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Darbininkų su Fašistais
, Susikirtimas Vokietijoj

*
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PASSAIC, N. J.— trys Minnesota valstijos miestų.

t

revoliucijai Išguitas Karalius Gauna [Socialistai Susivienijo su
Geliy, bet Gailisi Sosto

Nuogalių Maudynės
koti' Agitacijas Fondui del pa- reakcinį platiOrina.

»• /

ku-

i

kelionę į pat viršų 'kalhį 
q mpf Ar n n cinke rinTllinę” po num. ,2Į59 Ę.ljsipt St;,

monstracijoje dalyvavo jau
nuolių delegacijos iš visų

moja imperialistiniam plė
šikam.

■j

tuom 
spau-

Del- 
mūsų

Tačiaus

Reikia skaitytis ir su 
faktu, kad darbininkiškai 
dai labai kenkia bedarbė, 
to dažnai prašo pagelbos 
“Daily Workeris.
darbininkų masės, kurios šali
nasi nuo “Volkszeitung” ir kitų 
pabėgėlių iš kovos lauko, atei
na į pagelbą “Daily Workeriui” 
ir nedaleis jo prie tokio likimo, 
kokio susilaukė Lorės užgrobta 
gazieta.

ir todėl sveikatos apsaugos 
priemonių neįveda.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

šiame mieste, Philippinų 
sostinėj, Jungtinių Valstijų 
imperialistų kolonijoj,'buvo 
padarytos dar negirdėtos 
masinės ablavos ant komu-

'<1

taip pat vaikštinėjo į‘negrų}} į 
organizacijas ir grūmojai | 
jas prieš siuntimą konfe- 
rencijon delegatų.;
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Trys gengsteriai, įėję į “bo

KUNIGUI UŽKŪRĖ 
PIRTĮ BAŽNYČIOJE ■■ ■ “ f iri • •‘m; » . ......

Gegužės 31 d. Long Beach’-* 
iu'jėr drauge madesi visiškai 
.nuogi 4Q Vyrų ir 20 motęrų bei 
merginų. . Sako, į sveikata . rei
kalauja-panašia) atidengti kū
ną gamtai, Policija žada 
stabdyti tokį sveikatos jieško- 
jimą viešose vietošė? 1 1 '

' * .' ; < i •

Britai Bando Užlipt ant >; jį 
Kalno Kamet - ...

JOSHIMATH, Indija. Į 
Grupė anglų, po vadovybė 
Frank S. Smythe, pradėję

T/

KRISLU
“Volkszeitung.” 
Kominterno Linija. 
“Daily Workeris”. 
Chicaga ir Brooklynas. 
“Aš Remiu Pinigiškai.” 
“Atpigo Bušai.”

Rašo P. Buknys

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Šiom dienom eina išpardavi
mas spaustuvės kadaise buvusio 
garsaus vokiečių darbininkų 
laikraščio “Volkszeitung,” ku
ris išgyvavo 50 metų.

Apie penki metai atgal tas 
dienraštis buvo Komunistų Pat-, 
tijos ideologinėje kontrolėje. 
Bet kada jo redaktorius Lore 
pasuko į dešinę nuo Komunistų 
Internacionalo ir šios šalies 
Kompartijos linijos ir tapo iš
mestas iš Partijos, tai, ant ne
laimės, jam pavyko “Volkszei- 
tungą’* atsukti prieš revoliucinę 
Kominterno liniją.

Prabėgo penki metai nuo lai
ko, kada Lore atmetė Komin- 
terno liniją, kaipo “neaptin
kančią” esamose sąlygose dar
bininkų judėjimui Jungtinėse 
Valstijose ir kitur. Bet gyve
nimas įrodė, kad Lore klydo, o 
Komintemas vedė teisinga, re
voliucine linija darbininkų ko
vas pasauliniu maštabu. Tą da
bar įmato vokiečiai darbininkai 
ir atsuka nugarą loriškam 
“Volkszeitungui.”

Chiang Kai-shekas 
Bijos Komunisty

, SHANGHAI.— Buržuazi- 
nis Cantone sukilimas prieš 
Chiang Kai-sheko diktatū
rą nėra toks pavojingas 
Nankingo valdžiąi, kaip bu
vo manyta. Chiang Kai- 
shekas veda derybas su 
Cantono “sukilėliais” delei 
sudarymo bendro fronto 
prieš komunistus. Valdžiai 
artimi žmonės atvirai kal
ba, kad didžiausias Chiang 
Kai-shekui pavojus pareina 
iš komunistų pusės, o ne iš 
Cantono.

SUSIKIRTIMAS TARPE FAŠISTU IR 
KATALIKU BAŽNYČIOS ITALIJOJE; 

EINA KOVON UŽ SMAUGIMU LIAUDIES

Chicagos “Vilnies” namo pa
laikymui Brooklynas jau pada
rė arti šimto dolerių,, 4£ąi dar 
ne viskas. Darba eina gertai ir 
iki rugpjūčio 23 d. mes būsime 
arti dviejų šimtų sukėlę tam 
reikalui. Dirbdami “Vilniai”, 
mes manome užsitarnauti to, 
kad draugai chicagiečiai pasi
rūpins tuom pačiu atsimokėti 
“Laisvei”. Jau greit pradėsi
me ruošti spaudai Darbininkų 
Kalendorių 1932 metams. Lauk
sime iš Chicagos tiek grašio už 
skelbimus į Kalendorių, kiek 
Brooklynas pasiųs jiems už ti- 
kietukus.

Darbininkiškoje lietuvių vi
suomenėje yra žmonių, kurie 
užkalbinus prašneka:— aš ne- 
prigulių Komunistų Partijai, 
nes neturiu kada veikti tiek, 
kiek komunistui reikia veikti. 
Todėl aš til» finansiniai remiu 
revoliucinį judėjimą.

Šią vasarą Kompartijos Lie
tuvių Frakcija steigia dviejų 
savaičių mokyklą. Toje mokyk
loje bus lavinami komunistiniai 
propagandistai. Palaikymui mo
kyklos labai reikalinga finansi
nė parama. Draugai, kurie tū
ri išgalės, lai nepamiršta paau-

Benamiai Sovietų Vaikai 
Surankioti ir Priglausti

MASKVA.-PO 1921 m. bad- 
mečio Sovietų Sąjungoj bu
vo iki 750,000 benamių vai
kų. Jie dideliais pulkais 
bastėsi iš vietos į vietą ir 
sudarė svarbią problemą. 
Jie buvo pripratę prie “lau
kinio” gyvenimo. Bet So
vietų valdžia griebėsi už 
darbo surankioti tuos naš
laičius ir benamius, sudėti 
juos į prieglaudas ir išmo
kinti amato. Tam tikslui 
vien tik 1930 metais valdžia 
išleido 50,000,000 rublių. 
Dabar raportas parodo, kad 
tokių benamių vaikų beveik 
nebėlikp-*jvisoj milžiniškbj 
šalyj gal dar yra iki 4,500. 
Bet šiemet ir jie bus suran
kioti ir priglausti.

Kur Stovi Ispanijos 
Sindikalisty Vadai

MADRID.—Eiliniai sindi- 
kalistų nariai darbininkai 
linksta prie komunistų, bet 
lyderiai, kaip matyt, eina 
su reakcija. Tai neišvengia
ma paaštrėjusioj klasių ko
voj. Vienas iš. tų vadų, tū
las Angel Pestana rašo 
straipsnį, kuriame jis giria
si, kad “sindikalistai nieko 
bendro neturi su bolševiz 
mu,” kad rusų 
“nepavyko, nes ji buvo po
litinė revoliucija” ir tt. To
liau jis sako, kad sindika
listai sįekia tik “ekonomi
nės permainos”., Tai nudė
vėta Amerikos aidoblįstų

laikymo kalbamos mokyklos.
- -------- - j' n.

Aido' choras gayo - pui^ų bu-) 
są, 38 j pasažierių, dekoracijų’ 
dienoje, važiuot į Meno Sąjun
gos; apskričio pikniką už $Š5. 
Tai' daug žemesnės kainos, ne
gu būdavo pirmiam Jaū dabar 
laikas apsirūpinti busais važiai 
vimui* į “Laisvės” pikniką, 
ris įvyks 4 liepos. ,

Per Radio Galima 
Kontroliuoti Orlaivis

HOUSTON, Texas.— Geg. 
31 d. čionai buvo daromas 
stebėtinas bandymas. Išsi
kėlė į orą du orlaiviai, vie
name kurių nebuvo jokio 
žmogaus. Kitam gi buvo 
įtaisytas radio aparatas, 
kuris dirigavo aną orlaivį. 
Pasisukinėję po otą ( virš 
5,000 žiūrėtojų galvų, abu
du orlaiviai laimingai musi- 

q leido ant žemės.

.... -?TTr ■ r~T
Suareštavo Buvusį Kareivį

ALBANY, N- Y-— Čia 
buvo toks. atsitikimas: 
buvęs kareivis bedarbis 
gatvėje atsistojęs ant 
kampo skaitė , vyskupo 
Browno knygą apie 
“Krikščionybę ir Komu- 
nizmąj,^ Pojicistas pama
tė ir suareštavo.

Policijos stotyje kapi
tonas rėkė: “Jei tau ne
gera Amerika, tai kodėl 
tu nevažiuoji ten, iš kur 
atvažiavai?”.. Buvęs ka
reivis atsakė:, “Bet kaip 
tik toj šalyj aš dabar esu. 
Aš gimiau čia' pat Alba-' 
ny mieste. Nejaugi: Alba
ny būtų buvus iškelta iš: 
Amerikos!”

tulikų bažnyčia nori valdyti, 
o fašistai nenori pasitrauk
ti- '

, Popiežius stengiasi pa
naudoti darbininkų ir vals
tiečių nepasitenkinimą savo 
galios pakėlimui. Klausi
mas eina už galią: ar fašis
tai toliau smaugs Italijos 
liaudį, ar katalikų bažnyčia 
paims viršų ir tą patį smau
gimo darbą varys naudai 
Italijos valdančiosios kla
sės?

Reikia atmint, kad tas 
pats kruvinasis popiežius 
padėjo fašistams įsigalėti. 
Tie patys katalikų kunigai 
padėjo Mussoliniui žudyti

ROME.— Vienu užsimoji
mu Mussolini uždarė Itali
jos “Katalikų Akciją,” po
piežiaus agentūrą, kuri tu
rėjo 500,000 narių. Taip 
pat uždarinėjami klerikalų 
kliubai. Tą darbą atlieka 
policija pagal Mussolinio 
valdžios įsakymą. Sakoma, 
kad jau dabar uždaryta 15 
tūkstančių kliubų. Šitą val
džios žygį popiežius Pijus 
XI skaito didžiausiu įžeidi
mu bažnyčiai, o Saldžia 
tvirtina, jog tai daroma dė
lei palaikymo šalyje “tvar
kos”. Girdi, katalikų kliu
bai virto centrais prieš fa
šistų viešpatavimą. __ _______..... ___

Šitas fašistų su katalikų | revoliucinius darbininkus ir 
bažnyčia susikirtimas paro
do, kad Italijos valdančioji 
klasė gyvena rimtą krizį. 
Kaip popiežius, taip Muso
linis gina valdančiosios kla
sės reikalus, bet ekonominis 
krizis įnešė toje klasėje tam 
tikrus pasidalinimus. Ka-

valstiečius.
Lietuvoje tas pats. 1926 

metais klerikalai padėjo 
Smetonai-Voldemarui įsiga
lėti, bet šiandien jau pešasi 
tarpe savęs už teisę smaug
ti Lietuvos darbininkus ir 
įValstiečius. . ,

ŠTAI IR UŽPUOLIMAI 
(OMUNISTĮJ PHiLlPPINy SALOSE

MANILA.—-Gegužes 31 d. kuri1 valdo Philipbinu$>. pa-; 
skelbė Komunistų Partiją 
nelegale ir uždraudė jai su
sirinkimus laikyti bei daly
vauti rinkimuose. Darbi
ninkai laike susirinkimus 

nistų ir revoliucinių organi- po vardu darbo unijos, bet 
zacijų. Vienu užpuolimu vistiek valdžia juos ištaškė 
suareštuota 300 draugų ir ir vadovaujamus draugus 
užpildyti lokaliai kalėjimai. 
Visi atsisako užsistatyti’ 
kauciją, idant privertus val
džią tuojaus arba paliuo- 
suoti, arba duoti teismą.

Mat, Philippinuose eina 
rinkimai. Amerikos valdžia, 

—-J 1 .. .... ........................

Fontaineblau, Franci j a.— 
Čionai apsigyveno *■ išguitas 
Ispanijos monarchas Alfon
sas su savo pačia Viktorija. 
Geg. 31 d.(“vargšai” minėjo 
25 metų ■ sukaktuves nuo ąp- 
sivedihio? Išrytb; bažnyčioj, 
meldėsi, lUd dievas • sugrą^ < 
žintų Jęrųvįhą,1 sostą ir1 kąd1 
vėl kraugerįą galėtų smhhg- 
ti Ispanijos. žmones. Paskui 
prasidėjo,pįąukti < dovanos 
Ftancijos?' ąristoą^atąr ;gle-

ziaus. Kruvinasis.vAlion^aą 
buvo baisiai sujaudintas: 
paėmė vieną 5 metų mergai
tę, atnešusią gėlių, ir karš
tai pabučiavo!, Kokią, .tai 
pagarba imperialistinei 
Franci j ai! Karalius pabu
čiavo jos “dukterį...”

• • k i • . Gengsleriai Darbuojasi -

Bronxe, nupovp^Geąaro Ataro- 
lį ir sužeidė ketųrįs kitus; pas
kui pabėgo. ' ‘ ■ * 1'

BRESLAU, Vokietija. — 
Vokietijos fašistų partija 
laike savo demonstraciją 
gegužės 31 d. Susikirtime 
su darbininkais viepusi ; už
muštas, o du pavojingai su
žeisti. Sakoma, kad fašistų 
demonstracijoj dalyvavo 
140,000 žmonių.

POLICIJA IR LEGIONIERIAI UŽPUOLĖ 
JAUNŲJŲ DARBININKU DEMONST

RACIJĄ YOUNGSTOWNE, OHIO i 5
Jaunuoliai Parodė Didelio Karingumo; Policija ir Legionie

riai Vartojo Šautuvus, Buožes ir Garines Bombas; Dide
lės Jaunuolių Demonstracijos Kituose Miestuose.

770 Darbininkų 
Nunuodyta prie Darbo

NEW YORK.—New Yor- 
ko valstijos industrinės 
sveikatos department© di
rektorius J. D. Hackett sa
vo raporte parodo, kad pe
reitais metais 770 darbinin
kų buvo nunuodyta prie 
darbo. Daugiausia aukų 
krito nuo švino. O kaltė bo
sų ir valdžios, kad darbinin
kų gyvybės nepaisoma. Net 
tie gyvuojanti valstijos įs
tatymai del apsaugojimo 
sveikatos nevykinama gyve
nimam Darbdaviai rūpina
si tiktai savo pelnu, o dirb- 
^UVjlL inspektorius paperka pracjgj0 susirinkimą.

YOUNGSTOWN, Ohio.— tūkstančiai jaunų darbinin- 
Geg. 30 d., Nacionalėj Jau- kų dalyvavo Nacionalej 
nimo Dienoje čionai susi- Jaunimo Dienos demonstra- 
rinko 5,000 jaunuolių į de- cijoj. Apie 1,000 jaunuolių , 
monstraciją. Suvažiavo jau- pribuvo iš Naujosios Angli-

1 ' ' ’ 1 1 jos. Jaunuoliai gatvėmis
maršavo ištisas dvi valan
das, dainuodami revoliuči- , 
nes dainas.

MILWAUKEE, Wis. — 
Jaunuolių demonstracija ge
gužės 30 d. buvo tikrai en
tuziastišką. Apskaitoma, 
kad dalyvavo apie 3,000 
jaunuolių. Tai buvo susi
rinkimas jaunų darbininkų 
iš visos Wisconsin© vaistė 
jos. . L

DULUTH, Minn.— Val
džia nedavė leidimo jaunuo
liams laikyti savo demon- 

Bet straciją, tačiaus apie 2,500 
galų gale gazinės bombos, .jaunų darbininkų susirinko 
buožės ir šautuvai paėmė ir parodavo gatvėmis. De- , | 
viršų ir demonstracija tapo 
ištaškyta. . ; / •

ni darbininkai. iš tolimų 
apielinkių. Bet demonstra
ciją užpuolė kruvina polici
ja, kuri tarnauja plieno 
trustui, ir legionieriai. 
Prieš darbininkus buvo, pa
naudoti šautuvai ir gazinės 
bombos. Du darbininkai pa
šauti. Abudu nugabenti į 
ligoninę. 70 darbininkų ta
po suareštuota.

Susirinkę jauni darbinin
kai laikėsi labai karingai ir 
nuo jų teko ir policijai. Po- 
pirmo užpuolimo, darbinin
kai vėl susirinko į aikštę ir

Juodveidis . darbininkas 
rašo /‘Daily Workeriui” iš 
Elizabeth, N. J.:

“Aš nuėjau Elizabethe į 
baptistų bažnyčią ir papra
šiau kunigo, kad leistų man 
kalbėti apie nuteisimą mir- 
tin nekaltų . jaunuolių Ala- 
bamos valstijoj. Kunigas f 
Colbress atsisakė duoti man 
progą kalbėti. Bet tuojaus 
isusirinkę darbininkai baž-

suareštavo.
Tas tik parodo, kad Phi-;

lippinuose jaunutė Komu-^
nistų Partija spėjo išaugti įnyčios nariai pareikalavo, 
j didelę spėką jr rimtai gru- ,kad bQtų leista man kalbėt.

' Pagaliaus kunigas buvo pri
verstas nusileisti. Pakalbė
jus apie dalyką, visi sutiko 
pasiųsti Alabamos valstijos 
gubernatoriui protesto tele
gramą prieš nuteisimą jau
nuolių.”3'

Republikonais Buržujais
LISBON, Portugalija. — 

Socialistai pasirašė, sutartį 
su buržujų republikonų .par 
tija/ kad* vieni kitiems ne-; 
kenks būsimuose rinkimuo
se.1 ■ Vadinasi, .atvirai Por
tugalijos socialistai susivie
nijo feu buržujais.- t Jie taip 
pat < iš vieno j eina smaugime 
pavergtų < Madeiros < salų,-, 
kurios stena po Portugali
jos letena. , • . j

■■     <■■■•. ■ —  . 'y -—r-

TARPTAUTINIO DARBININKŲ ORDENO KON 
. VENCĮ J A;. ORGAN IZACIIA GERAI BUJOJA
NEW YORK-— Gegužės 

30 ir 31 dd. čionai įvyko 
pirmoji konvencija Tarp
tautinio Darbininkų Ordeno 
(International Workers Or
der). ši organizacija yra 
pašalpinė. - Ji pradėjo kur
tis su skilimu žydų Work
men’s Circle, bet dabar api
ma daug kuopų ir kitų tau
tų. T. D. O. yra ištikrųjų 
organizacija darbininkų vi
sokių tautų kilmės.;

Konvėncijoj buvo 289 de
legatai nuo; 241 ' kuopos. 
Pildomojo Komiteto rapor
tas pardė, kad T. D. O. jau 
tūri 12,000 narių. -Bėgyje 
10 mėnesių iki gegužės 1 d. 
Ordenas išmokėjo pašal
poms $22, 747.00, o pomirti
nėms $3,250. Geg. 1 d. pašal
pos fonde buvo $10,227.90, 
o pomirtinių fondas turėjo 
$28,419.95; - Tai» gerai sto
vinti organizacija, nors dar 
visai jaunutė.

200 DELEGATŲ PIETINE J KONFERENCIJOJ c I 
PRIES NUTEISIMA MIRTIN JAUNUOLIU "

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Galima sakyt, kad pieti
nių valstijų konferencija 
delei gynimo nuteistų mir- 
tin aštuonių negrų jaunuo
lių, įvykus pereitą sekma
dienį, buvo pilnai sėkminga. 
Nepaisant kunigų ir polici
jos teroro prieš juodvei- 
džius ir jų organizacijas, 
konferencijoj dalyvavo 200 
delegatų iš įvairių pietinių 
valstijų. Bet tai tik pra
džia tikrai plataus masinio 
judėjimo už jaunuolių iš
gelbėjimą. Konferencija iš
dirbo planus plačiausiai ko
vai už jaunuolių gyvybę.

Žiauriausią kampaniją 
prieš konferenciją varė ne
grų buržuazinė orgapizaci-' 
ją National Association for

Nubalsavo Bedarbes 
Naštą Pasiimt ant 
Savo Pečių

HOUSTON, Texas.*—. Ge;.. 
ležinkeliečių Brolijos koifc 
venci j a nubalsavo sutrum** 
pinti savo nariams darbo 
valandas bei dienas, idant 
bedarbiams butų proga pa
dirbėti. Įsakoma, ; kad jos 
narys neprivalo dirbti dark 
giau, kaip 26 dienas bei 200 
valandų į mėnesį.

Bet šitas valandų sutrum-
tjhe Advanč^ment of • thė pinimas padaromas,.', >ačių 
Colored People. Kunigai darbininkų lėšomis,'^tai^yr^.; 
L į rot j -ypyt-f'' L ' 'yr- kiek sutrurripinamos valan-

Suareštavbd.Minorir
Kitus Darbuotojus i

; 1 -i ____ i ■ ovij

CHATTANOOGA, Ten- 
nėsšee. *Tik išėjus iš 
konferencijos, kuri įvyko 
del gynimo nuteistųjų 
j aunuolįų, polici j a pagrie
bė ir suareštavo draugūs 
Robert Minor, B. Amis, 
Tom Johnson, Heywood 
ir kitą darbininką. Kal
tinimų jokių nepaduoda. 
Tai veikiausia bus bando
ma prieš šiuos Komunis
tų Partijos:. darbuotojus 
padaryti koks . nors suo
kalbis. * ;
. Pasiliekame laukti pla 
Česnių informacijų, i

Z } X- 
—...................-........ —................... ■. ■ ■ -

dos, tiek mažiau darbinio- 
kai gūūs’mokėt. Vadinasi/< 
bedarbės našta suverciattW’ 
išimtinai ant darbįhinkų 
unijos pečių. Tai padavi
mas kapitalistams, kurįe 
juk turėtų duoti darbo ar
ba pragyvenimą bedaro 
biams. Šiandien minėtos 
unijos 10,850 narių? vaikšti- 
nėja be darbo. ‘ į

Kamet. Ar pasieks pūtį 
viršų, tai dar klausimi 
Kalnas ; turi 25,447 pėdų 
augščio^ j
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p REIKMENŲ BRANGINIMO KAMPANIJA
T

Aįnerikos fabrikantai, bankininkai ir kiti kapitalistai tariasi 
pagelti ta vorų kainas. Apie tai jie daugiausia kalbėjosi po.sė-- 
dyie Nacionalės Biznio Tarybos pereitą penktadienį, New Yorke.

Kodėl norima augštesnių kainų? Todėl, jog kapitalistai geid
žią didesnių pelnų. Bet to jie atvirai nepasako. Jie veidmai
niauja, meluoja, kad, brangiau parduodant tavorus, “pasitaisys” 
pramonė ir sumažės bedarbių skaičius.

kitaip išvadžiojo Jungtinių Valstijų Plieno Korporacijos'vice-; 
prezidentas James A. Farrell ir didžiojo Irving Trust Kompa
nijos banko sekretorius G. W. Leman, o kiti jiems pilnai prita-

^Amerikos gelžkelių kompanijos jau pirmiauzreikalavo, kad 
vąldžia leistų pakelti važiuotos kainas. Esą, kai daugiau pelnų 
gąiišitiid, >galėsime pradėti visokius taisymo ir statybos darbus; 
daugelis bedarbių pradės gaut iš mūsų algas, ii* ims visko dau
giau pirktis; tuo būdu, girdi, gerove pradės atsigriebti visoje 
šalyje. ' < j ’

' šitokie argumentai su jų “geromis” intencijomis, žinoma, yra 
tik dantų užkalbinėjimas ir bandymas prirengt darbo žmones, 
kąd nesipriešintų pabranginimui gyvenimo reikmenų.

. • Buržuazijos Pelnų Saugojimas
Didysis biznis ir dabar turi dar gausingų pelnų. Nors įvai

rios pramonės pusiau tedirba arba dar mažiau (Plieno Korpo
racija tik .47 nuošimčius, statyba New Yorke išviso 35 ndošim- 
čJus/iF it.), bet per darbo mokesnio kapojimus ir didesnį sku- 
Ijįnimą dar išnaudotojų klasė kuopiasi bilionus dolerių į savo 
a$kso aruodus. Tačiau krizis jau pradeda tuos pelnus siaurinti. 
Todėl, šalia uždarbių kapojimų, kapitalistai planuoja ir kainas 
Jpakelti, norėdami išlaikyti savo įplaukas, o visą krizio sunkeny
bę suversti ant darbininkų pečių.
$Bet nedarbas tebeeina didyn. Virš 10 milionų bedarbių vieni 

y£a labai menki pirkikai,.kiti visiškai nieko negali nusipirkti. 
Q' kai uždarbiai nuolat mušami žemyn, tai ir dirbantieji dar 
mažiau tegalės išpirkti pagamintų ta vorų.

perkama?
į-kaskart didesnį krizį?
4Tuli buržuazijos galvočiai, berods, pasakoja, kad galima būtų 

dalyjųis pataisyti, praplatinant Amerikos išvežimus į užsienio 
rinkas. » bet tos rinkos , juk kupinos, , užverstos dirbiniais iš; Eu
rope’s įr Azijos šalių. Todėl net toks užsieninio biznio žinovas, 
kaig Lemanas, vice-prezįdentas Irving Trust Kompanijos, per* 
s$ė|a kitus kapitalistus, “laibai skysta viltis tėra” sumažint 
Krizį per išvežimus į užsienius. Taigi ir čia amerikinis kapi- 
tįflizmas atsimuša kakta į sieną. 1

n
Išnaudotojai, todėl, pasirenka tik užsimerkę nuo rytojaus engti 

iŠ paskutiniųjų darbininkus šiandieną. O į tą jų engimą įeina 
ir visiškas apleidimas milionų badaujančių bedarbių. Juk ka- 
tfitalistal ne tik nenori girdėti apie bedarbių apdraudos įsta- 
tjhhą bei reguliarę jiems paramą iš vietinių valdybų iždų. Jie 
dAr Uždarinėja ir ligšiol buvusias mizernas labdarybės. Taip 
aftfai, turtingiausio pasaulyj miesto New Yorko valdonai pas
kelbė, kad nuo šios dienos jau‘nebus visai duodama beduoniams 
įkaisto per pietus iš Muncipalės benamių prieglaudos; o priva- 
tĮhių labdarybių durys irgi užsidarinėja. Taip ir ilgoj eilėj 
lįtų miestų, ne tik New Yorke.

įĮ_ w

• ; Ko Galima Toliau Tikėtis iš Kapitalistą
J Trumpai pasakius, šitokis yra nusiteikimas’ Amerikos 

pjtalistų ir jų valdžios šiais vis baisėjančio krizio laikais: 
jP , 4 .. , , , , , . . .

APŽVALGA KARAS IR JO RUOŠĖJAI

čioji klasė instinktyviai nu
jaučia, kad ibolšęvizmas gy
vuos ir1 kapitalizmas yra 
ant savb paskutinių kojų.

P. H. Pegėmann. 
Amsterdam, Holandija. 
Balandis, 1931 m.

Kaip Sovietų Sąjunga 
“Smunka”

Sovietų Sąjungos priešai,; 
pradedant kapitalistais ir 
baigiant socialfašistais, die
na iš dienos šaukia, būk 
darbininkų valdoma šalis 
smunkanti kultūriniai, eko
nominiai ir visaip, kitaip.

Ir jie tuos nielus skleidžia 
akivaizdoje faktų, kurie ro
do, jog Sovietų Sąjunga vi
sose srityse žengia pirmyn 
visu smarkumu. ‘ • ■ j

Štai “Moscow News” pra-įja. Narių nepasitenkinimas 
neša: j , . , 1 -—i—-

Laikraščių skaitymas buvo 
mažai ‘ išvystytas caristinėj 
Rusijoj; laikraščių cirkuliaci
ja visoj šaly 1913 metais bm 
vo tik 2,700,000 kopijų visų 
laikraščių, šiandien yra 30,- 
800,000 kopijų. . ..
Tai tokiuo smarkumu So^ 

vietų. Sąjunga žengia pir
myn apšvietos srity. Buvo 
nustatyta, kad su užbaiga 
Penkių Metų Plano laikraš
čių cirkuliacija pakiltų iki 
28,600,000. Gi dabar cirku
liacija jau viršino plane nu
statytą skaitlinę.

'Sovietų Sąjunga šiandien 
yra antra šalis pasauly laik
raščių cirkuliacijos didumu. 
Pirma yra Jungtinės Valsti
jos.

Kultūros j Narnąs vardu, 
Koks gi tad bus Hijič tapo atidarytus; Leninį-', 

išškhitliavįmas daugiau tavorų gaminti, kada vis mažiau teis- grade Pirmą Gegužėj, A.U-
* ‘ Ar ne aišku, jog tokio kapitalistų gudravimai veda ditorijoj galį sutilpti 1000

.asmenų; itąipgi yrą nęmąžąi‘ J | a O i ; * i

kliiibams: kambarių. •

Labdarybių Uždarinėjimas

ka- 
už- 

d^afbių kapojimas, nesvietiška paskuba, bedarbių marinimas 
. badu, reikmenų branginimo planai ir, kaipo galutina “išeitis,”

iNieko-geresnio darbininkai iš bosų ir negaus šiame kapita- 
lizmo krijčimo laikotarpyje. Pati milionų darbo žmonių gyvybė 
viį labiąil tiesioginiai priklausys nuo to, kaip jie, organizuosis 
iį ^kovosi; o kitokios išeities nebelieka, kaip tik kovai organi- 
Zfflįtis—į Bedarbių Tarybas, į dirbtuvių komitetus, į kairiąsias 
liejas, įZpąrbo Unijų Vienybės Lygą, stoti f Komunistų Partiją 
ifjjosiosr.^ąioyybėje streikuoti ir daryti -kitus mašinįųs žygius 
ijkartimia^^Į;'bedarbių ir dirbančiųjų reikalus, o podraug ir 
tilpti krūvon 'savo spėkas būsimiems revoliuciniams' ’ susikirti-? 
lįfas delei pa'ties kapitalizmo nugriovimo. i \

S’ Moteriškė Ženijosi Darbininkus, Kurie
qįiZude Nelaimingus Vyrus Dirbo Kompanijai per
^Chicago.— z;.... :

wjs. 15 nunuodytų vyrų., 
Įjitomai, jie visj buvo nu-1 
rodyti su tikslu gauti jų

.* .to kokiu- geležgalių - jam į gal-;
’vą. Darbininkai š.oko ąpgin- 
iti. Bar^daitį; ir iš to prasidė
jo .platesnė kova su geugste- 
riais.
Tie mušeikos yra iš “la- 

pelmeikerių” lokalo, kuriam 
reakciniai unijos vadai so
cialistai suteikia daugiau 
privilegijų ir kurį jie nau
doja savo gengsteriškiems 
darbams.

Ir štai kaip socialfašistų 
“Naujienos” užgiria tuos 
gengsterius:

Muštynės įvykusios Mičiulio 
. siuvykloje, kur koki ten 

“gengsteriai” atėję ir davę per 
.galvą komunistui Barzdaičių! 

tos šapos CSrmanui. paskui 
komunistų delegatai nuėję į tą 

namą, kur randasi unijos Joint 
Board, čia vėl buvęs užpul
tas Barzdaitis ir smąrkiai su
muštas. ; Barzdaįčjo draugai 
bėgę pašaukti policiją, bet kai 
policija atvyko, mušeikos jau 

buvę pasišalinę. Tie mušei- 
1 
pelmeikerių lokalo.”

Tai matote, kas dedasi tar
pe rubsiuvių Broklyne. . Ko
munistų klika, susiorganizavu
si į ‘Darbo Unijų Vienybės 
(ardymo!) Lygą,’ provokuoja 
unijos narius šlykščia propa
ganda ir iššaukia muštynes.
Matote, ne mušeikos kal

ti, o Raiti tos dirbtuvės dar
bininkai ir komunistai.

“Naujienos” 
šeikos.
gengsteriai yra socialfašis- džiui,’ Montreal, Kanadoj, 
tų įrankis kovai prieš kai- tie karo troškėjai pradėjo 

kurie /varyti jaunuolių darbinin
kų r e k r u t a v i m o dar
bą. Paskelbę bažnyčiose, 
kad visi vyriškos lyties gy
ventojai virš 18 metų am
žiaus turi būti suregistruo
ti. Dar pabrėžė, kad moti
nos' ‘turi būtinąį pasakyti 
tikrą vaikų amžių,- nės jie 
vis viena sužinosią. Jie 
tame darbe nebeturi tokio 
pasisekimo, kokį turėjo 
prieš pasaulinį kąyą.jįj Bet 
dalinai; gauna pritarimo iš 
nesusipratusiu darbininkų, 
kurie yra 
ekonominio 
užnuodyti 
dais; bijo 
bent kokios darbininkiškos 
organizacijos, del ko ir ne
pažįsta, kas yra jų draugas, 
o kas priešas. Tarpe tokios 
minios jie dar turi pasiseki
mo. Bet jiems einant iš na
mo į namus, j ieškant ka- 
nuplėms maisto, pasitaiko 
įeiti į karo invalido ar šiaip 
susipratusio darbininko bu
tą, kurie žino, ką duoda ka
ras darbininkams. Iš tokių 
vietų jie gauna atatinkamą 
atlyginimą su nurodymu:

“Kada jūs, religinio biz
nio agentai, su kapitalistais 
sudarysite vieną frontą ka
ro laukė,, neimdami .darbi
ninkų, tai mes, darbininkai, 
tuomet eisime tan Ifaran, 
nes matysime savo tikrą 
priešą, kuris per amžius 
mus kankino, žudė ir dar

ft

I

Montreal, Kanąda f f(|ąbaiv .laikydami mus 
Valdančioii klasė negali n,ori Pasina^oti sa- 

. ,. .v v. , . . ,vo reikalų gynimui.”išbristi is šio ekonominio ,, j u- • i....... . . . _ . , Mums, darbininkams,kriziojokiulemtesmubudu.l a sunku atsišpirti ' 
Uz tai visu smarkumu ren- ;avi*niai prieš tokius 
gias prie aro. . 'žuazijos įsakymus bei užsi-

Dabar, pasaulis vis labiau i puolimus del to> kad imes 
pradeda dvoktiparaku ir.neesame organizuoti. Pą-J 
karinėmis nuodingomis du-.vĮenįus darbininkų klases,, 
jonus. Visuose kampuose ;narįus valdančioji parazitų. ’ 
kapitalistinio pasaulio Pri-įsaujalė gali parduoti, supu-■ 
sumosimas karui eina pilnu ■ dyti kalėjime, ar pagaliau 
garu. Darban įkinkomi mi- vjenokįu ar kitokiu būdu 
nonai 'darbininkų, pralei- ;nužudvti 11 4
džiama bilionai dolerių. O ; ..h
del ko tai? Tai vienas ir 
pagrindinis . atsakymas: 
ruošiasi puolimui ant darbi-' 
ninku - tėūyrtės,1 Sovietų Są
jungos, arba, aiškiau, tai 
ruošia . .mijionąm dafbo 
žmonių mjrtį , ’' ( . ' '

1 
si
.1
I

Radikalizacija Lenkijos 
Socialistų Partijoj

Lenkijos (Socialistų Parti-, 
jos eiliniuose nariuose 

j smarkiai čina radikalizhci- 
...., i 
reakcine socialistų yadų po
litika pasireiškia distyiktų 
konferencijose, kurios įvyk
sta !visoj Lenkijoj 'besiren
giant prie; partijos kongre
so. Lodzės distriktinėj par
tijos konferencijoj ’ mažu-, 
ma patiekė rezoliuciją, rei
kalaujančią atmesti reakci
nę politiką ir priimti klasių 
kova paremtą politiką. Re
zoliucija kritikuoja Antro
jo Internacionalo politiką ir 
reikalauja , remti Sovietų 
Sąjungą. Kad palaikyti sa
vo rankose mases, tai So
cialistų Partijos vadai pa
stato priešakiu “kairiuo
sius.”

Vienas žymesniųjų Lenki-, 
kijos Socialistų Partijos na
rių, Leliva, užėmė kairesnę 
poziciją, ir reikalauja pada
ryti pakeitimus . oficialėj 
centralinio koiųįteto rezo
liucijoj ateinančiam : parti*- 
jdš kongresui. Jis Sako,*kad 
fašizmas turi būt rokųoja
unąs, kaipo pį^škutipiš įllūpį-1 
talizmo apsigynimas pries 
naują socialistinę sistemą.!

uvu pctbibciiiiię. x iu iimoei- , ™ . j n , . t < , . * • ,
kos, girai, buvę atsiųsti iš “la- Tarną S ijlę

los religijų skelbėjai: kuni
gai, popai, pastoriai, rabi-, 
nai ir kiti darbininkų para
zitai. Jie prieš didįjį karą 
siuntė darbininkus į! mirties 
nasrus, šventino ginklus, 
pylė patriotizmo, nuodus į 
darbininkų galvas. Skelbia 
savo biznio įstaigose (baž
nyčiose, sinagogose ir kt.) 
reikalingumą karo. Varo 

užstoja mu- šlykščiausią agitaciją prieš 
Kodėl? Todėl, kad Sovietų Sąjungą. Pavyz-

resnius darbininkus, 
kovoja už geresnes darbo 
sąlygas.

WWCT

f

' • • » i ’ i »,
Toks darbininkų rekrutą-j 

; vimas į .karą, koks pasireįš-r 
kia Montreale, turėtų būtih 
darbininkų kuo greičiausiai{ 
atmuštas. Čia (MontrėAle)'; 
policija įkinkyta darbąij 
skaldyti darbininkams gąl^ 
vas. jų: susirinkimuose, j de
monstracijose < ar ^kitokiuose i 
darbininkų parengimuose.- 
Religi j ų skelbė j M1, jau iš:-A 
anksto kapitalistu'' padik
tuoti pradeda vąryti rekru- 
tavimo darbą.: , Jie (kuniT 
gai), nors nėra pratę lan
dyti po vargingo darbinin
kų gyvenimo landynes, bet 
kada pajunta pavojų kapi-’ ’ 
talistinei sistemai, tai šoka 
talkon ją gelbėti, o mus pa
vergti. : . . -1

Jeigu, iš priežastiėS mūsų 
neorganizuotumo, mus ką-' 
pitalistai pasiųs karan, tai 
mūsų pareiga atkreipti gin- ’ 
klus prieš išnaudotojus.

Vyrus darbihinkus nori 
pasiųsti į karo lauką, o mo
teris darbininkes pri
statyti prie gamini,mo gink
lų. ... ■ . • < ;

. Kara paliečia ne vien at
skiras darbininku • klasės 
dalis, bet visą bendrai klasę? 
Todėl mūsų ’pareigą; nežiū
rint jokių škirtuiūų, stojti į 
kovą prieš fruošiamą, mujįąą 
skerdynę-karą. *O ,kąd ;.tą; 
kova būtų pasekmįngesnėį 
tai mes turime pirmiausiai 
tvirtai susiorganizuoti dar
bininkiškose organizacijose, 
kurios eina po Komunistų 
Partijos vadovybe. Draųr 
gai, tvirtai sujungiame sa
vo jėgas, kad mūsų lamėji*- 
mas būtų įvykdintas, kad 
kilus imperialistiniam karui 
darbininkai užduotų galuti
ną smūgį pačiam imperia
lizmui.

■1

į

' v. ; . '■ . P ’

Amžius ir Miegas
Kai kurie sako, kad se- 
iąnįęm,s£ žmpnė/ns, mažiau 
f$įJęiW hjegb;: jBet ištyri-

Bužuazija Nebetiki,^ayb > >
’ Spaudai-1 ■ *' '

Maskvoj išeinančiam ang
lų kalba laikrašty ŽfWork^rą 
News” telpa sekamas hblan- 
diečio aprašymas, kaip pa
tys buržujai žiūri ų savo 
spaudą: z .

Po dviejų metųmebuvimo 
aš surandu Europoj didelį1 
skirtumą atsinešime linkui,. 
Sovietų Sąjungos.

Eiliniai darbininkų klasės 
nariai jau senai žinojo, kad 
laikraščiai, išskiriant tiktai 
komunistinę spaudą, kas
dien meluoja apie Sovietų, 
Rusiją, bet interesinga pa
stebėti skirtumą atsinešime 
valdančiosios klasės, inte
lektualų ir darbo aristokra
tijos.

Du metai atgal, kuomet 
aš buvau Europoj, jeigu, 
būdavo, pasakyti ką nors 
pagirdamas Sovietų Rusiją, 
tai geriausia ką galėdavai, 
susilauktu tai mandagų, nū-' 
tylėjimą. Bet galėdavai iš
skaityti ant klausytojo vei
do, jog jis netiki neVvienam 
žodžiui, ką tu sakai ir kad K 
jis mąsto: 
iš laikraščių.” Prie to, tuo' 
laiku vidutinis buržujus du 
intelektualas daug ne^įintė 
resavo ;
Sovietų Rusijoj^ ;' •;' ",, 

Kaip tai pasikeitė; sąlygoš 
per tuos du rnettus^ '■ y "• 

Net “prarponės ^karaliai” 
prašė manęs su Jai^ paikai-( 
bėti. Inžinierių' J įstaigos 
kvietė mane duoti'prelekci- 
jas apie Penkių M^tų Pta- 
ną ir apie kitas Sovietų pro
blemas, o kas svarbiausia, 
žmonės . dabar . tiki’ į mąn, 
kuomet aš ką nors įsaKau 
apie Sovietų atsiekimųs,| į

Jie net nebetiki savčdąįk- 
raščiams. Net buržujai-fee-j 

SKAITYKIT, PLATĮNKIT. betiki savo lilkraščiams.:: .
Tas parodo, ’ jog valdan-

♦ » r t--/--# ■> ♦« f ♦•o-*1

’Eina tyi’i, .Trisdešimts MetŲ

r

Jis pareųkė, i kad. Sbyjetų 
ISąjųAga “gyla; Kaili antį mie- 
lių” ir kad ji atstovauja 
Socialistinę draugijos for- 
mą. ’ ‘£isjsąko, | kajd kova 
prieš ' Komunistų ' Partiją 
turi būt tęsiama, bet Sovie- 

;tų Sąjungos pasisekimas 
neturi būt ignoruojamas. 
Jis< reikal&ūja, Kad rezoliu
cija pripažintų Sovietų Są
jungos socialistinį pasiseki
mą. . ' = . :

Tūli partijos vadai, maty
dami, kad vis daugiau ir 
daugiau darbininkų; prade
da labiau pritarti Sovietų 
Sąjungai, tai užima neva 
kairesnę poziciją, kad tuos 
darbininkus palaikyti savo 
rankose, kad jie nespjautų 
ant reakcinio socialistinio 
judėjimo ir nenueitų į ko
munistinį, jųdėjjmą.

Sunkėjant .ekonominėms 
sąlygoms, klasių kovai aš
trėjant, visose šalyse’ darbi
ninkai • daugiau i . radikalėj a, 
pas> darbininkus pasireiškia 
■didesnis kovingumas.- A

Pritaria Mušeikoms
Aš geriau žinat^ ■ ■ ’Sqcialfašistų “Naujienos

ne 
tei^ 
rfiaš štai ką parodo:

Profesorius Donald A. 
Laird ištyrė 509 žmones, 
kaip ir kiek jie miega. Tie 
žmones įvairaus amžiaus, 
nors, tiesa, jie ne paprasti 
darbininkai, bet mokslinin
kai, rašytojai, artistai, pa
sekmingi biznieriai ir kiti 
“pasižymėję” asmenys.

Kurie iš jų yra 25 metų 
amžiaus, vidutiniai miega 
po 7 valandas ir 25 minu
tes; 35 metų—7 vai. 45 mi
nutes ; 45 metų—7 vai. 50 mi
nučių; 55 metų—7 vai. 45 
min.; 65 metų—7 vai. 40 
mn.; 85—8 vai. ir 10 minu
čių. ’

O-jie miega, kiek nori, ar
ba kiek jų kūno sistema rei
kalauja.

Įdomu, kad 35 metų am
žiaus .asmenys labiausia iš 
visų ątjaučia; nedamiegoji- 
Ūią. 40 procentų iš visų ty
rinėtų- žmonių arba visai 
Ąegdli ge^ai' .Užmigti, \ al’ba 
ha^tį" jšbudę ilgai neužmie
ga. ; \: Try s nuošimčiai jų
pasižymėjusiu”; Ląsmenų 
naudoją kąkjiną,’ ^morfiną 
arba kifųs1 ba^kotjskųs jyaįį 
?ąluą, kad :galėftį užmigti; r——
ų'nuošimčiai tuoį tikslu įsi- 

geri^j'ąj^olio, o tarp jų ' ,
jįejąs Nuošimtis,pr6fe-.l ■ i ‘ 

sbriūi 25 Nuošimčiai, tyčia Ar žvaigždės ------
Sjčait^ lengvo, nesujudinan- kiek šilumos? Taip, atsako gar- 
čU jūrinio raštus, kad ga- sus ąstręnomas Sir James

Š'hAiitrH • . Jeans j) tūlose žemes vietose
.dirbąntieji laipsniais šilumos, bet abehiai 

abėlnūi geriau miega,* negu jcs pakelia temperatūrą tik po-

baisiai paliesti 
krizio ir kartu

prigulėti prie

Kostask
i

Baudžia 3,500 Tėvus už 
Mokinių Streiką
Už Mokinių Streiką 

Braunschweigo (Vokieti V 
joj) vidaus reikalų ministe- 
ris pašaukė teisman 3,500, 
darbininkų tėvų, už tai, Įęa.d, 
jų vaikai dalyvavo mokyklų 
streike balandžio 11 ir 12 dv 
Kurie tėvai yra -religiniai 
žmonėm,'' tiems leista ‘ūžsi-1 
mokėt ‘po dvi markąs pini-. 
ginės pabaudos; betį -bedie^ • 
viai tai Jūrės sėdėti po, dvi 
dienas kalėjime be .išsipir
kimo. "■ 1 '

Keista teisdarystė.

tąį jaučiasi mažąi -Ūąm ti
kį, nesiseka ęj&įfeii, mąstyti 
bėi kalbėti. j J. C.

Kiek Gauname Žvaigždžiu

” 1 tližgiria, kad Amalgamejtū 
Unijos' reakciniu vadu" mū- 

jalas daug nesųnte- ^ikos; k Užpuolė, <yMiČiulio 
apie tai? kad ‘ uędasi. ;di^ųyėsi d a r b i n įn K ų s 

(Brooklyn^) ir ten surengė 
'muštynes. | r

“Laisvė j'V.’jau buvo rašy
ba, kaij) gegužės 26 d., ryte, 
^eli! tuzinaĮ -ijiušeikų atva- 
žiaVo į MiČiūlio dirbtuvę ir 
pradėjo pulti į /darbininkus. 
Vienas tos d^btlivės darbi
ninkų, A. f Ij.>j aprašydamas 
apie t^ įylk ^šę^ Į 

. ,;Dąrbinifiku *-$irminikas toje 
šappje drg. ^Barzdaitis liepė 
gČngšteria'ms liautis; sako, jei
gu. ką turite, tai eikite pas

: 54-to lokalo delegatą. Kaip tik 
- Barzdaitis ištarė tuos žodžius,,, 
vienas gengstefis tuojaus k-ir-

; . m r k ■ w. .< v»i i > ■

duoda žemei Atsikraustė Al Capone 
Šaika j New Yorką

NEWARK, N.. J.—Tapo iš 
darbo navarvti 35 darbininkai, 
kūne buvo išdirbę po 30 me
tų Hay geležies liejykloj, ku
rią paskutiniu laiku perime 
McClintic-Marshall Korporaci
ja. Korporacijos prezidentas 

geru munšaįnu Į Blakely pareiškė: .“Mes turi- 
Paskui ima;me neatmainomą taisyklę —-

praudą. Jau paaiškėjo, 
p 5 iš^ nužudytų buvo 
jrgaret Summers vyrai.
Įapsivesdavo vyrą, gerai 
įrausdavo, paskui “na- 

nįHėdavo” r— -----
ijjgalas tam. ~

Ir taip Šita gašli mo- ; niekad nelaikyti senų darbi

a

t0škė prisirinko nemažą 
dolerių. Mat, už do- 

kapjtalistinėj sistemoj 
tjfldai žmogus - žmogų pa- 

vas suėsti A i i v 
t , j H < z

hinkų.

“LAISVĘ.” -f
tt I

/

uiti 1

dirbantieji galva.
Beveik visi tyrinėtieji 

pripažino, kad nedamiegot 
porą valandų vieną koki^ 
.naktį, tai netaip blogai at
liepia į jų 'gabumą darbe, 
į ūpo smagumą bei energi-. 
ją, . . Bet jpjgu, nedamiega 
dvi-tris -naKtis pagrečiui,

rą laipsnių.
Paskutiniais laikais moksli

ninkai tyrinėjo vadinamus vi
satos spindulius, ateinančius iš 
tolimiausių nežinomų erdvių. 
Jie yra dešimt kartų lengvesni, 
negu žvaigždžių spinduliai. Tai 
veikiausia būsią tos rūšies ne- 
mątomieji ; spįndųliai, 
veikia - radio priimtuvai

kuriais

i * > > f r? it. t t r t n

(AwaUmiUtWa

. t

H

Z

New. Yorkan atsikrausto AL 
Capone gengė su kulkasv.ai- 
džiais,’ bombomis ir kitais gin
klais, kad išmušt iš biznio vie
tinius alkoholinio alaus šmu- 
gelninkus. Tą biznį žada už
kariauti Al Ctpone gengsteriai.

Alaus šmugeliavimu New 
Yorke daugiausia pasižymėjo 
Shultz ir Terranova. r Pasta
rasis turėjo ir dar, veikiausia,, 
tebeturidįdelę 
valdžioje,; ypač 
. JlUt M C į '

galią įmestu 
teismuose. ‘,

?

fewjy



Tą pačią dieną aš duodu

JOsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
Atsakymas, NE.

pasiimk LUCKY

THE COLLECTED WORKS OF

O
Apsaugok savo brangųjį balsą.

AT $

Usually $18.50
NOW. $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn, N. Y46 Ten Eyck Street

030

Mes parduodame 
Mes juos parduo-

© 1931. 
The A. T. Co..

Mfrs.
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Prūseikos Prakalba Brooklyne

Prūseika pats pirmutinis tu-

Na, ir kuomet Prūseika jau 
taip nusistatęs, kad Partija

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

A. M. KISHO'N, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CIIENE ST., DETROIT, MICH.

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni, Vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis.

Jau minėjau, kad Prūseika 
reikalavo Partijos “tyrinėji- 

jisai aiškino, kad Partija

apie posėdžius su Partijos
Centraliniu Komitetu. Ką

----------------- i-------------------- i

tyrinėjimas” duota. Jisai 
se-

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumflt 
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. 
Dau"iaasia AtsMedame ant Retinoskopišky Etyrimy

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
JAŪ 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRŲ

STOJĘ VIETOJE *

‘It’s toasted’
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma švarina

JOsu Gerkles Apsauga — Prieš knitėjihius —

< .r

“3 d. kovo mes bendrai pri
dėjom prie sutarties, kad gin-

Ąhtradien., Birželio = 2, 1981 =
' , 1 ? i 1

, Puslapis Trečias

V. Bovinas

OPOZICIJA, PRŪSEIKA IR PARTIJA
(Tąsa) stų, Partija gauna daugiau re-

Partiia ir Svietas jvoliucimo kraujo. Šią liniją
J reikia ginti. Už šią liniją ko-

Kaip galima žiūrėti į seka- voja ir Centro Biuro nariai.
mą Prūseikos pareiškimą “Vii-Į 
nyj,” bal.'3O d., jisai su pašai
pa rašo:
“Centro Biuras, matote, men- ... ]in;;„

klausios klaidos nepadarė. Tik 
opozicija už viską kalta. Bet 
nežiūrint to, kad laikraščiai 
šaudo iš visų kanuolių, svietas 
nėra Įtikintas, kad Bimba ir j 
jo šalininkai yra teisus. Jų 
laimė tik tame, kad jie ga
li prisidengti partijos linija.
Net tūli tų pačių draugų, ku-,mo\ .
rie eina su dabartine vadovy- nezino apie padėtį. Visuotinas 
be, piktinasi Bimbos taktika, tyrinėjimas duota.
Jie pusiau sąmoningai jaučia, kalba apie tą ‘ tyrinėjimą 
kad čia eina mūsų eilių skal- J<a^a\: 
dymas, kad del to judėjimas .“’° . . .
bus silpnesnis.” i -. . . \.

Prūseika rašė šį pareiškimą čai reikia baigti ir siųsti dele 
dar būdamas Partijoj. Čia jo graciją Kominternan. 
kalba aiškiai priešpartinė. SL sutartis padaryta.
Kalba ne komunisto, bet vado kas buvo—nieko nereikia bau- 
oportunisto. į sti. Tą pačią dieną aš duodu

Dabar prie paties dalyko.‘telegramą Chicagon, kad gin- 
Reikia pastebėti, jog jau cianai baigta. Su taikos telegra- 
aiškiai Prūseika pasako, kad.ma aš galėjau pasiekti Chica- 
jisai stovi lauke Partijos. Jojgą, nors ji randasi už tūkstan- 
kalba išrodo, kad jisai kur tai čio mylių.
stovi ant kalno, visai nebūda-' “O kaip elgėsi Centro Biu- 
mas nei Partijoj ir daro spren- ras ir ‘Laisvė?’ 
dimus, kas kaltas: Partija, ar “Ant rytojaus po sutarties, 
opozicija? Jisai jau nekalba kovo 4 d., ‘Laisvėj’ telpa bjam 
kaipo narys, bet kaipo sveti- rus Abeko straipsnis, atakuo- 
mas žmogus. pantis mane kaipo lovestonietĮ

Bet kaip apie “svieto Įtiki- ir trockistą.” Dar daugiau 
nimą?” Jei svietas nėra Įti- Prūseika prideda, kad C. B. 
kintas, tai ką turi daryti C. laužęs sutarti, nes “jam rūpė- 
B. ? Juk jeigu jau būtų svie- jo diskredituoti mane.” 
tas Įtikintas, tai būtų revoliu-į 
cija. Mes todėl ir dirbame, i 
kad “svietas dar nėra Įtikin- į 
tas,” Partija nori tą svietą Įti- ! 
kinti.

Ar Įtikino savo svietą C. B. ? ; 
Taip, Įtikino. Vienbalsiai pri- ■ 
imta šioj konferencijoj C. B. i 
raportas. Čia priimta veiki-j 
mui mūsų planas. Visas gin- ■ 
čas turi pasibaigti. Tai jau Į 
elementarė taisyklė. Ta lini
ja turi būt visų linija. Su šia 
linija C. B. tik ir gali eiti 
“svietą tikinti.” Tik Partijos 
nariai gali pasakyti, kad C. B. 
klaidingas, o ne visas svietas.

jeigu Prūseika padėtų tą 
svietą tikinti, vieton diskredi
tavus Partiją, tai veikimui bū
tų daug sveikiau.

Kokiu keliu reikėtų svietą 
įtikinti priėmus Prūseikos lini
ją? Reikėtų atmesti Partijos 
liniją, o priimti to margo 
svieto “liniją” arba visai netu
rėti linijos. Juk visi žinome, 
kad tik menševikai taiko Par
tiją prie minių. Bet kas iš to
kios Partijos. Jei Sovietų Są
junga laikytųsi tokios linijos, 
tai jos visa vadovybė jau senai 
būtų sugriuvusi. Prūseikai rei
kia žinoti, kad Partija, Centro 
Biuras dar ir “svietą neįtiki" 

y nūs” turi eiti ir dirbti revoliu
cinį darbą. Prūseikos manymu, 
tai Partijai liniją turėtų nusta
tyti ne Partijos nariai, bet “vi
sas svietas.” 
■’ Visai neišlaiko kritikos Prū
seikos posakis, kad “čia eina 
mūsų eilių skaldymas, kad ju
dėjimas bus silpnesnis.” Rei
kia statyt klausimą, ką Partija 
turi daryti, *jei jos eilėse atsi
randa nukrypėlių, išsigimėlių ? I 
Ar kartą buvo atsitikimai, kad 
Partijai reikėjo eiles .sumažini 
del tokių elementų? Partija 
negali išsižadėti savo principų 
ir plaukti su visu svietu.

Prūseikos pareiškimai veda 
prie to supratimo, jog reikia 
pirmiausia gelbėti “geri drau
gai,” o ne Partija. Mes sa
kome, kad mes norime drau
gų, reikia juos gelbėti, bet pir
miausia mes norime išgelbėti 
Partiją. Juk jeigu mes atme
tame Partijos liniją del gerų 
draugų, tai tuomet galime sa
kyti, kad “visas svietas su mu
mis, o mes su visu svietu.” Va
dinasi, turime visas mases, bet 
neturime Partijos.

Dabar pažiūrėkime ar gera 
dabartinė Partijos linija? Rei
kia pasakyti, kad gera. Par
tija gauna Įtakos. Tai galima 
matyti masiniuose susirinki
muose ir demonstracijose. Ge
rai tai Įrodė Pirmoji Gegužės. 
Darbininkų kovos reikalauja, 
kad Partijos linija būtų revo
liucinė. Vadinasi, ją keisti ne
reikia. Vieton kelių oportuni-

Tad, reikia pasakyti Prūsei- 
jkai, kad Centro Biuro nariai 
'tik todėl ir gali “prisidengti 

,” kad jie ją gi
na. Prūseika prieš ją kovojo 
dar Partijoj būdamas, tad ne
galėjo ja nei prisidengti.

Del Susitarimo

Tai kaš gi ištiesų ‘sulaužė 
sutartį? Abeko straipsnis til
po 4-tą dieną kovd, o “Laisvė” 
spausdinama iš vakaro. Reiš
kia, tas straipsnis dar tilpo 
tuo laiku, kuomet ėjo pasita
rimas. Bet kas blogo tame 
Abeko straipsnyj ? Prūseika 
sako, kad jo brangus vardas 
norėta “diskredituoti.” Čia 
negerai, bet tas straipsnis, tai 
buvo tik atsakymas Į Prūsei
kos straipsni, kuriuom jisai 
Centro Biurą diskreditavo. 
Visgi C. B. daugiau reiškia, 
negu vienas asmuo.

Jokią sutartį C. B. nesulau
žė. Prūseika gerai žino, kad 
tą jo straipsnį Partija pa
smerkė, kaipo priešpartinį. 
Taip ‘ pat buvo sutikta ir aiš
kiai pabrėžta, kad Partija sa
vo darbą nesulaiko. Kova 
prieš oportunizmą turi eiti. 
Tik ' ginčijami klausimai turi 
būt išspręsti Kominterne. Į 
tai, kas jau buvo spaudoj, rei
kalinga atsakyti. Partija dau
giausia tikėjosi, tai iš Prūsei- 

Va,dina- '<kos, kad jisai pradės savo klai- 
Už tai das taisyti.

Bet nepaisant to, buvo eilė 
straipsnių ir rezoliucijų sulai
kyta “Laisvėj” prieš opozici-1 Prūseika pasakė savo ilgame 
ją. C. B. darė viską, kad rei-raporte? Nieko, galima .sa
kalai eitų į geresnes vėžes, Įkyti; tai gailėtis reikėjo iš to- 
prie susitarimo. Kad kovo-i kios mizernos prakalbos, 
jant su oportunizmu, kiek ga-Jbuvo nei ką kritikuoti, 
lint sutaupinti gerų elementų, 
kuriuos galima pataisyti. Tai 
tokia buvo C. B. taktika.

Gegužės 2 d. Prūseika rašo 
“Vilnyj,” būk “Biuras užsle“,-, i Z , 
pia tą faktą, kad buvo nutar-jAr tinka opozicija vadovauti 
ta tą viską išrišti Amerikoj.” j revoliuciniam darbininkųjudė- 
čia reikia tik stebėtis, kadijimui? 
Prūseika daeina prie tokio me 
lagingo

munistų Partiją. Tokio'tari
mo nebuvo. Kam gi Partija 
būtų dariusi tokį . pareiškirtfą, 
kuris tilpo “Vilrjyj” balandžio 
17-tą dieną? Ten skaitome, 
kad Prūseika “laikėsi savo iš
sisukinėjimo politikos, atsisa-įteto akyse, kad jisai oportunis- 
kė vykinti tą pasiūlymą, nors'tas, kad Bimba ir Centro Biu- 
jis iš pradžių sutiko; faktinai j ras, tai tik maska. čia nesu" 
iio tinkama su dabartine Partijos

da, kame Bimba netaktiškas, 
kiek; jisai netaktiškas. To 
Prūseika negalėjo padaryti. 
Suprantama, tokis mizernas 
raportas dar daugiau Prūseika 
parodė Partijos Centro Komi-

jis parodė nepasitikėjimą net 
paties Kominterno vadovybe.” 
Dar reikia pasakyti, kad Prū- 
seiką asmeniniai kvietė Komin- 
ternas, kad tik jisai tą dalyką 
perkeltų j augščiausią Įstaigą'rėjo progą kalbėti Į minią po 
išrišti, j pasikalbėjimo su Komunistų

Akyvaizdoje šių faktų, dar j Partijos Centro Komitetu. Tai 
Prūseika šaukia: “Matote, ko-(buvo tik 6-ta diena kovo; ant- 
kiu begėdišku būdu sudaroma. 
paskala1 apie nepasitikėjimą 
Kominternu.” Dabar jau aiš
ku, kas pasitiki Kominterno 
vadovybe. Prūseika jau Par-į 
tijos lauko pusėj, ten kur vi
sas platusis svietas. v*’’"". i........
kada vėl buvo Prūseika ' rei-1 Partija pasmerkė, 
kalaųtas ' pribūti į Partiją 'ir čia 
lietuvių komunistų konferenci- į kurio 
ją, jisai ir. čia .atsisakė pri- 'nėra, 
būti. (

ra diena po konferencijai. Ma
nyta, kad čia Prūseika eis prie 
“taikos” su Partija.

Bet kas išėjo? Tai ta pati 
kalba, ką Prūseika rašė “Vil
nyj” apie “Laisvės” suvažia- 

Vėliau, j vimą. Ta pati linija, kurią 
Prūseika 

smerkė “ultra kairumą,” 
mūsų judėjime dabar 
Bet jisai nieko nesakė 

. , . i apie dešinumą, kuris labiausia
Reikėtų žodis kitas tarti iri dabar kenkia mūsų judėjimui.

tai jisai skundžiasi miniai 
sam svietui.” Reikia žinoti, 
kad tada Prūseika dar buvo 
Partijos nariu. Vadinasi, nei
ta jau ir tada j Partijos Įstai
gas teisintis, bet į plačią mi
nią. Tai jau komunistas taip

“vi- tik skriaudžia, tai padaro iš
vadą, kad už tą prakalbą 
“Biuro nariai dar kartą ap
skundžia mane Partijai. Man 
rodos, jau toliau negalima ei
ti.” Jei “gerą” prakalbą Prū
seika pasakė, tai kam reikia 
bijoti, kad jį “Biuro nariai 
skundžia Partijai ?” 

(Bus daugiau)

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

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

Mes jau 23 metai speciali
zuojamos pritaikyme ir ga
minime diržų (trusses), gu
minių kojinių, padams pape- Įfy 
džių del nesveikų kojų ir 
šiaip visokių dirbtinių kūnui 
dalių. y 

Moterims patarnauja motevys, o vyrams—vyrai, 
šlubiems ^vaikščioti lazdas ir invalidams kėdės, 
dam, išnuomuojam ir taisom. Visas mūsų darbas garantuotas ir 
labai prieinamomis kainomis.
'Egząminuojain vejtui. Darbo valandos: nuo 9 v. ryto iki 8 v. va
kare. Sekmadieniais susitarus.

HIRSCH’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.

Ypatingai negalima kalbėti 
apie “ultra kairumą,” kuomet Į 
mūsų judėjime negalima iš
klampoti iš dešinu m o.

Ką gi reiškia, kad Prūseika 
pasakė frazę už Partiją, o vi
są prakalbą prieš Partiją. 
Centro Biurą jisai visai atvi
rai atakavo. Kad vengė mi
nėti vardą, tai nereiškia, kad 
niekas nesuprato. Visai ne ta 
buvo Prūseikos kalba, kurią 
jisai nurodo “Vilnyj,” geg. 2- 
rą dieną. Prūseikos prakalba, 
tai buvo apeliacija į publiką 

i kaip apie d. Bimbą? Klausta, i prieš partiją. Atrodė, kad jį 
pareiškimo apie Ko- kad Prūseika įrodytų, kur, ka-1 Partija skriaudžia, baudžia, Į

Ne- 
Tik 

pora paklausiau sudaužė į 
dulkes visą Prūseikos prakal
bą. Paklausta: Ar yra lietu
vių judėjime oportunizmo? 
Taip, yra, atsakė Prūseika.

S
t

Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant vadinamojo 
“Adomo Obuolio?’ Jus dabar aktualiai palytėjote 
larynxą. Tai jūsų garsinė dėžele - kurioje jūsų 
garsinės gyslos.
Dėl savo gerklės apsaugos, atsiminkite, kad 20.679 
Amerikos gydytojų yra pareiškę, jog LUCKIES turi 
mažiau gerklę erzinančių ypatybių negu kiti eiga-

Vienas Gydytojas Rašo:
“Aš asmeniškai jau keletą metų kaip naudoju 
Lucky Strike, kuriuos randu mažiau erzinančius 
gerklę negu kiti cigaretai.”

Kitas Gydytojas Rašo:
“Neabejojamai mano gerklę mažiau erzina Lucky 
Strike negu kurie nors kiti cigaretai, kuriuos man 
teko rūkyti.”

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurk- 
štdmai, kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai 
jūsų gerklės apsauga — prieš knitčjimus — prieš 
kosulį. Apsaugok savo brangųjį balsą.

W -I
i. j
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Hans Lorber

Pra

Pinkevičius
Paulauskas

Barkauskas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius209

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

17th

GlendalePirmNEWARK, N. J Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar
praktikuoju savo profesiją.

CLIFFSIDE

P. Krušas, 141 Sawtell

Komitetas
NEW YORK CITYAvenue

Draugo Vito Rėžos 
Gyvenimas ir Mirtis

rimtas 
svaigi-

Box

Box

Avc.

Royal-

Shaino

, New

Chicago

Monon-

I Ave.,

, Vesta-

, Brad-

susirinki- 
biržclio, 
Vcrnor 
Bus iš- 
šerinin- 
alkanų 
Tat vi-

IšardymaB, 
ir planą automobilio. ________
Mokytojais yra žymūs ekspertai- 
Leidimą (License) ir E 
kiekvienam prie pirkimo karo.’ 
iki ^-tai valandai vakaro.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Draugijų Adresai, Kurios
Turi ‘laisvę’- už Organą

Stripinis, 49 Sawtell

) Punšas—alkoholinis gėrimas

. A. ANTRAŠAI 1931 M 
CENTRO PILD 

ROGEfcS, 
Pittsburgh, i 

- - S>^~" * **
New Kensington, 
“ MILIAUSKAS, 

McKees Rocks, 
Urmonas,

514 Autumn

1388 Andrus

P. O. Box

Montello, Mass.
ROKO DRAUGIJA

NEW JERSEY VALSTIJOS 
CHORAMS

ir draugų. Visos organizaci
jos taip pat prisiuntė gražius 
gėlių vainikus.

/

Į kapus velionį palydėjo 36 
mašinos. • Draugas Mažeika 
pasakė tinkamą prakalbėlę.

> Scribner

>, Box 147,

Vine St.,

APLA CENTRO KOMITETO 
‘ ANTRAŠAI '

949-959 Willoughby Ave
Tel., Stagg 8842

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

delegatus, tai draugas Pėža 
pats pirmutinis pareiškė, kad 
mes. jau turime trauktis nuo 
lietuviškų ponų. Jisai nepai
sė, kad 17 metų išbuvo Gegu
žio valdomoj organizacijoj, bet 
pirmutinis buvo su savo . šei
myna perėjime į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 
kuopą.

Draugas Pėža buvo 
draugas, negėrė jokių

Pirm
Pirm
Užrašų rašt.
Finansų rašt.
Iždininkas- Ig.
Ligonių rašt.
Iždo Globėjai

St.; S. Mačiulaitis,
Petravičia. 702 N
P. Krušas, 141 i
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakaro, Lietuvių 
Tautiškam Name.

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

LlHyrUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba .193j Metams:
Pirm. P. Krikštus, 83 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

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

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

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

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai atsibū- 

na kas antrą ketvėrgą kiekvieno me
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:80 
yal. vakarę-.. . .

te “Laisvę 
Workerj” 
literatūrą, 
vo šėrininku visų 
Draugas Pėžą 

spaudos rėmėjaš. 
kad neatsilikdavo 
tankiausia pats duodavo su
manymus, kad reikalinga pa
remti mūsų spaudą. Abelnai 
kalbant, jisai buvo visų ger
biamas ir mylimas draugas. 
Paskutiniu laiku jisai turėjo 
darba miesto sode.

Vice-Pirml M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuom e t 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos {.valias, 
taipgi ir gardžiu už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tin > amą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik -8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

Maspcth

Avc.

Buf-

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.

Taip pat draugas dirbo, 
kiek jisai galėjo, dalino lape
lius ir skleidė kitokią literatū
rą. Priklausė A.L.D.L.D. 151 
kuopoj, Tarptautiniam Apsi
gynime ir S.L.A. 304 kp. Bet 
skilus pereitam S.L.A. seimui, 
kurį Gegužis su policija su-

Pai’tlj‘oSr- organizatorius:: taip 
pat pasakė gerą į prakalbą, 
žmonių, buvo apie 200. Drau
gas Pėža dar gyvas būdamas 
reikalavo, kad jį nelaidotų su 
juodvarniais. Tad jo reikala
vimas išpildytas, palaidotas 
laisvai. i

Velionis buvo dar 'tik 42 
metų, paliko moterį ir dukte
rį 16 metų. Turi dvi seseris 
ir du broliu, bet nežinoma, 
kur broliai gyvena. Lietuvoj 
turi seserį ir tėvą.

Ilsėkis, drauge, tu jau ne
grįši, bet tavo darbai pasilie
ka su mumis.

1 P. M. Ganison.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
Ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
--------------- _ _ VAITKUNAS ir kiti.

Mes padedam

Nėwarl;o ' liėtuvių 1 Tarptautinio 
Darb. Ansigynimo kuopofe susirinki
mas įvyks pwetnycios vąkapo, , bir
želio (June) 5 d., 8-tą vai, vakare, 
svetainėje 90 Ferry St.,-' Nev>atke. 
Visi nariai turi būtinai atsilankyti, 
neš. yra daiig labai 'svarbių dalykų 
aptarimui. •' Sekretorius.

(129-130)

4637 W. Vernor 
Pradžia 7:30 vai. vakare, 

kurie esate išrinkti 
, būtinai dalyvaukit,

L.D.S. kuopos susirinkimas ,įvyks 
2 d. birželio, 8-tą vai. vakare, Ma
žeikos salėj, 185 Jersey Ave. Vi.s į 
nariai kviečiami dalyvauti iriame su; 
sirinkime, nes yra daug svarbių rei| 
kalų delei aptarimo. Taipgi liūs iš
duota raportas iš konferencijos N. 
Y. ir N. J. L.D.S. kuopų. Atsiveskite 
ir naujų narių prisirašyti prie kuo-

LIĘTVVPS SŪNŲ IR.DJJKUW
DRAUGYSTĖS NAUJOS • VĄLDf •

..ri8s,‘1931 M. APRĖKI,
LOWELL, MASS. ' F

’ •. : :D. L: K.:K; DRAUGIJA : : r 
, . , Detroit. Mich.

j f ’VALDYBA 1931) M.: I I 
f ' s •’ ; ■ j
Pjrnj. J: Liubertas, 417,7 Ashland 
Avė.;- Vice-pirm. M. A. Biršenas, 
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 Globėjai: Jieva 
Vėgėlienė, ir Ona . Guntarienė.

Draugijos susirinkimai,įvyksta kas 
ketvirtas nedėldienis, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
Vernor Highway. 
Second St., Elizabeth 
džia 8-tą vai. vakare.

Keystone t- Main 1417

Pirm
Pirm

256 Ames St.
Nutarimų rašt. .

49 Sawtellc Avė. 
Turto rašt.

12 Andover St 
Ligonių rašt.

153 Amcs 
Iždininkas M.

9 Burton 
Iždo globėjai:

B. Z‘ 
viėin. 
Maršalka A
JJJ2 Uantington St
Visi Mpntell

Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C.
Avė. C.

Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E.
22nd St., ir J. Laurinaitis, 348

Puslapis Ketvirtas

Pirm. A. Palubinskas -
Belle Grove, Box 108, Drącut, Mass. 

Vice-pirmininkas M. Dulkienė ‘
180 Concord St\ Lowell, Mass. 

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

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka \
12 Chase St. 

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

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno menesio antrą nedeldieni, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam: 
W. Gelusevičia. 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Stripinis, 
.'..j.

Venslauskis,

M. Jazukevičia, 
St.

Miškinis, 
St.
P. Krušas, 141 Sawtellc Avc., 

.vičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
LWebster St.

Barkauskas, 
“t. 

Mass.

Meistras Pump’as buvo ilgas, liesas vy
ras. Dirbo jis prie krosnies ir buvo reika
lingas visų rūšių šlamštui bei niekšingiems 
pasirodymams. Pamainos pradžioje, mi
nutė minutėn, įslinkdavo jis rūbų kabyk- 
lon, įkišdavo savo veidą su atsikišusiais 
skruosto kaulais, didelia beforme nosimi ir 
siaura susiraukšlėjusia burna; apuostyda
vo visus pakampius, manydamas bene už
klups kur nors pasivėlinusį darbininką.— 
O tada jo primerktose akyse galima jau 
pastebėti negerą sakančią ugnį. Jeigu dar
bininkas jį ir pastebėdavo, tai jau visvien 
vėlu. Jis anksčiau pamatydavo pastebėto- 
ją ir tada siaura atsivėpusi burna išsiplės
davo i žiopsančius grūmojančius nasrus, 
duodančius suprasti, kad į juos reiktų įgrū
sti medines klumpes. Toks prašymasis iš
dygo daug kartų, bet...

Visame chemijos fabrike nebuvo nė vie
no žmogaus, kurio labiau bijotų ir neap
kęstų, kaip meistro Pumpo. Jis šitokiu sa
vo elgesiu vis labiau ir labiau erzino dar
bininkus. Per jo malonę buvo daug išmes
tų į gatvę, į- baisias skurdo letenas. Bet 
pagaliau jis pasiuntė vpats save po velniais 
į pragarą... Tai šit kaip atsitiko.

Juodas Bance su keletu darbininkų dir
bo prie šildytuvo, kur stipri elektros srovė 
pavertė viską—akmeninius anglius ir kal
kinius akmenius—į skystą, ligi baltumo 
įkaitintą masę. Jis stovėjo prie didžiulio 
ūžiančio pečiaus. Kad juodasis Bance dir
bo čia, tikrai kalbant, nieko blogo—nes čia 
dirbo ir kiti. Svarbu tas, kad meistras 
Pumpas labiausiai jo neapkentė. Kiekvie
ną kartą žvilgterėjus į Bance apim
davo jį pasiutimas. Daug kartų jam 
ateidavo galvon mintis, kad juodajam 
Bancei geriau tiktų kepti nepasotinamoj 
liepsnos erdvėje, o ne stovėti greta 
jo. Šalia pečiaus nekartą atsitikdavo karš
tų susikirtimų, kurių metu meistras Pum
pas su riksmu puldavo juodąjį Bance.

Bet blogiausia atsitiko Naujųjų Metų 
naktį—tą naktį, kada meistras Pumpas nu
dūmė po velniais į pragarą.

Juodasis Bance sniegu išbarstytomis gat
vėmis ėjo fabriko link. Po pažastimi jis 
nešėsi brezentinį su duona maišelį, o širdy- .■ 
je—audringą pyktį—del to, kad Naujų. Me
tų- naktį reikės stovėti prie ėdrių pečiaus 
nasrų. Kaip gera būtų dabar sėdėti su' 
draugais; jie tartųsi.tarp savęs. Kas nors 
jų pasakytų: “Na, dar vieni metai praėjo ir 
prasideda nauji; bet mums jie bus tokie 
pat kaip ir senieji, mums jie gali atnešti

Vertė J. J.

MEISTRAS PUMPAS

L.D.S. kuopos susirinkimas bus 
ketvirtadienį, 4 birželio, Lietuvių sve
tainėj, 6835 Superior Ave., '7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Žebrys.
(128-129)

434 Library St., Braddock, Pa.
3012 premen Ave., Brent-

1925 Itarcums Way, S. S.

«utaisyma», sustatymas, suprast 
mokinam dienomis 

TICHNIAVICIUS.
icensą) if Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti
. ,1.“____ !___ ». Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte

j.- Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049

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

' Bendra pamoka Bangos, Sietyno ir 
’ Laisvės chorų bus antradienį, 2 hir- 
į želio, Jurginėj svetainėj, ant New 
j York Ave., Newark, N. J. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Visų minėtų chorų 

I dainininkai malonėkit susirinkti, neš 
'reikia prisirengti prie šeštos birželio. 
' Chorus mokins E. Retikevičiūtė.

J. Šunienas.

nancių gėrimų ir nerūkė. Skai- 
’• “Vilnį/’ “Daily 
r kitą darbininkų 
Taip pat jisai bu- 

laikraščių.
buvo geras 

Jisai nie- 
su aukomis,

Telefonai: Bell — Oregon 5136

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

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

ton Parkway.
Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

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

tiktai kovą, kovą ir dar kartą kovą/ Drau
gai,’pagalvokite šią valandą apie ta}-—išei
sim ties, jnūsų fabriku ant sniegu apdeng
to kalno, pažvelkim tolyn į mūsų tikslus, 
mūsų uždavinius.”

Bet jis privalo stovėti, prie pečiaus ir 
dirbti. O meistras Pumpas savo keiksmu ir 
koliojimals terš jam Naujų Metų naktį.

Kai tik jis persirito pro aiškiai apšvies
tus fabriko vartus, šitos mintys greitai iš
siblaškė. Kontrolės laikrodis suskambino: 
“Kling!” Tas klingterėjimas buvo pana
šus į subirėjimą kažko trupaus ir nepa
prasto. Jo garsai, it atkarpa puikių min
čių, krito ir sudužo. O dabar per platų 

' kiemą skubūs žingsniai į pečių skyrių. Rū
bų kabykloj buvo judru ir gyva; vieni sku
biai rengėsi, kiti vilkos purvinus, darbinius 
rubus, palengva, tylėdami. Įėjusį juodąjį 
Bance, kai kurie draugai pasveikino, kiti 
šposavo. Bet jis tylėdamas palengva persi
vilko, užsirūkė papirosą ir, laukdamas švil
puko, atsirėmė į spintos kampą. Tiktai ta
da jis sunkiai apsigręžė ir nuejoprie savo 
pečiaus. Ugnies šviesoje jį vėl apėmė įtū
žimas. Bet šį kartą skubiai save suvaldė: 
“Ateis laikas, kada mes gausim' tą, kas'; 
mums priklauso.”—Pasakė jis pats sau ir j 
papiroso nuorūką įmetė į ugnį.

Atėjo ir meistras Pumpas. Jis taip pat■ 
buvo piktas del to, kad negali dabar sėdė- j 
ti namuose arba su prieteliais numaldyti 
malonų geidulį geru punšu*). Jis geidė 
dabar padaryt ką nors pikta.

. Ilgai žiūrėjo į ugnį ir, skaitydamas kiek
vieną juodojo Bance įpilamą į krosnį ang
lių kastuvą, kažką susikaupęs galvojo. Pri
sikabinti prie bet ko nors nebuvo kaip. Su
galvot ką nors geresnio, taip pat nesugal
vojo. Pagaliau jis nusprendė grįžti į savo 
kambarį ir vėl išvirti stipraus punšo, o 
paskui jau imti nagan juodąjį Bancę.

Jo kambaryje buvo visiškai jauku. Ant 
suolo gulėjo pagalvis ir stalo lempa blaškė 
aplink save minkštą^ malonią šviesą. Mei
stras Pumpas gavo cigarų ir vieną jų.už
sirūkė. Paskui neskubėdamas pradėjo vi- 
rint.ant elektros virtuvėlės vandenį. Taip 
malonu jam buvo sėdėt čia laukiant pun
šo ir patogios progos užpult Bancę. Kol 
jis sėdėjo už stalo, jame palengva augo vil
tis., Tokia viltis, kad jis jau suras kliau
čių, nutvers tą politikantą Bancę, tą rau
donąjį neklaužadą, užkimš tam maištinin
kui gerklę.—Laukan ji iš čia, laukan! Da- 
Har, pagaliau, tam reikalui pats geriausias 

■ aikas.—Vanduo puode pradėjo ‘ patykiai 
triukšmaut. Patogumo jausmas dar labiau 
apgaubė meistrą. ■ < - - i ,

VALDYBA 1931 METAM:
V. Gclusevičhis, 51 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9 Burtoji St. 

Stoškus, 20 Faxon St.
J. Stripinis, 49 Sawtel( .Avė. 
Petrauskas, 22 Merton St. 
L Baronas, 20 FaXon St.

AlUseviČja, 18, Intervale 
’ Arthur St.: S.

f. Montello St. ; Maršalka 
Sawtell Ave.

, i DETROIT, MICH.
Priošfašištinio Komiteto konferen

cija bus šeštadieifį, 6 birželio (June) 
Draugijų svetainėj, 4G37 W. 
Highway 
Visi delegatai, 
nuo organizacijų, 
nes turime labai svarbių reikalų Ap
tarti ir prisirengti prie geresnio vei
kimo. ‘ ' t '

Detroito Priešfašistinis Komitetas.
(129-130)

PHILADELPHIA, PA.

Wood

37 Norwich Ave,

Geresne Sveikata, 
Didesnis Stiprumas
Silpni, liguisti vyrai ir motery:! ras Nuga- 

Tono pastebėtinais sveikatos ir spėkos vais
tais. Ši puiki gyduolė išvalo kūną nuo ligą 
perų. Jis suteikia naują spėką ir stiprumą 
silpnam skilviui ir kitiems organams. Po 
ėmimo Nuga-Tone per trumpą laiką jūs 
turėsite geresnį apetitą, .maistas bus leng* 
viau , suvirškinamas, jūs -būsite sveikesnis ir 
stipresnis if miegas bus 1 poilsingas ir at- 

fgaiVinantis. Nuga-Tone yra* parJavipėjamas 
aptiekininkų'. Jeigu aptickininkas beturi jo, 

(| paprašykite jį užsakyti del jūs iš ąavo ur- 
> j mininko.

Harris- 

Castle 

, West 

Ave., Col- 

St., Akron, 

100, Benld, 

, Buckner, 

, Saginaw, 

Zeigler, Ill. 
O. Box '262, Cuddy, 

Box 118, Blanford, 

Scotten Ave., Dc- 

. O. Box 246, Min- 

G Ten Eyck St.,

Lager St., N. S. 

i S. Empire St.,

S. Francisco Avc., 

Elm St., Tamaqua, 

Crystal Lake Dr., 

Wash- 

. End,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai:

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

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

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

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas. D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

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

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 
' Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. . L. svetainėj, 269-73

Grįšime vėl prie jo mirties. 
Subatoj dar dirbo per visą die
ną, nedėlioj kalbėjosi su savo 
draugais apie draugijų reika
lus, kaip reikia veikti ir ką 
veikti. Pirmadienį jau drau
gas Pėža nesikelia iš lovos. 
Pašaukta gydytojas. Dakta
ras pasakė, kad turi paraly
žių, visa dešinėji- pusė neval
doma, kalba atimtą. Likosi 
nugabentas į ligoninę, jo drau
gė viską^ darė, kad tik išgel
bėjus tą draugą nuo mirties? 
Bet pabuvus ligoninėj apie 3 
savaites, pagavo gangriną į 
koją, reikėjo koją nupjąuti. 
Be kalbos sirgę 16 savaičių, 14 
dieną gegužės mirė, . palaido
tas 17 (L, 2-rą vak po piet.

Gėlių vainikai buvo nuo jo 
šeimynos, Pėžįenės ir dukters 
Luizos, sesers A. Gvaizdaus- 
kienės, Dielininkaičių šeimy
nos, Miliauskų, Qužaųckienės, 
N. Gelman Vizbaro, Katkaus, 
Ganisono. Taip pat nuo įhie- 
sto bosų. (Mat, velionis dirbo 
miesto darbą.) B. Navickas 
iš Perisburg, N. Y., atsiuntė

■P. Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio.
■A. Dclininkaičiūtė, 
falo, N. Y.
■A. Dambauskas, 
Girardville, Pa. 
Motiejus Batutis, 
-Antanas Kubllskis, 
ter. Pa.
■J. Leonaitis, 107 N 
ton, III.
N. Zubriękas, 2304 
tramek, Mich.
-K. Bakanauskas, 6£

Fin. Rašt.
Avė,

Iždininką? T.. Petrauskas, 29 Mertbn
Iždo Globėjai: S. ' Petrąvi^ia, 169

Mėlrose St< ' ' '• į
D., Vetkauskas, 33 (Andover St.

Maršalka J. Pilipauakis, t 19 Ames 
St. Visi Montello,< Mass.. V 
Susirinkimus laiko pirmą i •'rėdą 

kiekvieho mėnesio. . , ’
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.’ ■
Ames St,; M. Jazukeviczia, 153 

į Ames St
• Ave. ' ,

Maršalka F. S'aulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass/’ »
Susirinkimai , atsibūnė paskutini 

pąrįedėli kiekMen^ mėnesio.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS 

Valdyba: 
Gelusevlčius

-A. B. Shatkus, 1256 
Grand Rapids, Mich. 
-Andrius Minkelis, P. O 
ton, III.
-K. Bagdonas, 114 N. 
kin, Pa.
-Ch. Vaičiūnas, 
burg, 1)1.
-I.. Aimanas, 
Shannon, Pa.

-M. Tarnui ienė, 
Frankfort, Ill. 
-Tony Zedolek, 
linsville. Ill.

-Anna Kirtiklis, 
Ohio.
-J. GuziaviČienė
Ill.
-Frank Miller, P. O. Box 264 
Ill.
-J. Kuras, 930 Williamson St., 
Mich.

-M. Ažukicnė, Ps O. Box 426
-M. Savukaitienė, P.
Pa.
-J. Petrauskas-, P. O. 
Ind.
-J. K. Alvinas, 2322 
troit, M>ch, 
-Ant. Malinauskas, P. 
crsville,1 Pa.
-A. Matulevičius, 41 
Brooklyn, N. Y.
■Ch. Adomaitis, 4 
Pittsburgh, Pa.
P. Maslaveckas, 69 
WilkeS’-Barre, Pa.' 
■Kaz. Januška, 4046 
Chicago, 111.
-J. Gudišauskas, 437 
Pa. . ..
-Geo. Braknis, 222 
Pontiac. Miclf.
-Tom. Sopata, 1130 Sycamore St. 
ington, Pa.
-V.. Glaubičius, 316 f George Ave., 
Wilkes-Barre, Pa. ,
-John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran 
ton, Pa. » . i ;

■J. N. Valanchausky, 11 BigelOw St. 
Brighton. Mass.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL. •
' ’ Valdyba 1931 Metam:

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

Pirm, pagelb. ’A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moline, III.

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

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

Iždininkas M. Jonaitis, 215
Avė., Ę. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kailis, 2435—33rd St.. 
Moline. TU.

. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas. ■
-Saulis, 3225 Stafford St., Corliss Sta., 
Pittsburgh, Pa.
-P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie. 
Pa.
•P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., She
nandoah, • Pa.
-M. Paulavičlenė, 123 E. Monroe St., 
McAdoo, Pa.

■M. E. Custerienė, 19841 Benwood Ave., 
Cleveland, Ohio.
-J. D. Sliekas, 3121 , Elroy Ave., Brent
wood, Pa.
-W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.
-J. Yasadayičc, 538—3rd Ave.,
Kensington, Pa.
-J. Albauskis, 1100 Union Ave., < 
Heights, Ill.
■Anna Adomaitis, -1039—4th St., 
gahela, Pa.
-John Kinderis, 439 Majdewood 
Ambridge, Pa.
-Antanas Miliušis, P. O. Box 151, 
burg, Pa.
•Geo. Urbonas, 434 Library St., 
dock, Pa.
■P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 
Pa.
K. Levine, 242 Penn Ave. Extension 
Turtle Crock, Pa.-
•J. Preikšą, P. O. Box 201, Minden 
W. Va.
•A. Botyrius, Box 126. Slovan, Pa.
P. Cibulskis, 70-42 Link

Powersdale

Eckert St.

224 E. Mahanoy

Box 24, Wilsonville, III 
Box 236, Coal Con

Duquoin St., Ben

IleMtt St., Ham

9 Oak St., Easton

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kiėtų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus . stalčius šii naujau
siais itAisymails. 'Keturios bo- 
lių alleysj

• KAINOS PRIEINAMOS.

222Qi Av«nuri J, Brooklyn. N. ?
• > TEL., MIDWOOD 8-8261 '

CLEVELAND, OHIO
{ Pirmutinis Lietuvių Darbininkų Su- 
. sivienijimo piknikas bus sekmadienį, 
|7 birželio (June), T. Neuros darže, 
i Brunswick, Ohio. Rengia bendrai vi
sos trys vietinės L.D.S. kuopos. Bus 
gera orkestrą šokiams. Taipgi 
puiki programa. Nauji nariai bus 
priimami už pusę įstojimo. Tai bus 
paskutinė proga įstoti į • L.D.S. nu
mažinta kaina. Kviečiame visus at
silankyti. Rengėjai.

(128-130)

CLEVELAND, OHIO

A. LUlVINAfe

S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J 
Tel. Trinity 8-1045

Bazaras naudai K. Partijai įvyks 
4, 5 ir 6Z birželio (June), Garrick 
Hall, 507 S. 8th St. Bus koncertas, 
šokiai ir restoranas. Įžanga vienai 
dienai 25c, dviem ar tirm dienom 
50c. Kurie esate pasižadėję ką nors 
paaukot, malonėkit atnešti į bazaro 
vietą. Kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti, nes tai mūsų pačių partija.

Komisija.
(129-131)

DETROIT, MICH.
L-.D.S.A. 17-tos kuopo 

mas bus trečiadienį, 3 
Draugijų > svetainėj, 4637 W 
Highway, 7:30 vai. vakare, 
duotas raportas iš “Vilnies” 
kų suvažiavimo; taipgi iš 
maršavimo- į Lansing, Mich, 
sos narės dalyvaukit.

Sekr. K. Gotautas

Antradieni, Birželio 2,

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

BUFFALO, N. Y.—Draugas 
Vito Pėža atvyko į šią “auk
so” šalį 1905 metais. Pir
miausia jisai apsigyveno Penn
sylvania valstijoj, gavo dar
bą mainose. Pagąliaus, liko
si sužeistas. Tas sužeidimas 
jam sulaužė kelis šonkaulius 
ir atsiliepei labai sunkiai ant 
jo abelnos sveikatos, sakoma, 
kad nuo to sužeidjmo Pėža 
gavo širdies ligą. Vienok ji
sai dar galėjo dirbti lengves
nius dąrbus. Bet kadangi ka
syklose nėra lengvų darbų, tai 
velionis turėjo jleškoti viršuti
nių darbų, nes mainosė nega
lėjo ilgiau išlaikyti. 1919 me
tais jisai atvažiavo į Buffalo 
ir gavo darbą Vicks Wire Ko. 
prie dratų darbo, šitas.darbai 
ir be galo sunkus, čia velionis 
dirbo veik sirgdamas.

Susipažįsta su lietuviais dar- 
binįiikais, kurių dar tuo laiku 
labai mažai čia gyveno. Pė^a 
pradeda kalbėti apie tvėrimą 
A.P.L.A. kuopos. Jisai Penn. 
valstijoj priklausė prie šios or
ganizacijos. Pagaliaus sušau
kia savo stuboj susirinkimą ir 
tampa suorganizuota minėtos 
organizacijos 25-ta kuopa.
• Ta kuopa gyvuoja gerai ir 
dabar.. Pėža, būdamas finan
sų sekretorium, eidavo į stubas skaldė ir išvaikė darbininkus 
ir kalbindavo narius, kad už
simokėtų mokesčius, o tie, ku
rie dar nėra nariais, kad rašy
tųs! į organizaciją. Dabar 
kuopelė turi 27 narius. Tais 
laikais, kada komunistinis dar
bininkų judėjimas likosi psP 
stumtas po žeme, tai velionis 
Pėža vėl sušaukia ištikimesnių 
draugų grupelę ir suorgani
zuoja požeminę draugų kuope

lę iŠ 5 draugų.

A.P.L.A. CENTRO PILD. KOMITETAS
Pirmininkas—F. ROGEtlS, 312 Oregon S

Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.
Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS,

Box 655b
Sekretorius—J.

ward Avc.,
Iždininkas—K.

West View,
Globėjai

G. Urbonas,
A. Žvirblis,

wood, Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh

626
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IŠ KRIAUČIŲ 54-to SKY
RIAUS SUSIRINKIMO

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
reikia reikalauti iš drabužių 
fabrikantų. Rezoliucijų ko
misija dar nebuvo perskaičius 
rezoliucijos, o jau keletas pra
dėjo jos turinį kritikuoti, kad 
rezoliucija negera, kad jos ne
reikia.

iš fabrikantų išsikovoję. Tos 
visos aplinkybės sudarė situa
ciją, kad atrodo, jog faktinai 
mes unijos neturime, niekas iš 
fabrikantų sutarčių nepildo ir 
jų niekas bent per pereitą lai
kotarpį nevertė pildyti.
“Ko mes Reikalaujame iš Am

algameitų Unijos Vadų:
“1. Įvedimas 40 valandų 

i darbo savaitės, penkių dienų
Tiesiog aš nustebau, kas tenjdarbo> nenumušant užmokestį, 

do rezoliucija. Nuėjau pas J.! “2. Atsteigti darbą nuo sa-
Kairį, vieną iš komisijos narių,’vaičių visuose skyriuose, kur 
paėmiau tą rezoliuciją ir per- tik buvo įvestas, ir užtikrinti 
skaičiau susirinkimui, kuri minimum algų laipsnį ištisoje 
skamba sekamai: ] pramonėje. •

‘‘54-to Skyriaus A.C.W. of ‘‘3. Lygus mokestis už lygų
A. Unijos Rezoliucija Naujos
Sutarties su Drabužių Fabri- į darbininkams.
kantais Reikale.

“Susirinkime 54-to Skyriaus
A.C.W. of A. Unijos, laikyta- bužių
me gegužės 27 d., 1931 me- ■ priimti viršminėtus reikalavi-
tų, buvo . iškeltas klausimas i mus> tai paskelbti generalį mTstf iš "dirbtuvių"’ 
Amalgameitų Unijos besibai- istreiką ir per jį priversti dra-|sirodo tras '

antnrtioc drabužiu no nliaxri ; mūJ ’

2. Atsteigti darbą nuo sa

‘.‘3. Lygu
i darbą moterims ir jauniems

“4. Panaikinti ‘bešališkąją’ 
taikymosi mašineriją.

“Mes siūlome: Jeigu dra-
fabrikantai atsisakys

giančios sutarties su drabužių bužių fabrikantus pildyti mū- 
fabrikantais. šiandien vienas Sų reikalavimus.” 
iš svarbiausių klausimų yra, į 
kokia bus Amalgameitų Uni- i 
jos naujoji sutartis. Nes seno
sios sutarties fabrikantai nesi
laikė ; ji tik gyvavo ant popie- 
ro, o ne praktiškame gyveni
me.

•—f.... ....... . ■ i ii —------ . . . ■ ■ -........ •į, .... , i i i rT..|,'iy i

dar klausimas. Bet jeigu jis1 zoliucijoje Yeikalavimus, kad 
ir būtų, tai tik apie pabaigą esą netinkami,'tai ir tūli kiti 
birželio ar pradžią liepos, nuposmavo, kad esą suvėlinta, 
Dar . besirengimo planai apsi- 'nes jau kitokie viršininkų pla- 
vers keliomis eilėmis. Loka-'įnai esą padaryti. Treti bail
iuose nariai šturmuoja New! gino, kad, jeigu mes priimsi- 
Yorko Joint Boardą ir genera- 'me tokią rfezoliuciją, tai užsi- 
lį Unijos ofisą, taip pat, kad'trauksime rūstybę iš Joint 
skelbtų generįlį streiką. Vir-1 Boardo viršininkų. Tokiu bū- 
šininkai svyruoja, tūpčioja, ne-1 du tapo rezoliucija padėta į 
žino, kur stoti, ar su narių va-1 šalį, nei priimta, nei atmesta, 
lia, ar prieš juos. Generalio Vadinas, ir Joint Boardui ne- 
streiko obalsis tai Unijos eili- prasikaltome ir prieš rezoliu- 
nių narių obalsis; valandų trum ciją neišėjome, 
pinimas taip pat, tai spaudi
mas eilinių narių į savo- virši
ninkus. Kaip tik tokiame mo- Į 
mente mūsų lokalas atsistoja 
tokion pozicijon, kad nieko ne
sako, tyli. Atrodytų, kad pas 
mus viskas gerai, visko pilna 
ir nieko mums gyvenime ne
trūksta. ’♦

A. Jankauskas, kaipo redak
torius unijos laikraščio “Dar-] 
bo,” demonstruoja prieš rezo
liuciją, kad -joj esą neišmin
tingai sustatyti, reikalavimai, 
nes pasakyta: “šimtai ir tūks
tančiai darbininkų, iš priežas- 

7 ties štukinio darbo,” tapo iš-^ 
_.£. Jis tiek pa- 

jog tą sakinį į 
apverčia, kad šimtus tūkstan- j 
čių darbininkų išmetė štukių 
darbas, o, girdi, visoje Amal-

Nužudyto Vyro Kūno1 
Dalys Brooklyne

fri

ne-

manome, kad vieni iš geriau-! 
šių,” pabrėžė, baigdamas savo 
kalbą, K. Jankaitis.

Susirinkimas sutiko su Pil
domosios Tarybos pranešimu.

Kas Yra Tie “Lapei 
Makeriai?”

Veikiausia skaitytojams
bus aišku, jeigu plačiau nepa
aiškinsiu, kodėl tos pači'os uni
jos nariai, tik iš skirtingo lo
kalo, padarė užpuolimą ant 
mūsų skyriaus dirbtuvės dar-jčioj Maspetho 
bininkų.

Dalykas yra taip. Nors mes 
esame visi Amalgameitų Uni
jos nariai ir dirbame vyriškus 
drabužius, bet mes esame sky
riais, arba kaip amerikoniškai 
vadinam, lokalais, pasiskirstę, 
pagal tam tikras sekcijas, į at
skirus skyrius.

Mūsų, lietuvių, 54-tas Sky
rius, berods, neturi sekcijinio 
pasidalinimo; o visam New 
Yorke toj. pačioj Amalgameitų 
Unijoje yra plačiai pasidalini-

Tai yra dienos reikalavimai, , 
o tūli mūsų kriaučiai suprato, j Kameitų Unijoje tėra tik 120 
kad tas reikalas esąs suvėlin- i tūkstančių narių. Tai pasiro- 
tas, nes Unijos viršininkai jąuĮd°> kokį “smart” turime re- 
nusistatę reikalauti tik 10 nuo- i.daktoriU- . . ,KUU

Reikia priminti Jankauskui, j jav0

“Nors senojoje sutartyje yra 
nužymėta, kad turi būt savai
tinis darbas ir algų augštumos 
palaikymas, bet mes žinome, 

,jog pradėjus su 1921 metais 
algoms pulti, tai nebuvo to se
zono, kad drabužių fabrikan
tai jas nenukirstų ir kad Uni-

> ja tą nukirtimą nepriimtų. Tai 
buvo po sutartimi, kuri jau su 
birželiu pasibaigia,—gražumu 
industrinius klausimus išrišti 
kartu su fabrikantais, be jo
kios griežtesnės kovos.

“Net darbas nuo štukių tapo 
įvestas per pačią Amalgameitų 
Uniją, kur skubėjimas darbe 
pasiekė augščiausį laipsnį. To 
pasekmė—šimtai ir tūkstan
čiai kriaučių neteko darbo 
dirbtuvėse. 44 valandų savai
tė jau faktinai išnyko, ką bu-

—vo kriaučiai per-daugejį metų*- 'Ar bus streikas, ar ne, tai

šimčio algų pakėlimo, o ne va
landų sumažinimo. O kada kad jis žinotų, kad pereitais 
tie unijos viršininkai nuo į metais virš trys tūkstančiai - 
1918 metų ištikro reikalavo! kriaučių negavo nei dienos! 
valandų sutrumpinimo? Nie-j dirbti pačiam New Yorke, 
kados! i kaip jau tu juos pavadinsi, de-

Tiesa, Amalgameitų Unijos!sėtkais ar šimtais? Pačiam!
suvažiavimuose būdavo pri-į mūsų lokale žiemos metu kele-1 
imama obalsiai, kad po šuva-;tas šimtų negavo nei savaitės] 
žiavimo vest kovą už 40 valan-1 išdirbti. Tai kaip jau tu, ky- 
dų darbo savaitę, bet obalsiais !truoli, pavadinsi? 
tik ir pasilikdavo.

Bet dabar, kuomet lokalai 
2-ras, 116-tas, 63-čias, 4-tas ir 
dar keli lokalai sukruto su pa
našiomis rezoliucijomis, kad 
vadai skelbtų fabrikantams 
kovą, pavidale generalio strei
ko, tai tuom momentu lokalas 
54-tas suranda, kad pervėlu 
jau to reikalauti, nes unijos 
prezidentas Hillmanas nei ne
šneka apie valandų sutrumpi
nimą.

Sekmadienį buvo surasta 
nužudyto vyro galva, rankos 
ir kojos ryšulyj, numestam į 
tuščią žemės sklypą ties Ten 
Eycck St. ir Morgan Avė., 
Brooklyne. Tai būsią dalys to 
lavono, kurio kulšis buvo at- j 
rasta ant Williamsburg tilto j 
kovo 27 d., o liemuo smirdami 

' y’\ ■nr-----■L1-3 “upėj” kovo 30 
Į d. Kūnas pjūkliuku supjaus
tytas. Spėjama, kad žmogus 
buvo nužudytas New Yorke, 
bet jo lavono dalys automobi
liu išvežiotos ir išbarstytos 
vairiose didmiesčio dalyse 
priemiesčiuose.

Nelaimingi Atsitikimai 
Savaites Užbaigoj

il

: 'j- 4Ui

į

LIETUVIS

į
3

Norintieji fre- 
riaanio patar-

narinio Ir už

prigėrė besimaudydami; penki 
nusižudė ir penkis automobi
liai užmušė; trys mirė nuo 
nuodingo alkoholio.

Kampas
SOUTH

Telefonas
3 ‘zer.’TgSTT

< e m 4 kainą, 

nuliūdimo va

landoj. šauki

tės pas: __ .

6102 Grand Avenue 
(Kntnnaa Clermont Avenfl*) 

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

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČ1ENĖ, 

Savininke

L ir Sixth Streets
BOSTON, MASS.

South Boston 4645-R

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
graborius-undertaker

ISbalsaniuoja ir laidoja numiruaius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už Žemą kainą nuli&dimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas maną 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. —

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

’oormow

Sekmadienį grįžtantis iš Co
ney Islando traukinys, tirštai 
prisigrūdęs žmonių, ūmai su
stojo, kada motormanas pama
tė didelę, penkių galionų tuš
čią blekinę numestą ant relių. 1 
Sustojimas buvo toks staigus, 
kad šimtai žmonių sugriuvo I 
ant vagonų grindų. Atsimu
šus blokinei į elektrizuotą re- į 
lę, prasidėjo elektros žybčioji- ] 
mas; žmonės dar labiau persi-' 
gando jr viens per kitą ėmė i 
veržtis laukan į Avenue U sto- 1 
tį. Per tą kamšatį liko sužei-. 
sta 10 asmenų.

šeštadienį ir sekmadienį 
New Yorke ir Brooklyne nuo 
karščio mirė 16 žmonių, turė
jusių silpnesnes širdis; penki

Patys save 
puikiai apsigavome, galim pa- 
sidžiauti. . .
ANT MIČIULIO DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ PADARYTAS 

KRIMINALIS U Ž P U O LI
MAS; S. MEŠKEREVIČIUS 

IR J. BARZDAITIS 
SUNKIAI SUŽALOTI

B. Jokubonis, perstaty da
mas įvykį Mičiulio dirbtuvėje, 
sako: “Gegužės 26 d., pusė 
po septynių vai. iš ryto, apie 
virš 30 “lapei tikavotojų” (at-,
lapų išsiuvinėtojų) iš kito lo- mas pagal darbo šakas į sky- 
kalo jau laukė atidarant dirb- rius. Tūli tokių sekcinių sky- 

Kaip tik dirbtuvės du- rių iki šiam laikui palaikė gė
la-1 rai augščiau savo užmokestį, 

negu paprasti kriaučiai arba 
prosiniųkai.

Pavyzdžiui, vyriškų drabu
žių kirpėjai iki šiam bent lai
kui turėjo tokias sąlygas: 55 
dolerių algos užtikrinimą per 
52 savaites į metus; ar jie dir
ba ar ne, bet jie gauna“ algą. 
Dabar jau toks stovis kirpėjų 
su alga apskritus metus pradė
jo būti neišlaikomas krizio lai
kais. Daugelis drabužių fab
rikantų jau atsisakė mokėti 55 
dolerius per savaitę ir per ap
skritus metus. Ten apsireiš
kus gana rimta kova tarp pa
čių kirpėjų.1 Jie, paliesti ne
darbo, niaujasi už vadovybę, 
kad jinai tos pastovios algos 
kirpėjam jau neišlaiko.

Skylių arba knypkiaskylių 
siuvikai taip pat turi savo at
skirą lokalą, atskirą tvarką ir 
aių^itesnius užmokesnius už 
paprastus kriaučius ar prosi- 
ninkus. . Juos krizis irgi pusė
tinai palietė. Tarpe jų irgi ei
na kova, kad vadai neišlaiko 
JŲ algų.

Atlapų išsiuvinėtoj ai taip 
pat. turi skyrių, ątskirą nuo 

, leidosi! kriaučių, ir jis yra visam New. 
pridūrė B. Jokubonis Yorkui, išskiriant tik lietuvių 

dirbtuves. Tie atlapiniai sa
vistoviai tvarkėsi ir turėjo ge-

tuvę.
rys atsidarė, taip apie 15 
pel makerių“ sugužėjo į dirb
tuvę ir laukė ateinant darbi
ninkų.

“Kaip tik susirinko darbi
ninkai,” sako B. Jokubonis, 
“tuoj įsiveržėliai priėjo prie 
dirbtuvės darbininkų pirminin
ko d. J. Barzdaičio ir pareika- 

kad merginos apleistų 
’’ mašinas, o jie turį at- 

įvedę į jų vietas savo vyrus., 
į J. Barzdaitis atsakė: ‘Aš jūsų 

u j nepažįstu ir įsakymo nepriimu
i be mūsų lokalo atstovo.’ Tuo-, 
jaus vienas ir kirto galvon J. 
Barzdaičių!; laimė, kad šis spė- 

ijo pakišti ranką.
“Darbininkai matydami, kad 

jų pirmininką muša, puolėsi 
ginti, ir to pasekmėje užpuo
likai pradėjo visus mušti. Tuo 
tarpu pro duris įėjo darbinin
kas S. Meškerevičius . Vienas 
iš užpuolikų kirviu tiesiai pa
leido Meškerevičiui galvon. 

iTada Mičiulio dirbtuves darbi- 
i eina 

i reikalas jau su profesionalais 
-įr pašoko gintis, 

jyjkiek galima, nuo užpuolikų. Į
'Užpuolikai pamatę, kad gali' 
būt’ kovoje ‘ nugalėti . 1 
bėgti,” i 
savo pranešime.

Kodėl Jankauskas taip rai- 
vėsi, pašiepdamas bedarbius 
kriaučius. kad jų tiek nesą ? 
Mat, tas “džentelmanas” turi 
nuolatinį užsiėmimą, algą gau
na, o kas jam nedirbančių 
kriaučių likimas? Niekas. Jis 
sotus, ir suk jus-velniai. Tai |YamaK kld’.čia 
Jankausko pozicija, kurią jis 11 ’ ‘
parodė lokalo susirinkime, kai- | mušeikomis 
po kriaučių redaktorius, jų brink mlim;
“švietėjas. . .”

Kuomet redaktorius pašie
piančiai aiškino statomus re-
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DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
RENGIA FEDERACIJA TARPTAUTINIŲ CHORŲ

v

Įvyks šeštadieny, Birželio-June 6 Dieną, 1931 
KLAŠCIAUS CLINTON PARK

BETTS and MASPETH AYES., MASPETH, N. Y.
ŠOKIAI PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ, PROGRAMA LYGIAI 7-tą VAL. VAK.
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Po B. Jokubonio kalbos da- resnes sąlygas už paprastus 
ro pranešimą K. Jankaitis. Jis I kriaučius. Krizis, 
----- : “Neatkartosiu to, ką pa- kriaučius, taip irsako: “j
sake skyriaus pirmininkas d. 
B. Jokubonis; aš tik tiek pa
sakysiu, kas įvyko po mūšio.

“Kaip tik mūšis užsibaigė,

kaip 
juos 
algos

visus 
skaū- 
krin- 
abel-

džiai palietė. Jų 
ta, kaip ir kitų kriaučių 
nai. Iš vienos pusės, krizis, o 
iš kitos, socialistai Unijos va-

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

TaiiSvi nuolatiniai kas savaitė 
plaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabininiais 
Laivais. Inform acijų 
klauskite pas bile vie

tini agentą arba

57 BROADWAY
NEW YORK

NORTH GERMAN

BREMEN
EUROPA

Mažiau negu 5 D. ant 
, Vandens

per Cherbourg—6 dienos 
per Bremen

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialia Trūkis iii Bremerhaven 
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

GRABORIUS'

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

tai, darbininkai atėjo į Unijos! dovybėje nevedė per pastaruo- 
raštinę. Mes su d- S. Masių- į sius keletą metu kovos, kad j 
liu irgi tuom kartu pribuvome | sulaikyti algų kapojimą. O. 
į ofisą. Tuojaus laikėme dar-! tas atlapų siuvinėtojų lokalas I 
bininkų susirinkimą; išrinko-1 kaip tik randasi grynoje so-'išrinko-j kaip tik randasi grynoje so-11 
me 12 vyrų, kad važiuotų į cialistų vadovybėje: Tai jie, 
New Yorko Joint Boardą ir , vietoje išvystyti kovą prieš vi- 
pasiklaustų Unijos viršininkų, isos Unijęs vadovybę, išvystė 
kodėl ^taip buvome užpulti per kovą prieš lietuvių lokalą;

j kad čia 54-tame lokale ant at- į 
į lapų mašinų dirba merginos | 

New"Yorko’Amalgameitų Uni- ir moterys, tad aniems atlapi- E 
jos Joint Boardo buveinę, tai Ibiams atrodo priežastis, kodėl g 
mudu su d. J. Barzdaičių pir-lJU algos puola žemyn ir že-jj 

■ '----- Taigi šiuo bedarbės me- f
_.....  kuomet atlapų išsiuvikų į

iiugšte'mus* p'asYti'ko pčnkFbu-' yra apsčiai be darbo, tai jie 
vę Mičiulio dirbtuvėje mušei-; nusprendė išvyt moteris ir 

ikos. .Jie, nieko nelaukdami,1 merginas iš dirbtuvių, o padėti 
'tuojau puolė mušti J. Barzdai-'savo lokalo vyrus. Tuo vaduo- 
tj. Padarė jam kelias skyles' damiesi, jie ir padarė kruviną 
galvoje ir labai suspardė ko
jomis.

“Po tokio įvykio aš nusive- 
džiau Barzdaitį į ligoninę, ka
me jam apraišiojo padarytas 
žaizdas. Toliau; ipątėme Hill- 
maną, Potofskį ir kitus Amai- 
gameitų viršininkus. Jie ap? 
gailestavo tuos įvykius. Jie 
prižadėjo užpuolikus pašaukti 
prie tvarkos. . . 

“Vėliau šaukėme, speciali 
mūsų lokalo Pildomosios Tary
bos susirinkimą, kuriame daly
vavo ir A. Jankauskas su .Po- 
tofskiu. Jiedu abudu prisiža
dėjo daryti veiksmų prieš už
puolikus. . 

“Lokalo Pildomoji Taryba 
išrinko penkis narius ir įgalio
jo griežtai reikalauti iš bord- 
direktorių tiems žmonėms at
lyginimo, ir užpuolikus orga-

* ....... nizadniai nubausti. Į valdiš-
Dar niekada Brooklyne nebuvo taip šumnaus pikniko. Tat visi pasirūpinkite jamejką teismą Pildomoji Taryba 

dalyvauti.

| kito skyriaus nariaus.
“Kai mes nuvažiavome

mutiniai lipome laiptais augš-|rnyn. 
tyn. Tuojaus tenai penktame , tu,

Am- > ' -

P
užpuolimą ant Mičiulio dirbtu
ves darbininkų.

Dabar, -po 'už-puolimo, jie 
aiškinasi, kad jie nenorėję iš
vyti merginas ir moteris nuo 
“lapei tikavojimo” (atlapų iš- 
siuVimo), bet norėję, kad už 
lygų darbą lygiai, kaip žydų 
dirbtuvėse; mokėtų. Kaip ištik 
Yųjųjie norėjo, tai gali visaip 
aiškintis, bet yra faktas, kad 
jie, savo būvį norėdami page
rint, ne to vieton pataikė. Jie 
turėtų taikyti augščiausioms 
Unijos viršūnėms, nuo kurių 
nekovingtimo visi kenčia algų 
nupuolimą.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Vadovaujamas B. šalinaitčs.

DAINUOS 16 CHORŲ ĮVAIRIŲ TAUTŲ
Finų, Rusų, Ukrainų, Vengrų, Jugoslavų, Serbų, Graikų, žydų, Amerikonų ir sekanti 
lietuvių darbininkų chorai: Laisvės Choras, Bangos Choras, Lyros Choras, Sietyno 
Choras ir Aido Choras.

ŠOKIAMS GRIEŠ DVI ORKESTROS.
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| nutarė nesikreipti-. Dabar pri- 
:klausys, kaip jūs čia nutarsite.
Jeigu mūsų žygiai negeri, tai 

C£ apsvarstę pakeiskite, bet mes

J. Buivydas, 
54-to Skyriaus 
Korespondentas.

Mirė Drg. Lipskis
Great Necke

• Gegužės 31 d. mirė drg. 
Lipskis Great Necke, N. Y. 
Buvo narys A.L.D.L.D. ir T.D. 
A.; bus palaidotas birž. 3 Aly
vų, kapinėse, Maspethe, N. Y.

DIDŽIAUSIA DĖTUVIŲ APTEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priežasT—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsgjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c u t 
baksą apsiginkluok nuo savo am- 
tino prieio!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

Siųsdami pinigas su savo adresu, nžraiykite:

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

Ai, žemiau pasiraięs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonttii 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas-----
No_________

- M1CMUAM------

-Street <įr Avenue
State--------------

LIETUV1ŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
■ . Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių i 
Išsimokinkite naujausios rūSies m< 

derniškai įrengtoj Amato Mokyldo 
Bendrasai taisymo darbas, p 
kas šapo j lavinimas; abelni pe. 
symai, pritaikymai; sudėjimas iru 
skirstymas įvairių rūšių motonj

krtfjCM elektrines sistemos, batarejos, mi
mK?, netai, pradėtojai (starteriai) ir elel

ros o-amintoiai. Klases diena it ntros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numuščme pilno mechaniško kūnoAtsižvelgiant į bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

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

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

’ NEW YORK AUTO SCHOOL , . , w >
228 SECOND AVENUE Kampas 14 th Street NEW XORK, N ¥•

. > -■ A

i
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VIETINES ŽINIOS
Šiandien Demonstracija * Iš Lietuvių Darbininkų 
Prieš Pašalpos Uždarymą Susivienijimo Pirmos
Beduoniams Kuopos Išvažiavimo

Iš Kriaučių 54-to Skyriaus 
Susirinkimo

■ ■ —’r—— s, <
Darbai; Generalio S t r e i k o 

plausimas; Istorija Kruvino 
Užpuolimo ant Mičiulio Siu
vyklos Darbininkų.

New Yorko miesto valdyba 
‘vakar sustabdė davimą bedar
biams per pietus užvalgyti iš 
Municipalio prieglaudos/ na
mo, ir tie tūkstančiai bedar
bių turės sausai badauti. Pro
testui prieš tokį nedorą val
džios patvarkymą yra. šaukia
ma šiandien per pietus protes
to mitingas ties tąja prieglau
da, 25 th St. ir 1st Ave., New 
Yorke. Po mitingo bedarbiai 
ir darbininkai demonstruoda
mi maršuos pas miestinės-lab
darybės komišionierių Taylorį 

i SU šitokiais reikalavimais: < 
'• įTuri būt duodama bedar
biams 'tris kartus kasdieni pa
valgyti; turi būt įrengta lovos 
visiehiš 
miams,
tarp vietinių amerikonų ir at
eivių bei negrų, vis tiek iš kur 
jie būtų atvykę; už darbą 
prieglaudoj miestas turi užmo
kėti ; negali būt priverstino 
darbo uždyką; bedarbiams tu
ri būt veltui duodama drabu
žiai; turi būt išnaujo atida
ryta ir kita prieglauda South 
Ferryy

Tą mitingą ir demonstraciją 
šaukia Madison Square kuopa 
Lower Manhattan Bedarbių 
Tarybos. Lietuviai bedarbiai, 
visi dalyvaukite!

Pereitą sekmadienį Forest 
Parke įvyko Liet. Darb. Susi
vienijimo l*-mosios kuopos iš
važiavimas. Iš karto oras bu
vo palankus, šiltas ir gražus, 
bet apie 4-tą vai./ pačiu pub
likos rinkimosi laiku, ėmė de- 
besuotis ir lynoti, todėl dau
gelis norėjusią jų vykti paren- 
giman, susilaikė, t

Gegužės 27’ d. buvo Amal- 
gameitų Kriaučių 54-to Sky
riaus mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi svarbius klausimus 
turėjo apsvarstyti, tad susirin
kimas buvo gana skaitlingas 
lokalo nariais.

B/ Jokubonis, atidarydamas 
susiHnki’mą, kriaučius pakvie
tė rimtai svarstyti streikan 
rengimosi klausimą, o ypatin-

......... ■ I ■ ■ ■■■!« ■

leisti ' Mičiulio ’ darbininkus 
dirbti, bet dirbtuves komisija 
ir visi darbininkai griežtai rei
kalavo leisti į dąrbą, tai mes 
ir paleidome senosiomis per
nykščių metų išlygomis dirbti.

Šimėno dirbtuvė dabar ne
dirba. -i

Sadausko dirbtuve po kiek 
jau pradėjo dirbinėti ir atro
do, kad jie toliau įsidirbs ge
riau.

kaitykit ir Flatinkit 
.; “LAISVĘ”. %

M

ateinantiems bena- 
nedarant skirtumo

_iman, susiiaiKe, » • ■ ,, , v. , ...
Bet vis tik buvo geras bū- kai jMiciuho dirbtuves įvykius, 

rys (darbininkų ir kuopai;nuo- kur, 'šsikd 'Bi Jokubonis,- gal 
,Tu-^ būt,1 'pi'rniu kartu J 'kdip- ’mūs 

škyrius ėgžisfdojaj tėkš užpuo- 
' liHas ptyko. ! •’ -'' ■ ‘ 1 '1 ;

' Fefskaiiyti 1 Sekretorių užra
šai ir finansines lokalo atskai
tos, kiirie tapo vieilbalšfai pfi- 
ibifi; : ‘Pranešimai, kaiip iš lo
kalo Pildomosios Tarybos', taip

stolįų veikiausiai nebus 
reta dr programaAido, Cho
ras, vadovaujant Retikevičiū- 
tęi, ^padainavę-kelias dainas, o 
R.' Mizara pasakė prakalbą, 
paliesdamas dabartinę Italijos 
ir Lietuvos;fašistų3 šū(kuni‘giją 
kovą ir josios prasmę ir nu-Į 
šviesdama^ dalykus.

Howard Kriaušiams Nukirto 
Uždarbius su Unijos 
Valdonų Žinia 'i ’

Savininkai Howard' drabu
žių kompanijos, Kopei ir 
Macx, 116 Nestle St., Brookly- 
ne, buvo paskelbę, kad numu
ša ' uždarbius 5 nuošimčiais. 
Darbininkai, kurie priklauso 
Amąlgameitų Unijai, kreipėsi 
į aavo prezidentą Hillmaną, 
Bet taip pat kreipėsi į Ji ir luo
šai. Hillmanas pasišauk va
dinamą ‘'bešališką” [pirminin
ką, kurio pareiga taikyti dar
bininkus su darbdaviais. Po 
to pasikuždėjimo tarp jųdvie
jų, ir liko darbininkams nukir- 
sta‘:uždarbiai, tik ne lygiai. 
Vieni darbininkai, gaudami 
savaitės darbo mokesnį, atra
do, kad jiems numušta $5, ki- 
tiems—r$7, tretiems net $13.

Paskui darbininkai atsikrei
pė > su skundais į Jacksoną, 
Blumbergį ir kitus “socialisti
nius” viršininkus; ir ne tik iš 
jų negavo užtarimo, bet nepa
jėgė nei sužinot, kokiu nuo
šimčiu ištikro tapo nukapoti 
darbininkams uždarbiai.

Valdininkų Graftas iš 
Bedarbių Šelpimo

Kurie miestui dirbantieji 
tarnautojai ir darbininkai dar 
nebuvo*1 sumokėję po vieną 
nuošimtį savo algos į vadina
ma “bedarbių fondą,” tuos 
valdžiA 1 galutinai spyrė vakar 
sumokėti. ’ Iš tų priverstinų 
mrokesčių susidaro mJ lion as 
doteriij. O kitas milionas tu
rėjo-būt paskirtas iš miesto iž
do, sttlig f pirmesnio valdybos 
nutdrihlo, po audringai bedar
bių demonstracijai 1 ties City 
Hdil. • Bet iš tų pinigų bedar
biai ’ tegavo tik menkiausius 
trupinius, kaip ir nieko; be
veik viską suryja demokrati
nių grafterių bedugniai kiše- 
nlai. • m

O nuo šio mėnesio 19 d. ma
joro Walkerio? valdžia žada 
sustabdyti dalinimą maisto 
pundelių, kurių iki šiol būda
vo per policijos stotis šiek tiek 
duodama beduonių šeimynoms. 
Toliaus ir šitokią “pašalpą” 
tegalės gauti tiktai tie, ku
riuos policija atras reikalin
gais sušelpimo.

Taigi šiemet bado mirtis 
gręsia labiau, negu
tūkstančiams bedarbių, kiek 
tai . liečia labdarybės iš mies
to ponų ir privatinių buržuji- 
nių “geradarių.”

Bedarbiai ir* dirbantieji, dė
kitės į Bedarbių Tarybas Įr va
dovybėje komunistųv nxasiniai 
kotokite už tinkafn^ tuojauti- 
n$ pašalpą iš miesto iždo! ’

pernai

u«I?Ivuo, liėčian- iš; New Yorko bordirektorių 
čius Lietuvių Ddrbininkų Susi- buvo išduoti ir priimti'vienb’al-
vienijimą.

Rep.

Hunter Kolegijos Kliubas 
Gina Nuteistus Negrus

Drg. Paterson išdavė rapor
tą apie Scottsboro devynių nu- 
smerktų negrų jaunuolių bylą 
Tarptautiniam Kliubui, suside
dančiam iš Hunter Kolegijos 
studentų, New Yorke. Stu
dentai pamatė ryšį tarp dabar
tinio krizio ir negrų lynčiavi- 
mo; o juk ir nusmerkimas mir
tin devynių minimų negrų yra 
ne kas kita, kaip legalis, teis
minis lynčiavimaš.

Tarptautinis Hunter Kole
gijos Studentų Kliubas mušė 
telgramą Alabamos J guberna
toriui Millęriui, reikalauda
mas paliuosuoti tuos juodvei- 
džius darbipjnlęąs; studentai 
kliUbieČiai taip' pat užgyrė ko
vą, kurią . veda _ Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas įr Ju
tos klasinės darbininkų orga- 
nįzaęijos už jų,paliupsavim^..

Didžiausią Bronxo 
Demonstracija

Ateinantį šeštadienį' BrOnxe 
įvyks didžiausia demonstraci
ja, per kurią bus reikalauja
ma tuojaus paliuosuoti devy- 
nis mirtin pasmerktus negrūs 
jaunuolius Scottsboro.' De- 
monstracijon šaukia baltuosius 
ir negrus darbininkus Komu
nistų Partija, Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, Ly
ga Kovai už Negrų Teises ir 
kitos revoliucinės organizaci
jos. Vieta ir valanda bus 
liau paskelbta.

LD.S.A. 111 Kuopos., 
Susirinkimas

šiai. •
.v. ‘ ■' ' '* ' ’■ V. ' ■ ! ' •

K. Jankaičio Pranešimas apie

Telephone, Stagg t-1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
1U7 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. V.
i ■

• Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND; AVENUE 

Maspeth, 1 L. I.
Juniper 5-6776 ,

žalevskio dirbtuvės darbi
ninkai tapo sustabdyti, nes fir
ma numušė 30 centų už žipo- 

Iną. ■
Montvilos kompanija labai 

ėmėsi “kytravoti”; unijos nu
statytų darbo kainų Montvilas 
nemoka ir jis mano, kad nie
kas jį neprivers. Aš, sako K. 
Jankaitis, rasiu būdus ir tą gu
druolį paimti už uodegos taip, 
kad darbininkai gaus savo, 
kas jiems priklauso.

Palionio dirbtuvė kol kas 
nedirba. Ir dabar ten jau Pa
lionis ne “bosas,” bet J. Au
gu nas.

STREIKO KLAUSIMAS
. Dabar Amalgameitų Unijos 
valdyba New Yorke neVa ren
giasi į “general} streiką,” tad 
mūsų lokalo Pildomoji Taryba 
buvo išrinkusi porą narių, kad 
jie pagamintų rezoliuciją, ko

(Tąsa ant 5-to pusi.)

M M M RAM M

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
'Šiuomi; pranešąme; Jietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mėš atidarėme nau
ją lietuvišką valgyjklą įpo' se

kančiu antrašu : ’ !.
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarką keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 

t čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkės

j IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

h VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
.darbo, dabar laikas ir gera proga 
•mokintisį bafbte'rystės amato. Galit 
'išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau 
'padaryti gerą pragyvenimą. Mes 
■mokiname ,barberiauti S ir moterų 
plaukus kirpti.į Pilnas kursus $25. 
Rašykit arba' ateikit ' persitikrinti. 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Avė., Cor. 44th St.

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

JONAS STOKES | 
Lietuvis Fotografiatas 

-ranešu savo kostumfc- 
kėliau savo studi-. 
173 fridge Street} 

ietonK;.»Gv 'iUMn. 512 M a- 
kamp. woadway, Chaun- 

Brooklyn, N.. ,Y. «L, 
'N h u j o J . Vietoj 
studija daug 
geriau įrengta* 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-, 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus {vai
riomis spalvo- 

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

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

Tel., Dickens 2-1182

šiuomi pranešu s 
riams, kad perkelia 
ją iš po nunu/ 
naujon: vieton, 
rion St., I 
cey St. stotis,

mis.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Visų Dirbtuvių Stovį
Atkočaičio dirbtuvė dar ne

dirba iš priežasties, kad dra
bužių fabrikantas Ulmonas no
ri numušti darbo; kainas (prei- 
sus) už žiponus. Sakė, davęs 
kelis kartus Joint Board o vir
šininkams skundą prieš Ulmo- 
ną, ir jau dabar būsiąs pradė
tas veikimas.^ Veikiausia Ul- 
mono firma bus visiškai su
stabdyta ir reikalai, kas liečia 
Atkočaičio 
tvarkyti.

Biržiečio dirbtuvė jau dir
ba., . Gavo
Howard Clothing Co., kuri ke
tina duoti-daug žieminių dra
bužių pasiūti, tik nepęrdau- 
sia už r pasiuvimą; ąpmoka. . ,

Budraičio dirbtuvę kęl. kas 
idarfro neturi, ;bet atrodo, kad 
už; kelių savaičių jo firmą pra
dėsi kirpti > ir Pudraitįs pradės 
įdirbti, i , < • .• ,• < ? '.( , ■

, , Rjjlqkovpt.idirbtųY9?ir<ffi( dar 
nedirba. < !. Tiesax šąk;6 ’Jąn.- 
kaitjs,;mes tą ^irtįtįiyę tjk per7 
eitame-sezbne pąėmėrpe-ų (sąr 
'vo kontrolę, nes pirmiau ją 
:kont^olįavo • kitataučių dęleąar 
tas.Į > Diabar iv Bilokovąs ruo
šiasi pine, overkotų iv^frqdq, 
kad. neužilgo pradės sdirWi-’<;.

Dovidaičio t dirbtuvėje, jau 
keletą overkotų , sarqpelu pa
darė ir gal neužilgo jie pra
dės .dirbti. Dabar dar kol kįas 
'nedirba. . F .

Diržis su savo manadžerium. 
važinėja po Newt Yorko fir
mas ir siūlosi,?kad jie galį pa
daryti žiponą pigiau, negu ki
ti kontraktoriai. Tąi, K. Jan
kaitis sako, aš -manau, kad 
prieš Diržį reikės jieškoti, bū
dų toms jo užmačioms pastoti 
kelią. -

Dumblis persikraustė į nau~- 
ją, didesnę dirbtuvę, bet dar 
tik sampelus daro, o lotų ne
gauna. Bet jis pats sako, kad 
tuojaus pradės gerai (dirbti. 
Tai pamatysime ateityje.

> » ' ■ i : i » f
Gužo dirbtuvę kiek dirbinė

jo, bet iš priežasties neapmo- 
kėjimo darbininkams algų, 
mes ją ' 
Dabar atrodo1, kad Gužas sli 
saVo koihpamja ne tik šio set 
zorto algas atmbkėš, bet ir “per
eito, kdrių bii^o' gahh apsčiai 
likę neatmokėty. ’ Kai jW-att 
silyžih's^ • žii ddrbihlrikais, ’tai 
Jblrit1 ' teoar’das užrėgistruos 
j Arti niatiją - firmą,: ktirf -pusėti- 
nht -per sėždną dudda :darbd. •

I Kasp'eirško I dirbtinė 'kdl‘ kas 
hbdirHa.' * * ‘ < • 1 •; *

5 Karvelio dirbtuvė taip pat1 
nbdirba.; ! i' ■ ■ '■ ■ ■ !

• LapAšausUo dirbtuvė pb; bis- 
kutį sampelij dirbinėja:,; bet ti-' 
krų uŽsakythų dar negauna. 
Kiek permatoma', tai Lapašau- 
skb dirbtuvė neužilgo 'pradės 
dirbti; ’! ■ '' : i '

Matulio dirbtuvė ankstyvai 
pradėjo dirbti dvėrkotus,’ bet 
juos išbaigė ir dabar nedirba. 
Kada pradės dirbti, tai sunku 
dabar pasakyti; '

' : ■ j < ■ • ‘ \ < .• ic ■ i

Mičiulio .dirbtuvė^,yeik ' visą 
žiemą nedirbo, bet dabar, pra
dėjo dirbti overkofus-ant Max' 
Rę^ęnbergerįo darbo. Darbas 
pigidt abinokamas ir darbinin
kai užęljįrhąDtilt .miąerBą, gyyę- 
'riimą. Nors lokalo Pild.Taryba 

: ant- to pigaus: darbo nenorėjo7;

SUSIRINKIMAI
EXTRA MITINGAS ŠV.
KAZIMIERO IR JUOZAPO 
DRAUGIJOS

vė-

su-L.D.S.A. 111-tos kuopos 
sirinkimas įvyks šią seredą 
pas draugę Misevičienę po nu
meriu .115 Montauk Ave., 7 :30 
vat. vakare. Višoš ‘barės su
sirinkite, nes tai bus pusmeti
nis susirinkimas. 1'■ 5 11 
' Or^aiiizatorė Misevičiene. '

Maspeth, N. ,Y.
' » Lyros Choras irengiac pikni
ką, kuris bus ?i8 d. birželio 
(June), Feldman Parke, Mas-- 
pethe, N.' Y.< Todėl mesr, ■ ly- 
riečiai, atsišaukiam į visus 
apielinkės draugus ir drauges/ 
kad paremtumėt tą mūsų pa-: 
rengimą. j

Mes jau sutartinai visi j dar-, 
bininkiški chorai: gyvuojant 
šioj apielinkėj > ir vieni kitus 
remiam. • Taigi' mes prašom, 
kad ir jūs mus paremtumėt sa
vo atsilankymu ne tik chorai, 
bet ir draugijos, kurioms irgi 
reikalingi chorai. , > Programa 
bus gera. Dalyvaus visi apie
linkės .lietuvių darbininkiški 
chorai ir rusų choras. Muzi
ka bus gera ir -šokUi. tęsis nuo 
4-tos vai. po pietų iki 3 vai. 
ryto. Turėsime gerų cigarų įr 
skanių jgėrjmų> - Te ’ 
mirškite visi atellanį 

' Rengimo fi 
: J, Kalvaitis.

t < t >

' i ‘ 5 .•

dirbtuvę, bus

naują firmą,

šu

tai

Šv. -Kazimiero ir Juozapo 
draugijos ekstra mitingas įvyks 
2 d. birželio (June), 1931 m. 
,Yra daug svarbių reikalų ap
tarimui. Valdyba.

, BROOKLYN, N. Y.
I šv. Jurgio Draugijos Susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 3 d., Lais
vės svetainėje, 46 Ten Eyck St. Pra- 
;džia> 7:30 vai. vakare, šianrfe susirin
kime turėsime išrinkti pusę valdy
bos. Taip pat randasi ir keletas svar
bių klausimų apkalbėti. Viši nariai 
būtinai1 dalyvaukite?

1 ■ ' ' Sekr. J.’ A. Draugelis.
•*' t : i-* ’'

i

PĄJįt^JIMAI

PAJIEšKAŪ _ vyro sesers Tavosės 
Vainauskaitės, po Vyru Gedeikie- 

nės. ! Apie '12 metų atgal gyveno 
Ma. Carmel, Pa'., laikė saliūną. Pa
eina i§ Kuršėnų parapijos. Jos bro- 
lis xJonaji Vainauskas liko nušautas 
balandžio; 5 d., 1931 m. Mteldžiu at
sišaukti' arba kas žinot, praneškit, 
yra labai svarbus reikalas. Magda
lena Vąinhuskienė, 532 'Taylor St., 
Riverside, : N. J. 1 ) 127-129)
JIEŠKAU vietos, kur būt galima 
atidaryti arba pirkti barber shop. 
Kas .praneš, ir apsistosiu toj vietoj, 
gaus $10,00. Barberis, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. (129-130)

IŠRANDA VOJIMAI
ŠVARŪS FORNIŠIUOTI KAMBA- 
1 RIAL įtaisyti šeimynom ir pavie
niam, garu ąpšildomi, karštas van
duo ir visi patogumai. Kreipkitės: 
21 Liberty St., arba 57 Concord St., 
Brooklyp, N. ,Y. (124-135)
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai su visais naujausios mados 
įtaisymais, tik del vyrų, ne j'aunes- 
nių 18 metų ir ne senesnių 40 metų 
amžiaus. Kreipkitės po No. 105 S. 
3rd Street, Brooklyn, N. Y. Tel., 
Greenpoint 9-1994.

f > - (127-129)

uaroimnKams algų, F"—1 
visiškai1 sustabdėme. Į WLLYN’S

Ų $

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

šį metą turime geriausias Perma- 
ment Waves, sulig vėliausios meto- 
dos. -Kurie atsilankysitė, gausite ge
rą, teisingą patarnavimu už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arbajšmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną' 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa-. 
vę. .

518 GRAND STREET
Antros durys! nuo Lorimer Street/ 

šalę, aptiekos t 
, BROOKLYN, N. Y.

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

iro tai 401 tm mt įremi tat iai iru

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! ;

Kaip Brpokiynė, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
išvedimuose, kur rūkymui 
ipedėgo^ yra užlaikonlos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų
• "» •

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI!

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Petras Naujokas
Savininkas

.JONO ĄRBĄ
PETROJ

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI TEL., STAGG 2-0783

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus nė tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunėiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P1, j. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

. Brooklyn, N. Y.
- .... .  ; -rnr-'- i >1

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS 
(Undertaker) 

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ' 

i > GRABORIUS '

be
(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 pątąrnaiisių kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street
; . Brooklyn, N.r Y. ,

PHONE, STAGG 2-5041

U VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
0 x Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
D\ ^G^ynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia, papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- Q gelbsti sugrąžint naturalį "vidurių malimą. .Nereikia virint, o tik J sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks- 1 rningas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusi siems; Kaina .................................................. 60c., per paštą “65c.

Mes

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė.
? J ’

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, , yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTĮEKA

229
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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