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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

KRISLAI
Dainininkų Federacijos 

Piknikas.
“Netinkamas Kalėjimui.”
Kaip su Darbininkais?
Ragina Kemti I.L.D.
Jie Dabar Tyli.

Rašo Petruška

šiandien, birželio 6 d., Klaš- 
čiaus Parke, Maspethe, įvyksta 
didžiulis piknikas New Yorko 
ir apiclinkės darbininkiškų 
choru federacijos. Tai pirmas 
tokis parengimas J. V. proleta
riniu dainininkų istorijoj. Da
lyvaus keliolika chorų, įvairių 
tautų chorų, kurie dainuos pa
vieniai ir bendrai darbininkiš
kas dainas. Federacija įsikūrė 
pereitais meatais. Sykį šitie 
chorai jau dalyvavo darbininkų 
masiniam mitinge (Lenino 
mirties paminėjimo dieną) Ma
dison Square Gardene, dainuo
dami bendrai kelias dainas. Įs
pūdis buvo didelis. Reikia ti
kėtis, kad tas pats bus ir šian
dien piknike. Kurie tik išgali
te, dalyvaukite ir persitikrin- 
kit.
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Buržuazinė spauda skelbia, 
kad Hardingo laikais buvęs vi
daus reikalų sekr. Fall “netin
kąs” eiti kalėjiman. Mat, jis 
yra nubaustas kalėti vienus 
metus už ėmimą $100,000 ky
šio iš aliejaus magnato Dohe- 
ny. (Faktinai, jis baustas ne 
už ėmimą, ale už nemokėjimą 
paslėpti!) Failo gydytojai ir 
advokatai sako, kad jų pacijen- 
tas ir klijentas .sergąs ir todėl 
kalėjimui netinkąs.

Nesvarbu, ar Fall eis kalėji- 
man ar ne: Jei eis, tai kalėji
mas jam bus geresnis už mi- 
lioni] “laisvą” gyvenimą. Svar
bu tas, kad šitokiam atsitikime 
kapitalistai su darbininkais vi
sai kitaip elgiasi: andai drg. 
Minoras 
betgi jo 
ir jokių 
Jį beveik

taip sunkiai sirgo, 
iš kalėjimo neišleido 
pirmenybių nedavė, 
nukankino ten.

Tūli draugai mano, kad Lyga 
Kovai už Negrų Teises tėra tik 
negrų darbininkų organizacija. 
Jie. klysta: ši organizacija yra 
visokių tautų organizacija. Jo
je priklauso ir turi priklausyti 
baltveidžiai darbininkai, kaip 
ir juodveidžiai.

Teodoras Dreispris, Lincoln 
Steffens ir visa eilė kitų Ame
rikos rašytojų ir kritikų išleido 
atsišaukimą del Scottsboro by
los. Jie šaukia visus pažanges
nio nusistatymo intelektualus ir 
darbininkus stoti su Tarptauti
niu Darbininkų Apsigynimu ir 
kovoti bendrai už laisvę 9 neg
rų jaunuolių, iš kurių astuoni 
jau nusmerkti nekaltai mirti, 
o devintas dar laukia teismo. 
Be to, rašytojas Dreiser is pa
talpino savo straipsnį Labor 
Defenderyj už birželio mėnesį

Ar jūs atsimenate, kiek daug 
menševikai triukšmo pridarė, 
kuomet Tamas Mooney, per 
klaidingą painformavimą, bu
vo parašęs laišką prieš Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą? Na, o dabar, kuomet 
Mooney parašė knygelę, smerk
damas A.D.F. lyderius ir so- 
cial-fašistus ir surasdarpas, 
kad tik komunistij vadovauja
mos darbininkų kovos gali jį 
išgelbėti iš kalėjimo, tai tie pa
tys menševikai nė kukšt!

Kurie galite skaityti angliš
kai, draugai, stengkites gauti 
“Moscow News”, savaitraštį, 
leidžiamą angliškai kalbantiems 
Sovietų Sąjungoj gyvenan
tiems žmonėms. Laikraštis ku
pinas gerų žinių. Paėmęs jį į 
savo rankas, aš nepadedu, iki 
neperskaitau kiekvienos eilu
tės.

New York.— Birželio 3 d. 
žuvo darbininkas Angelo 
Lovisa, kuris dirbo prie 
naujai statomo tilto . per 
Hudsono upę. Nelaiminga
sis nukrito į upę nuo >250 
pėdų augščio.

SMETONOS VALDŽIA VARO LIETUVĄ 
PRIE VISIŠKO EKONOMINIO BANKRO
TO FAŠISTAI MELAVO APIE PROGRESĄI

Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių fašistų spauda pasta
ruoju laiku pradėjo rašyt, 
būk Lietuvos pramonė au
ganti, būk šis ekonominis 
krizis Lietuvos nepalietęs. 
Bet Smetonos valdžios ži
nių agentūra “Elta” paduo
da skaitlines, kurios paro
do Lietuvos pramonės smu
kimą, o ne kilimą. “Elta” 
praneša:

“Lietuvos banko žiniomis, 
Lietuvos prekyboj ir pra
monėj šiais metais jokių 
esminių pakeitimų nepaste
bėta. Šiokio tokio gyvumo 
pastebėta tik linų prekyboj. 
Gana gerai eina .statybos 
medžiagos prekyba.

“Naujų įmonių šiais me
tais įsisteigė 24, kurių ben
dra investuoto kapitalo su
ma sudaro apie 3 mil. litų. 
Tačiau 2 mil. litų yra in
vestuoti į Panevėžio “Mai
sto” skerdyklas, taigi liku
sios 23 įmonės tebėra visai 
nedidelės ar net ir smulkios 
(malūnai, lentpjūvės, pieni
nės, viena aliejaus ir viena 
skardos dirbinių dirbtuvė). 
Tuo pat laiku subankruta
vo 23 firmos, iš kurių 17 
provincijoj ir 6 Kaune. Iš 
subankrutavusių > firmų bu
vo: 8—manufaktūros, 2— 
avalynės, 2 — kolonialių 
prekių, 2—vartotojų b-vės, 
vienas tabako ir papirosų 
fabrikas, viena saldainių 
dirbtuvė, viena nėrinių 
dirbtuvė ir vienas viešbutis, 
be to, viena kredito įstaiga 
(Klaipėdos laukininkų ban
kas), Šių firmų skolos sie
kia apie 6į mil. litų, iš ku-I 
,rių pusė tenka vietos ir pu
sė užsieniu kreditoriams. 
Spėjama, kad kreditorių 
nuostolis sieks ne mažiau| 
2į mil. litų.

“Suprotestuotų vekselių 
suma nėr pirmąjį šių metų 
ketvirtį pasiekė 12.7 mil. li
tų, prieš 11,3 mil. litu 1930 
m. ir 17,6 mil. litų—1929 m. 
Tokiu būdu protestuotų ve
kseliu suma šiemet yra di
desnė už pereitų metu, bet 
žymiai mažesnė už 1929 m,

>T • • 1 IV! *1 ix 1 uhičuuus uievo nunuSekmadienį Naujosios Anglijos Piknike Dalyvaus “s,_bet; neįvyko.

“Vilnies” Administratorius, Drg. M. Bacevičius
Sekmadienį, birželio 7 d., 

būsiančiam Naujosios Ang
lijos piknike, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, Montel- 
loj, dalyvaus dienraščio 
“Vilnies” administratorius 
d. M. Bacevičius, iš Chica- 
gos.

Jis pasakys prakalbą iš 
darbininkų veikimo Chica- 
gos apielinkej ir apie da
bartinį dienraščio “Vilnies” 
stovį.

Dienraštis “Vilnis” šiuo 
tarpu yra kritiškoj finansi
nėj padėtyj. Visų darbinin
kų ir darbininkiškų organi
zacijų pareiga yra paremti 
“Vilnį”, kad pergyvenus šį

pirmąjį ketvirtį.”
Tai ot jums ir progresas: 

Per metus į įmones įvesta 
3,000,000 litų, bet pramonės i • 
įstaigų bankrotai nunešė 
6,500,000 litų! Antra, su
protestuota vekselių šiemet 
ant vieno milionų litų dau
giau, negu pernai.

Prasidėjo Svarstymas 
Apeliacijos Nuteisti] 
Jaunuoliu

CHATTANOOGA, Term.' 
—Birželio 5 d. prasidėjo 
svarstymas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo pa
duotos apeliacijos prieš nu
teisimą mirtin astuonių ne
grų jaunuolių. Reikalauja
ma naujo teismo ir perkė
limo bylos į kitą vietą, nes 
miestelyj Scottsboro sukur
ta bjauri atmosfera prieš 
tuos jaunuolius. Mažai vil
ties yra čionai laimėti, nes 
apeliaciją svarstys tas pats 

kuris.teisėjas Hawkins, 
juos nuteisė mirtin.

Globa Valdžiai
WASHINGTON.— Kad 

padengus valdžios iždo de
ficitą, tai buvo išleista be

inu už .į__ ______ ___ ,__
įlįstai taip smarkiai pirko 
' tuos bonus, jog nupirko už 
$6,000,000,000, arba septy
nis sykius daugiau, negu 

.reikėjo.
Mat, pramonėje eina ban- 

krutas, smukimas. Ten pi
nigams nebesveika. O val
džiai suteikta paskola už
tikrina didelius nuošimčius. 
Kapitalistai žino, jog val
džia jų nenuskriaus, nes tai 
jų pačių valdžia. Štai ko
dėl jie taip godžiai įvesdi
na pinigus į valdžios bo
nus.
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$800,000,000. Kapita- lOpieZlUS Nebijos rasis-j bai mažai kalbama apie se-
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krizį. Tad nėra abejonės, 
kad įr Naujosios Anglijos 
draugai ir draugės, kurie 
dar dirba ii- gali, nusipii’ks 
pio “Vilnies” bendrovės Še
rą, kiti užsiprenumeruos 
“Vilnį” ir. paaukos.

Vienam d. Bacevičiui bus 
sunku daug ką nuveikti, ne
pažįstamoj kolonijoj, tai 
vietiniai draugai ir draugės 
turi su pasišventimu jam 
pagelbėti.

Naujosios Anglijos drau
gai turi pasirodyti, kad 
jiem tikrai rūpi palaikymas 
revoliucinės darbininkiškos 
spaudos.

A. P. Taraška.

Chiang Kai-sheko budeliai sušaudo suimtą 
revoliucinį darbininką

MacDonaldo Valdžia 
Kerta į Galvą Ang

lijos Bedarbiams
LONDON.— Pagal įsta

tymus, priimtus dar prie 
senosios valdžios labai se
nai, Anglijos bedarbiams 
valdžia moka "tam tikrą pa- 
šelpą. Dabar socialisto 
MacDonaldo valdžia siūlo, 
kad ta pašelpa bedarbiams 
butų sumažinta $165,000,- 
000 metams. Vadinasi, An
glijos “darbieciai” eina prie 
marinimo badu bedarbių. 
Apie apkrovimą taksais ka
pitalistų jie jau nekalba.

1ų Partijos Pareiškimo
ROME.—Popiežiaus agen

tai sako, kad fašistų parti
jos direktoriato nutarimas 
“ginti fašizmą nuo visų 
priešų” nėra toks pavojin
gas, kaip jis atrodo. Antra, 
pats popiežius Pijus XI 
džiaugiasi, kad fašistų par
tija dar sykį pareiškė savo 
ištikimumą ir pagarbą ka
talikų bažnyčiai.

Tuo tarpu birželio 4 d. 
Italijoj turėjo įvykti kata
likų bažnyčios iškilmės; va
dinamos “dievo kūno “iškib 

. Kad 
“atkeršijus” fašistams, pa
na sustabdė visas iškilmes. 
Tik bažnyčiose buvo mel
džiamasi, o jokių demon- 
-stracijų bei procesijų neį
vyko.

Kapitalistai Nubalsavo Prieš 
Prekybą su Sovietais

NEW YORK— Birželio 
4 d. New Yorko valstijos 
Prekybos Butas savo susi
rinkime beveik vienbalsiai 
nriėmė rezoliuciją prieš ve
dimą prekybos su Sovietų 
Sąjunga. Rezoliucijoj rei
kalaujama, kad Washingto- 
no valdžia tuojaus uždraus
tų įvežimą Amerikon bile 
kokių produktų iš Sovietų 
Sąjungos.

Laukia Svarbios
Sutarties tarp

Franci jos ir Sovietu i šeri{?sJ *• i mesti gazines
I mainierių.?

Į kaip siena pikiete. Tuomet nuo dienų mainieriams; 
policistams įsakė $5.40 pagelbininkams; 76 

bombas į centai už jardą siauruose 
z T .. Bombos buvo |darbuose; 15 centų už jar-

1 ARYZlUb.— į brancijąimetamos, bet vis tiek mai-|dą kirtėjams; turi apmokėt 
pubuvo Sovietų ..Sąjungos nįeriai nesitraukė iš kovos;už ‘dead work’; lauke’ dir- 
prekybos delegacija Deiy- lauko> kol at6jo '.............................................. "
bos eina delei sudarymo | jajkag baigti rytinį pikietą. j 
prekybos- sutarties. Atvirai4--po,.Q;ta I
sakoma, kad Francija labai 
susirūpinus padidėjusia pre
kyba tarpe Sovietų Sąjun-1 
gos, Vokietijos ir Italijos.1 
Francija irgi nori tos pre-' 
kybos, nes jo.s pramonė ir-1 
gi gyvena krizį. Francija 
duosianti

lauko, kol atėjo paskirtas bantiems lavintiems darbi- 
’ ninkams $4.50 į dieną; ne

pereitą trečiadienį polici- j lavintiems—$4.00 į dieną;
jai pavyko 1,400 mainierių'visokį reikmenys turi būt 
pikietą išvaikyti prie Mon-(pristatyti prie darbo ir jų 
|tour kasyklos No. 10, bet (turi būt pakankamai visuo- 
iketvirtadienį mainieriai iš- met; unija turi teisę pasta-; 
i laikė savo eiles nesudaužy-t 
Itas.

Sovietams ilgų Qoaj kompanijos 
metų kreditą uz perkamą rjai numar§av0 
masinei iją. Coal kompanijos Gibson ka-

Svarbu tas, kad dabar la- _______________________

cijai. Matyt, Franci jos
buržuazija pradeda įsitikin
ti, jog lapkričio bolševisti- 
nė revoliucija neketina 
atgal skolų klausimu.

eiti

Detroito Darbininkai 
Rengiasi prie Protesto 
Demonstracijos

Bir-DETROIT, Mich.— 
želio 19 d. yra rengiama 
galinga Detroito darbinin
kų demonstracija prieš 
ateivių; registracijos įstaty
mą ir priėš ‘nuteisimą Thir- 
tįn astuonių jaunuolių Ala- 
bamoje;

Visa Europa Sujudinta 
Atsilankymu Stimsono

PARYŽIUS.— Europos 
diplomatai ir buržuazinės 
valdžios labai susirūpinę 
atvykimu Jungtinių Valsti
jų sekretoriaus Stimsono. 
Mat, jis važiuoja svarbiais 
Amerikos imperializmo rei
kalais. O Europa prasisko
linus Amerikai iki ausų.
Amerikos imperializmo bal-įdome telefonų kapitalisti- 
sas yra galingas—prieš jį. nio trusto, šviešds ir jėgos 
dantį griežia Anglija, bet trusto, plieno trusto. Todėl 

nebūkite palindę po žole
dantį griežia Anglija, 
vis tiek jo bijo.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

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

GAZINEM1S BOMBOMIS VALDŽIA LAU
ŽO MAINIERIŲ STREIKĄ PRIEŠ ALKĮ; 

BET KOVA EINA PIRMYN
Mainieriai Paskelbė Savo Reikalavimus, Kuriuos Jie Stato 

Anglies Baronams; Šis Mainierių Streikas Yra Prieš Alkį; 
Mainieriai Sako: “Geriau Badausime Kovodami, negu 

Dirbdami.” ': R
PITTSBURGH, Pa 

želio 4 d. 300 mainierių pi- 
kietavo Carnegie Coal kom
panijos Cedar Grove kasy
klą po vadovybe Frank No
te, nario Nacionalės Mai
nierių Unijos Pildomosios 
Tarybos. Šerifas įsakė, kad 
Note lieptų mainieriams iš
siskirstyti ir kad jis pats 
pasitrauktų, arba bus sua- 

Į reštuotas ir nugabentas ka- 
jlėjiman į Washington, Pa. 
I Bet Note atsikreipė į mai- 
jnierius ir šaukė, kad jie ko- 
’votų, laikytųsi vienybėj ir 
nesitrauktų iš pikieto lini

jos. Mainieriai stovėjo,

Birželio 4 d. Valley Camp 
i streikie- 

riai numaršavo j Hillman

ŽODIS TO, KURIS PATS SAVO AKIMIS MATE 
GYVENIMĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJE; ATMUŠA 

BURŽUAZIJOS MELUS
New Yorko “Daily News,” 

birželio 4 d., atspausdino 
S. K. Andersono sekama 

G 

laišką:
“Keturi kiti ir aš sugrį

žome iš Sovietų Sąjungos, 
kurioje išbuvome šešis mė
nesius. Mes apvažiavome 
20,000 mylių. .Mes niekur 
neradome verstino darbo, 
apie ką jūs meluojate. Bet 
kąip yrą,šioje šalyje pieti
nėse valstijose šujųjų re
težių gengėmis ir vergija? 
Mes radome Sovietų Sąjun
goje algas labai geras ir 
tas, kuris netingi dirbti, tu
ri užtenkamai* maisto, dra
panų ir geriausias gyveni
mo sąlygas. * Tenai nėra 
supuvusių ąnti-tokių ir an- 
ti-tbkių įstatymų, nėra 
gengsterių ir apiplėšimų. 
Tenai yra geri divorsų 
(perskyrų) įstatymai ir tt. 
Mes radome, kad tenai val
džią kontroliuoja žmonės ir 
žmonėms jinai tarnauja, o 
ne turtui ir bažnyčiai, kaip 
Amerikoje. Mes; ten nera-

Bir- <yklą ir išvedė į streiką 
400 mainierių.

Šiame streike mainierių 
obalsis: “Kovokite prieš al
kį streiko pagelba!” “Pieš
kite streiką!”

Streikierių Reikalavimai
Pennsylvanijos

Nariu
c

Eilinių
Streiko Komitetas 

priėmė sekamus reikalavi
mus,’ kurie statomi anglies 
baronams:

“50 centų už toną ang
lies, kasamos mašinomis; 
75 centai už kasamos pi
kiais; 12 centų už toną kir
tėjams; $5.50 dirbantiems 

dienu mainieriams;

3 r f

tyti “čekveimeną” prie į 
kiekvienos kasyklos; turi* 
būt pilnai įvykinta 8 valąn-- J 
du darbo diena; turi būį 
pripažinta Nacionalė N^ai- 
nierių Unija.” L J

kaip tos gyvatės, ale išeiki
te viešai ir pasakykite žmo
nėms teisybę apie Sovietų. 
Sąjungą.”

■

Bijo Vokietijos 
Revoliucijos

GENEVA.—Tuojaus pra
sidės pasikalbėjimas tarpe 
MacDonaldo ir Bruenirigo 
Vokietijos skolų klausimu. 
N. Y. “Times” korespon
dentas Streit rašo, kad bi
joma revoliucijos Vokieti
joje, jeigu Vokietijos karo 
skolos nebus sumažintos. 
Vokietijos liaudis nebeilgai 
įgalėsianti panešti ant jos 
pečių uždėtą krizio ir be
darbės naštą.

Per Balandžio Mėnesį
Išdeportavo 1,897 Ateivius

t

Darbo Departmento ra
portas parodo, kad tik per 
vieną balandžio men. iš A- 
merikos tapo išdeportuota 
1,897 ateiviai. Iš to skai
čiaus 803 išvežta į Meksiką, 
o 741 į Europą.

■•1 i .Mįj
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DVIEM KRIZIO METAM SUEINANT
Kiek nuostolių padarė Amerikai dabartinis krizis,—tą klau

simą bando atsakyti Forrest Davis newyorkiniame World-Te- 
legrame, birželio 4 d. Jis apskaitliuoja, kad per dvejus metus 
šio blogmečio “žmonės” prarado antra tiek daugiau, nekaip 
^Amerikai kaštavo pasaulinis karas; o tas karas jai kaštavo 
$53,000,000,000. i
-j Vien darbininkų klasė peę krizį prarado 20 bilionų dolerių. 
Virs 10 milionų bedarbių, mat, jokio uždarbio neturi; didelei 
daliai dirbančiųjų susiaurinta darbas iki dviejų, trijų bei ketu
rių dienų savaitei, ir beveik visiems darbininkams nukapota už- 
>4ąrhiai po dešimt, dvidešimt ir dažnai net iki 50 nuošimčių.

BILIJONAI DOLERIU BERGŽDŽIAI GULI, 0 
BEDARBIAI BADU MARINAMI

’ Bet didieji kapitalistai vis dar baisiai pinigingi. ’Ir kaip tik 
•Hooverio valdžia pasiskelbė, kad išleidžia 800 milionų valstybės 
^paskolos bonų, piniguočiai tuojaus prisiuntė tiek užsisakymų 
Washingtonan, kad jie galėtų septynis ir pusę sykio tiek išpirkt 
*tų bonų ,arba už $6,000,000,0 00.

Jeigu Anglijoj bergždžiai guli kalnai kapitalo, kaip kad sakė 
**socialistas ” Anglų mini&teris Hendersonas tarptautinėje pre
kybos konferencijoje Ženevoj, tai Amerikoj nepalyginamai di- 
•desni pinigų kalnai veltui pelėja bei rūdyja kapitalistų aruoduo
se: nebėra, mat, progos kur tuos bilionus dolerių pelningai įves
dinti, hei namie nei užsienyj,—taip pasaulinis kapitalizmo kri- 
zis yra suparalyžiavęs jiems biznį.

- Minimąją didžiulę paskolą prezidentas Hooveris bonais už
traukia, beje, kad užkišti skylę valstybės ižde, kuriam šiemet 
būsią apie $1,000,000,000 nepritekliaus. To gi paties Hooverio 

• valdžia, pirm krizio ir jau prasidėjus kriziui, sugrąžino šimtus 
^milionų dolerių atgal kapitalistams, nes jie, girdi, “perdaug” 
rbuvo sumokėję valstybei mokesčių. O dabar valdžia išleidžia 
/arti biliono dolerių bonų padengt valstybės finansų nepriteklių, 
'užkraudama naują naštą ant darbininkų ir dirbančiųjų’ farme- 
rių. Nes bonus, galų gale, turės atmokėti darbo žmonės savo 
lėšomis, o ne kas kitas.

yY / J ; 1. < *

Didieji bankai paspringę nesutalpinamais, atliekamais pini
ngais; kapitalistai tebelėbaųja iš pasiutimo; Hooverio valdžia, 
padovanojus šimtus milionų dolerių bankininkams ir fabrikan- 

rtams, daro jiems naujus pelningus gešeftus. O milionai bedar
bių badu vaduojasi; šimtai jų žudosi, nebegalėdami ilgiau žiū
rėti į savo šeimynų kančias. Kai del jų gelbėjimo, Hooverio 

-valdžia nei kalbon nesileidžia; į komunistų reikalavimą bedarbių 
Ijensijos įstatymo hooveriniai politikieriai žiūri, kaip į pavojin
gą’.raudonų jų hereziją. Tuo tarpu, vis tolyn bedaugėjant be
darbių skaičiui ir jų kankynėms, užsidarinėja ir tos pačios lab
darybės New Yorke ir kituose didmiesčiuose, miestuose ir mies
teliuose.

•Z. HOOVERIS PERŠA BADAUJANTIEMS 
"DVASIOS STIPRYBĘ” VIETOJ DUONOS

e _____ _
J .Vietoj bent kokios tikros bedarbiams paramos, prezidentas 
jpooveris duoda tiktai tuščius davatkiškus suraminimus. Savo 

“ ^prakalboj gegužės .30 d. jis nuposmavo, jog kaip Jurgis Wa- 
'thingtonas su savo kariuomene iškentėjo badą ir šaltį, kariau
damas su Anglija, taip ir šiame krizyje amerikonai parodysią 
|^ana “dvasios stiprybės.” O šitokis Hooverio pamokslas fak- 
•tinai nieko daugiau nereiškia, kaip įkalbinėjimą, kad bedarbiai 
Ramiai, be mažiausio pasipriešinimo pasiduotų bado giltinei ir 
•ateinančios žiemos šalčių pjūčiai.

Bet ištikrųjų nei pati Hooverio valdžia nesitiki, kad tuos pre
zidento linkėjimus maloniai priimtų milionai badaujančiųjų; 

jnei pats Hooveris-pamokslininkas-inžinierius nemano, kad d i r- 
. įbantieji sutiks su begaliniais uždarbių kapojimais.

!•' fcėn tralinė Hooverio valdžia ir atskirų valstijų ir miestų val- 
Kios, todėl, jau išanksio pasmarkino persekiojimus kovojančių 

darbių ir dirbančiųjų, deportuoja kairesnius ateivius darbi
ninkus, kriušina ir teisminiai lynčiuoja negrus.. Greta gi su 
'Xuom įnirtusiai yra skubinamas ginklavimasis delei imperialis
tinio karo, kaipo išeities iš krizio;'ir ta ginkluotė pirmučiausiai 
'^ukreipta prieš Sovietų Sąjungą.

Hooveris yra jau gana pasakęs, kad suprast, jog bedarbiai 
lįegalės gaut (gražiuoju) jokios pagelbos ųš valdžios. Bet be? 
'darbiai ir dirbantieji gali ir turi parodyt stiprybę, tik skirtingą 
rdtipiybę, ’ nekaip Hooveris piršo savo Valley Forge pamoksle, 

uri. masiniai organizuotis į Bedarbių Tarybas, į Darbo Uni- 
įį(ų Vienybės Lygą, į revoliucines darbo unijas ir į Komunistų 
partiją r taip galingai pagriebt buržuazijai ir josios valdžiai už 
sprando, kad varu priverst tuos badu marintojus atiduot bėdar- 
’ iių Šelpimui bent dalį kapitalistinių lobių ir grobių, 
t? " * ---- - ----------------------

MAUKIU KOVA
Į Vakarinėj Pennsylvanijpj streikuoja jau apie 10,000 anglia- 
kasių prieš nukapotus uždarbius ir kitas nepakeliamas sąlygas. 
Streikui vadovauja kairioji Nacionalč Mainierių Unija, priklau
santi Darbo Unijų Vienybės Lygaį; bet tiesioginiai streikas yra 
įĮedamąs per eilinių narių komitetus, kuriuos suorganizavo ko- 
Juinistiniai darbuotojai.

f L’^r.tt^’burgho “Press” ir kiti kapitalistų laikraščiai rėkia: 
“Neturi būt vartojama spėka!” Tai jų patarimas tik streikie-

Naujas Penkių Metų Planas
Sovietų Sąjunga gamina 

naują penkių metų planą. 
“Moscow News” gegužės 24 

laidoj praneša, kad, 
paskirta 'Bu- 
Kaganovičius, 

ir

d. 
apart kitų, 

Jcharinas, 
Kžyžanovskis, Mežlauk 
Smilga, į specialę komisiją
išdirbiipui penkių metų pla
no del pramonės ir elektri- 
kines statybbs.

Naujas penkių metų pla
nas apims periodą, nuo 19- 
33-1937 metų. A. I. Gurė- 
vič, galva Augščiausios Ša
lies Ekonomines Tarybps 
planavimo skyriaus, bus 
tos komisijos pirmininku. 
Pradinis komisijos darbas 
bus užbaigtas rugpjūčio 15 
dieną.

Sovietų Sąjunga sėkmin
gai vykina dabartinį pen
kių metų industrializacijos 
planą. Del jo dreba kapi
talistinis pasaulis. . O kuo
met ji užbaigs vykinti šį 
planą ir pradės vykinti nau
ją penkių metų planą, tai 
kapitalistinis pasaulis bus 
dar didesnėj bėdoj.

Revoliucinio Poeto 20 Metų 
Rašinėjimo Sukaktuvės

Gegužės 20 d. Sovietų 
Sąjungos spaudoj ir dauge
ly literati nių susirinkimų 
buvo paminėta 20 metų su
kaktuvės Demjano Biedny, 
revoliucinio Sovietų poeto, 
rašiuęjiųio bolševikų, spau
doje. .

Tas Sovietų darbo masių 
mylimas poetas, kurio tik
ras vardas yra Efim Alek- 
sejevič Pridvorov, gimė 
Chersonsko provincijos kai
me iš biedno valstiečio šei
mynos. Jis savo vaikystės 
dienas praleido skurde. 
1887 metais buvo pasiųstas 
į privatinę militarinę mo
kyklą, ir ten, susipažinęs su 
rusų literatūra, pradėjo ra
šinėti satyriškas eiles apie 
mokyklos gyvenimą. 1904 
metais įstojo į Petersburgo 
Universitetą.

Spaudai pradėjo rašinėti
1909 metais, o pabaigoj
1910 metų, pradėjus eiti 
pirmam legališkam bolševi
kų laikraščiui “Zvezda”, jis 
pradėjo tarnauti bolševikų 
spaudai. Laike pasaulinio 
karo buvo paimtas į kariuo
menę ir pasiųstas į karo 
frontą, kur jis vedė revo
liucinį darbą tarpe karei
vių.

Laike pipetinio karo Ru
sijoj jo aštrūs satyriški ra
štai lošė didelę rolę švieti
me darbininkų ir valstiečių 
Raudonosios Armijos ka
reivių. Už šį pasitarnavi- 
rną Sovietų Sąjungos cęnt- 
ralinis pildantysis kęmitę- 
tas suteikė Raudonosios 
žvaigždės Ordeną. , ;
» 1 ....... ...u.............. f ’ ' r ■ ....... _______________________

. . ; . V ,t
riams. Bet kasyklų kompanijų kazokai ir policija jau ■ plačiai 
naudoja spėką prieš mainįeriųs, poškindami nuodingomis dujų 
bombomis į streiko piketuoto jus.

Senoji lewisine United Mine Workers Unija su savo vietiniu 
sekretorium Fagąnu žiūrinėja tiktai, kaip čia tą streiką sulau
žyti, nors pati kol kas nebandė' Sušaukti nei vieno mainierių mi
tingo; , '

Kairioji gi unija rūpinasi ne tik šio streiko vedimu, bet ir 
praplatinimu angliakasių streikų West Virginijoj ir rytinėj 
Ohio dalyj.

Visiepis tiems s.treikieriąms reikalinga greita pagelba/ .kuria 
visą pirma rūpinasi W. I. R.—Dąrtyininką. Tarptautinė Pašalpa. 
•Lietuviai darbininką!, būkite duoęnūs, kųorpot šięs .organizacijos 
žmonės arba streikierių atstovai kreipsis į jus paramos kovo
jantiems mainieriams.

S. L A. Fašistai Nori Silvers!
Krizio Naštą ant Darbi

ninkų Pečių
SLA. fašistiniai viršinin

kai nusiskundžia, kad del 
bedarbės daug narių negali 
užsimokėti duoklių.

Bedarbė skaudžiai palie
čia milionus darbininkų. 
Stumia juos į skurdo ir ba
do nasrus."1 Dirbantiems 
darbininkams algos nuka- 
pojamos^ Kapitalistai viso- 
kiais būdais; verčia krizio 
naštą ant darbininkų pečių. 
Na, ir jiems padeda "SLA. 
fašistiniai1 viršininkai. Štai 
ką jiė sako nariams pėr 
SLA. organą “Tėvynę”:

Šių dienų baisioji bedarbė 
įrodė, kad Susivienijime rei
kalingas dar vienas fondas. 
Šimtai' SLA. narių negali už
simokėti savo duoklių į Susi
vienijimą ir jie priversti ap
leisti organižaciją vien del to, 
kad prieš jų norą pateko į ba
daujančių bedarbių eiles...
Toliaus:

Tačiau šių diehų baisioji 
bedarbė aiškiai įrodo, kad ne
išvengiamai reikalinga Susi
vienijime įkurti naujas fon
das, iš kurio butų mokama 
medžiaginiai suvargusioms S. 
L.A. nariams pašelpa duoklių 
užsimokėjimui j organizaciją. 
Jei kai kurių Valstijų apdrau- 
dos įstatymai priešintųsi tokio 
fondo įkūrimui priverstinai 
SLA. narįams uždedamais 
mokesniais, tai . sekantis SLA. 
Seimas turėtų įkurti liuosno- 
riai narių palaikomą tokį fon
dų. Mums rodosi ųei vienas

' SLA.. narys ųesipriešintų kad 
ir po 25c. į metus mokėti į to
kį fondą, j , , . , , ;

' Bet “Tėv^h^ ^odelto plotai, 
nesako, kad’ 'Tūkstančiai7‘ S. javams

Dar Vienas Kriminalistam 
Suseki Išradimas

DARBININKŲ SVEIKATA '
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St;, Newark, N. J. ; Tel., Humboldt 2*7964

Tąip, tai. Mūnšąino Ddrbas Tūlam laikui jums bus nau-
Drauge gydytojau, duokite 

man patarimą, kas man daryt. 
Aš manau, kad apsinuodijau 
nuo degtinės, apie penkis mė
nesius atgal.

Man užeina didelis blogu-į 
mas, kad kaip tik galima atsi-i 
laikyti. Galva nuolatos svaig
sta, laba sunki, ausyse ūžia,'ną grūdelį prieš valgymą, tris 
zvanija; po vidurius skausmai kartus dienoje. Tai išeina po

Var-

dos ir
vartoti.
dvejokių žirnelių:

Strychnine sulphate, 1-20 
gr. tablets, No. 100.

Taipgi: Atropine sulphate, 
1-1'50 gr. tablets, No. 100.

Imkite abiejų šitų vaistų—
strikninos ir atropinos po vie-

tam tikrų vaistų.
Gaukite vaistinėjeStockholm© Universiteto 

profesorius H. Sdederman 
ir elektros inžinierius J. He- 
uberger sumanė ir padirbo 
naują prietaisą, kuri—sa
koma—pagelbėsianti krimi
nalistus susekti. Jie padir
bę ypatingą aparatą, kUidsi 
sutraukia visas dulkes ir, į vaikščioja—krūtinėj, 
smulkiausias dalelytes, ku- ypač 
rios kokio nors? prasižengi-; skauda, tarpais pulsas silpnai 
mo vietoje randąsi. Paskui piuša. 
tokios dulkės iš aparato iš-; i™" , . s------- —» ——- j-

imnrnns ir Ivrinmimoq kori n0 man nuo ^erimo’ ir me būtų visa gamtinė gausaimamos ir tyi įliejamos Kad viellas_nuo salčio. Vienas į mineralinių druskų, šarmų, vi-
SU!adus jose galinčius nut gydytojas sakė, kad aš turiu taminų, saldymų, proteidų, rie-
krimmahsto pėdsakus bei nemalimą, tai nuo to man ir balų ir 1.1,
įrodymus. . . ' 7” . ' . __  ___

Tame aparate dulkės esą [taipgi, kad aš turiu dulkių p0 kvortą (galima ir daugiau)

tokios dulkės iš aparato' iš-

šonuose,, tris grūdelius ir tų ir tų.
dešiniam šone. širdį tokite juos keletą savaičių. * 

Ir tuo patim tarpu vartokite 
■ i gerą maistingą valgį, lengvą 

Du vietos gydytojai pripaži- viduriams, tokį valgį, kad ja-

širdį skauda. Man pripažįsta

(anglių) ant plaučių,—mat aš 
dirbau kasykloje, bet turiu' 
lengvą kvapą, liuosai galiu, 
duosuoti, ir man krūtinė yra 

Jokių skausmų ne-, 
kai giliai dūsuoju.

Mie- 
šildaus ant saulės 

atdarą langą.

košiamos per įvairaus tan
kumo tinklus arba sietus. 
Taip jos išskirsto mos į jų 
sudėtines dalis ir paskui ty
rinėjamos chemijos bei ele
ktros pagelba. Aparatas 
dar > reikalau j a tūlų pageri
nimų, bet tikima, jog neina- išeiti laukan esu persilpnas, 
žai pasitarnaus išaiškinime negaliu vaikščioti daug. Esu 

41 m. amžiaus.
Malonėkite atsakyti laišku, 

tai būtų greičiau. Bet, jei ne
ima, tai ir per “Laisvę,” 

tik mano vardo nedėkite. Mat, 
jei aš gavau tą ligą nuo gėri
mo, tai man labai didelė sar- 

|mata nuo mano laisvų drau
gų, kadangi aš nebuvau gir
tuoklis ir tik kaip kada išsi- 
gerdavau, bet gal daugiausia 
tai man pakenkė, kad aš ger
davau ant tuščios, nieko neval
gęs. ’ '

ypač slaptų užmušysčių.

, ne-

Kas dieną suvaitokite bent

pieno, taipgi ir kitokių pieniš
kų valgių; bent po 5-6 ir dau- 

Igiau kietai virtų kiaušinių try
nius,—baltymų tūlą laiką ne
valgykite. Visokių daržovių, 
žalių ir virtų. Gerai kramty
kite ; kas nesusikramto, tai ru- 
pienas išspjaukite, bet sunką, 
syvus nurykite. Taip gi ir su 
vaisiais, su uogomis, šaknia
vaisiais. Čielų grūdų javinio 
maisto vartokite, bet iš baltų 
chemiškai baltytų, numaltų, 
nupikliuotų miltų—vely ne- k 
nevalgykite nieko.

Po valgio imkite po truputį 
kreidos miltelių — “prepared 
chalk,” po tiek, kiek galima 
pasemti nikelio moneta (penk
tuku).

Pakvėpuokite giliai bent ke
liais . atvejais keletą kartų į 
kas dieną. Pasimaudykite 
kad ir kas dieną, jei tik pato
gu. Gerai kad šildotės ant

I saulės,—kuo nuogesnis, tuo 
I geriau. Nors ir silpnokas te- 
beėsate, pradėkite po truputė
lį lengvai pasimaudyti. Gerai 
būtų, kad ir pasivaikščioti iš
eitumėt.' Tatai daug padės at
sigauti ir sutvirtėti. • ■ 

Gerai, kad miegate atatin
kamai. Ir pogulio pagulėkite 
ilgiau kas dieną,—tai spėkos , 
greičiau atsigaus.

Jei kartais užeitų noras įsi
gerti kokio alkoholinio svai
galo, tai gerkite vaisių sunkos, 

Su mūnšainu, kaip ir su na- ypač pomidorų sunkos. Gali- 
minėle, su “samogonka” ir suima ir konservuotų, kurių yra 
kitais šių dienų svaigalais, vi-j ir gan neblogų; “Tomatoe jui- 
sa bėda yra tame, kad, be pa-jce”, ypač “Kemp sun ray to- 
ties alkoholio, juose yra dar matoe juice.” 
bent kelių rūšių kitokių che- į Kas svarbiausia, Drauge, 
minių nuodų, daug smarkes-1 tai nesukniužkite be reikalo, 
nių, daug nuodingesnių ir už nepulkite dvasioj, nenustokite 
patį alkoholį. Alkoholis, kad vilties pasveikti. Neįsikalbė- 

geriausiai distiliuotas ir kite sau visokių nebūtų daly- 
x yra protoplaz- kų.

minis nuodas,'bet jo priemai- ir vėl būsite naudingas ir sau 
šos yra da pavojingesni nuo- ir kitiems darbininkams, 
d ai. !____________

Liūdna tai istorija. Be ga-|
lo liūdna. Jūs—pažangus, su
sipratęs darbininkas, dirbęs 
darbininkų organizacijose. Jūs 
ir dabar jose taip labai reika-į][jet Darb. Parko Bendro-' 
lingas, kai klasių kova visur! 
taip smarkiai paaštrėjo. O 
čia Jums teko, savo liuosa va
lia, liga gauti. Ir ta liga—al
koholizmas nušlavė, nubloškė i

jaučiu, 
Apetitas nepergeriausis. 
gu gerai.
spindulių per

Planuoja Sušlapint Sacharos gali 
Tyrus

Vienas vokietis inžinie
rius Miuncheno mieste iš
dirbo planus apdrėkinti Sa
charos tyrlaukius. Inžinie
rius apskaitliavo, kaip būtų 
gąlima iš Viduržemio‘Jūros 
nuvesti vandenį ypatingais 
kanalais į šiaurinę (dalį Af
rikos, kur randasi Sacharos 
smiltynai. Ten įleidus van
dens, pasidarytų derlingi

A , tinkami' sodhąms, 
auginti ir abelnai

L.A. narių darbininkų kar- žmonių apgyvendinimui.
Panašūs sumanymai jautu su kitais darbininkais J

kovotų ir verstų kapitalis-i ne pirmu kartu pasirodo, 
tus .suteikti jiems apdrau- bet, kol kas gyveniman ne- 
dą nuo bedarbės, kad kovo- vykinami delei didelių lėšų 
tų už sutrumpinimą darbo ir del savitarpinių lenkty- 

už panaikinimą niavimu tarpe imperialist!-valandų, i 
vaikų darbo. SLA. fašisti
niai viršininkai, kaipo kapi
talistų tarnai, kaipo rėmė
jai kapitalistinės sisetmos, 
padeda kapitalistams versti 
krizio naštą ant darbinin
kų pečių.

Reikalauja Pilnos Fašistu 
Diktatūros Vokietijoje

nių valstybių.

ne-

Pastatė Paminklą 
Amundsemii

Italijos mieste Milane 
senai atidengtas paminklas
Roaldui Amundsenui, kuris 
žuvo šiaurės polio srityse, 
j ieškodamas dingusių italo 
Nobile ekspedicijos" narių. 
R. Amundsenas buvo ’ nor-

'BERLYN.—1,400 Vokie- vegas keliauninkas, pasižy- 
tijos pramonininkų-kapita- mėjęs kelionėmis ir tyrinė- 
listų padavė reikalavimą jimais šaltose šiaurių srity- 
premj/erui Brueningui, kad se.
jis tuojaus įvykintų Vokie- ’KGletas metų atgal, Itali-
premj/erui Brueningui, kad

tijoj pilną fašistinę dikta
tūrą. Girdi, kitokio kelio 
Vokietijai neliko iš dabar
tinės krizio padėties. Ir iš
tiktųjų Vokietijos valdan
čioji klasę, padedama so
cialdemokratų, eina 'prie 
tokios diktatūros paskelbi
mo. Jau dabar ten i gyvuo
ja pusiau militarinė dikta
tūra. "Revoliuciniams dar- 
bininkams .susirinkimų lai
sve jau atimta.

jos fašistinės armijos kapi-

Taip, 'Jums, be abejo, dau
giausia pakdnkė gėrimas ant 
tuščios, nes tada alkoholis ir 
jo nuodingosios priemaišos 
ypač įdegina, įjaudina vidurių 
plėves. Viduriuose iš to pasi
daro savo rūšies sloga, kata
ras. Valgymas nebepersivirš- 
kina gerai, Iš to gauna nuken- 
tėt visas organizmas, ypač 
patys jautrieji jo organai— 
nervų sistema.

ir 
rektifikuotas Atsigausite, pasveiksite—

Waterbario Piknikas

vės Išvažiavimas Sekantį 
Nedėldienį, Birželio 7 d., 

Lietuvių Darže, už 
Lakewood

tonas Nobile skrido į Šiau- daugybę ir kitų darbininkiškų Į ---------
rinį polių popiežiaus pas- darbuotojų... . ■ . ;___ __ ___ ____ t
ventintu bąįiųniniu orlaiviu ' . alkoholiniu apsinuody- pi.og.ran^a: prakalbos,* dai-
T.'. t •’ •' j • v <> v mn \nonacj vro vnzeknari o Ivlzoc • i o kIfąha. i Uepaisaųt; popięzis- 
ko šventinimo, o'rjaivis: žu
vo* ledinėse jūrose, o -kapu 
tohą1 Nobilę vibn’as- švedų;la
kūnas išgelbėjo. Paskui 
Sovietų Sąjungos, ledlaužyš 
laivas , Krasinas išgelbėjo 
keletą tos ekspedicijos daly
viu. Gi keliauninkas Amu-

Bus gana graži ir įvairi

hdšėnas orlaiviu išlėkė jieš-1 venti.
kotįi kitOS italų grupės ir j: — , i_______ ;■

pats toje kelionėje žuvo. holį su benzinu ir tą mišinį
Dabar Amundsęnui pa- naudot vietoj gazolino au- 

minklą pastatydino fašisti- tomobiliams varyti.

mū vienas yra ryškus dalykas:
alkoholizmo aukos, jei tik 'ne-! muzika Ji spoito zais- 
pėrženge tam tikros organinių Į lai*_ Kalbės drg. ABimba 
išsigimimų ribos, gana spar
čiai atsigauna ir pasitaiso. Vi
sų pirma reikia tik visai susi
laikyti nuo tolesnio girtavimo 
ir stengtis blaiviai, sąmoningai 
gyventi, gerai maitinties, ne
sugadintu maistu, daugiau pa
silsėti, abelnai, gamtiškiau gy-

nių Italijos lakūnų organi
zacijos.

. Sako
ma, tokis mišinys pigesnis, 
o taip pat gęras, kaip gazo
linas. ., . .

Iki šiol tas mišinys jau
Naujas Kuras Automobiliams pardavinėjams Anglijoj, Če- 
\ ,■ Varyti koslovakijoj, Lenkijoj, Šve

dijoj, Norvegijoj, Franeijoj,
.Įvairiose Europos salyse Ispanijoj, Itąlijoj, Vokieti 

įeina vartončn nesenai iš- joj, Vengrijoj ir Latvijoj, 
rastas būdas maišyti alko- Surinko J. Barkus.rastas būdas maišyti alko-

ir V. J. Valaitis. .Dainuos 
Vilijos Choras, vadovauja
mas J. Plikūno. Sportiniai 
žaislai, kumštynės—tai at
liks Vilijos Choro sporto 
nariai. Bus duodama su 
įžangos tikietais ir dova
nos, tai bus išbandymas sa
vo “laimės.” Taipgi dar vie
na naujanybė bus: Bridge- 4 
water Darbininkų Ko-ope- 
ratyvė Bendrovė duoda ge
rų čeverykų. Laimingi bus, 
kurie tuos čeverykus gaus. 
Juos avinti niekad nesiskųs 
kojų pavargimu.

Draugas A. Bimba pasa
kys savo prakalboje daug 
naujo.

Visi vietiniai ir iš tolimų 
kolonijų lietuviai darbinin
kai atsilankykit
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FEDERACIJOS JUNGTINĖSE VAISTUOSE

Rašo A.
Medžio Darbininkų Kliu- 

bas, Maskva. Vieta pilnutėlė, 
bet darbininkai pasiryžusiai 
daro vietą del mūsų. Čia' kas

B Magil. v’ ' ’

ir 1.1. Finai darbininkai turi 
apie 600' kultūrinių organiza
cijų Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje. Bet daugiausia

Parkas vadinąs

Aš Sutiksiu Ryto Saulę
Aš» sutiksiu ryto saulę

Pavasaris ir Biedniokas

Kirsiu žolę žalią, jauną, 
Skinsiu daug žiedų, 
ir pripjausiu prądalgėlių 
Kvepiančios žolės
Tiek, kiek skriaudų—vargužėlių 
Siela iškentės!

Aš sutiksiu savo priešą
Su aštriu kardu:
Ir pareikšiu kovą viešą, 
Prieš skriaudas žmonių!... 
šveisiu aštrų savo kardą 
Tironų krauju;
Skinsiu kelią, skelbsiu ląisvę 
Minioms nuskriautų.
Aukštai vėliavą raudoną 
Pergalės nešiu !. . .
Kovon šauksiu milionus 
Skriaudžiamų draugų !. . .

A. Byrąs.
20—IV—1931

t Pirmi saulės spindulėliai, 
’Pirmas bučkis meilus jos 
Pabučiavo mūsų žemę. . . 
Ir myluot, rods, nenustos.

Jau pavaris atėjo, 
Metas arti jau dirvonus.
Kiek daug rūpesčio biedniokui 
Alkanam be duonos!

Kumelaitės jis neteko.
Plūgo, akėčių neturi;
Nei pakinktų, neigi žagrės, 
Neigi sekios jisai turi.

Laukas usnimis užžėlęs. 
O kas bus rudens metu?
Kaimo žmogui—bied niekeliui, 
Mirt reikės badu.

Jau pavasaris atėjo, 
Metas arti jau dirvonus.
Kiek daug rūpesčio biedniokui 
Alkanam be duonos!

St. Butkus.
1931 m

MŪSŲ SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI
PRIEŠAI.—Keturių veiksmų namų įnamiai ruošiasi kontr- 

ir penkių atidengimų melodra- revoliucijai, 
ma. Pirmieji du veiksmai vai- laimi.
dina 1920-21 metus Sovietų myli Nastę, jinai jį, bet ideji- 
Sąjugoj. Turinys liečia bur- niai dar didesni darosi priešai, 
žuazinės inteligentijos ir- stu- Revoliucijos laimėjimas eina 
dentijos gyvenimą. Tai tų lai- dar toliau. Čekos agentai pra- 
kų, kuomet ėjo persilaužimas deda rinkti suokalbininkus, 
karo fronte, kovos su balta-'Kovose' krinta Nastės brolis, 
gvardiečiais ir tuo pačiu sykiu Tampa sugauti ir kiti jos drau- 
klasinė kova piliečių gyveni- gai.
me. Maža dalis inteligentijos 
bando persilaužti į naują gy
venimą, bando pasiduoti galin
gai revoliucijos jėgai. Gi ki
ta dalis daro suokalbius, ruo
šia slaptus planus darbininkų 
galią nugalėti.

Bet revoliucija 
Grįžta Viktoras. Jisai

gyvenimas. Meilė negalėjo 
juos suvienyti.

Veikalą parašė M. Volocho- 
vas, išleido A.L.P.M.S. Veika
le yra ir piano, bet skambini
mas reikalauja gerų vaidylų. 
Scenerijos nėra sunkios, gali
ma vaidinti ir mažose koloni
jose. Reikia pasakyti, kad ga- 

geras veikalas.
Sodietis.

darbininkų susipažinę tik su 
tomis organizacijomis, kurios 
veikia tik jų kalboje; mes tu-, 
rime tokią padėtį, kad kultu-j 
rinės organizacijos veikia kiek-j 
vienos tautybės veik visiškai iš
siskyrę nuo kitų tautų'ir did-l 
žiosios dalies Amerikos darbi-, 
ninku. Kada aš kalbu, kad' 
“daugiausia darbininkų,“ tai 
turiu mintyje klasiniai susipra
tusius darbininkus. Didelė di- 
d ž i u m a darbininkų piasių 
Jungtinėse Valstijose neturi 
susisiekimo su mūsų kultūrinė
mis grupėmis, įr, yrą paliktos i 
melstis Jaunų Vyrų ir Jaunų ; 
Moterų Krikščionių Sąjungos; 
įvairiuose socialiuose, apšvie-i 

;tos ir sporto kliubųose; viso-į 
kios agentūros buržuazinės1 
kultūros nuodina tą jaunimą. 
Buržuazinė kultūra daro neap
sakomai kenksmingą įtaką, 
persigeriančią į kiekvieną kam j 
pelį darbininko gyvenimo; ji| 
begaliniai kenkia mūsų poli
tiniai propagandai kiekviena-

na

Buržuazijos likimas pilnas 
nelaimių, krinta vienas po ki
tam. Vieni tampa sušaudy
tais, kiti krinta mūšiuose su 
raudonarmiečiais, dar kiti— 

; suokalbininkai tampa suimti ir 
išsiųsti kalėjiman. Nastės mo-

Kiti du veiksmai veikale pa- tina, sužinojusi, kad jos sūnus 
žymėta dedasi “mūsų dieno-, tapo sušaudytas už suokalbius 
se.” Dabartiniam laikui jau, prieš Sovietų valdžią, krinta ir 
neatsako. Sovietų Sąjungos miršta. Nastė pasilieka veik 
gyvenimas dabartinėse “mūsų i viena. Meilę jai ardo klasi- 
dienose” jau toli gražu nužen-,nis nusistatymas.
gė toliau, negu veikale rodo-; 
ma. Vienok šitas veikalas ga-j 
na įdomus, reikalaująs gerų 

'' vaidylų, piešiantis dvi gyveni- 
• mo fazės. Būtent: buržuazi
jos likimą po bolševikų revo-

Kalbant Savais 
Reikalais

Mass, valstijos draugai judi
nas! darban. Jie rengia ten 
didelius išvažiavimus ir chorai 
skaitlingai dalyvauja tuose iš
važiavimuose. Biskis po bis- 
kio ir finansiniais reikalais jie 
rūpinasi.

Draugas J. Strakauskas, iš 
Haverhill, Mass., mums rašo: 
“Drauge, čia prisiunčiu Haver- 
hillio Laisvės Choro metinę

Kuomet pradeda -kalbėtis duoklę, $5, ir vieną dolerį, tai 
su Viktoru, tai kova ir prasi- Internacionalo. Prisiųški- 
deda taip, kaip tarp naujo ir 20 kopijų.”

i. A • — •• 1 1 ' rPni PxnL V»01 Lr C VYT 1 1A _seno pasaulio. Laimėjimas bol-
ševikų, dar didesnis smūgis

liucijos ir romansą dviejų kla-Įburžuazija1, ponijai.
qiniii nriPŠn 1 Pagaliaus atsiranda “Ne-

ų p ’ pas”-(naujoji ekonominė poli-
Viktoras, komunistas litera- tika). Vienas nepmanas, kuris 

tas, apsigyvena turtingųjų šei-Įtaipgi labai mylėjo Nastę, su- 
mynoj. , -
barį dėka revoliucijai. Kuo-* Naste.
met buržuazija jau buvo nuga-; Viktorą į tą puotą, kad atker- 
lėta, valdžia ėmė išjos pertek-’gyti nepmanui. Bet ir vėl čia 
lių namų, kambarių ir naudojo susikirtimas su Naste, čia jau

. . .------- ----------- muai J _
Jisai čia gauna kam-!rU0šia puotą. Ten paklūva ir
° °’, Kuo-'Nastė. Jos meilė nuveda ir

Tai trumpas, bet reikšmin
gas laiškas. Daugiau reikia 
tokių laiškų. Tokie laiškai, 
tai patepimas mūsų meno ra
tų.

Vėl iš to paties Apskričio 
gauname gerą laiškutį. Tai 
Norw;oodas su savo jaunuoliais 
meno rėikalus nepamiršta. 
Draugas P. Jesikėnas, L. L. R. 
Choro sekretorius, rašo: “Ma

darbininkams. Taip ir revoliu- i jų romanso pati tragiškiausia lonėkite mums prisiųsti po 20 
cionierius Viktoras buvo apgy- vieta. ' Viktoras apleidžia tą 'kopijų sekamų damų: ‘Mum. 
vendintas Stokienės namuose. ■ puotą, palieka ten savo meilu- į Saulutė Bus sviesi ii Težydi 

čia randasi Nastė, kurinę Nastę. Jinai ima gerti, iMūs Narsa.’ ”
jau jaučia revoliucijos perga-jVeik sudurnėja, puola į despe-į rp”' lrQ^,, v’ollr,° "°“ 
la "Aš n vino kvaili

Čia randasi Nastė,

lę. Aš pripažystu save nu-jraciją. Gi sugrįžęs Viktoras 
galėta. Jaučiu, kad keno tai;taip pat nerimauja, nemiega, 
stiprios rankos pastūmė mane . kankinasi—vieną ir antrą kam
šau iš kelio... per prievartą. ]<ina ta neribota meilė. Vik- 
Ir aš pasiduodu.” Bet savo toras apleidžia namus ir Nas- 
ideja jinai pasilieka mirtina tę. 
priešininkė komunizmui, Sovie- i 
tų valdžiai. Tačiaus nedaro 
suokalbių. Jinai kovoja idėji
niai.

Kiti šeimynos nariai kovoja, 
skelbia pagiežą. Jie priima 
į savo namus įnamį Viktorą, 
bet jo bijo, akyse gerinasi, už 
akių. . . daro suokalbius. Siun
čia paniekos žodžius. Nastė 
kovoja ir su namiškiais prieš 
jų nešvarią kovą. Bailiais, iš
tižėliais, darbo bijančiais juos 
vadina. »

Pagaliaus jinai be mieros 
įsimyli į Viktorą, jo tvirtas nu
sistatymas, tvirta valia jai pa
tinka. Bet nieku būdu jinai 
nenusileidžia komunistinei idė
jai. Atvirai pareiškia, kad ji-

> nai kovoja prieš Viktorą. Pas
tarasis taip pat įsimyli į Nas
tę. Tarp jų eina kova, svai- 
dymaa-^ąštriais žodžiais politi
koj, bet meilė prie vienas kito 
negęstanti.

Ateina juodi laikai. Pavo
jus Kronštatui. Viktoras, ne
paisydamas Nastės meilės, iš
sirengia ginti miestą. Nastė 
gailisi Viktoro, jos meilė su 
juom, bet nusistatymas, i(deja 
su savaisiais, ji trokšta, kad 
bolševikai pralaimėtų. Kiti tų

Sugrįžta ir Nastė. Neradu
si Viktoro, apalpsta. Rodos, 
kad jau 'jos gyvenimo galas 
matosi. Vienok dar viltis ne
žuvo. Antanas dar sugražina 
Viktorą ir vėl meilė. Jau abu
du pasirengę sueiti į draugin
gą gyvenimą. Rengiasi apsi
vesti, politinai klausimai jau

Tuo pačiu kartu reikia pa
žymėti, kad mūsų chorai labai 
mažai siunčia užsakymų j me
no centrą. Reikėtų choruose 
įvesti tą madą, kad prie pir
mos progos visos dainos, esa
mos centre, būtų ir kiekvieno 
choro archyve. Na, supran
tama, mes. nemanome, kad 
chorai tik archyve turėtų lai
kyti Sąjungos išleistas dainas. 
Jas reikia dainuoti.

tokio nepaprasto jvyksta; kas 
įvyksta ant scenos. Ir kiekvie
nas jaučia, kad tai didžiausios 
reikšmės jam, dalis jo gyveni
mo, dalis jo paties problemų, 
geismų, prityrimų.

Jaunieji darbininkai vaidina 
veikalą ant scenos. Veikalą 
kuriame liečiama jaunuolių 
lyties klausimas. Čia yra juo
ko, bet ne vulgariškumo; šir
dingumas, uolumas, bet ne pe
dantizmas. Veikalas gyvas. 
Aš galėjau tai matyti,' nors ir 
nesupratau žodžių—iš* atsilie
pimo klausovų. i .i, t 

Paskiaus išeina t'Blue Blou
ses ’(mėlynmarškiniąi) apie 
dešimts iš viso, vyrų ir mote
rų. Jie jau senesni darbinin
kai, bet tai pažiba jaunystės ir 
energijos.’ Jų programa da
bartinio laiko momento. Bet 
taip ir turi būt; gyvenimas la
bai greitai bėga vykinant Pen
kių Metų Planą; kas buvo mė- 
nesisarba savaitė laiko atgal, 
tai Šiandien jau senovinė isto
rija. Bėgiu kelių dienų vi-|me pasisukime, 
sa Maskva jau minės su-' 
kaktuves Spalių Revoliuci
jos. “Blue Blouses” turi gel
bėti prirengti minėjimą, iškil
mės. Jų perstatymas yra tu
riningas, vaidentuvės pagilini
mas, perstatymas judėjimų pa
vidale, daina ir deklamacija 
istorijos, spalio-lekcijų. Suju
dina klausovus giliai ir orga
niškai. Jie virto vaidinamo 
veikalo dalimi, jie patys akto
riai ant šios scenos ir didesnės 
istorinės scenos.

Berlyne aš mačiau vieną Vo
kietijos “Blue Blouse” trupą 
—jų yra apie 500 Vokietijoj 
Ji dar žalesnė ne taip išvysty
ta technikiniai, kaip kad Mas
kvos. Bet nemažiau gyva. Pa
staroji taip pat yra nešėją, re
voliucinės kultūros, kiekvienas 
jų darbo pasijudinimas, tai 
dalis klasių koyos, kvėpavimas 
jos dvasia. Man,neteko maty
ti juos vaidinant prie fabriko 
vartų, bet. Vokietijoj tas daro
ma.

Tai, ką aš čia žymėjau, tai 
yra tik dalelei to neišmatuoja
mo įvairaus kūlturinio darbo, 
kuris nėra atskiriamas nuo 
kasdieninio revoliucinio darbo 
Sovietų Sąjungoj ir Vokietijoj. 
Ir visas tas darbas vystosi ne 
pripuolamoj, bet organizuotoj 
ir koordinuotoj eigoj.

Kaip apie Ameriką ?
Daug darbininkų gal nusi

stebės’, kad čia yra šimtai, o 
gal ir tūkstančiai darbininkų 
kultūrinių organizacijų--“Blue 
Blouse” ir kitokių teatro, dai
navimo, orkestrų, literatūros, 
meno, sporto, šokimo grupių

j Darbininkų reikalai negalima 
i palikti užmirštais kad ir cho
ruose, teatro kuopelėse.

Rėikia paraginti ir dar kar
tą, kad draugai pasirūpintu- 
mėt parėmimu darbininkų 
laikraščio, kuomet jisai yra 
bėdoje.

I Kovos kasdieną darosi ašt
resnėmis ir svarbesnėmis. Be 
į laikraščio anglų kalba negail
ima nei kalbėti apie sėkmingą 
I kovą eilėje streikų ir kapita- 
i listų klasės puolimų atmušime.

New Yorko apielinkei/Drau- 
gai, jūs jau-gal žinote, kad 
John Reed ■ Kliubas šaukia 
konferenciją visų kultūrinių 

tarsi pranyksta, bet neilgam, j organizacijų. Ypatingai šioj 
Ateina žinios, kad Nastės drau j konferencijoj yra vieta mūsų [Mes raginame mūsų chorus, 

i. kiek jiems galima,: paaukoti 
tam*.taip svarbiam -reikalui.
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bus. Jai reikalinga pagelba. 
Jinai, Nastės draugė, ir kla
sinė draugė. Prasideda kal
bos, kad ją reikia gelbėti. 
Nastė prašo Viktoro, kad jisai 
ją gelbėtų, paliuosuotų. Kaip 
jam tai daryti, juk jinai jo 
klasinė priešininkė? Visu 
griežtumu jisai atsisako. Nas
tė maldauja, išvadina jį žiau
riu, negailestingu. Prasideda 
vėl ginčas tarpe Nastės ir Vik
toro ir šitas ginčas jau pasku
tinis. čia jau galutinai Vik
toras persitikrina, kad Nastė 
yra jb klasinė priešininkė. Tad 
jisai ir pareiškia, jog “mes bū
sime amžinais priešais.”

Viktoras jau paskutiniu kar
tu ir ant visados persiskiria su 
Naste. Taip ir užsibaigia jų

Konferencija įvyks 14-tą 
dieną birželio, 10-tą vai. ryte, 
Irving Plaza svetainėj, kam
pas 15-tos gat. ir Irving Place, 
New Yorke. _

Kiekviena organizacija turi 
išrinkti po du delegatu. Tiks
las šios konferencijos, tai pra
džia darbo, pradžia organiza
vimo proletarinės kultūros or
ganizacijų federacijos.

šioj konferencijoj dalyvaus 
Amerikos darbininkų rašyto
jai, dailininkai, dainininkai, 
veikalų ir muzikos kūrėjai, 

j Tokia federacija c|aug-' galės 
gelbėti ir mūsų menui.

Na, o kaip apie kitus mūsų 
reikalus? Draugai dar visai 
neatsiliepė į “Daily Workerio” 
vajų. O mes jau raginome.

' Dar daugiau. Daugiausiai 
proletarinių kultūrinių organi
zacijų, kurios jau egzistuoja, 
jos išsiskiria save nuo masės 
darbininkų, tampa sektantinė- 
mis. Todėl jose randasi ten
dencijos “menas menui”. Su
prantama, dar su darbininkiš
ku skoniu.

Bet “menas priklauso liau
džiai.” sakė Leninas. “Jisai 
turi būt suprantamas ir myli
mas žmonių. Jis turi juose 
įsišaknėti ir augti sti jų jaus
mais, mintimis ir pageidavi
mais. Juose turi kilti ir išsi
vystyti artistai. Ar gi mes 
duosime1 pyragus ir. saldumy
nus (cukrų) mažumai, kuopiet 
masė darbininku ir valstiečių j 
dar negana turi juodos duo-1 
nos”. Pažvelgiame i' pamati
nes' 'organizacijas darbininkų 
klasės—amatines unijas, revo
liucines uniias—jūs surasite, 
kad veik visai ten nėra kul
tūrinio veikimo. Raudopujų 
Unijų Internacionalas tą tru
kumą pastebėjo ir pakartoti
nai kreinė dėmę Darbo Uni
jų Vienybės Lvgos i tai. Vė
liausioj savo rezoliucijoj R.I. 
D.U. nareiškė: ’’Išvystymas 
olatesniu maštabu kultūrinio 
veikimo yra būtinas.”

Kas reikia daryti? Aišku, 
reikia koordinuoti tas išsiskirs
čiusias kultūrines organizaci
jas i vieną federaciją, praplės
ti ir padauginti visa kultūrinį 
veikimą, kad jisai galėtų pa
siekti dirbtuves ir fabrikus, 
pramoninius miestus ir farme- 
”in kaimus, amatines unijas 
ir t. t.

Pirmas konkretus darbas 
-buvo pradėtas tarptautinėj j 
gonferencijoj revoliucinių ra
šytojų, kad jungti kul
tūrinį darbą į vieningesnį vei
kimą. Ši konferencija pasky
rė John Reed Kliubą, kad pra
dėti tą darbą ir kurti Ameri
kos organizacijų federaciją. 
[Ėmė mums keletą mėnesių 
pradėti, bet dabar jau mes 
pradėjome darbą. Pirmiausia 
mes organizuojame federaciją 
New Yorko distrikte. Pas- 
kiaus seks nacionalė federaci
ja. ' ■ ■

Šiam tikslui’šaukiama kon- i 
ferencija , sekmadienį, ( (birže- ! 
lio 14 d., 10 vai. ryte, Irving j 
Plaza svetainėj. Visos organi
zacijos gali prisiųsti po du de
legatu.
' Vienas dalykas'turi būt aiš
kus, kad mes neinamų prie 
tampriai centralizuotos fede
racijos. Lai bus liuosa federa
cija, jinai nekliudys esamas 
grupes, bet daug gelbės veiki
mui. Pasikeitimai prityrimais 
ir medžiaga galės daug gel
bėti darbui visų grupių reika
lams.

Birželio 14-tos konferenci
ja turi istorinės reikšmės. Tai 
bus pirmas žingsnis prie dides
nio ir naudingesnio darbo už- 

i didžiumos masių 
ne tik politiniai, bet ir kultū
riniai. Lai organizacijos daly7

žurnalas “New Masses” už 
birželio mėnesį labai yra įdo
mus. Jame telpa kelios pasa
kos iš tikrojo darbininkų, gy
venimo. Be to, talpinama ke
letas gerų literatinių peržval
gų, naujų knygų recenzijų ir 
kritikos.

Tai vertas žurnalas pasi
skaitymo. Kai kurie chorai 
“New Masses” platiną, parda
vinėja. Reikalinga, kad ir ki
ti tai darytų. Mes, draugai, 
negalime pasitenkinti vien tik 
repeticijomis ir dainavimu. 
Prie to, reikalinga paskleisti ir 
literatūrą. Imkimės to darbo kariavimui 
smarkiau, uoliau.

V. Bovinas,
Centro Sekretorius.'vauja šioj konferencijoj.
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Moderniškiausi Įtaisymai
38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N. Y.
A. M. Bsdchunas, Savininkas ~ Tel., Stagg 2-5938
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I A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

[▼birių karštų gėri
mų , ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi ' didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 
rengimaims ir t, t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

lu t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų.1 ' 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

i *•
A. LUlYirsAO

S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET. ELIZABETH. N. J. ' 
Telephone, Elizabeth 3-8720
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vekarais lietuvią ir anglą kalbose. 
TAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti.

ISardyinaa, eutaisymaB, eustatyinas, wuprait 
ir planą automobilio; mokinam dicnomin 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNTAV1CIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užairafiymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 0-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietą.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 141h STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kaip ilgai galėtumėt Jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pa1 
kamais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose 
sčse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

galėtumėt
uždarbiai

pilnai

stokos.
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Hans Lorber. Vertė J.' J. |

JAUNOJI MOTINA I

Puslapis Ketvirtas

NEPAPRASTOS AKYSVakare grįždama miesto gatvėmis į sa
vo landynę, ant gatves stulpo ji perskaitė 
skambantį apie politinį susirinkimą skel- 
b i m ą, kuriame k a 1 b ėsiahti moteris. 
Nenoromis'ji pagalvojo apie kalinamą sa
vojo vaiko tėvą. Ji išvydo jo gilias akis, 
žiūrinčias pristojusiu į ją žvilgsniu ir lyg 
išgirdo jo balsą: “Eikš, eikš, čia!” Ner
vingai pabraukė ji ranka per kaktą, lyg 
norėdama nupurtint nuo savęs kaž ką bai
sų. Milžiniškas klausimas stovėjo prieš ją: 
“O vaikas, tavo vaikas?” O, kaip ji stovėtų 
ištisą dieną prispaudusi mažą kūnelį prie 
savo krūtinės, atsikvėptų švelniu aromatu 
mažučio žmogelio ir kartu su juo pasiten
kintų ramiais vakarais savo landynėje. Ne
jau ji privalo atsisakyt nuo šito pasiten
kinimo?

—Ne! Ne! Ne!—bailiai šnibždėjo ji, blaš
kydama žvilgsnius. /

Čia ji matė šitą didelį šaukiantį plakatą 
su žodžiais “Moterys!” Jos politinė sąmonė 
atbudo. Ji niekad’ neatsilikdavo. Visad 
ji buvo pirmutinėse eilėse iki, to laiko... 
iki gimė vaikas... Ji norėjo kautis už nau
ją gyvenimą visos žmonijos, už gyvenimą, 
kuris pripildys taip pat ir jos vaiko būtį. 
Jeigu ji pasiliktų prie savo vaiko—stigs 
tiktai .vieno kovotojo... Bet vis dėlto

(Pabaiga)
Margarita Immerveg prie mašinos nebe

stovėjo. ,
Ji gulėjo patale. Ir mažutė landynė stin

go nuo jos/riksmo. Ištemptą kūną aižė 
skausmai. Kartais ji kėlėsi ir vėl leidosi. 
Rankos kažko jieškojo—gal būt, kitos jaus
mingos rankos. Bet mažutė landynė buvo 
tuščia, ir kankinimosi vaitojimai, išsiveržę 
iš mergaitės krūtinės, niekeno nenugirsti 
atsimušė į sieną.

Vakare, stuksėdama batukaįs, .atėjo 
aukšta moteriškė. Ji liepė senai"šeiminin
kei atnešti šilto vandens ir iš savo čemo
dano iškrovė kažkokius stipriai kvepian
čius daiktus.

Išvargusi Margarita verkė ir maldaujan
čiu pagelbos žvilgsniu žiūrėjo į aukštąją 
moterį. Bet jokio stebuklo nebuvo, skaus
mas kaip ir pirmiau degė ir vidurius dras
kė. Bet aukštosios moters veidas vis ra
mus tebebuvo. 

; Iki pat nakties mažutė landynė buvo liu
dininkė liūdesio, kliksmo bei pilno jėgų iš
sekimo. Aukštoji moteris sėdėjo, tuose 
kentėjimuose visiškai nedalyvaudama, ir 
mezgė. Laikotarpiais ji nudengė nuo mer
gaitės antklodę ir klausiamu žvilgsniu žiū
rėjo. Po to ji vos pastebimai kraipė gal
vą, vėl uždengė kenčiančią ir mezgė toliau.

Margarita troško mirties.
Ir staiga pasirodė vaikelis. Jo pasirody

mą sutiko jaunosios motinos, kuri užmer
kusi akis atsigręžė atgal ir gulėjo kaip mi
rusi, kankinimosi skausmai.

; Aukštoji moteris atliko savo pareigas. 
Vaikelis pradėjo tuoj verkti, bet jaunoji 
motina atvėrė akis tiktai tada, kai savo 
rankose pajuto suvyniotą į apgailėtinus 
skarmalus vaiką. Tada ji nusišypsojo.

Aukštoji moteris veikia išėjo. Ją pamai
nė sena šeimininkė, kuri pradėjo užjausti 
ir raminti vargšę motiną. Bet Margari-! ________
ta,, prieš laukiantį jos žiaurų ir tamsų at-Įįr plakančia širdimi pagalvojo apie vaiką, 
eities veidą, neskrydo oru. Joje šėlo pa- • paskui išsitiesė ir tvirtais žingsniais 
siryžimas eiti kartu su gyvenimu į kovą!!įgjo sygn prie žmonių, kurie kentėjo taip 
Kokios rūsčios ir negailestingos bebūtų jos: paį, kaip : * ................
laukiančios dienos, ji vakarais grįš pas sa- muose pe priežiūros vaiku. Vis vien, jie 
vo. vaiką susikrauti naujų ryt dienos ko- Į kentej0 ir kovojo kaip ji.\ 
vai jėgų.. . . j Moteris kalbėjo ilgai. Ji išrito *iš už-

Jaunosios moteries veide atspindėjo^ drą-; cieūgtų kampų vargą, iš pačių gyvenimo 

gulėjo didvyriška motina. Ji prieš save j pa kalnV*^^^^ Ku
rnate akmeninę kalėjimo kamerą—-ir nusi-lpėjo skardžiai, apliejančiu balsu, 
šypsojo. Ji matė kalinį, kurį mylėjo, kuris Margarita didelėmis akimis žiūrėjo į ši-iZVf^itviThH’škus idėtus 
meilėj pasken(Jęs_galvojo apie ją ir jau taip tos iškankintos moters sielos gilumą. Ji 1
ilgai--ilgai kentėjo toli nuo jos—vėl nusi- matė savo gyvenimą, girdėjo tikrus skun- 
sypsojo. Ji tikėjo,_ kad ateis diena, kada ji jUS) jautė savo tikrą didelį skausmą. Ir 
kartu su juo pradės kovą už vaiką. Ji, po vįSų žmonių galvose, sėdėjusiij ir stove-1 
visų tamsių dabarties šešėlių, tikėjo į per- jusįų §įįoj salėj 
galę gero.. Ji tikėjo j save ir į jį,į visus vi- įr įsitikinimai. 

XX XX < X I X XX Irx X-*XX IX « X XX X Xx% XX XX X« XX Xz«x ZM x WXXXMXXXW • •• 11 stiprų tinklą. ---- --------- -------- --------
vargo tinkle, kartu jiems reikėjo iš jo iš- uk, kaip

Toksai buvo bendras jausmas. Per medį jisai visai nieko 
Vaikelis miegojo. Mažoji landynė, apimta jr gito jausmo išaugo jėga, kovos už sa- inepermato. HAvanrin iiycnūnn Jnnnnii mntino iaiitn _ __ .'r__ MAlmlInh

šeštadienis, Birželio. 6, 1981

vaikas užvožtoje knygoje

Bell Phone. Poplar 7545

Naudokite Savo Pinigus, Kad Neštų dums
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<:92 RIVER STREET

Kampas Washington St.

3 PATERSON, N. J.
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Parduoda geriausios 
sies šviežią mėsą už 
miausias kainas.
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1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa;
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Moderniniais LaivaFs
DEUTSCHLAND
NEW YORK

kas savaite. Taipgi 
mūs populiariais

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirin

kimas bus pirmadienj, 8 birželio, po 
No. 29 Lawrence St., 7:30 vai. vaka
re,
kit mokesčius užsimokėti, gausit nau
jų knygą “Aliejus.” 
nenešti knygos i namus, todėl nariai ■ torų 
turi ateiti i susirinkimą atsiimti.

Sekr. J. Rudzinskas.

labili šiuo
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S

Čia randasi dvi lietuviškos aptiekęs, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

Mes parduodame 
Mes juos parduo- 

Visas mūsų darbas garantuotas ir

ko nepaprasto nerado; akys 
rodėsi visiškai' paprastos ir 
sveikos. Toliau ‘ tyrinėda
mas jaunuolį, gydytojas pa-

CLIFFSIDE, N. J.
L.D.S.A. 68-tos kuopos susirinki-

185 Jersey Ave.,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

„ . , •! i • j i o-vč^ veli. vdKdie. visos nares aueiKiulai akys vaiko, kuris mato llaiku, turime svarbių reikalų aptarti, 
kiaurai per visokius daik-1 
tus, tartum jo akyse būtų 
vadinam ųjų Roentgeno 
spindulių.

To vaiko vardas Benito' 
Paz ir jis esąs tūlo pradi-1 
nės mokyklos mokytojo sū-1 
nūs. Jo tėvas pirmu kartu I 
patėmijo keistą savo sū- • 
naus akių ypatybę, kuomet 
—penktus metus einant— 
pradėjo jį mokinti skaityti. 
Vaikas pasakojo tėvui raides 
žiūrėdamas į užvožtą kny
gą, Pirmu 'kartu tai paste
bėjęs, tėvas manė, jog vai
kas atmintinai išmoko rai
des ir kartoja įas iš atmin-! 

e U1U11J, I U. M1XZ.VUV1, XJO,.->VVH

Bet padaręs kelis ban- Co„ 34-86 n. 7th st., 9-tą vai. ryto.

Viename francūzų medi
cinos laikraštyje tūlas Mad- • 
ride gyvenantis ispanas 
akių gydytojas aprašė savo 
patyrimus SU stebėtinų ypa-'mas bus antradienį, 9* birželio, Ma- 
tybių turinčiomis akimis. i5e?kos 1svctįun6j’ ,į?5 Jersey Avė., c ! 8-tą vai. vakare. Visos nares ateikit

Sekr. M. Mažeikiene.
(133-134)

ELIZABETH, N^ J.
L.D.S 33-čios kuopos susirinkimas 

; bus trečiadienį, 10 birželio, L.D.P. 
Į Kliube, 8-tą vai. vakare. Draugai ir 
draugės, būtinai ateikit, nes delega
tai iš L.D.S. naifjo apskričio suva
žiavimo išduos raportą. Yra ir ki
tokiu svarbiu reikalų aptarti.

. Sekr. V. K. S.
(133-134)

GREAT NECK, N? Y.
T.D.A. John Reed Branch arba bu

vusios 48 kuopos susirinkimas bus 
pirmadienį, 8 birželio, Sitra.ukos sve
tainėje, 8-tą vai. vakare. Draugai, 
visi ateikit į susirinkimą, turime 
svarbių reikalu aptarti.

Org. F. K.
(133-134)

EASTON, PA.
Svarbus pusmetinis susirinkintas 

1 A.P.L.A. 32-ros kuopos bus sekma
dienį, 7 d. birželio, Easton Baking

Visi nariai ateikit laiku, yra labai 
. Visi būtinai 

būkit laiku, kad galėtume užbaigti 
susirinkimą prieš piet, nes po pietų 
tos pačios kuopos yra rengiamas pik
nikas.

Sekr. K. Bakanauskas.

stigs!... Vienas narys iškristų iš grandį- tie 
nės. 
tik tame naryje?

Namie ji jau žinojo, kad eis į susirinki- mato raides bei paveikslė- 
j liūs taip pat aiškiai, kaip 
jei tai būtų atskleisti pus
lapiai. Paskui paaiškėjo, 
jog vaikas mato ne tik kny
gos viršais užklotas raides, 
bet iš šiaip kiaurai visokius 

j daiktus; tiktai per medį tai!

Del Tų, Kurie; 
v»-a Silpni

_r. . . . ...... . . ■ icmones, Kurio yra silpni, liguisti ar hU-
VlSl nariai ateikit ir pasisteng- ; sikamavę, ras Nuga-Tonc pastebėtinais vals-

1 tais atgavimui naujų spėkų ir jėgų. Jis 16- 
| vald kūnų nuo ligų perų, atgaivina orga- Kuopd nutarė nūs ir sulekia naujų jėgų nervams ir rau
menims. Nuga-Tone milionams vyrų ir mo- 

j suteikė geresnę sveikatų ir didesnį 
j stiprumų. Jis pagelbės ir Jums. Nuga-Tone 
■ yra pardavinėjamas aptiekininkų.* Jeigu ap- 

uiiBnas. j tiekininkas neturi jo, paprašykite jį užsa- 
(133-134) k*1* dcl SHVO urmininko.

H!] ‘i
' Rrtidnfs, kurto

Greitas kini Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą Mūsų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja reguliariai
reguliariai išplaukimai 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
/ agentus mūsų

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

VISOKIU RŪŠIŲ SURGJKOS REIKMENES
VYRAI, MOTERYS IR VAIKAI, ar jūs sergate patrūkimu, ar 

jūsij viduriai nusvirę ar perdaug atsikišę? Ar jums reikalinga dir
žas po operacijoms ?

Mes jau 23 metai speciali- 
zuojamės pritaikyme ii’ ga
minime diržų (trusses), gu
minių kojinių, padams papė
džių del nesveikų kojų ir 
šiaip visokių dirbtinių kūnui 
dalių.

Moterims patarnauja moterys, o vyrams—vyrai, 
šlubiems vaikščioti lazdas ir invalidams kėdės, 
dam, išnuomuojam ir taisom. 
labai prieinamomis kainomis.

’Egzajninuojam veltui. Darbo valandos: nuo v. ryto iki 8 v. va
kare. Sekmadieniais susitarus.

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

Telefonas Stagg 2-5297. Įsteigta 1908 metais.

O kas tada, jeigu visa svarba kaip dymus, tėvas įsitikino, jog | svarbių reikalų aptarti.

ma.
Vaikas gulėjo prie josios krūtinės. Per 

miegą judėjo mažutės rankytės, jieškojo 
—tarytum norėjo sulaikyt ką nors puikų, 
pagriebt ir stipriai įsikibti. Jaunoji mo
tina sudrebėjo. Vieną minutėlę ji svyravo, 
bet tuojaus apsivilko. Ji privalo eiti.

Ir ji išėjo.. Prispaudė prie savęs dar' egaĮįs permatyti. Užsime- 
kartą vaiką ir po to vikriai nubėgo laip-|įus pur nors kokiam daik

teliui, vaikas kaip matai jį 
•surasdavo, sakydamas, jog 
jis aiškiai tą daiktą mato, 
jei tik ne už medinės lentos. 

Negalėdamas suprasti to
kios regėjimo ypatybės, tė
vas nuvežė sūnų į Madridą, 
pas akių specialistą, ir pali
ko ten tyrinėjimams. Gy- 

ir ji, nors ir ne visi jų paliko na- dytojas akių sudėjime nie-

tais. Gatvėje ji apsistojo.
Šviesa ir žmonės apsupo ją. Jos širdis 

garsiai mušė: “tu.. .tu.. .tu.. .tu!...”
Senoji šeimininkė pakraipė galvą. Ją nu

stebino toks “beširdiškumas,” ir ji tyliai 
sau panosėj nusikeikė.

Ties pačia sale Margarita vėl apsistojo

GRABOR1US-UNDERTAKER
IfthalnamuojA ir laidoja numirusim ant 
visokių kapinių. Norintieji gerc-Hnio pa
tarnavimo ir už žemą kainu nuliūdimo 
valandoje Aaukitča pas mnne. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemį kainą._

sus ramumas. Mažoj vargingoj landynėj j atskirtų skersgatvių, ji išjudino gigantiš- tyrė, jog jis'gerai gali ma-

So pasaulio brolius ir seseris, į visus, kas 
norėjo iškovoti bendrą gėrį; visas pasaulis 
del vaiko,—ateities žmonijos pasaulis.

Ji

grūmėsi tos pačios mintys 
Jie visi buvo .suvyti į vieną 

stiprų tinklą. Kartu visi mušėsi šitame

silaisvmti.
nuovargio, užsnūdo. Jaunoji motina jautė,
kaip traukėsi sienos ir visas stogas. Ir sau
lės vilnys bangavo aplink patalą. Iš kaž _________ _______ ?
kur, toli atsklydo einančių žmonių daina. vo rankose vaiką ir'dabar privalėjo visiems
Liepsnojanti vėliava, eidama pro šalį, pa- gavo broliams ir seserims jį parodyti ir 
lietė ir patalą. O sirena dainavo be pa- o-arsiai surikti:
liovos.. Taip, dainavo.. .^ . pasaulis!” Bet staiga pasijuto

Miegojusi motina tyliai atsiduso. Ten laisva ir pradėjo kalbėti. Ji k___
tolumoje dulkėjo miestas. Iš uždengtų lan- klaikų skurdą, apie sunkius išplėšimus, apie

tyti daiktus, uždarytus me- 
| tarinėje dėžutėje. Taipgi

į kelis konvertus. Vaikas 
teisingai pasako, ką kas tu
pi kišėniuje. Jis pasako 
netgi paslėptų, bet jam 
matomų, daiktų spalvą. 
Įvairūs metalai jam perma- 

jau sakyta,

vo teises jėga. ; Mokslininkai
Po šitos moteries išėjo Margarita. Jo- reiškiniu susidomėję ir sten- 

je buvo toks jausmas, tarytum ji laikė sa- p’

gų krito nejudanti šviesa. Tamsiame skers
gatvyje tyliai užmirė paskutiniai einančių
jų žingsniai. Miestas buvo miręs.

* Margarita vėl stovėjo prie mašinos. Da
bar, kada ji liko motina, darbas su šaltais 
ratais ir spaudimais rodėsi jai dar sunkes
nis. Vaikas likosi senosios šeimininkės prie 
žiūroje. Motina matydavo jį tiktai vaka
rais ir keletą akimoju rytą, prieš išeinant 
fhbrikan. Tai buvo sunku. Bet kitaip 
negalėjo būtį. Kas pasirūpintų motina ir 
vąikų? ’Įštatyinai atėmė jo tėvą, nepalik- 

z tįami nė vieno paragrafo, kurs kalbėtų apie 
r' pagelbą, kurią duotų tie, kurie bandė iš- 

• mėginti savo jėgas. O, ne, jis motociklis- 
tas prikalbėjo kiek lindo ir šito buvo pa
kankama— kam jam dar sunkint savo 
bylų?

Diena buvo varginanti kaip sunkūs de
besys. Ji — sukaustyta motina—dūsavo. 
Tik paskui pradėjo galvoti apie puikų tik
slų—duot vaikui žmogiškumą tokio drą
saus, stipraus žmogaus, kuris pasiryžęs 
stotų prie judinančio visuomenės gyveni
mų mechanizmo., nes jo krūtinėj—pasiry- 
žusios motinos širdis. Ji privalo užbrėžt 
jam užsimojimus, kad drąsiai jis žengtų 
per gyvenimą, o ne nuošalyj kur bailiai 
sėlintų; Vargas jam, jeigu nusilpnintas 
motinišku baikštumu, jis kaip trušis žūtų 
audrų metu. Jei taip,—geriau būtų jai 
negimdyt. Pasidaryt drumzlinu bjauriu 
gyvenimo šaltiniu. Ne! Ne! Ne!

f**' ■ '

“Tai— vaikas! Tai visas 
i visiškai ji 

kalbėjo apie

pasiaukojimą savęs del idėjos. Motinos 
jos klausė. Į jas kalbėjo nauja, ištvermin
ga moteris, kuri žengė per sunkų proletarų 
gyvenimą. Nesuskaitomai daug akių, su 
viltimi nukreiptų į ją, maudėsi jos žodžiuo
se ir užsidegė nauja gyva liepsna.

—Mes, motinos, privalome palikti savo 
vaikų lopšius ir eiti prieš jų jauno gyveni
mo priešus. Mes pametam savo vaikus ko
vodamos už kąsnį sužiedejusios duonos... 
mes privalome taip pat turėti drąsos juos 
pamesti kovodamos už visą pasaulį!—sakė 
baigdama Margarita ir į savo vietą grįžo.

Daugiau nekalbėjo niekas. Bet už tat 
sales gilumoje pasigirdo daina. Nuo ga
lingų šios .dainos garsų sudrebėjo salė.

Margarita viską pamiršusi taip pat dai
navo—dainavo vaikui lopšinę dainą — 
masių dainą. Kada ji ėjo namo, krūtinėj 
ji nešės pirmąją pergalę, savo paskutinio 
silpnumo pergalę. Ir motina liko geležinė 
—geležinė, bet minkšta, liepsnojančia šir
dimis

Kalinys sėdėjo savo kameroje ir skaitė 
laišką. Šitas laiškas paprastais žodžiais 
bylojo apie vaiką ir apie motiną, kuri turė
jo ištvermės kentėti.,, kad pasiektų per
galę. Kalinys pabučiavo baltą popierio la
pelį. Širdyje jam buvo lengva. Jis pakilo, 
priėjo prie lango ir pažvelgė į' pasaulį bei 
į jo kelius. Jis išvydo jauną ištvermingą 
'motiną, einančią ^iųmyn... per visas kliū
tis.

giasi nuodugniau tą keistą 
reiškinį ištirti. Tūli tyrinė
tojai išvadžioja, jog vaikoI 
akyse tikrai esą tokių pat r 
ypatybių, kokių turi vadi-| 
namie j i Roęntgeno spindu- j 
liai.

(Pagal “L. A.”)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

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

i

IR TUO PAČIU LAIKU PASITENKINKITE GYVENI
MU MODERNIŠKUOSE, “UP-TO-DATE” NAMUOSE.

DĖKITE SAVO PINIGUS Į NEJUDINAMĄ 
TURTĄ (REAL ESTATE).

Pirkite 6 šeimyną namą Ridgewoode, esanti po ant
rašu 1863-65 Troutman Street. Ten yra du apartmen- 
tai po 4 kambarius ir keturi apartmentai po 3 kamba
rius. Įtaisyta brass plumbing, colored tiled maudynės; 
tiled virtuvė, ir šildymo sistema yra įtaisyta su blower 
aparatu dėlei naudojimo Buckwheat anglies, kas sutau
po jums per pusę išmokėjimų už anglis. Kaina yra 
$22,500. Pirmas . mortgidžius $12,500, cash įnešti 
$3,500. Balansas gali būt patvarkytas ant lengvų iš
mokėjimų. Atlankykite tą namą. Del aprokavimo jei
gu ir išmokėjimų ir del geresnio savęs įsitikinimo tos 
išimtinos vertės, kurią mes siūlome kreipkitės 1887 
Troutman Street, telefonas Stagg 2-2055, arba pas 
advokatą Abraham Lehman, 26 Court Street, telefonas 
Triangle 5-6951.

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD S-G261

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuoias Graborius

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136 

Keystone — Main 1417
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WATERBURY, CORN
RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO Knyga “Aliejus” jau 

Waterbury

ninkai pasiryžę visais galimais 
būdais remti Allentown dar
bininkus esančius kovos lauke. 

Jų kova turi būti laimėta!
Šilo Gegute

Inas. Sustojo visos ant sykio,'Allentown Streikieriai Pa 
gelbėjo Standard Silk Ko. visoj dirbtuvėj.

Darbininkams Laimėti

i . ------- . ----- n i i* • n nn-vi- » ! Svarbus visiems A.L.D.L.D.
aPie tūkstantis mašinų. Tyku (jVVCiia iuCslvilu Šf 28 kp. nariams ir pritarėjams

Šptrncp (mėnesinis mitingas įvyks se-
□eiTUdt Įkantį pirmadienį, birželio 8 d.,

1774 Bank St., vakare. Visi 
. . .v ■ nariai gaus tą senai laukiama

Uz valandos sugrįžęs. mūsų aikštės pleciaus, išmestos ' didžiulę knygą “Aliejus”. Tai 
komitetas pasako, kad visi sto-pš stubų darbininkų šeimynos tikrai milžiniškai didelė kny- 

žemes, net 800 puslapių. Kviečia- 
Jau- mj įr nepriklausanti prie A.L.

ir vaikai D.L.D. pamatyti, kokias drau-i

. Tada jis pa
mato, kad darbininkų nenu-' 

[gązdins, išėjo iš dirbtuvės iri
buvo priverstas tartis su komi-j MONTREAL, Kanada.—šalę

PHILIPSBURG, N. J.—Stan-j tetų, 
dard Silk Ko. darbininkams į 1 
audėjams irgi norėjo apkram-jtų prie darbo, ir praneša, kad ' gyvena ir miega ant 
tyti algas.' Bet tą norėjo pa- (supretendentas duodąs 10 die-'mažose šėtrose sulindę, 
daryti gudriai, kad darbiniu-: nų darbininkams dirbti su senu- nos moterys, vyrai i 
kai nesuprastų. Sugalvojo tam užmokesčiu. i'kankinami bado, miršta pova-lgijos nariai gauna knygas dy-
tikrą skymą, kad prigautų Į Jis turįs susižinot su New York liai. Seneliai nepanešdami kaįt Nariai privalo a'tsilanky-
darbininkus. Šioj dirbtuvėj (ten randasi Standard Kompa- skurdo, greit krinta kaip lapai įj vjsj jau dabar negalima iš-
kada tik kirsdavo algas, tai nija), tada jis matysiąs ką1 pakąsti šalnos. Mažos būde- įsikalbėti kad “neturima lai-
visuomet pakabindavo prane- daryti. Jis mokąs tiek, kiek, les, vos galima palysti nuo lie-' ko.”
Šimą dirbtuvėj, tai visi darbi-(ir kitur moka, nežiūrint, kad taus. Jose žūsta vardan “die- 
ninkai galėjo matyti, po kiek čia visa sistema daug prastės- vo ir tėvynės” proletarai.: čią 
ir ant kokių darbų nukertama (nė ir kad daugiau mokėtų, tai bijotų ir buožės šunelis už-‘ 
mokestis. Bet šį sykį padarė ir taip čia audėjai mažiau už-! klysti. Aplinkui bėgioja maži j 
visai kitaip, nepranešdami dar'dirbtų. ’ 1 < | vaikučiai. i

J. Žemaitis.

f

bininkams apie tai.
Tik kur ne-kur pradėjo už

dėti darbus, kurie būk esą

Paskui komitetui priduoda
sąrašą, kiek ant kokių darbų išmestais į gatvę belaukiant nijimo kuopa laikė savo susi-

_ Ali J__________ TX _ __ _ *•- t t •• i . 1 1 • JI • 01.1moka Allentown, Pa., nežiū
rint, kad ten darbininkai strei-

nauji (samples), ir visai nepa- ^uoja jr nepasiduoda nukirti-
žymėta kiek mokės už tokio 
darbo mąstą.

jų. Darbininkai dar• 
sujunda. Komitetas Į

. i,. muiPraėjus keliom ]aiJjau
dienoms ir vėl uždeda tokiuos j§aukia susirinkimą tą patį va-'daug alkanų benamiu.
pat „darbus tik jau nepazyme- į karą ant 4_rių> Susirenka vi-Į

t samples ir jau padėta |si darbininkai. Entuziazmas. • tų” keleiviai ir kiti nusilpę,
^h.e-^1Si.6 N>aS * Visi pakilusiu ūpu. Darbiniu-' išbadėję darbininkai, bedar-

kai pareiškia, kad nelauks 10,biai. Buržuazinis “Montreal 
dienų atsakymo, bet turi būti j Star” patalpino jų vaizdus,ku- 
duotas atsakymas ant ryto-'rie turčiams kutena tik juoką, 
jaus, 4 vai. Jei ne, tai dar-jo mums - pasipiktinimą ir ko
biniukai eis lauk. j va prieš šį surėdymą; prieš

ta “samples 
m< ‘ 
reiškia, kad numušta po 2c.

Darbininkai pradėjo neri
mauti. Visi baisiai pasipiktino. 
Ant syk tiek nukirsti, tai jau 
perdaug, tą visi darbininkai 
permatė. Bosai manė, kad 
darbininkai nesupras ir tylės, 
^et čia darbininkai turi dirb
tuvės komitetą, kuris visuomet jų—streikierių ir 
stovi ant sargybos ir daboja tuvę. _ 
viską, kas dedas, dirbtuvėje. į išsigandęs, sušaukė viso mies- 
Komitėtas, pasitaręs, išrenka 
vieną, kuris praneštų su preten
dentui, kad ant rytojaus, 9 
vai., komitetas nori jį matyt. 
Taipgi komitetas praneša dar
bininkams, kad ant 9-tos visi 
sustabdytų stakles ir nepradė
tų dirbti iki nesugrįš komite
tas. Ant rytojaus dar prieš mai išpildyti. 
9-nias ateina į dirbtuvę supre- 
tedentas, vaikščioja po dirb
tuvę ir vis žiūri į laikrodėlį. 
Mat, jis manė, kad darbinin
kai, jį pamatę, nusigąs ir ne
stabdys mašinų. Bet apsiriko. 
Kaip tik ant 9-nių lig elektros 
sriovė būtų perbėgus per maši-

Ateina ir kitiems eilė likti j Lietuvių Darbininkių Susivie-

gerų laikų,” be klasių kovos.' rinkimą birž. 1 dieną. Skloki- 
nrt-v. įninkąs Vilkelis iš Wilkes-Bar-

Miesto Meslyne — i , - ,. ■J ' rių atvažiavo su savo sahnin-
Dumpose” ' ' i • 4 •i kais ir atsivežė

čia gauna “prieglaudą” j prieš “Vilnį
Miegai Partiją. Jisai siūlė tą savo re- 

i po atviru dangumi pailsę “frei-; zoliuciją priimti darbininkių 
!tu” keleiviai ir kiti nusilpę, susirinkime. Dar

Dienraščiams “Vilniai” ir “Daily WoIrkeriuF reikalinga 
greita finansinė parama. Tie, kurie dirba ir išgali, būtinai 
turi ateit tiems dienraščiams talkon šiame sunkiame krizy- 
jc. Taip pat draugai ir draugės turi nepamiršti mūšy dien
raščio “Laisvės.” Vasaros sezonas ir baisi bedarbe sun- i 
kiai gula ant komunistinės spaudos. Išlaikymui jos, turi
me suglausti savo eiles. Aukas siyskite tiesiai dienraščiam:' 
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St, Chicago, Ill.; “Daily Worker,” ? 
50 East 13th St, New York, N. Y.

ikia pat: atsiskaitymo kny- 
! gučių nėra, 8 valandų dar
bo dienos nėra. Darbo- sa
vaitė nuo 2 iki 5 dienų. 
Uždarbis nuo 25 iki 150 li
tų per savaitę, 150 litų gau
ną vien specialistai. Sal
dainių, kavos ir arbatos 
darbininkų uždarbis - mažas. 
Savininkai ir žvalgyba pro
vokuoja. Profsąjungos na
rių yra apie 300. Socialde-

I mokratų atsinešimas prie

? 1 !ĮNEVINS BUŠŲ LINIJA j j

rezoliuciją 'profsąjungų yra labai niek
iu Komunistų I

S 1 S IX. f.l -

Puslapis Pen

881 Massachusetts Ave
• / . » * f •

. (arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter S78f
OFISO VALANDOS:

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

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe

K. KASPER BARČIENĖ, • 
Savininkė

Kampas L ir Sixth Streets

SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patamavi< 
mo ir geriausių pirkinių, kreipkH 

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

n a vinį o

kairią.

patar-

ir už

Norintieji 
riaušio

žemą
rg'tnv
niiliiidirrio va- 

landcij_ šauki- 

t ės pas: _  _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ ;
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 18 West 3rd Street '

Tel.: So. Boston 0304-W

■ BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

• Pigu, Paranku ir Nepavo- • | .. 
į jinga Važiuoti j 
iTikietų kaina tarpe New I 
Į Yorko ir kitų miestų !

sekama !B 
į Philadelphia .............. :
I Baltimore ......... 
I Washington ....... 
I Atlantic City ...........
I Boston ........................
Į Pittsburgh ...............
j Detroit ....................
j Cleveland .................
«Chicago . . ................
į St. Louis ........... ..
1 Kansas City .............1Los Angeles .............
! Perkant į abi pusi 
į tus, duodame nupiginimą. I 
Į Parankus važiavimas ir pi-1 
‘ gios kainos į visas Jungtinių I
Valstijų dalis.

NEVINS BUS LINES 
111 W. 31st Street, 

New York, N. Y. 
Tel. Chickering 1600

LIIU—. M— 45—-XI—— .10—— —— Ml——'Vi —• Irti — nn —

2.00 |
4.50 j
5.50 | 
3.00 į 
4.00: 
9.00 f

15.50 
12.50
20.50 I 
22.50!
26.50 į 
56.00 Į 
tikie-į

■ sakėsi, kad Chemijos Darbininkų Pade- 
jisai yra nuo ko tai įgaliotas. U.S 
Bet dvi draugės tą jo rezoliu
ciją atmušė ir ji likosi nepri
imta. Tas gaivalas č 
suirutę tarpe darbininkų. Ji-'blogojo. Uždarbis nuo 2 Ji
sai turėtų, būt prašalintas ir i tų 50 centų iki 6 litų dienai, 
iš Aido Choro. į -

Birželio 7 d. Nanticoke!
Įvyksta lietuvių dari_____ .

j. ! konferencija. Į šią konferen- no- 
Montrealo Smetona tuom 'ciją turėtų pribūti ir draugas 

didžiuojasi, kad miesto isto-j M. žaldokas. Čia bus galima 
| rijoj nėra žymių darbininkiškų ir daugiau išgirsti apie skloki- 

Konferencija prasi- 
, monais ir miesto j dės 10-tą vai. ryto. 

Vilnietė.

------- ------------ ------ -- ----- --------------------- I V KJ

Ant rytojaus atvažiavo net ke-l buržuazinę laisvę—laisvę ba-| 
Ii šimtai Allentown šilko audė- dau,11’ numirti, meslyne darbi-i 

...............r apstojo dirb-lmnkanls *uletl sai\, sandelių j 
Supretendentas, baisiai Pūvančio maisto ir drabužių. ,

telio policiją ir pats, atbėgęs 
pas komitetą, pasakė, kad pra-
neštu darbininkams, jog jis at-I bruzdėjimų; viskas patenkina- ninku, 
įduoda sena mokesti, tik te- religija, monais ir miesto, dės 10- 
gul darbininkai nesusideda su sąšlavomis. Bet pa aiminti j

n Ia n zy'a i 11 n ™ i i 7 7 -i r* i i nv nuli d n i

KAUNAS. — Chemijos
čia sėja darbininkų padėtis labai pa- 

Ji-- blogėjo. Uždarbis nuo 2 Ii- • I fVZ-v 1 • *1 • XI 1 • I 1 • •
I Atostogas apmokėdavo iki 

fnuc<.)Ke i 1928 metu, dabar panaiki- bimnkiu I 1c 1

e t

Telefonai: So. Boston 1662—1878

P

S k

Gclžkeliečių Padėtis
KAUNAS.—G e Ižkeliečių 

uždarbis nuo 4 lit. 90 c. iki 
j 8 lit. 60 c. dienai. Viršva
landžiai apmokami 50 nuo- 
■ šiničių brangiau. Ligos me-’ 
! tu moka tik 50% algos, 
i Švenčiu atlyginimo nėra, 
i Dirbtuvėse darbas daugiau- 
! šia akordinis. Adminištra- 

KAUNAS.— Maistininkai! ei jos elgėsis labai blogas.
" is įvedamos pla- 

Atlygihimas maži-'čiai: mažinarnoš katėgori- 
Atsiskaitymo kny-ijo

—------- ------  , ....-Į
- .-------------- ;---- 4 
---------------- -----
LIETUVIS GRABORIUS ‘

ubagai dvasioj” jau atbunda.' 
Kada nors jie išdulkins ponų,! 
bažnyčių ir vienuolynų lizdus, j 

O tai bus stebuklai!
Masės ir Judėjimas 

Darbininkų
Jei organizacijos galėtų 

karnai pasiekti darb. mases, j 
sekant jų kairėjimo procesą,1 

dard darbininkams lamėti sa- Į žymiai pasikeitusį šiuo , laiko-; 
vo reikalavimus. Tai labai tarpiu, tai jos greit išaugtų į 
daug reiškia. Standard darbi-' milžinus. Darbininkuose žy-. 

mus kairėjimas. Bet imties ką 
' nors realaus, apčiuopiamo, yra 
i ir didelio pakrikimo, nežinoji- 
!mo organizacijon kelių: kada, 
I kur, ir kaip ko griebtis.

Darant gatvinius būrių mi
tingus, pašnekesius, pasirodo, 
kad mums reikia tarptautiniai 
centralinio organizavimosi į 
vieną daiktą, kurį visi žino
tų, kuris apimtų visas Kanados 
tautas, o jo čia nėra—nevei
kiama.

Tarptautiniai organizuojan
tis į vieną visiems prieinamą 
organizaciją, klasių kova duo
tų geresnių vaisių. Bedarbių 
Tarybos rolė loštų žymų vaid
menį su kalbinėmis tautų gru
pėmis tik pastogėj vienos įstai
gos. Nepaisant tautų ir tiky
bų skirtumo, j on eitų alkanos 
masės po vadovybe komunistų 
ir kiti; kovingų darbininkų. 
Ekonominio skurdo spaudimas 
ir čia paruošė gerą dirvą. Dar
bininkai, buržuazijos sklai
domi, be savo organizacijų su
daro tik pakrikusia medžia
gą revoliuciniam judėjimui. 
Prieš tą masę mūsų organiza
cijos yra visai dar silpnutės— 
nežymios. Bet tikras, apvaly
tas-nuo sabotažo, jų . revo- 
liucinumas yra lygus kibirkš
čiai sprogstamoj medžiagoj, 

(kurią taip saugo,, kapitalistai.

streikieriais.
Tada praneša streikieriams, 

kad jau darbininkų reikalavi- 
Tada streikie- 

riai, išreikšdami džiaugsmą, 
vieni trūbino mašinas, kiti vė- 
liavukėms plevėsavo ir visi ra
miai išsikirstė. 'Reiškia, Allen
town darbininkai padėjo Stan-

tin- i
į Maisto Pramones Darbiniu1 

kij Padėtis

Visom ALDU). Kuopom ir Nariam

BRIDGEPORT, CONN

d. ir kviečia Ly- 
Maspetho padai- 

bridgeportiečiai 
nutarė paremti

8-nių valandų darbo dienos' Reprėsijb 
neturi.
namas. Atsiskaitymo kny-ijos, reikalaujama būtinai 
gučių iki šiam laikui nėra.'lietuvių kalbos. Anksčiau 
Uždarbis dabar toks: nuo,buvo labai privisę federan- 
25 litų ir daugiau per. sa-;tų, dabar jie persiliejo į 
vaitę. Maisto darbininkų ! Šiaulių sąjungą. Iki pervers- 
priskaitoma nuo 150 iki 300 i mo profsąjungoj buvo 300 
žmoniųBrangūs Draugai:—

Knyga “Aliejus” jau išsiuntinėta visoms ALDLD. 
kuopoms ir pavieniams nariams. Siuntinėjau veik 
tiek, kiek kuopos turėjo narių pereitais metais. Pa
siunčiau knygds ir toms kuopoms, kurių pinigai nė
ra aplaikyti Centre už 1931 metus. Bei toms kuo
poms likosi pasiųsta ir specialiai laiškai'.

Dabar, draugai, yra geriausia proga subrusti mo
kėti duokles. Knyga didele, graži ir gera. Kiekvie
no nario pareiga pasimokėti ir gauti taip naudingą 
knygą. Kuopų valdybos turi subrusti darbuotis. 
Reikia didesnėse kuopose išrinkti speciales komisi
jas, kurios aplankys tuos darbininkus, kurie dar nė
ra pasimokė j ę.

Nei vienas narys negali gauti knygos iki tol, pa
kol jis nepasimokės duoklių už 1931 metus. Žinoma, 
tas nepaliečia tų, kurie del bedarbės ar kitų priežas
čių negali pasimokėti. Tie darbininkai privalo gau
ti knygą ir kada jie dirbs, tada su draugija atsiteis.

Jeigu kuri kuopa negavo knygų arba ne’gana ap- 
laikė, tai malonėsite greitai pranešti apie tai man.

Anglų kalboje knygos dar nėra pasiųsta. Jos bus 
siuntinėjamos kiek vėliau. Kaip kurių kuopų na
riai nori gauti “Aliejus” (“Oil”) anglų kalboje. Ji 
jiems bus parūpinta/

Visoms kuopoms likosi išsiuntinėta laiškai.» Juose 
yra atsikreipimas “Vilnies” klausimu. “Vilniai” 
greita parama būtinai reikalinga.

Taipgi kartu kuopoms pasiųsta naujas dienotvar- 
kis. Jį privalo naudoti kiekviena kuopa savo susi
rinkimuose.

Kartu pasiųsta ir ’ po keletą ženklelių parėmimui 
negrų darbininkų laikraštuko “Liberator.”' Draugų 
darbininkiška užduotis juos platinti mūsų parengi
muose ir tt.

Dr. Matulaičio parašytos knygos pirmą siuntinį 
jau gavome. Tuojaus bus atiduota spaudai.

Tai bus labai naudinga knyga apie religiją. A.L. 
D.L.D. Centras dės pastangas, kad toji knyga būtų 
gatava iki 1 d. spalių, tai yra, su pradžia mūsų agi
tacijos mėnesio.

Ateinančių metii knygii leidimo programa ruošia
ma. Viena iš knygų bus apie Rusijos revoliuciją ir 
piliečių karą nuo 1917 iki 1921 metų.

Taigi, subruskite, draugai, su mokėjimu duoklių. 
Taipgi stengkitės gauti naujų marių.

D. M. šolėmskas,
ALDLD. Centro Kom. Sekr. ir Knygius.
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Kepeju padėtis to- gelžkeliečių “Balsas”

Kaina $13.00 j Savaitę 
Hudsdno upe laivu ke
lione į ten ir atgal $3.00 
Kalnų oras, geras maistas 

ir plaukiojimas yra.

Laivą imkite anksti ry
te, Kingstone būsit trečią 
vai. po pietų. ( (Ha tuoj 
imkit Broadway busą, iš- 
lipkit prie West Shore R.. 
R. stoties ir nepavėhiokit, 
pulkit į traukinį, kuris at
veš jus pas mus už 21 
centą. Nuo stoties iki mūs 
penkiolika minutų eit, į 
pietų pusę.

AVANTA FARM 
Ulster Park,

THE COLLECTED WORKS OF
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ligas jvaro, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už- 

»kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligTj. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo 1

6102 Grand Avenue 
Clermont Avenue) 

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

1 a
■» 

H

____Street or Avenue 
-—, Stato--------u—,

$
^5

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Ai, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malontkfo 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodf-U 
ma.is, kaip vartoti. : Ii

V arda 8-

No____
Miestan

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

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

O*
■j i/’•x :

-F

4-

■■ < <fc■T 

■
- i/

Siųsdami pinigus su savo adresu, ėžr a lykite: t ,

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

'i$
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Everything
Issued

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 
by International Publishers

Usually $18.50

M 
O

JauBirželio 1 d. L.D.S. kuopa 
laikė savo susirinkimą. Ap
kalbėjus -savus reikalus buvo 
pranešta, kad Danburio L.D. 
S. kuopa rengia pirmą išvažia
vimą birž. 7 
ros Chorą iš 
nuoti. Tad 
vienbalsiai
Danburio kuopą, suorganizuo
dami busą ir nuvažiuoti į jų 
parengimą. Veik visi draugai, 
Kurie buvo susirinkime, užsi
rašė, padavė vardus, kad jie 
nori važiuoti busu į Danbury.

Tad patartina, kad danbu- 
riečiai būtų gerai prisirengę, 
o jei ne,, tai gaus “pipirų.”

Korespondentas.

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

03QKZa0E^^3C. iRi

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLĄ 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies 

derniškai įrengtoj Amato Mo 
Bendrasai taisymo darbas, prairti 
kas šapo j lavinimas; abelni pe_„ 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir Ii 
skirstymas įvairių rūšių moton 
elektrines sistemos, batarejos, mą| 
notai, pradėtoji (starteriai.) ir eleje t 
ros gamintojai. Klasės dieną ir naky 
tį. Ekspertai mokytojai.

numušeme pilno mechaniško kurse i

‘i 
į

5

Atsižvelgiant j 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 vah oš ryto iki 9 vai. vakare. Sek 
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 SECOND AVENUE Kampas lith Street NEW YORK. N 1



Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
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šeštadienis, Birželio 6, 1931

našios darbo sąlygos yra ir šios 
skalbyklos skyriuose New Yor
ke. , i

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

re. Visi nariai ateikit, yra svarbą] 
reikalų aptarti. Atsivcskit ir naujų 
narių.

Org. K. Bender.
(133-134) i

500 Choristu Šįvakar' !aį D;yį■ “avoms 
Dainuos Maspethe, Elektros Kėdės 

Klasčius Svetainėj
Darbininkiškų Chorų Fede

racija turės šiandien vakarą 
skaitlingiausią d aini ninkąis 
koncertą iš visų,kurie bent ka
da buvo šioj apielinkėj. Kon
certas su pikniku ’įvyksta 
Klaščiaus-Clinton svetainėje ir 
parke. Programoje dalyvaus 
žydų Freiheit Choras, Ukrai- 
nų, Amerikonų, Lietuvių, Ru
sų, Jugoslavų ir kt. darbinin
kiški chorai, išviso kokie 
dainininkų.

’ Prakalbą pasakys drg. 
dacht, vienas iš žymiausių 
munistų Partijos vadų ir 
bėtojų.
Smith Negrų Jazz Orkestrą. 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Įžan
ga tiktai 50 centų.

Visi ir visos būkite tame 
šauniame tarptautiniame 
rengime!

Auky Gelbėti Negrus nuo

Broliškas Plėšiko 
Teisingumas

PAJIEŠKOJIMAI

500

Be- 
Ko- 
kal-

dė

aukos 
de vy
ku ri e

Vieta Mergaitei per Vasarą
Lengvomis sąlygomis galėčiau pri

imt per vasaros sėzoną mergaitę 
apie 4-5 metu amžiaus. . Būtų kaipo 
draugė' mano tokio gi amžiaus mer-

Vieta atstu nuo miesto. Tyras 
oras

Šiandien ir rytoj yra su 
žutėmis gatvėse ir vaikščio
jant po namus renkama 
kovai, kad paliuosuoti 
nis negrus jaunuolius,
yra Scottsbore nekaltai nutei
sti nužudymui elektros, kėdė
je. Draugai ir pritarėjai, gau
kite dėžutes iš Komunistų Par
tijos brooklyniškės šeštos Sek
cijos centro, 61 Graham Ave., 
ir skaitlingai eikite tomis die- Sas/o nTjo?b“rolis’.

Nathan Futterman nori iš
gelbėt savo brolį Josephą nuo 
sunkios kalėjimo bausmės, ir 
ant savęs prisiima kaičią už ga^.eJ; 
dalyvavimą pasigrobime $20,-' 
000 troko, prikrauto brangių j 
grabužių. Du troko šoferiai, 
tą kartą buvo taipgi pagriebti, i 
toli nuvežti ir išmesti. Arės-i 
tuotas tapo Joseph Futterman, Į IŠRANDA VOJIMAI 
kaip vienas,is to plėsimo daly-;
yių. Bet dabar pas teisėją Le- ■ pasiRANDAVOJA 4-5 kambariai, 
,yiną New Yorke atėjo Natha-i Šiltas vanduo ir elektros šviesa ir 
.rias, įrodinędamas, kad tai jis barnia $20-$25.' ■ 1 t- r 67-69 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

(132-133).nomis parinkti aukų; prisidė- paimtas kalėjirųan delei to- 
kite prie gelbėjimo devynių jėsni(/kvotimo. '
darbininkų nuo sudeginimo 
elektros kędėje.

šokiams grieš John KofflUntStai tf KilOS
- Partijos New Jersey 

Rinkimuose

Tikimasi Turėt Didelę 
Minią A.LD.LD. 1-mos 
Kuopos Išvažiavime

A.L.D.L.D. pirma

pa-1 ---------
Newark, N. J.—Demokratai 

ir republikonai savo platfor- 
Įmose, rinkimams valstijos ir 
apskričių valdininkų, nieko 

J nesako apie pusę miliono ba
daujančių bedarbių šioj valsti
joj, nei apie uždarbių kapoji- 

Derhokra-

Nužudė Pačią

. ku°PaĮmus dirbantiems. _______
Brooklyne užima svarbią vietą republikonai tik abelnai 
tarp darbininkiškų organizaci- veidmainingai padejuoja apie 
jų ir turi plačią įtaką. Tai, bedarbę, nieko tikro nežadė- 

žinomiausia kuopa vi-.^arnj. 0 daugiausia tai sten- 
soj šioj apielinkėj. Rodos, to-į^jasj pasirodyt vieni už kitus 
de], jau pats kuopos vardas su j «šlapesni,” kad surinkt dau- 
josios plačiu veikimu turės su- giau balsy. ji6 tyH apįe tūks- 
traukti daug darbininkiškos tančius bedarbių, kurie buvo 
publikos į jos išvažiavimą Fo
rest Parko girioje, rytoj, birže
lio 7 d. O vis dėlto turime 
kuopiečius paraginti, kad ne
pamirštų atsivežti kuo dau
giausia savo pažįstamų. Leng
va, mat, kartais yra pamiršti 

ad ir svarbų dalyką. O kuo
pai -yra svarbus šis išvažiavi
mas, viena, kad suteikti drau
gams darbininkams gerą pra
mogą, o kita, kad įsigyti Į}iskį 
finansų įvairiems darbininkiš
ko judėjimo reikalams.

1 Komisija rūpinasi padaryt 
tą išvažiavimą smagų. Be kit
ko, čia bus sveikų valgių, gė
rimų, saldainių net iš Sovietų 
šalies, o pieno šviežiausio sta
čiai iš farmos. Yra sumanyta 
ir visokių įdomii] žaidimų,. 
.Turėsime ir gabų kalbėtoją. 
Todėl su pasitikėjimu visus 
kviečiame.

atstu nuo miesto, 
ir sveikos aplinkybės 

MRS. J. BARKUS 
111-40—128th Street 

Ozone Park, L. I., N.
(132-134)

■ŠVARŪS FORNLŠIUOTI KAMBA
RIAI, įtaisyti šeimynom ir pavie- 

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

f. Jersey City, N. J.—Ant gat-! 
ves areštavo ex-kalinį Josephą 
(Spot) Leahy, kaipo savo mo
teries užmušėją.

^MIRTYS— LAIDOTUVESlj

Kastantinas Ramonas, 48 
metų, 157 So. 1st St., mirė bir
želio 2 d.,; palaidotas birž. 5 
d., šv. Jono kapinėse.

Adomas Balsevičius, 51 me
tų, 12207—109th Ave., Rich
mond Hill, N. Y., mirė bjrž. 
5 d.; bus palaidotas birž. 8 d.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

MOLLYN’S

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspcth, L. I. 
Juniper 5-6776

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA

Telephone, Stagg 2-SS1Q

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku Muoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 

'mokintis barberystčs amato. Galit 
i . v t , išsimokinti į trumpą laiką ir vėliauŠiuomi pranešame lietuvių vi- padaryti gerą pragyvenimą, 
suomenei, kuri valgo restaura- mokiname barberiauti 
ei jose, kad mes atidarėme nau-, k’J’Pt’- Pl.,nas i:(Rašykit arba ateikit 

~~ Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER

612—10th Ave.,

ją lietuvišką valgyklą po se
kančiu antrašu:

150 LEONARD STREET 
Tarpe Stagg ir Scholes Streets 

BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

| čia valgiai ir p ašim aty kite su 
■senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukienė.

Savininkės

Mes 
ir moterį] 
kursas $25. 
persitikrinti.
COLLEGE 

Cor. 44th St. 
NEW YORK, N. Y.

(124-151)
“------------- -------------------------------

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo košto me
nams, kad perkėliau savo studį-K 
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

wMiftiwwwrifwwiniwyki]

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ UIRKKT0KIU8

Manila.— Philippinų rin
kimuose birželio 2 d. du 
žmonės buvo užmušti 
daug sužeista susikirtimuo
se tarpe įvairių partijų.

išmėtyti iš namų del negalėji
mo užsimokėti už kambarius: 
tie buržuazijos politikieriai 
nieko nesako, kad iš' tūkstan
čių kitų bedarbių buvo atimti 
namukai, už kuriuos jie nega
lėjo užsimok et taksų miestui ir 
mortgičinių įmokejimu pinigų 
skolintojams. Tylomis repu- 
blikonai ir demokratai apeina 
taip‘pat bankrūtdVimus -bankų 
Elizabethe ir Lindene, kur 
tūkstančiams darbininkų buvo 
pražudyti jų sutaūpymai. ' ■ ■

Bet tokius klausimus, dar
bininkų ir bedarbių reikalus 
pirmiausion vieton stato Ko
munistų Partija New Jersey 
valstijoj, kaip ir visur kitur. 
Komunistų Partija šiuose rin
kimuose yra pastačius sAvo 
kandidatus į įvairias valdvie- 
tes ir jų nominacijose -gavo 
antra ir trečia tiek daugiau 
balsų, nekaip pereituose rinki
muose.

Darbininkai iš įvairiu pra
monių renka savo atstovus į 
Komunistu Partijos šaukiamą 
ratifikacijos (užgyrimoY suva
žiavimą. kuris įvyks birželio 
(June) 14 d.. Laurel Garden 
svetainei. 467 Springfield 
Ave., Newarke, N. J. Pradžia 
10-tą vai. dieną.

SUSIRINKIMAI

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Pcrma-
jp ment Waves, sulig vėliausios meto- 

dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz
gotame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

t C. BROOKLYN, N. Y.
l ;Ą.L.D.'L.D. 24-tos kuopos susirin
kamas 'bus pirmadienį, 8 birželio, po 
No. 85 HjidšonAvė., 8-tą vai. vaka-

578 GRAND STREET 
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyųe, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegęs yra,užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Nanjoky Cigarų

Ifchalzatnuoja ir laidoja nunūrusiur 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikitynoma ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

t>
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Komisija.

Liepos-July 4 Dieną, 1931■}
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Dalyvhiiš vietiniai ir iš toliau darbininkų chorai, kurie 
revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

Kainos po 
10c ir 15c

R

B I I

JONO ARBA 
PETRO

1/
Jau sukako dvidešimts mėtų, kaip “Laisvė” leidžiama 

Jubilėjinio apvaikščiojimo iškilmė įvyks
X 171 X m 1TA T T1AT T

Skubinamas gi baisiau- 
Bosas ir boseliai nesi- 
rėkę: “Greičiau, grei-

: - i . • j .< G

Ruošiama įdomi programa, kurioje dalyvaus daugelio 
. tolimesnių miestų dailės ir sporto grupių

Worcester, Mass., su Norwood, Mass

LOS VOLLEY BALL GEMĄ

MCyr. „,L A UKU S\ ^Fotografas
214 Bedford Aye., Brooklyn

. ' -7 8^1 . '•
A. r’ x .V.‘» .. ‘’'’ji*’’

‘Geriausia StiidtA': Atcf^tr rfirsjiikrtnti

Bedarbis Nušoko Upėn nuo 
Tilto, kad Nusižudyt

Robert Wyckoff, 55 metų 
amžiaus, senai jau bedarbis ir 
benamis, nušoko nuo Manhat
tan tilto 135 pėdas žemyn į 
East River, norėdamas prisigir- 
dyt. Bet čia netoli pasitaikė 
garinis laivelis, kuris pasisku
bino išgriebt nelaimingąjį iš 
vandens. Buvo pašauktas li- 
gonvežimis ir bedarbis nuga
bentas j Bellevue' Hospital.

Krintant Geležiai, Mergina 
Užmušta Teatre

Globe teatre, palei Broad
way, New Yorke, tapo užmuš
ta S'ophię Muck, 22 metų am
žiaus mergina, kada pro langą 
lubose nukrito 30 svarų gele
žis ir perskėlė jai galvą. Ge
ležis gi krito, kai teatro inži
nierius bandė plačiau atidaryt 
langą.

Vergija Skalbvkhse 
Jersey City, N. J.

. Jersey City. N. J.—Morgan 
Ląundry Service. 481 Johnston 
Ave., darbininkės turi dirbti 
no 12 yalapdų bdiepa, nėr še
šias dienas savaitei už $9. $12 
ir retai kada $14 algos. Vidu
tinė vyru aitra yra tarp $18 ir 
$22/ * ....
sias/ 
liauia 
čiau!”

Daugelis darbininkių ir dar
bininku serga nuo karštų garų 
ir naudojamų chemikalų. Pa-

, RUSIJOS ATGIMIMAS IR ATSIBUDAVOJIMAS!
Matykite fiią stebinančią pergalę pats del savęs—tą pirmą auten

tišką peržvalgą naujausio pasaulio civilizacijos!
Amkino Perstatymas

SOVIET RUSSIA’S 5 YEAR PLAN
(Sovietų Sąjungos 5-kių Metų Planas) 

anglų kalboje
Matykite Sovietų Sąjungą darbe! Jūs esate girdėję diskusijas apie 
5-kių metų plana—matykite jį veikime! '

Matykite patys sau atgimimą naujos civilizacijos!
Tai titaniškas budavojimas naujos civilizacijos!
Spręskite patys sau rezultatus laikotarpių daromo, eksperimento!

CENTRAL THEATRE, 47th St, & Broadway 
Du rodymąi j dieną 2:45—8:45

Popiečiais rodo seredomis iri subatomis. PriOinanios kainos.

PIKNIKAS!

i Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestros

, Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą
, —IR —
Wm. Norris (Norušo) 8 niy Kavalky Orkestrą

Taipgi bus ir virvės traukimas. Brooklynas šaukia ki- 
• tus miestus pasirodyti savo spėkas.

Dabar laikas atsiliept.

Šįmet turime progos daryti žaislus “LAISV.eS” pik
nike dėka tam, kad Ulmer Parkas, kur “L.” piknikas 
bus, yra žymiai padidintas. (

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Piknikas prasidės nuo 12-tos vai. dieną ir tęsis iki 
12-tai vai. nakties. Dalyvaukite iš arti ir toli.

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS
Petras Naujokas CIGARAI 

Savininkas

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

1 ’ •

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5041

be

TEL., STAGG ,2-0783

J. LeVANOA
(Lev&ndauskss)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural] vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip-ir suaugu 
siems. Kaina .................................................... 60c., per paštą *“65c.

Mes

229

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




