. baland., 
tai persitikrinau, kad tokią pa
dėtį ilgiaus negalima toleruoti.

Sezonas užsibaigė, bet atei
tyje turime tvarkytis energiš- 
kiau. : Jei rašyčiau kas neįvy
ko, tai taip būtų nelogiška 
elgtis; Dabar aiškiai visi ži
note mūsų pačių įvykius, to
dėl ir slėpti nieko jau nerei
kia. [ Dabar galime pasidisku- 
suoti.l Galima pajudinti dau
giau tų padarytų klaidų ir vei
kimo sežonui atėjus reikia tai
syti jąs.

Paimkime veikalą “Alkani 
žmonės,” kurį statėme vėliau
siai; veikalas savo vertę turi, 
ypač šiame bedarbės laike. Ir 
tai sfatemė mūs 
joms—A.L.D.L.D. 52 
D.S. 17 kp. Nors veikalas 
loštas neblogiausiai, bet buvo ir, t : 
paklaidų. O kodėl jų buvo?!veikimui. 
Todėl, kad vos tik prašvitus pa
vasariui, jau pas lošėjus ener
gijos dalyvauti praktikose kaip 

I ir nebuvo. Veikalas ilgas; vie
ni ateina į vienas praktikas, tai 
kitų nėra; tie ateina, tai vėl tų 
nėra, kurie pirmiaus buvo. Na, 
tiek to, kurie .jau nesilankė ak
tyviai, bet ir tie, kurie lankėsi, 
nors nevisi, kaipo menininkai, 
neėmė aktyvumo veikimo; loši
mas ateina savo keliu, o čia, 
laike praktikų tas neužsilaiky- 
mas.

Kiti vėl vėluoja, ot, mano ro
lė pabaigoj veikalo, tai kągi 
aš ten darysiu į laiką nuėjęs. 
Kuomet pradeda rengtis porą 
valandų vėliaus, negu paskir
tas laikas, tai sakau, anarchi- 
;ja, daugiau niekas. Būtų dar 

is. Geras veikalas, isto- pakenčiama, jei suvėlavus už
tūri gana geros muzikos, silaikymas ‘

Gal nevisur bus galimą įas nelemtas , įprotis, ausinė įra# 
“išpažintis”; vienas praktikuo- __
ja, kiti klausinius stato: “kur(-ĮUS tikslus pradeda vykinti gy-

Lyg bejėgis, bejausmis būtų: 
Vargsta, skursta ir skriaudžiamas tyli, 
Tarsi nieko jisai nejaustų!. . .
Mat, priprato, tur būti, iš seno 
Prie ramumo ir skriaudų naštos; 
Bet ramybė ilgai negyvena 
Ir .audra po ramybės užstos!
O audra galingesnė už tylą, 
Kuomet kerštas už skriaudas liepsnoja! 
Ir jei liaudis pavergta sukyla, 
žus visi, kas į pergalę kelia pastoja!. . .

l-IV-1931

Laisvė, laisvė ir dar laisvė, 
Laisvė švėnta—amžina, 
Tu didinga pakeleivė, 
Tavo skaisti šypsena.

O atskrįsk greičiau į mano uostą, 
Suplasnok savo sparnais 
Ir įsėsk į širdies sostą, 
Nuramink šviesiais vaizdais..

Šiandie skundą tau siunčiu;
Puošdams kelią meilės grožiu,
Tau vainiką aš pinu, 
O sulaukt vis negaliu.

Lai ramina vėjas širdį, 
Nešdams laisvąją dainelę;
Tegu puošia šypsena varguolį 
Skausmo ir kovos dienelėj.

Asmikas

Mūsų raginimai šiek tiek nešim, kuriuos veikalus galima 
veikia. Laisvės Choras iš Bo- gauti Proletmeno Centre. Da- 
stono prisiuntė penkinę meti- 

už 1931 metus. 
Draugai, tu- 
organizacijos

nįų duoklių 
Tai labai gerai, 
rite pasirūpinti 
reikalais dabar, kol dar visa 
“dūšia” mes nesame atsidavę 
išvažiavimams. Užėjus karš
čiams, mes galime visai pa
miršti savus reikalus. Tad žiū
rėkite, kad viskas būtų tvar- jų veiksmų; 
koj.

Tv n. • i _ _ ■!kiu atidengimų; “MusmirėsIš Chicagos draugas Krakai- ų. .f .x- - i dviėjų veiksmų vaizdelis, 1tis mums rašo: “Įdedu penkinę. . ■ ■■. . . -----
Tai metinė duoklė už 1931

lis šių veikalų jau aplošta, bet 
ne visi jie vaidinti visose kolo
nijose. Draugai gali dar pasi
naudoti tais veikalais, kurie nė
ra vaidinti jūsų kolonijoj.

!------------------------- -- -- ---------------------- -------------------, -----------------O""?

“Nebaigta Kova”—operetiš-1 tais veikalais, kurie dar nėra 
ka melodrama; “Darbas Lai-[vaidinti jūsų kolonijoj.
mėjo”—vaikams veikalėlis, dvie-j “Spartakas” dar visai naujas;

- ■ “Priešai”—melo-i veikalą
drama, keturių veiksmų, pen- j rims, 1

vai- ii vaidinti, bet visos didesnes 
kams skiriamas; “Vėją’ Sėji, kolonijos turi vaidinti tą veiką- 

i”— trijų veiksmų '
drama; “Fabrikantas ir Darbi-' Centro Biuro Posėdis 
ninkas”—trijų veiksmų drama;

i “Buožės”— drama-tragedi ja,
trijų veiksmų; “Karo Aukos”— 
keturių veiksmų drama, Iš Lie- posėdi 
t u v o s gyvenimo k a ro 
metu; “Mes 
drama; “Už Dievą ir Tėvynę”! 
—drama trijų veiksmų; “Ant!

A metus nuo A.L.P.M. Teatro 1- Audrą pjausi 
$nos kuopos iš Chicagos.” šitas į 
laiškas mums naujiena, nes iš į 
Chicagos mes labai mažai gau
name laiškų nuo mūsų orga
nizacijų. Na, o Chicaga, tai 
meno centras.

Draugas Bendokaitis mums 
rašė, kada jiems reikėjo 
“Spartako.” Bet jo laiškai, tai 
tik pabarimai. Ir dabar, drau
gai chicagiečiai mus labai ba
ra, kad “negauna” iš Prolet
meno Centro Biuro laiškų. • 
Na, bet kaip gi mes juos ra-! (Pabaiga)
šysime, kad mums jų niekas1 
iš Chicagos nerašo ? [ Bendros Išvados

Visgi reikėtų pamesti “ožius : Veikime
varinėti,” o imtis darhjo. Mesi 
jau keletą kaitų *eip. j turime dėti visas pastangas pra-1 galime gerai išsilavinti, suloš nhmn fri Aniiia nvfl Q m 1 IznG- I x "

Draugai, sekmadienį, gegu
žės 13 d. įvyksta Centro Biuro 

, 10 vai. ryte, ‘‘Laisvės’' 
name, Visi draugai ir draugės 

ir Jie”—liaudies būtinai dalyvaukite.
V. Bovinas, 

Centro Sekr.

T

(sija veikia ir sportu srityje, 
[čia irgi!čliorai turės parodyt,! 
‘katras katra sukirs. Mūs cho-! 
■ro sporto skyrius'irgi jau ren-1 

žieminį ir pa-' ginsi išvažiuoti į ežerus daryt 
jau užbaigė. ■ 
davė du pa- 
suvaidinta o-pas mūs gerų dainininkų smar-( 

Ponas susirgo. Tai V. Matulevi-;
- • | cinkas, negalėjo dalyvaut nė-i 

'paskutiniame parengime; tąsi 
pajusta, kad’ beisų tarpe pasi
darė spraga. Bet sveiksta. Rei- ■ 
kia pažymėt, kad šis vaikinas i 
yra geras sportininkas. Vili-Į 
jos Choras numato ir sporto; 
laimėjimus Dainų Dienoj.

. , Pr. Naunčįkas.

> Choras
sezonąv

mėnesi
. Tapo
Šienapjūtė” ir

su pagelba Lais-I

idilių 1C11IYU CVO

Klaidinga bū-'Gegužės 
Bet kuomet1 rengimu, 

iperetė “1 
Dauganoris” : 
vės Choro iš Hartfordo. Šiuo
se dviejuose parengimuose mūs 
choras išdainavo savo daine
les, kurių gana daug buvo su- 
simokinęs. Labai svarbu pa
žymėti tas faktas, kad dainos 
didžiumoj buvo darbininkiškos, 
tik su visai maža išimtimi.

Tame garbė priklauso drg. I 
V. Visockiui, choro mokytojui, 
kad jo pastangomis tai buvo, 
nuveikta. Taip pat negalima 
nepažymėti ir to, kad choro 
tvarkymo komisija irgi dėjo 
pastangų, kad choras išlaikytų 
savo liniją. Paskutiniu laiku 
komisijoj daug dirbo drg. V. 
Jokimas, kiti irgi daug prisidė
jo visame kame.

organizaci-' Veikimo sezone daug buvo 
kp. ir L. laikyta veikiančiojo komiteto 

L1_ i posėdžių, kuriuose buvo išdir- 
1 bti planai tolimesniam choro 

Sekančiam sezonui 
į komisiją įėjo daugiau jau
nuolių, kuriems tik ir pridera 
dirbti prie choro, nes nuo jau
nimo darbštumo choras ir pri
valo pasilaikyt.

G eg. 15 d. laike praktikų, 
lankėsi atstovas nuo Conn, 
valstijos Chorų, drg. P. Ma- 
saitis, ir pareiškė, kad cho
rams yra patiektas’dienotvar- 
kis, kokias dainas chorai turės I dainuot sekamoj Dainų Die
noj. Kadangi drg. V. Visoc
kis irgi toj pačioj komisijoj, 
tai padarė įnešimą, kad dai
nos turi būt dainuojamos to
kios, kokias patiekė virš minė
ta komisija. Todėl aišku, kad 

t choras turės rūpestingai ir 
išlinkiai dirbti, kad susimoki- 
nus tinkamai sudainuot. Be,| 
abejonės, kad ir kitus chorus | 
niekas kitas laukia, kaip tik'I

rimtesnį būtų, bet įas pats, kaip ir Vilijos Cho
ausinė Jeigu Chorų — • ■ -- 

!jau stojo ant kojų ir užsibrėž-
buvai”, “ką veikei

plaukimo manevrus.
Pastarosiomis dienomis vie

Jūssj Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

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

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

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

H

Komisija j|
- ■■ I.

pitiucua vynmui g
veniman, tai aišku, kad šių |

Maži kūdikiai gatvėse sušvil- metų Dainų Diena bus žymiai i | 
pė, tai visi prie lango. Ar ne skirtinga nuo visų pirmiau bu- I
taip, draugai, yra pas mumis vusių panašių piknikų, 
buvę. Jei mes ką dirbame, 
tai nenutraukime minčių. Ne
darkykime veikalų nežmoniš
kai, nemindžiokime proletme
no veikimą po kojų, žinoki- 
me; kad mes varginame kitus ; 
ir patys save. O tikro gyvo,

I

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY325 E. 14th STREET, Near 1st

Ifinrdymas, sutaisymas, sustat.ymaB, »Upra«t 
ir planą automobilio; jnokinahi dienomis 
Mokytojais yra žymū« ekspertai—L.* TICHNIAVJČIUS, B. _. _____ 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryta 
Iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. ik> pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
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Trumpu laiku išmokiname 
viską , kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Ffaktika ant vietos.

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

J. VAITKUNAS ir kiti.

Todėl visa progresyviška 
Conn, valstijos visuomenė tu
rėtų susidomėti ir laukti tos 
dienos, kur chorai pasitiks vi
sus su savo naujai išdirbta 
programa.

Kaip matote, dainos jau
THE COLLECTED WORKS OF

Bell Phone, Poplar 7545

Laisniuotas Graborius

GRABORIUS-UNDERTAKER 
ižbuioMinuojh tr laidoja nutnirusiua ani 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukite* pas inane. Pan mane 
galite gauti lotua ant visokių kapinių kuo 
aerfauiioae viotona ir už žemą kainą

M

U

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street

030

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

Užbaigus Žieminį Sezoną Proletmeno Veikime jtaip "netvarkiai elgdamiesi.! 
_____________ , [Juk menas toks pat visuome-!

j reikia veikalas pradėti, valdy- gyvenimo produktas, kaip 
!bos nariai saukia susirinkimą, terialės gamybos produktas; 
j ateina susirinkimo laikas,^ rei- j)abar) atėjus vasaros sezonui,

1 mes turime neiškrikti, bet pa- 
Kaip mes studijuoti veikalų prasmę, jų

tinkamumą. Turime veikalą 
ti veikalą, kuomet mes neno-1 “Spartaką”. Būtinai reikia per- 
rime nei spręsti apie jo turinį, skaityti, susipažinti su juo. 
tinkamumą darbininkišk. scenai. Pageidavimas yra jį statyti ru-

AO.A. ft>* V*.v* j --------e--------- 7 WUL1C CV JY V V - j
kuomet valdyba su režisieriais viai dalyvauja lošime, turi su 

(apgalvoja vieni ir vėl toliaus juo susipažinti. Kuomet visi 
[“važiuoja.” Ir dar jie turi proletmeno 
sukti savo galvas, kaip nusi- sįaj stosime 
žeminti prieš tokį ar tokią lo- j
šėją, kad imtų rolę; mat, me- daugiau nudirbsime.
nininkas neima dalyvumo su- dirbant kur kas bus lengviau, 
sirinkime, o darbas visgi turi mes jokių sunkumų nejusime, 
būti atliktas. į0 visuomenę užganėdinsime,

Kartais ir '
priprašai paimti rolę, tai dar 
turi režisierius padaryti lošė
jų “egzaminą,” kurie nelanko 
susirinkimų. Pastato eilęklau-i 
simų: kas daugiau lošia? ko-; 
kios'ypatos? • kada kiti roles: 
gavo? ar jie visi geri ir tin
kami? Kuomet į tokius “eg
zaminus” režisierius ką atsa
ko, tai nei nesijusi, kaip į ki
šenių rolę turėsi į sidėti; ir tik

I et lt; 1 liet bUOU lllAllllU JLČVIIYCVO, AVI

I kia kalbėti, padaryti aktorių
Mes, proletmeno 4 kp. nariai, | SQragas, 0 jų nėra

chicagiečius, prašydami koo-| . . . , _ , ., .
peracijos, bet jos nėra. Ir vie-! vedimui nuomones, kad bile ko- 
ton to, dar gauname nepama-'kio veikalo perstatyme imtume 
tuotos “kritikos,” tai nedaro I Pat>’s menmkai didžiausią atsa-

Draugai, homybę. Kuomet i ’ v“Kuomet 
veikalą reikia susieiti į prolet 
meno kuopos susirinkimą, iš'

riaudos mūsų menuk
padėkite mums, duokite pata
rimų, duokite raštų į meno . . . . .
skyrių, dainų, veikalų. Na, ta- diskusuoti, išlukštenti, tuos tru- 
da galite ir barti. Duokite j kūmus, kokius padarė lošėjai 
konstruktyvės kritikos. :an^ scenos. Lošėjai patys turi 

Dabar atrodo, kad draugai: pasistebėti, prie to, režieieriaus 
chicagiečiai laikosi ve kokios Į h* gi nurodys klaidas. Pašali- 
nuomonės: Kuomet mes turė-in^ai kad ir nenoriai, ir gi turi 
jome Sąjungos centrą, tai dir- padalyti pastabų. Nepaisant, kas 
bome ir daug gerų darbų nu- klaidas darytų; lošėjai, sufleris, 
veikėme. Gi dabar—jūs dirbki- režisierius, jas reikia pastebėti, 

k te, o mes pažiūrėsime,-ką jūs ! Neturėkime tos minties, kaip 
galite? " dabar yra, patys pasidrąsiname,

Tokia nuomonė nėra gera, kad viskas gerai buVo* atlikta, 
toks nusistatymas yra klaidin-'tai ir užbaigtas dalykas. O 
gas. Eikit šią talkon! 'jau po perstatymui, tai tiek ir

—:— tematysi aktorių... Turėkime
Draugas iš Akron rašo, kad tą mintį, kad yra buvusių gerų 

ten jau likvidavosi vaikų cho- mūsų draugų ir draugių, kurie 
•relis. Organizacija priklausė 
prie Meno Sąjungos, tad liku
sį iždą draugas M. Balinch 
prisiuntė A.L.P.M.S. Centran.

Negerai, kaęl vienetas, vai
kų choras, reikėjo likviduoti, 

k,bet tuo pačiu prisiųsta $22.56 
bus gera parama Proletmeno 
Centrui.
Meno Centre G artima gauti Se
kami Veikalai

Kaip kurie draugai jau bė- 
davęj.a apie veikalus sekančiam 
sezonui. Gerai, kad rūpinas 
savo reikalais, čia mes sumi-

nulošiame Ar gi tai yra geras dalykas, denio sezone; tie, kurie akty-

Kuomet visi 
veikime atsidėju- 
darban, tuomet i 

mums daug geriau seksis ir 
. Ir visiem

taip atsitinka: kuri gražėsis lietuvių prolet- 
>4-; 4-ai rinv meno veikifriu. ■ ' ■ ■

lošdavo sceniškus veikalus, da
bar jie tik del gyvenimo aplin
kybių nebestovi mūsų eilėse, (todėl, kad režisierius jiems su-) 
Bet vienok jie prisižiūri atšilan-' 
kę kaip sceniški mūsų rateliai 
sukasi, todėl ateityje stiprinkim 
savo eiles, ir proletmeno sceną. 
Jie prisižiūrėję kaip mes to
kie pat^darbininkai, turime pa
siryžimą gyvai vaidinti pro
letmeno scenoj, atliekame jos 
reikalaujamus uždavinius, tai 
kurie mylės dailės darbą, tie 
ateis prie mūsų ir stos prie vei
kimo. O ne taip, kaip iki šiol 
buvo toleruojama. Kuomet

sirinkimo viso protokolo neiš- 
skaito. O dar kiti “magary
čioms” paįvairins sekančiai: 
“neimsiu jokios rolės, nėr lai
ko, turit geresnių, didelio čia 
daikto” ir t.t

Argi tai nėra prasižengimas 
prieš proletmeno veikimą? 
Su tokiais nariais reikia elgtis 
kaip su kūdikiais, ir tik todėl, 
kad proletmeno veikimas turi 
eiti savo keliu. ' Mes galime 
pataisyti savo klaidas, tik rei-

ALPM. Sąjungos 4 kp. buvęs 
režisierius, ■ ;

Alf.; Misevičius.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir' New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

NEW EDITION
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FARMOS DARBININKE
Šeštadienis, Geg.

Guy de Maupassant. Verte Juozas Gaigalas

legerių ir šarlatąnų, kurie 
su savo “apšvieta” pri
siplaka prie mažiau protau
jančių narių ir juos panau
doja savo purvinai politi
kai, ir neretai tų narių sun
kiai uždirbtus centus susi-

MteM
• f t

(Pabaiga)
I

—A dėlto, kad pas mane nėra vaikų, po 
velnių. -Imama žmona ne tam, kad su ja 
gyventi ligi grabo lentos. Va kas yra ma
no širdyje. Kada karvė neveda teliukų, 
tai ji niekam nereikalinga; kada pas mo
terį nėra vaikų, tai ji irgi be vertės.

Ji visą laiką verkė kartodama per ašaras : i 
—Tai ne mano kaltė, tai ne mano kaltė.
Jis truputį sušvelnėjo ir tarė:
—Aš to nesakau: viskas gali būti.
Nuo tos dienos ją valdė mintis—turėti 

vaiką ir -apie tai ji visiems sakydavo.
: Viena kaimynė davė jai patarimą: kiek
vieną vakarą reikia duoti vyrui po stiklinę 
vandens su žiupsneliu šarmo. Farmeris 
su tuo sutiko, bet buvo be pasekmių.

Jie kalbėdavo tarpusavyj: “Gal būt yra 
kokie paslaptingi būdai,” ir pradėjo tai 
tikrinti. Ponas Ballek pakinkė arklį, nu
važiavo su juo pas specialistą. Piemuo 
įteikė jam duoną, kuri buvo užkerėta tam 
tikrom žolėm; vyras ir moteris turėjo su
valgyti po kąsnelį tos duonos, atlikę reika
lą.

Visa duona buvo suvalgyta, bet be jokių 
pasekmių paliko.

Vieni jiems pasakojo paslaptis ir mei- ! 
lės reikalus, dar nežinomus krikščioniškoj 

.meilėj. Bet tie irgi nedavė jokių pasek
mių.

Dvasininkas liepė atsiduoti dievo valiai. 
Rožė ėjo su didžiausiu būriu maldininkų 
ir meldė dievą, kad jis ją dar kartą pada- 

į rytų nėščia. Bet, matyti, jai tas buvo 
bausmė už pirmą jos nusidėjimą, ir dide
lis liūdesys apėmė ją.

Ji iš vargo liesėjo; vyras taip pat men- 
jkėjo,.“gadino sau kraują”, kaip kiti sakė; 
'kankino save bereikalinga vilčia.

Ir taip tarpe jų prasidėjo karas. Jis 
pradėjo ją kolioti, mušti. Ištisas dienas jis 
ant jos murmėjo, 
spjaudė akis.

Pagaliau, vieną 
sugalvoti, kad ją

mas save blogai, kaip ir Rožė; jis vienodai kemša į savo kišenius. 
murmėjo:

—Ka tu sakai... ką tu sakai...
Šitokios rūšies apšvietos 

platinimas turėtų būti sus- 
Ji pradėjo verkti ir pro ašaras pranešė: tabdyta A.P.L.A. kuopose, 
—Del to aš ir nenorėjau už tavęs eiti, |0 vieton kliubų su namine 

štai del ko. i turėtu būti įsteigta darbi-
—Aš tau apie tai niekaip negalėjau pasa-!njnku kliubai su darbinin- 

kyti. Tu tuomet mane ir vaiką būtum pa- i kiška‘ apšvieta, kur darbi- 
likęs be duonos. _ Pas tave nėra vaikų; tu njnkai turėtų mokyklą, kur 
nesupranti, tu nieko nesupranti. _ 'darbininkai galėtu sunau- 

Jis automatiškai kartojo su didėjančiu ,ilinon ]a£n 
nuostabumu:

—Pas tave yra vaikas, pas tave yra vai
kas.

Ji tęsė drebančiu balsu:
—Tu jėga mane paėmei, tu pats tai su

pranti. Aš visai nenorėjau už tavęs eiti.
Tada farmeris atsistojo, užsidegė žvakę 

ir pradėjo vaikščioti po kambarį, uždėjęs 
rankas užpakalin. Rožė vis dar verkė, at- i vo purvinam bizniui, 
sirėmusi patalo. Staiga jis atsistojo prie- kiekvienas sąmoningas dele- 
šais ją: igatas bei delegatė, važiuo-

—Taip, aš viskuo kaltas,—pridūrė jis.'\ 
Ji neatsakė. Jis vėl pradėjo vaikščioti,1 
paskiau vėl sustojo ir paklausė:—Kiek me- j 
tų tavo rėksniui?

Ji sušnibždėjo:
—Tuoj jau pasibaigs šešeri. 
Jis vėl užklausė:
—Kodėl tu man nesakei?
Ji sumykė:
—Argi aš galėjau?
Jis vis stovėjo nejudėdamas.
—Na, kelkis,—prašneko jis. I
Ji sunkiai atsikėlė; paskiau, kada ji jau pyrmas 

stovėjo atsirėmė į sieną. Jis pradėjo bal
siai juoktis buvusių pirmųjų dienų juoku; 
kada Rožė dar nestovėjo, jis tarė:

—Na, mes atvešim tą mažiuką, -kadangi .įį 
pvas mus nieko neišeina.

Rože taip atgijo, kad, jeigu nestigtų jė
gų, ji būtų'kur nors bėgusi; farmeris mur
mėjo trindamas rankas:

—Aš norėčiau turėt įpėdinį; štai jis ir, 
atsirado. Aš’būčiau prašęs pas kunigą |LinėT^iso(Jpine)’st, 
našlaičio. Prasidės 10-tą yal. ryte.

Paskiau juokdamasis, jis išbučiavo savo f/tume ' 
e e , .... . , _ ... apsiverkusią žmoną ir sušuko jai, lyg būtų baigt. /

liepė jai atsikelti ir eiti laukan laukti ry- kurčia: ' įh"
tojaus. Bet kada ji nepaklausė, jis nutvė- —Na, motute, eisim, pažiūrėsim, ar ne- eiti (lu bloku iki Pine št. 
re ją už gerklės ir pradėjo daužyti kumš- liko kur nors sriūbo 

-’čiais į veidą. Ji negalėjo nei rėkti, nei judė- i valgyčiau, 
jtb Jis apkvaito ir. sukandęs dantis, pri-' 
spaudė keliu jos pilvą ir pradėjo rėkauti.

’Ji Šiaip-taip jį nuo savęs nustūmė ir nesa- 
vo, balsu suklykė: ;

—Pas mane yra vaikas; pas mane tik
rai yra. Aš jį gavau iš Žako; pažįsti tu 
Žaką. Jis turėjo mane vesti, bet pabėgo. _ __

Farmeris stovėjo, lyg padūkęs, jausda-Ibęf aš didžiai-džiaugiuos/aš džiaugiuos/

SKAITYKITE!

o vakare jis jai beveik

naktį, nežinodamas ką 
labiau pakankintų, jis

tojaus. Bet kada ji nepaklausė, jis nutvė-
aš truputį noriai

Ji užsimetė apsiaustą ir nulipo su juo 
žemyn. Tuo laiku, kada Rožė ant kelių 
atsiklaupusi degė ugnį, farmeris linksmai 
šypsodamas vaikščiojo po kambarį, karto
damas:

—Ne, man tikriausiai viskas taisosi. Ne 
taip, kad kalbėčiau veltui, aš sakau teisy-

A; P. L A. ŽINIOS
Af.LA. Seimui Besiartinant ideda veik išimtinai iš darbi- 

ninku, tad ji ir turėtų daly
vauti visose darbininkų ju
dėjimo kovose. Todėl, ma
no manymu, busiantis sei
mas turėtų pataisyti agen
da (dienotvarkį) taip, kad 
jis atatiktų visam darbinin- 

Taip pat, ži-

/Birželio 14 pi. š. m. prasi
dės A.P.L.A 23 seimas, į ku
rį suvažiuos delegatai ne tik 
tai iš Pittsburgh ir apielin- 
kės, bet ir iš tolimesnių ko-
Jonijų, miestu ir miestelių. Į judėjimui. 
Nuvažiavę peržiūrės ne tik j ™*čtų 
tai praeities nuveiktus dar konstitucijos punktus, kad 

jie atatiktų dienotvarkiui. 
Abus, įsklausys Centro Komi- A.P.L.A. kuopos turėtų da- 

1 ^eto bei įvainų komisijų ra- ]yVaUti šiuose darbininkų 
ir sykiu ties pa- 'judėjimo frontuose: Tarp- 

ateičiai. O tautiniam Darbininkų Apsi- 
fj » "1 1 1 • save yadinan-igynįme^ atevių teisių gyni-!

da! binipkiska paselpmė | me> bedarbių pašęlpos bei 
/£^aniZa-C1 j’2-1 da*kais tu- j apdraudos reikalavime, vi-į 

t • i kad yra to- sose darbininkų unijų strei-1 
Oą, o ne tik tai vien vądin- ^uose kuriuos vadovauja 
.ti« ant popiero?, 1
sintis per spaudą, kad A.P. 
L.A. yra darbininkiška or-

‘lE$a’ t0 fdarbinY darbininkišką spauda: ‘fLai- 
.kiškumo mažai teparodo. I „ «VJ1nV?
Nors, tiesa, nekurios kuo-! 
pos jau ir dabar dalyvauja' 
visose darbininku judėjimo1 - . - . ,.kampanijose, bet tai labaiijung°s^nimeirtt-

. *įiaža dalelė, o didelė didžiu-1 Taigi šitose wisose kampa- 
įna kuopų visiškai neprisi- A ™T A 1------ "—
Įdeda prie darbininkiško vei
kimo; dar yra ir tokių kuo- 
iro, kuriose viešpatauja sta
bai anti-darbininkiška dva
sia. Kuomet A.P.L.A. susi-

onatą A.P.L.A. ateičiai. i 
jAPLA.0kaipo save vadinau-

ai_a ^arb° Unijų Vienybės Ly-
* ga; streikierius remti visais 

galimais būdais, remti visą

i svę," ‘‘Vilnį’- “Darbininkių 
J Balsą”, “Daily Worker” ir 
Įtt., dalyvautų Sovietų Są-

nijose A.P.L.A. kuopos tu
rėtų dalyvauti, ir tik tuo
met būtų galima vadintis 
tikra darbininkiška pašelpi- 
ne draugiją. /Bet dabar 
čia, Pittsburgho apielinkėj,

i darbininkai galėtų sunau- 
; doti liuosą laiką lavinimuisi. 
! Tiktai šitaip sutvarkius 
; draugiją būtų galima ją ap- 
: valyti nuo visokios rūšies 
^butlegerių, kurie panaudoja 
narius savo reakcinei anti- 

1 darbininkiškai politikai ir 
draugijos turtą naudoja sa- 

Tad

igatas bei delegatė, 
■darni į seimą, turėtų pagal
ioti apie tai.

J. Gataveckas, 
APLA. 3 Kp. Nar^s.

PRANEŠIMAI ■ 
IŠ KITUR

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

; bus antradienį, 2 birželio 
I (June), Straukos svetainėje, ’ .139 
Steamboat Rd., 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai ateikit laiku ir naujų na
rių atsiveskit. Pasistengkit ir mo
kesčius užsimakėt, nes knyga “Alie- 

jau gatava ir užsimokėjusioji 
nariai gales gauti.

Org. S. Petkiene.
(126-128)

L.D.S.A. IV Rajono Atydai!
Šiuomi pranešu, kad L.D.S.A. IV 

j Rajono konferencija bus sekmadienį, 
' ' ' ' Zadeikos sve-

., Hanover Pa.
Delegates 

pasistengkit laiku pribūti, kad ga- 
‘ anksčiau konferenciją už- 

Atvažiavę į Wilkes-Barre, im
kit nuo square Hanover karą ir va- 

! žiuokit iki galui. Paskui turėsit pa-
Sekr. F. Kulvinskaite.

(127-128)
, PHŪLiDELPHIA, PA.

L.D.S.A. 80-tos kuopos susirinki
mas bus • trečiadieni, 3 birželio 
(June), po No. 928 E. Moyamensing 
Avė., 8-tą vai. vakare. Visos drau
gės būkit laiku. Atsiveskit ir nau
jų narių.

Sekr. M. Galeckiene.
(127-128)

dar yra tokių kuopų, kurios ; 
užsiima “blaivybės vykini- 
mu.” Vieton savo narius 
šviesti darbininkiškais raš
tais, darbininkiškomis pra
kalbomis bei paskaitomis. ; 
tai tos kuopos juos “šviečia” Į 
namine. Žinoma, prie to- Į 
kios apšvietos platinimo pri-' 
siplaka visokios rūšies būt-i
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SVARBIOS KNYGOS
Aplaikčme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

PARAŠE A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymčjimup kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari- 

• nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nej&stebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 2G‘c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
'lai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučiųs, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
Knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingupie jo argumentų ir 
gražume lietuviškos' kalboš.
Jeigu jūs įsigeriate d'el sveikatos, del smagumo, del “kampanijos," 
del pamiršimo sayo bėdų,—tai Šioje knygoje, surasite rezultatus, k,o- , ,• 
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro. 1 . •
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausiu patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus. 
832 W. BROADWAY

SOUTH2 BOSTON, MASS.

Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.
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DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

IKI'

i 

i

I
IMI i

1m Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie „ 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- j 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. į 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- Įi 

a žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- EI 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus | j 
miestus.

■jj

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

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

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

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

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais, vaizdais: 
Motinos rūpesčiai,, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų lyjvosę, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiausp nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinjeriai veikia .Viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoją slaptų mokyklų klcsos, ir jie vadovauja didelėse 

• darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 

“LAISVES” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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tai kanuoJS prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už-

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

6102 Grand Avenue 
(Kampan Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-97*6

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių Šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

i.

121S.

ELIZABETH, N. J 228Paulauskas,

Barkauskas, 255B.
8-tą

T.

O.ir

A.E.

Iš Kompartijos Veikimo

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
ftiunrni primenu savo draugams, jog aš vis dar414

praktikuoju savo profesiją.
St.,'

Dfi. H. MENDLOWITZ

ST. LOUIS,

69

Turi ‘laisvę” už Organ?

Stripinis, 49 Sawtell

! Pirm, pagelb. M. Šeliokas, 288 Maple i 
Avė.

BOSTONAS IR APIELINKE

Pra-

Miškinis, 9 Burton St.
J. Stoškus, 20 Faxon

Mes parduodame 
Mes juos parduo-

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

M.
515

Į pirmininkus kandida
te draugai—Mikalajū- 

Dauguma

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas •

A. Lujus, 
R. Shalkus.

Valentą, 
•F. Žegunis,

O _______
Sūnų ir Dukterų Draugijos 

Veikimas

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ! 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. | 

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. I

(arti Central Square)
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

susirinkimas, kuriame

Yorke, Chicagoj ir

Avė.
St.
117

Avc.
Avė.

ir

Žiuris.
Eleventh St.

A. Garbanauskas,

Įvyksta kiekvieno 
savam name,

Per Hamburgą Mūsų 
HAMBURG 
ALBERT BALUN

Išvažiuoja 
reguliariai

Pirm. pag.
ClSrk PI.

Iždininkas
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

darbininkai pradėjo < 
zuotis į revoliucines organiza-

pietų, Draugijų svetainėj, 25th 
Vemor Highway.
Second St., Elizabeth, N. J.
džia 8-tą vai. vakare.

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pinkevičius,

Modėrniškiausi įtaisymai?
38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas ’ Tef., Stagg. 2-5938

Mg-! 12 Chase St.
___ į Kasos globėjai: J. Karsonas , 42

‘ . Randeliunas, 98 Cha-

reguliariai
išplaukimai 

kambariniais laivais:
MILWAUKEE IR CLEVELAND

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
agentus mūsų

&RNE
39 BROADWAY, ^IEW YORK

Pilnai gvarantuotas darbas 

L Street Beauty Shoppe 
K. KASPER BARČ1ENĖ, 

Savininkė
L ir Sixth Streets 
BOSTON, MASS.

South Boston 4645-R

DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY 
BOS, 1931 M. ADRESAI, 

LOWELL, MASS.

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

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

I Vice-pirmininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, Mass. Į

978 Central St,j 
Fin. rašt. A. Rutkauskas

J Vine Street I

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

VALDYBA 1931 M.:
I

J. Liubertas, 4177 Ashland i
_ Vice-pirm. M. A. Birsenas, j

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

Finansų rašt. į Stripinis, 49 SawteU Ave. 
rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

: F. Alusevičia, 18 Intervale 
St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.: S. 
Pet ravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtcll Avc.

į Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mž-

Kampas
| SOUTH

Telefonas

KANADOS ŽINIOS AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J.

problemas turime rišti rimtai 
ir draugiškai.

kas tie oportunistai ir kokie 
jų tikslai.

Montello, Mass. • 
ROKO DRAUGIJA

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

1931 METAMS:
LIETUVOS ŠONŲ1 IR DŪK 

TERŲ DRAUGIJA, .

MOKYKLA

Sek*

usios rūšies mo> 
mato Mokykloj, 
darbas, praktit- 
; abelni pertai- 
sudėjimas ir Ji*: 
rūšių motonjj 

bata rėjos, mag- 
rteriai) ir delet
es dieną ir nak*

HHBHh

S. ir D. D-jos 1 Kp. Koresp.

Toronto, Ont., 1-mos kuopos 
komiteto pirmininkas V. č., ei
nant Toronto dresmeikerių 
streikui, streiklaužiavo ir kai
po prosytojų kontraktorius, 
skebų rinkėjas, prisidėjo prie 
sulaužymo to streiko.

Tą matydami S. ir D. Dr-jos 
nariai labai pasipiktino ir mė
nesiniam draugijos susirinki
me vienbalsiai nutarė praša
linti V. č. nuo einamųjų par
eigų, be to, draugai pasmerkė 
jo išdavikiškus žygius; keletas 
draugų išsireiškė, kad toksai 
asmuo turėtų būti prašalintas 
iš draugijos, bet kad konsti
tucijoj nėra pažymėta, kad 
streiklaužiai būtų galima pra
šalinti iš draugijos, tai reikėjo 
pasitenkint prašalinimu nuo 
einamųjų pareigų.

Gegužės 17 d. įvyko S. ir D. 
t>r-jos 1-mos kuopos visuotinas 
narių 
įvyko naujo pirmininko rinki
mai, 
tavo 
nas ir Petravičius.
balsų tapo išrinktas į pirminin- pe baltųjų ir juodveidžių dar- 
kus drg. Mikalajūnas, senas 
draugijos narys, progresyvis 
darbininkas.

Susirinkime dalyvavo Hamil
tono 2-ros kuopos du delega
tai. Reikėjo svarstyti patai
symas konstitucijos pomirtinio 
skyriaus, taipgi buvo skaito
mas nuo Windsoro 3-čios kuo-1 

■^pps laiškas, kuriame reikalau
jama greitai pataisyti pomirti
nį skyrių, kad nereikėtų mo
kėti ekstra pomirtinių mokes
čių, numirus draugijos nariui. 
Siūloma, kad būtų nustatytos 
tam tikros mėnesinės mokes- 
tys, kurios eitų į pomirtinį fon
dą.

Kadangi buvęs 1-mos kuo
pos pirmininkas nesirūpino 
draugijos reikalais, todėl tas 
darbas buvo apleistas. Nutar
ta, kad pomirtinis skyrius bū
tų greitai sutvarkytas ir su pu
smetiniu susirinkimu pradėti 
vykdinti gyveniman tą tarimą.

Draugijos augimas ir plėto
jimasis daug priklauso nuo va- 

. dovybės, nuo susirinkimų ei-
* gos ir nuo nuosaikaus apsvar

stymo draugijos reikalų. Da
bar mūsų susirinkimuose atsi
randa keletas rėksnių, kurie 
nepasirodo darbais veikėjai, 
tik savo gerklėmis. -Nežiūrint 
kiek jų įnešimas turi pritari
mo susirinkime, bet vaduoda- 
miesi savo “aš’4 ir gerklės pa- 
gelba, stengiasi pravesti, ži
noma, tokie asmenų užsispyri
mai, kurie neturi daugumos 
pritarimo, sukelia dideles dis
kusijas ir net asmeninio pobū
džio ginčus. Tokių susirinki
mų nuataika pasirodo ne rim
tas, bet tuščias užsispyrėlių er
gelis. Tas daug pašalinių 
žmonių atstumia nuo draugi-

Yjos.
Tik rimtas, draugiškas, ko- 

operatyvis veikimas, konkre
tus draugijos reikalų apsvars
tymas ir vykinimas gyveni
man, pakels mūsų draugijos 
autoritetą ir išugdys sąmonin
gų draugų savišelpos organi
zaciją.

Šį pavasarį susiorganizavo
S. ir D. D-jos 4-ta kuopa Ed- organizacijom svetainės durys l 
monton, Alberta. Apie jos to
limesnį gyvavimą negirdėti;

'Dar mūsų draugija nėra cent
ralizuota, todėl pirmos kuo
pos, Toronto, komitetas eina 

Z centralinio komiteto pareigas.
• Todėl, draugai, reikia palai

kyti susirašinėjimą. Mums ne
gana to, mes turim eiti prie 
įsteigimo centralinio komiteto, 
kaipo vyriausios draugijos va
dovybės. Senoji mūsų konsti
tucija jau baigiasi, yra tik ke
liolika knygučių, tai greitai 
prisieis naujų spausdinti. Be

'‘ no, kaip mes žinom, mūsų kon
stitucijoj yra daug trūkumų ir 
netobulumų, už tai spausdi
nant naują, reikės daug kas 
pataisyti.

Tad konstitucijos pataisymo kartu kalbėjo čia. 
darbas nėra taip striokais vyk-|kiai ir nuosakiai peržvelgė da- 
domas. Mes turim surasti vi-)bartinę pasaulinę padėtį.

Draugas Bimba kalbėjo apie 
dabartinę padėtį lietuvių dar
bininkų judėjime. Kalbėjo 
apie kovą su oportunizmu ir 
t.t. Tad dabar jau supranta
ma ir Montellos darbininkams,

sus netobulumus ir tuo pačiu 
sykiu pataisyti. Prie to, reikia 
iš draugų pusės gerų sumany
mų, pritaikančių draugijos to
limesnį gyvavimą ir palaiky
mą prie esamų sąlygų. Visas

Gegužės 21 d. T.D.A. 
kuopa buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo draugas D. M. 
Šolomskas. Kalbėtojas pla
čiai kalbėjo apie pasaulinį 
krizį, bedarbę ir baltąjį šovi
nizmą, kuris pradeda plėstis ir 
tarpe lietuvių. Drg. šolom- 
skas plačiai išdėstė, kad val-

Paskiaus buvo renkamos au
kos “Daily Workerio” para
mai ir į Agitacijos Fondą. Au
kų surinkta $24.30. čia pa
duodame aukotojų vardus. J. 
Rindzevičia aukojo $2. Po $1 i 
aukojo: I. Katilis, J. Kalvelis,! 
P. Komaras, K. Volungevičie-1 
nė, J. Volungevičią ir J. Pet
rauskas. Po 50c: S. Andrews, 
G. Krančius, A. Kangiserienė, 

I J. Vaitaitis, P. Kugienė, L. j 
Kimčius, J. Gutauskas, M. Gu- ■ 
tauskiene, M. Benevičienė, J.Į 
Tamulevičia, C

Grand Rapids/ Mich.
i

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis,

1323 Muskegon 
Vicc-l’irmininkas—A. Kareckas.

\ 730 Nason
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikaą,

R. R. 9, Box 
Garbanauskas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker 

Iždo Globėjai:
Kopas, 1108 Elizabeth Avc. 

Grušiūtč, 1307 Davis Avc.
Lankytojai:

Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avc. 
718 Richmond St.

Žegunis,

Fin. Šekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls j Turto Rnstminkns—A.
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas I). Grigutis, 30 j 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kulnietienė, i 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas
J. Krakauskas, 300 First . St. j viiim

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 i Trustisai:
So. Park St. ! "

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway I 
y/ i Aušros Draugijos susirinkimai |

M. Budrikis, K. įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- i
Vasiliauskas. I no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 įdančioji klasė, matydama, jog Beniulis, K.

organi- Smulkių surinkta $9.80.
. v. . . 1 Visiems aukojusiems taria-! LIETUVOS _SvNŲ IR dukterų 

cijas, bendrai juodveidžiai ir fne širdingą ačiū.
baltieji, jaučia sau pavojų, j 
Darbininkai smarkiai pradėjo i 
kairėti, pradėjo dėtis prie ko
munistinės vadovybės. Kapi
talistai persigando, kad baltie
ji darbininkai, bendrai su 
juodveidžiais, visu smarkumu 
pradėjo kovoti prieš savo, ben
drus išnaudotojus kapitalistus. 
Kapitalistai, tą matydami, 
griebiasi bjauriausių priemo- 

Įnių, daro bjauriausius suokąl- 
ibius prieš veiklesnius darbi- 
. ninkus; kelia neapykantą tar-

Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St, 
Pirm. K. Mažiliauskas, 593 Ave. A 
Vice-pirm. V. Brunza, 

ton Parkway.

A.
C. -

, Ligonių 
I U-

Vilkuvicne,

T. Rhsikas,
Jasaitis,. A.

: Revizijos komisija:
A. Senkus, V.

Į Salės valytojas
Salės parandavotojas —

110S Elizabeth Avc.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrą utarninką 
1057-63 Hamilton Avc.

S, 593 Ave. A. Pirm. V. Geluaevičius. 51 Glendale St.
/19 W<.oL.Vo- I Binn. pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St.. wasning- i Ų^ra§ų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.

__ ______ . r;___, ._zi. 2:.2_ *
Protokolų sekr. P. Janiūnas, 128 W. iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St,49th St Ligonių rašt. A nn..zvn«<. on Rf
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Ave. j Iz~° *5^-1 • 

A.
Iždininkas F. Lukaitis, 352 Ave. C. j

Ave. C. I ___ __  ________  ___ ______
Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E. nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių

22nd St., ir J. Laurinaitis, 348 ! Name.

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

jūsų viduriai nusvirę ar perdaug atsikišę? Ar jums reikalinga dir- 
, žas po operacijos?
I Mes jau 23 metai speciali-

g'jA zuojamės pritaikyme ir ga-
minime diržų (trusses), gu- 
minių kojinių, padams pape- 

j džių del nesveikų kojų ir
šiaip visokių dirbtinių kūnui 
dalių.

Moterims patarnauja moterys, o vyrams—vyrai. 
, šlubiems vaikščioti lazdas ir invalidams kėdės.

* dam, išnuomuojani ir taisoių. Visas mūstį darbas garantuotas ir 
labai prieinamomis kainomis.
Egząminuojam veltui. Darbo valandos: nuo 9 v. ryto iki 8 v. va
kare. Sekmadicnihis susitarus. ' 1

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

Telefonas Stagg 2-5297. Įsteigta 1908 metais.

WORCESTER, Mass.—Sek-I Prot. rašt. V. Mikalopas, 
cija laiko susirinkimus kartą į1 
savaitę. Pereitam susirinkime j 
buvo raportuota apie Reed ir; Iždininkas, S. Paulenka 
Prints sriubų išdirbystę. 
ginam sutverti mūsų uniją. Iki1 Tyfcr’ St; 
šiol sumobilizavom 4 depart- i pel St.

Ton korto išnl-įtinto I Savo susirinkimus draugyste laiko. Jail Kaitą išplatinta Į ]tie]<vjcno nwnesio antrą nedėldieni, 1 
į 4,-ių. vai. po pietų, Italų svetainėj, ;

Tik tame yra nege-! I9_Union st Dowell, Mass, 
kad departmental laikoj““^ ]R

mentus. Jau kartą išplatinta L. 
lapeliai ir toliau bus taip d a-j 2-rą vai 
romą.
rai, kcviA i PITTSBURGH!) IR AVIELTNKĖS
slaptus susirinkimus—neįsilei- priešFAši.STINIS K-TAS, 1931: 
džia mūs.

Sekcija nutarė rengti pra
kalbas negrų apgyvento j sek
cijoj 9 nuteistų negrų klausi
mu. Taipgi kalbės motina 
vieno nuteistų negrų. Lape
liai jau atspausdinti ir bus iš
platinti.

j— Yra 3 kuopelės Worceste- 
nuolių. Aišku, kaip diena, kądįry. Kožna kuopelė yra pada

linta į grupes, šitos grupes 
lenktyniuoja prieš viena kitą 
naujų narių gavime.

T.U.U.L. komisija raporta
vo, kad labai mažai Partijos

bininkų.
Alabamos valstijoj kapita

listai padarė suokalbį prieš 9 
negrus jaunuolius. Jiem pri
meta, kad būk jie įžeidę 2 
baltas merginas, važiuodami 
ant darbinio traukinio. Tos 
merginos tai buvo ištvirkėlės 
—prostitutės. Bet iš tų viena 
mergina liudija, kad ji nema
tė nei vieno iš tų 9 negrų jau-

i rt--------------
j Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite .

Ave., Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

tie jaunuoliai nekalti. Aiš
kiai matosi, kad kapitalistai 
padarė suokalbį ir nori pasiųs
ti juos į elektros kėdę vien 
tik del to, kad jie yra negrai. 
Kapitalistai nori sukelti nea- narių priklauso, 
pykantą juodveidžių darbinin
kų masėse prieš baltus darbi
ninkus del to, kad jie bijo vie
nybės tarpe baltųjų ir juodųjų 
bendrai kovai prieš šią supuvu
sią kapitalistinę sistemą.

Baltasis šovinizmas prade
da veikti. Kalbėtojas minėjo,

Prakalbos yra rengiamos ir 
(įvyksta nedėldieniais, 6-tą vai. 
vakarais, prie miesto rotušes. 
Kalbėtojais būna Partijos na
riai.

Sekcija nutarė, kad drg. 
Lerner eitų į kuopeles ir duo
tų lekcijas apie komunizmą, 

kad didmiesčiuose, kaip New leninizmą, marksizmą, politi-j 
kituose nę ekonomiją.

miestuose juodveidžių neįsilei-1 T.D.A. miesto centralinio 
džia į teatrus, restoranus. Sa-( komiteto organizatorius rapor- 
vininkai svetainių atsisako sve- tavo, kad susitvėrė T.D.A. ang-
taines išduoti tom organizaci- į1Ų skyrius iš 7 narių. . 
jom, į kurių parengimus lanko- i D. Lukiene.
si baltieji ir juodieji darbiniu-1_________________________
kai.

. • « • . įDrangijų Adresai, Kuriossigynimas buvo surengęs kon
certą. Koncerte buvo atsilan
kę ir keletas juodveidžių dar
bininkų (L. Laisvės svetainėj). 
Svetainės bosai apsiputoję rė
kia, kad daugiau neįsileisti T. 
D. A., neduoti svetainės. Bal
tieji šovinistai ir nutarė dau
giau neduoti svetainę T. D. A. 
vien tik dėlto, kad į parengi
mus ateina juodveidžių. Bet 
žiūrėkite, kas atsitiko gegu
žės 14 ? Republikonų kliubas 
susišaukė bendrai juodus ir 
baltus, kad pasižvejoti balsų 
už savo partijos kandidatus. 
Tuos juodveidžius darbininkus 
mulkino visokiais nebūtais pri
žadais. Svetainės bosai džiau
gėsi, kad kapitalistų ir bosų 
agentai mulkina darbininkus, 
kad ir toliaus galėtų dar smar
kiau linčiuoti, karti, deginti 
gyvus, pririštus. Darbininkų

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevieius, 51 Glendale 

St.
Vice-Pirm. M.
Užrašų Rašt.

St.
Fin. Rašt. J.

Avė.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pijipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą <. "rėdą 

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

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi < Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutini | 

panedčli kiekvieno mėnesio.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gcluscvičia, 51 Glendale Si.
paoglb. A. Sauka,

J. Stripinis,
Sawtellc Avo.
ašt. K. Vcnslauskis,

12 Andover St.
rašt. M. Jazukevičia,

153 Ames St.
Miškinis, 
St.

Pirm.
Pirm.

256 A mes Si.
Nuturimų rašt. 

49 ~ "
Turto .

12
Ligoniu

153 A___
Iždininkas M.

9 Burton
Iždo globėjai: P. Krušas. 111 Sawtelle Avę., 

B. Zdanavičių. 11 Glendale St., J. Bale- . 
vičia, .86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Bantington St.
Visi Montell, Mass.

Greitas Laivu Patarnavimas į Europą
ii

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND 
NEV/ YORK

kas savaitė. Taipgi 
mūs populiariais

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-C2G1

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

[vairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

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

uždaros, o kapitalistų agen
tam svetainės durys atdaros.

Darbininkiškos organizaci
jos turi kovoti prieš tokias 
įstaigas ir prieš jų savininkus. 
L. L. Bendrovės šėrininkai tu
ri protestuoti prieš tokius sve
tainės bosus.

V. K. Valeras.

MONTELLO, MASS.
Gegužės 24 d. buvo sureng

ta prakalbos. Kalbėjo drau
gai, A. Bimba ir Siurba, abu
du iš Brooklyno.

Draugas Siurba dar pirmu 
Jisai aiš-

> u. ,
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- i 

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

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

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai aisibū- į 

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

Pirm.
Avė.; Vice-pirm. M. A. 1 
6388 Sparta Avė.; Nutar. rašt. V. J. 
Geraltauskas, 7715 Dayton Ave.;
Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand
on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Ave.; Iždo r Globėjai: Jieva 
Vėgėlienė ir Ona Guntarienė.

Draugijos susirinkimai įvyksta kas 
ketvirtas 1 nedėldienis, 2-rą vai. po . _ .. - - st jr

mt
■ .1

V;

S
J:\ BsOgį Jf

K ’> • • U Siųsdami pinigas su eavo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malončkM 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nu rody- J 
mais, kaip vartoti.

Vardas.---------------- -----------.------------------- ;---------------- .---------- 1— /.
No._________________________________________Street ta Avenue ,;i

Mienian-------------------------------------------------------- - Stata------ ----— ;

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir 
Išsimokinkite naujausios 

demiškai į rengto j Amato 
Bendrasai taisymo 
kas šapoj lavinimas; 
symai, pritaikymai; 
skirstymas įvairių 
elektrinės si 
netai, pradėt o jai ( 
ros gamintojai. Klasės dieną 
tj. Ekspertai mokytojai.
ros gamintojai, klases dieną 
tj. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant į bedarbę, įneš numušSipe pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare.
Įnadieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 SECOND AVENUE Kanų>as 14th Street NEW YORK,



.VIETINES ŽINIOS
Kur Būsite Ryto j?—Nagi, 
Darbininkų Susivienijimo 
1-mos Kuopos Išvažiavime

Kur rytoj, sekmadienį, eisi
te arba važiuosite praleisti ke
lias valandas liuoso laiko, ne
turėtų būti nei klausimo. Juk 
rytoj turi pirmąjį savo pavasa
rinį išvažiavimą Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo pirma 
kuopa, Forest Parko girioje. 
Čia ot ir sugužės smagiausi 
darbininkiškai pažangūs žmo
nės, kaip suaugę, taip jaunuo
liai ir jaunuolės. Tai bus sy
kiu ir išvažiavimas, ir pikni
kas, ir vaišės; o rengėjai yra 
prisiruošę visus svetingai pa
vaišinti. Apart sveikų skanių 
Užkandžių, “aiskrymo” ir 
“minkštų” gėrimų, šeimininkai 
ir, šeimininkės pasirūpino gau
ti svečiams ir šviežiausio pie
no, stačiai iš farmos.

Pažaisti, pasiausti galima 
bus net išsijuosus, liuosame at
virame girios ore. Supranta
ma, bus ir prakalbėlė apie mū
sų Susivienijimą, apie pastovų 
jo čarterį ir kitus įdomius da
lykus. O aidai tai skambės 
girioje pilnoje to žodžio pras
mėje, nes t______ ________
Aido. Choras.

Visi tad būkite šiame išva
žiavime. Jis gi prasidės 1-mą 
vai. po pietų ir tęsis iki vėlu
mai.

Darbininkiško Jaunimo 
Dienos Apvaikščiojimo 
Programa

Šiandien yra pirmoji Nacio- 
nalė darbininkiško Jaunimo 
Diena Amerikoj. Komunistų 
Partija įveda šią jaunuolių 
šventę tą pačią dieną, kai ka
pitalistiniai patriotai apvaikš- 
čioja savo kariškas Memorial 
(Decoration) dienos ceremoni
jas. Taigi šiandien yra darbi- 
ninkų-jaunuolių mobilizacija 
prieš imperializmą ir jo ruošia
mus karus.

Didžiausi gi šios Jaunimo 
Dienos auvaikščjojimo įvykiai 
šiądien bus sekantieji:

Į Passaicą, N. J., suvažiuos 
darbininkiški jaunuoliai ir su
augę darbo žmonės iš New 
Yorko, Philadelphijos, Massa
chusetts, fthode Islando ir ki
tų valstijų. Programą jie pra
dės su demonstracine paroda 
1st Ward Parke, Passaice, 3 
vai. po pietų. Paroda užsi
baigs 5-tą vai. vakare. Po to 
seks masinis mitingas tame pa
čiame parke. Apart kitų kal
bėtojų, sakys prakalbą ir drg. 
I. Amter, newyorkinio Komu- 

dainuorskambusiš niĮtU Partijos distrikto organi-

da atsimokėti savo dainomis 
darbininkiškoms organizaci
joms. . '
Aidiečių Važiavimas į Lindeną

Aido Choras pasisamdė‘dai
lų busą važiavimui i Proletme- 
nininkų Trečio Apskričio išva
žiavimą, kuris bus šiandien, 
gegužės 30 d., Willick’s far- 
moj, Linden, N. J. O jeigu pa
sitaikytų lietus, tai pramoga’ 
vis tiek bus laikoma A. Lutvi- I 
no svetainėje, 69 So. Park St., 
Elizabethe, N. J. Aidiečiai va-

SUSIRINKIMAI l
BROOKLYN, N. Y. ,

A.P.L.A. 22-ros kuopos susirinki
mas bus pirmadieni, »1. birželio, “Lai
svės” name, 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir naujų narių atsives- 
kit. Turėsime išrinkti delegatą į 
A.P.L.A. seimą. {

A. Bakaitis.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

K. Kuopietis.

Geras A.L.D.LD. Pirmos 
Kuopos Susirinkimas

tu-
sa-

zatorius.
6-tą vai. vakare prasidės 

Darbininkiško Sporto Sąjun
gos bokso turnamentas Bel
mont Parke, Garfielde, N. J.; 
kumštynės tęsis iki 8 vai.; 
paskui bus šokiai čia pat par
ko svetainėje; o 11:30 vai. 
traukiniai parveš atgal į New 
Yorką.

Bet Jaunuolių Dienos ap- 
vaikščiojimai dar tęsis! ir sek
madienį. Ulmer Parke, Brook- 
lyne, bus Spartakiada, tai yra 
darbininkiškų sportų varžyti-

A.L.D.L.D. pirma kuopa 
rėjo skaitlingą ir darbingą 
vo mėnesinį susirinkimą ket-|ngS) kurios atsidarys su de-
virtadienio vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Suėjo virš 65 na
riai, tai yra apie puse visų, 
kiek priklauso šiai kuopai. 
Pirmininkavo drg. R. Mizara.

Išrinkta 14 delegatų į apsk
ričio’ konferenciją# idiri įvyks 
birželio 21 d., Lindene; įh J. 
Taipo pat išrinkta trys atsto-1 
vai ‘į newyorkinio komiteto reikalus, 
šaukiamą ateivių gynimo kon- ZZ„ a'_ 
ferenciją, būsiančią ateinantį j sį nedirba, 
trečiadienį, Manhattan. Ly- - - - - ■ 
ceum svetainėj, New Yorke; o 
du delegatai išrinkti į John 
Reedo Klilibo ruošiamą plačią 
kultūrinių darbininkiškų orga
nizacijų ir proletarinių meni
ninkų konferenciją, kuri bus 
laikoma birželio 14 d., Irving 
Plaza svetainėje, Newi Yorke, 
ir prasidės 10:30 vai. prieš 
piet.

Iškolektavimui duoklių iš ne
paslankesnių kuopos narių pa
skirta aštuoneto draugų komi
sija.

Drg. A. Bimba davė trum
pą raportėlį iš “Vilnies” dali
ninkų suvažiavimo. Vietinės 
komunistų šeštos Sekcijos at
stovas drg. Kanner atnešė ku
ponų knygelių pardavinėti 
“Daily Workerio*7 $35,000 
fondo vajaus naudai. Nutar
ta paimti 25 knygeles. O drg. 
Bimbai prisiminus apie reika
lą greitos pagelbos “Vilniai” 
ir “Daily Workeriui,” buvo su
mesta $12 su centais aukų, ku
rios , bus pusiau padalintos 
tarp tų dviejų dienraščių.
' 'Nariai džiaugėsi gavę di

džiulę naują knygą “Alie
jus ;” o pirmininkas pranešė, 
kad jau ateina iš Sovietų Są
jungos gatavas rankraštis ir 
sekančiai knygai, kuri tikimasi 
išleisti apie spalio mėn. pra
džią.

Kai. kurie bedarbiai, beje, 
negulėdami, užsimokėti duok
lių, nelabai drįso eiti pasiimt 
“Aliejų.” Kuopos susirinkime 
arba pirmiaus per “Laisvę” bū
tų reikėję padaryt praneši
mas, kad tokiems draugams 
duodama knyga be tuojautinio 
užsimokėjimo.

monstracine paroda. Kokia 
tai iškilmė, galima suprast jau 
iš to, kad tūkstančiai jaunų 
vyrų ir moterų priklauso Dar
bininkiško Sporto Sąjungai; o 
ten jie mankštinasi ir miklina- 
si, kad ne tik šiaip fiziriiai iš
sitobulinti, bet išsil avint tiesio
ginėms kovoms už darbininkų

Kadangi šiandien beveik vi- 
, tai lietuviai dar

bininkai galėtų ir turėtų skait
lingai dalyvauti tose darbinin
kiško Jaunimo Dienos iškilmė
se.
Masinis Mitingas ant Grand 

St. Extension, Brooklyne
Jaunimo Dienos paminėji

mui šiandien, 7-tą vaL vakare, 
įvyks masinis mitingas ant 
kampo Grand St. Extension ir 
Havemeyer, Brooklyne. šį de
monstracinį mitingą rengia 
Komunistų Partijos brookly- 
niškė 6-ta Sekcija. Mitingo 
tikslas—protestas prieš mili- 
taristus ir imperialistus, kurie 
daro prisirengimus naujam 
karui.

Iš Aido Choro Mėnesinio 
Susirinkimo .

Telephone, Stagg l-»S10

LORIMER RESTAURANTTelephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM! 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU vyro sesers Tavosčs 
Vainauskaites, po vyru Gedeikie- 

nės. Apie .12 metų atgal gyveno
. . —... Pa-Į

eina iš Kuršėnų parapijos. Jos bro- į 
lis Jonas Vainauskas liko nušautas i

Meldžiu at- 
, praneškit, 
is. Magda- 
Taylor St.,

)127-129)

Žinos ten busti, kuris išeis Šian- Ma. Carmel, Pa., laikė saliūną. 
dieri 9-tą vai. iš ryto nuo “Lai-

svetainės. Visi choris-(balandžio 5 d., 1931 m.
sišaukti arba kas žinot 
yra labai svarbūs reikale 
Iena Vainauskienė, 532 
Riverside, N. J.

svės” svetainės. Visi choris
tai būkite. Busas nebrangus 
ir geras.

J. Saulenas.

Nubaudė Penkis Mokinius 
Už Pirmąją Gegužės

mm: MM
NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJAPAJIEŠKAU 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 I Šiuomi pranešame lietuvių VI- 
■svarbų reikalą, todėl meldžiu atsj- 1 ’ ’ ’ 1
,šaukti, arba kas žinot, malonėkit 
pranešti. St. Dili’s, c-o Kcrnochan, 

j Tuxedo Park
Goney Island magistrato tei

smas pripažino kaltais keturis 
komunistinius jaunuolius pio
nierius, viešosios mokyklos 
mokinius, kurie Pirmojoj Ge- . 
gūžės suorganizavo vaikų de
monstraciją ties tąja mokyk- ■ 
la. Buvo priteista, kad kiek- Prie -rtoro yra 3 kambariai gyveni- 
vienas užsimokėtų po $10 pa-: mui’ su. steamu._ Kreipkitės po No. 
baudos; bet nei vienas nesuti
ko mokėt pabaudą; todėl jie

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kcndžių storas. Biz- ! 

nis įdirbtas ir gera proga pirkti. |

mui, su steamu.
62 Scholes St., Brooklyn,' N. Y.

(126-128)

suomenei, kuri valgo restaura- 
ei jose, kad mes atidarėme nau- 

(126-128) j.ją lietuvišką valgyklą po se
kančiu antrašu:

150 LEONARD STREET ) 
Tarpe Stagg ir Scholes Streets * 

BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystes amato. Galit ’ 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau i 
padaryti gerą pragyvenimą. Mes j 

ir moterų . 
kursas $25. 
persitikrinti.'

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

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

1 mokinamo barberiauti 
įplaukus kirpti. Pilnas 
j Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.

' IMPERIAL BARBER 
612—1()th Ave.,

JONAS STOKES >
Lietuvis Fotografistas

Šiuoini pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

liko pasiųsti dviem dienom į IŠRANDA VOJIMAI : kuri yra turėjusi savo restau-j 
4....   i racijas Montello, Mass., ir So.

i PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam- Boston, Mass. Taipgi yra dir-. 
I bariai su visais naujausios mados įjUSį ug Rukarką keletoje lietu- 
■ įtaisymais, tik del vyru, ne laimes- . , , . T1 , , a r •
!nių 18. metų ir ne senesnių 40 metų ' V1U valgyklų Brooklyne. Atei- 
j amžiaus, kreipkitės po No. 105 S. kite persitikrinti kaip skanūs 
3rd Street, Brooklyn, N. Y. Tel., I gįa va]gįaį įr pasimatykite SU 
Greenpoint 9-1994. . . .

(127-129) I senais savo pažįstamais.
Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

kalėjimą. Nuteistųjų vardai 
—Dora Cooper, Sadie Berge, 
J. Cohen ir Dave Persily. |

Kiek pirmiau buvo savaitei į 
suspenduotas iš mokyklos Is. 
Smith už panašų “nusikalti
mą” Pirmojoj Gegužės.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) 

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Darbininkai Supliekė 
Skebus ir Mušeikas

Penktadienio rytą darbinin
kai supliekė streiklaužius ir 
ginkluotus mušeikas, kuriuos 
“socialistiniai” Ladies Garm
ent Unijos vadai buvo atsiuntę 
prieš streikierius Needleman ir 
Bremmer siuvyklos, 263 W. 
40th St., New Yorke. Jie su- 
streikaVo prieš uždarbių kapo
jimą ir kitų sąlygų blogunimą.

Policija areštavo keturis 
streikierius; . bet darbininkai 
privertė suimti ir du ginkluo
tus kriminališkus mušeikas iš i 
Ęi.tzės brolių šaikos.

Dirbtuvės Sužaloja Virš 
2,00,0 Jaunuolių Kasmet

ŠVARŪS FORNIŠTUOTI KAMBA
RIAI, 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) MitAIWtMWMW

7TCOWWMW’ rw.»1

IBOLLYN’S
Malonūs Rūkyti!

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoky Cigary

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIRBKTOKIŪI!

likaizamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokią kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams-

• 231 Bedford Avenue
' BROOKLYN, N. Y.

i , ' • b ' ; ; * . t ■ • • ‘

JONO ARBA 
PETRO

NEW YORK.-—Nacionalio
Vaikų Darbo Komiteto sekre
torius C. Dinwiddie praneša® 
jog šios valstijos dirbtuvėse 
kas metai susižeidžia bei gau
na įvairius nesveikumus virš 
2,000 mergaičių ir berniukų, 
jaunesnių kaip 18 metų am-j --- -------- - .......-
žiniią* ąnąiomdinn iipms kninq 'mcnt Waves> suli£ vėliausios meto- ziaus . SUSIgaaina Jiems KOJOS, . jos Kurie atsilankysite, gausite ge- 
sukreivėja nugarkauliai, nu-irą> teisingą patarnavimą už prieina- 
silpnėja akys, prisimeta Širdies kainą. Specials turime 4 dienas 
lio-oq n npmnzfiq in qknicinq ir ka? sava.ltę’ Nukerpame arba ismaz- iigos, o nemažas jų snaicius n į gojame ir sugarbiniuojame uz vieną 
patrūksta nuo sunkaus darbo, i dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa-

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šj metą turime geriausias Perma-

ve.

Petras Naujokas 
Savininkas

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

TEL.. STAGG 2-0783

Nemokėjo Algos ir Dar 
Subadė Darbininką

518<GRAND STREET
i Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalo aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

Namų savininkas Abraham
___  Strauss, 934 Longwood Anc.,

- - Bronxe, peiliu subadė darbi-
* Buvo* svarbių nink<7 A- Lifshitzą, kada šis.

* n 1 n tta n r? YV1 A Ir aM

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 pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
.---------- ------------ -................................................. ' i

(Levandanskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

ge-Aido susirinkimas įvyko 
gūžės 26 d. 
svarstymų ir tarimų. O pir
miausia tai apie dramatinį vei
kalą “Spartaką.”,

Komisija pranešė, kad atei-! 
nantį trečiadienį jau bus pra- 

I dėtos “Spartako”, pamokos, 
j Taigi visi aktoriai ir aktorės, 
j kurie turite pasiėmę roles, pri- 
i valote ateiti ne vėliaus 8-tos 
• vai. vakare.

Pikniko komisija raportavo,( 
kad gegužės 17 d. piknikas bu
vo gana pasekmingas. Pelno 
liko $210. Aidas gal nebuvo 
nei manęs, kad turi tiek daug 
ir tokių gerų rėmėjų. Tatai 
priduoda Aido Chorui juo dau- 
giaus energijos, ypač rengian
tis prie žieminio sezono su 
“Spartaku.”

Aidas taria nuoširdų ačiū vi
siems savo rėmėjams ir pasiža-

atėjęs pareikalavo užmokėti i 
už savaitę darbo. Jis Straus- 
sui dirbo kaip namų teplioto- 

; jjas. Nors pirmiaus unijistai 
darbininkai už tokį darbą 
gaudavo po$15 per dieną, bet 
Lifshitz nusileido iki $8. Bo
sas; tačiąūs, nei to nenorėjo 
mokėti. Susiginčijus su dar
bi n! n k ii J b osas d ūrė j a m pei
liu ; kai darbininkas bėgo, tai 
bosas pasivijęs dar sykį smei
gė. Sužeistas yra 'be darbo 
ir neturi, pinigų nei vaistam 
nusipirkti.

UŽSITIKIMA
f

BUČERNE
Po sekančiu antrašu:

92 RIVER STREET

Kampas Washington St.

PATERSON, N. J.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
' “LAISVE” ELIZABETH.

8. Mickus, 278 Second St.
V, Dona ven. 182 First St.

B. Figens. 221 Second St.
Ir pas Sinsreri.

N. J I
Parduoda ’ geriausios 
sies šviežia mesa už c v
miausias kainas.

rū-
ze-

Prasideda šį Vakarą, 8:45 Valandą
' Amkino perstata THE FIVE-YEAR PLAN Amerikos Premjerą 

t, i (PENKIŲ METŲ PLANAS , . \ 1 ■
B ’ Rusų perdirbta kalbins filmą i anglų kalbą. Sovietų Rusija laužjasl sau kelia 

j socialistini pasisekimą
Atsakymas kapitalistiniam P«r kameros ak| pamatykite

pasauliai Sovietų progresą
CENTRAL THEATRE, Broadway iy 47th Street 

Į Įtadonta du sykiu j dienj. Dieną—2:45 vaL, vakare—8:45,„ Praeinamos, kainps. 560 Grand Street,

Už NUMAŽINTAS KAINAS 
Parduodam ir pataisom RADIOS ir 
kitus Muzikališkus Instrumentus ir 
Rekordus del Gramofonu.

JONAS B. AMBROZAITIS
Brooklyn, N. Y.

(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Btooklyn, N. Y.

PHONE. STAGG 2-5048

be

. Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y. * 

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

ir krajavusmis.
ir sudaro su
Darbas atliekama

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

Tel., Dickens 2-1182

ir pigiai.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
Šiais vaistais ąeužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį 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.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir ąerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEK I

229
‘ P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tek, Greenppint 9-2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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