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ALDLD Centro Komit. turi 
ALDLD konstitucijų, 5 c. už 
kopiją’ kuopoms. Reikia, kad 
draugai turėtų konstituciją, tai 
ir organizacijos taisykles žinos.

Taipgi Centre yra labai daug 
apdarų del liuosų lapt] knygų. 
Tokios knygos yra parankios 
vedimui kuopų finansinių rei
kalų ir narių mokesčių surašo 
palaikymui. Knyga su liuesais 
lapais kainuoja $1.50.

KRISLAI
ALDLD. Reikalai.
Mokasi Duokles.
Chicaga.
Oregon City.

Rašo D. M. šolomskas

' J
Pirmas Lietuvių 

Darbininkų Dienraštis 
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Popiežius Baudžia Savo 
Šiaudinius Viernuosius

Dabar yra pas mus dar daug 
senesnių laidų ALDLD. knygų. 
Ypatingai daug “Darbininko 
Sveikata,” “Švyturys,” “Isto
rinis Materializmas,” “Krikš
čionybė ir Komunizmas,” “Se
no Vinco Raštų,” “Leninas,” 
“Aliejus” ir kitų.

Kuopos galėtų užsisakyti ir 
platinti jas. Visos kuopos gau
na knygas tik už pusę kainos, 
kokia ant jų yra pažymėta. 
Taigi, ir pigiau pardavinėjant, 
kaip nustatyta kaina, dar galė
tų pasidaryt šiek tiek pinigų 
kuopos reikalams.

Knygas “švyturys” ir “Dar
bininko Sveikata” parduodame 
kuopoms tik po 35c. už knygą, 
tai veik dykai. O knygos geros 
ir reikia jas platinti.

ALDLD Centras netoleruos, 
kad kai kurie nariai laužyti) 
ALDLD pamatines konstitucL 
jos taisykles. Kurie remia re
negatus, tie eina prieš politinį 
ir ekonominį darbininkų judė
jimą ir tuo būdu laužo ALDLD 
pamatines taisykles.

iš

ROME.— “Dievo Kūno” 
dienoje ne visos bažnyčios 
išpildė popiežiaus prisaky
mą nelaikyti jokių procesi
jų. Kai kur procesijos įvy
ko. Dabar popiežius smąr- 
kiai baudžia tuos kunigus 
ir parapijomis, kurie jo pri
sakymo neišpildė. . Matote, 
papa nelaukia, kad dangu
je jojo šiaudinius viernuo
sius koks ten dievas nu
baustų. Jis pats juos ima 
nagan.

Krizis Atnešė Negirdėtą 
Skurdą Juodveidžiams

De- 
kaip 
ant

WASHINGTON.— Juod
veidžių organizacija Natio
nal Urban League savo ra
porte valdžios Darbo 
partmentui parodo, 
skaudžiai atsiliepia
juodveidžių dabartinis kri
zis. Pasirodo, kad lyginant 
su gyventojų skaičium, be
darbių daug daugiau tarpe 
juodveidžių, negu tarp balt- 
veidžių. Badas viešpatauja 
šimtuose tūkstančių juod
veidžių šeimynų.

Buržuazinė National Ur- 
fban League mato augantį 

į karingumą,

Drg. A. Laurinavičius
Philadelphijos, ALDLD VI ap- 
skirčio sekretorius rašo, kad jis 
dės visas pastangas, idant pa
laikius ant reikalingos augštu- 
mos ALDLD 105 kuopą.

Draugas nusiskundžia, kad 
neteisingai buvo “Laisvėje” juodveidžių karingumą, 
aprašyta apie jį, buk jis rėmęs ' mato kylantį bruzdėjimą 
skloką ir net aukavęs $10. Jei-įpl^e§ alkį, ir labai bijo. Lie-
gu tai neteisybė buvo, tai labai i 

‘ negerai,'kad draugai nepatyrę 
dalykus rašo. Drg.’ Laurinavi
čius rašo, kad jis su sklokinin- 
kais nieko bendro neturi.

pia valdžiai tuo susidomėti, 
nes juodveidžiai galį pa
svirti linkui komunistų.

CHINIJOS REVOLIUCIJOS LAffllEJIMA1; 
CHIANG KAI-SHEKO ARMIJA NUŽUDĖ 

10,000 BEGINKLIU ŽMONIŲ
NANKING.—Čionai gau

tas pranešimas iš Hanko- 
wo, jog Kiangęi provincijo- 
jė Raudonoji Armija nesu
laikomai veržiasi pirmyn. 
Sakoma, kad, neatsilaikyda
ma prieš Raudonąją Armi
ją, Nankingo kruvina ka
riuomenė paskerdė 10,000 
vyrų, moterų ir vaikų, nes 
jie simpatizavo komunis
tams. Miestas Nanchang 
jau pateko į komunistų ar
mijos rankas, o Chiang Kai 
sheko armija bėga pakriki
me. Tuo tarpu 40,000 Rau
donosios Armijos kareivių 
iš Kiangsi provincijos pri
buvo į Fukien provinciją ir 
traukia prie miesto Yen- 
Ping.

Apart Nanchang, komu
nistai paėmė dar miestą 
Changshu ir apgulę laiko 
Fuchow. Įdomu tas, kad 
Chiang Kai-shekas ketino 
įsteigti savo buveinę mies- 
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Vokietijos Komunisty Partija Vadovauja Darbi
ninku Kovoms Prieš Naujus Taksus;

Valdžios Žvėriški Užpuolimai

te Nanchang, paėmęs fron
to komandą, bet nespėjo 
pribūti, kaip miestas pate
ko komunistams.

Gi Chiang Kai-shekas nu
sisamdę daug profesionalų, 
kurie su juo sykiu važiuo
sią į frontą. Jis sako, kad 
vien kanuolėmis raudonųjų 
nebus galima išnaikinti. 
Reikia propagandos, kad 
įtikinti valstiečius. Bet var
giai kas iš to išeis, nes al
kani žmonės nesutiks mai
tintis tik buržuazine propa
ganda.

Tuo tarpu iš Shangha- 
jaus pranešama, kad Ame
rikos valdžia skubotai iš
siuntė savo karinį laivą 
“Pilsbury” į Foochow, nes 
miestui grūmoja Raudonoji 
Armija. Vadinasi, Ameri
kos imperialistai ketina pa
dėt Chiang Kai-shekui slo
pinti revoliuciją.

Drg. Stalinas Parašė 
Naują Knygą

Amerikoniška darbinin
kiška išleistuvė Internatio
nal Publishers paskelbė, 
kad neužilgo bus išleista d. 
Stalino parašyta nauja 
knyga. Tai bus “Leninism, 
Volume II.” Tai didžiau
sios svarbos knyga,'nes ji 
palies leninizmo teorijos 
vykinimą praktikoje.

Didelė Traukinių
Katastrofa Jonavoje

KRUVINOJI POLICIJA PAŠOVĖ TRIS 
MAINIER1US; SĖKMINGAS MASINIS 
PIK1ETAS GRŪMOJA BARONAMS

Naujos Kasyklos Dedasi prie Streiko; Kovos Aštrėjimas 
Neišvengiamas; Komunistą Partijos Atsišaukimas delei 
Rėmimo Mainieriy Streiko; Šios Kovos Laimėjimas Būtą i 
Didžiausia Darbininką Klasės Pergalė ;.

Drg. Grigas jau prisiuntė 
ALDLD 229 kuopos narines 
duokles iš Lee • Park, Wilkes- 
Barre, Pa. Taipgi d. M. šir- 
maitis, sekretorius ALDLD 226 
kuopos, prisiuntė mokestis ir 
nusiskundė, kad del bedarbės 
kaip kurie nariai negali užsi
mokėti.

Kurie del bedarbės negali už
simokėti, reikia jiems suteikti 
knygas, o jų vardus užrašyti 
ant blankos ir prisiųsti į Cent
rą.

Drg. B. Galch, raštininkas 
88 kp., iš Chicagos, praneša, 
kad kuopa, atsakydama į Cent
ro laišką paremti “Vilnį”, pa
aukavo iš iždo $25.00 ir drau
gai paaukavo $2, viso pasida
rė $27.00. Tuom pačiu kartu 
paaukavo ir del “Daily Worke- 
rio” $15.00 iš kuopos iždo ir 
vienas draugas aukavo $1.00. 
Tai gražus draugų pavyzdys, 
kaip remti musų spaudą!

Drg. W. Murphy iš Oregon 
City prisiuntė 223 kp. duokles 
ir pasižada ne tik kuopą palai
kyti tokia, kaip buvo pereitais 
metais, bet gauti ir naujų na
rių.

Draugė M. Pauliavičiėnę iš 
McAdoo, Pa., rengiasi prisiųsti 
120 kuopos narių duokles. Tai 
geras atsiliepimas draugų ir 
draugių į Centro paraginimus.

Nuo ALDLD 20 kp., Bing
hamton, N.( Y., ilgai nieko ne
girdėjome. Dabar gavau pir
mas mokestis ir d. H. Žukaitė 
rašo: “PasistengSiu greitai vi
sas duokles iškolektuoti ir pri
siųsti.” Pasitikiu, kad draugė 
savo prižadą išpildys.

Drg. V. V. Vasys iš Chica- 
gos prisiuntė duokles 154 kp. 
veik už visus senus ir ui vie
ną naują narį. Rašo, kad vieš
patauja didelė bedarbė, ir to-

ZINIU-ŽINELĖS
Varšava. — Gatvekarių 

darbininkai išėjo į streiką 
ir sudemoralizavo miesto 
komunikaciją. Darbininkai 
kovoja prieš įvedimą “ame
rikoniškos sistemos.”

Oslo.— Norvegijos val
džia pasiuntė du kariniu 
laivu į Porsgruno distriktą 
malšinimui streiko, 
lio 9 d. 
policijos 
sužeista, 
galėta. '

Neurode, Vokietija.— Ša
lę Kohlendorf kasykloj išsi
veržė gazai ir užtroškino 8 
mainierius.

Hongkong, Chinija.—Bir
želio 8 d. čionai nuskendo 
Anglijos ’submarinas (po- 
vatideninė valtis) ir žuvo 
kartu su 18 žmonių.

BERLYN.— Visoj Vokie
tijoj užvirė darbininkų "ko
va prieš paskelbimą naujų 
taksų, kurie gula ant dar
bininkų klasės nugaros. Tai 
kovai vadovauja Vokietijos 
Komunistų Partija.

Mieste Mannheime birže
lio 10 d. buvo įrengti darbi
ninkų barikadai prieš poli-i Daug draugų suareštuota.

ei ją. Miestas paskendo 
tamsybėje, kuomet .visos 
šviesos tapo sudaužytos. 
Policija iš revolverių šaudė 
į darbininkus. Mieste Kes
sel susikirtime užmuštas 
vienas policistas. Frank- 
fort-on Main mieste įvyko i 
milžiniška demonstracija.

Išėjo “Tiesos” No. 7 Socialistai Nutarė Eiti 
Su Buržuazijos Valdžia

Geg. 27 d. po devintos va
landos vakaro tarp Žeimių 
ir Jonavos stoties įvyko 
traukinių katastrofa. Iš 
Žeimių stoties Jonavos link 
išvažiavo prekių traukinys 
522 nr. Paskui tą traukinį 
turėjo važiuoti keleivinis 
traukinys 36 nr.

Žeimių stoties viršinin
kas iš Žeimių per greit iš
leido vienus traukinius po 
kito. Būtent, prekių trau
kinį keleivinis traukinys tu
rėjo pralenkti Jonavos sto
ty. Tačiau prekinis trauki
nys nespėjo atvažiuoti į 
Žeimius ir netoli Jonavos 
jis buvo pavytas, keleivinio 
traukinio. O keleivinis 
traukinys visu z smarkumu 
važiuodamas, ir prisivijęs 
prekinį traukinį, iš užpaka
lio, dūrė garvežiu.

Susidūrus traukiniams, 
keleivinio traukinio vago
nai buvo smarkiai sukrėsti 
ir keleiviai krito kur kam 
pakliuvo. Du žmonės esą 

i sužeisti: vienai keleivei iš- 
! mušti dantys, kitam — su
kulta galva. 7 prekinio 
traukinio vagonai esą su
daužyti į šipulius. Tuose 
vagonuose buvusios prekės I sportas6 ?a7odo,“ kad 
—sunaikinto? ’ . _ . _

PITTSBURGH, Pa. — da pikietuobi kasyklas. Tas 
Trečiadienį, birželio 10 d., parodo, kad tarpe bedarbių 
policija užpuolė pikietą ir 
prie Valley Camp Coal kom 
panijos Kinloch kasyklos ir 
pašovė tris mainierius. Vi
si trys nuvežti į ligoninę.

Kruvinoji Pennsylvanijos 
policija ir kazokai vis žiau
riau ir žiauriau puola 
streikuojančius mainierius.' 
Susikirtimai darosi kruvi
ni. ‘ 
gazinių bombų, jau pradėjo 
vartoti prieš darbininkus 
revolverius ir šautuvus.
Nauji Būriai Stoja į Kovą

Tuo tarpu mainierių Centralinio Komiteto delei 
streikas tebesiplečia. Nau- PennsylvaYiijos-Ohio 
ji būriai darbininkų stoja nierių streiko. Komunistų 
kovon. Trečiadienį išėjo 4 Partija šaukia visus Ame- 
streiką Melrose kasyklos rikos darbininkus remti ši- 
200 mainierių; 200 sustrei- tą mainierių kovą prieš ba- 
kavo Chartiers kasykloj davimą. Mainierių laimėji- 
Green paviete. Svarbu, kad'mas bus laimėjimas visos 
bedarbiai mainieriai pa^e- dąybininkų klasės.

streikierių viešpatauja 
klasinis solidarumas.

Ohio valstijoj streikas 
auga. Virš 1,000 mainierių 
maršavo į Fairpoint kasyk
lą, bet ant kelio juos pasto
jo policija ir šerifai.

Kitose trijose kasyklose 
eina masinis pikietayimas.

Nebeužtenka buožių ir; Komunistų Partija šaukia 
Knmhn rbn’n i Darbininkus Remti Streiką

Ryt dienos “Laisvėje” 
tilps atsišaukimas Ameri
kos Komunistų Partijos

mai-

4

Birže- 
susikirtime tarpe 
ir streikierių 28 
Policija tapo nu-

del jos- nariai negali pasimokė- 
tių Įstojo .du veiklūs bedarbiai. 
Jie energingai veikia, bet 
šiuom kartu negali duokles pa- 
simokėti. Jie gaus knygas, ir 
kada dirbs, tada su Draugija 
atsiteis. • ■

Antras čikagietis d. S. Tilvi
kas, sekretorius 150 kp., pri
siuntė už 14 narių duokles ir 
sako: “Toliaus stengsimės gau
ti naujų narių. Tiesa, bedarbė 
labai kenkia, bet kas tikrai no
ri priklausyti, tai suranda tuos 
$1.50. O kurie negali, tai juk 
yra paliuosuojami.”

Drg. P. Klastauskienė, taip
gi čikagiete, 19 kp. sekr., nuo
latos prisiunčia duoklių ir ra
šo, kad jų kuopa jau paaukavo 
$10 del “Vilnies” ir $5 gelbėji
mui 9 negrų jaunuolių.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organo “Tiesos” 
No. 7 jau išėjo iš spaudos. 
Daug žinių apie naujos or
ganizacijos stovį. Svarbus 
įvedamasis straipsnis “Ko
dėl Jie Mus Skundžia.” 
Taip pat suteikiama infor
macijų apie įvykusį tyrinė
jimą, kuris tapo atidėtas į 
birželio 24 d.

Gegužio kompaniją deda 
visas pastangas, kad nelei
dus naujam Susivienijimui 
savo organizacijos reikalus 
sutvarkyti. Jie skundžia 
valdžiai ir bjauriausių me
lų ir provokacijų pagelba 
tikisi pastoti kelią darbi
ninkams. Juk tie skundai 
SLA. lėšuoja tuksfąnyius 
dolerių. Vadinasi, SLĄ., po
nai skriaudžia narius, kuo
met jų sumokėtas duokles 
naudoja vedimui bylos 
prieš Liet. Darbininkų Su
sivienijimą.

Rome.— Fašistų valdžia 
oficialiai atsakė popiežiui, 
jog fašistai tik ginasi. Ka
talikų Akcija virtusi politi
ne organizacija, kuri no
rinti nuversti Mussolinio 
valdžią. Konkordatą gi su
laužęs pats popiežius. •

I
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BERLYN. — Vokietijos 
Socialdemokratų Partijos 
įvykus konvencija nutarė 
eiti senuoju keliu paskui 
Brueningo-Hindenburgo val
džią ir jai tarnauti. Eili
niai partijos nariai darbi
ninkai piktinasi tuo žygiu. 
Spėjama, kad tūkstančiai jų 
apleis išdavikų partiją , ir 
dėsis prie Vokietijos ; Ko
munistų Partijos. , t

Dresden, Vokietija.—Bir
želio 9 d. čionai komunistai 
surengė didelę demonstra- 

Iciją prie Amerikos konsu
lato prieš nuteisimą mirtin 
Alabamoj aštuonių nekaltų 
juodveidžių jaunuolių.

New Yorko Mieste Bedarbė Paaugo 4 Nuošim
čiais Bėgyje Gegužės Mėnesio; Visoj Valstijoje • 

Darbininkams Algos Nukapotos 3.3 Nuoš. d 
_ _ _ _

NEW YORK.—N. Y. In-1 kad darbų daugiau atsiran- 
dustrinis komisionienus pa-Į da, kad krizio augšturtiaį 

■jau praėjo.
Gi darbininkams algos 

tapo nukapotos 3.3 nuęš. 
Bedarbė dar auga, ir auga 
be galo smarkiai. Padidė
jimas bedarbės ant 4 nųoš. 
tik į vieną mėnesį, tai ne* 
paprastas dalykas. Tai pa* 
rodymas, kad ekonominis 
krizis Amerikoje tebesiple- 
čia, tartum kokia audra.

nelė Perkins paskelbė ra-! 
portą Valstijos Darbo De-' 
partmento apie darbų pa- 

| dėtį už gegužės mėnesį. Jos
1 per 

tą mėnesį bedarbė N. Y. 
valstijoj, .kaipo visoj, padi
dėjo ant beveik 2 nuoš., gi 
N. Y. mieste paaugo net 
ant 4 nuoš. Matote, ką 
reiškia buržuazijos agentų 
ir spaudos pranašavimai,

Svietelis Sujudintas, 
Bėga Atsiimti Pinigus

Naujas Išradimas į d 
Padarymui Druskos r

MASKVA.—S o v i e t ų 
Ekonomine Taryba , apdo
vanojo keturis darbinin
kus, kurie išvystė naują 
procesą padarymui val
giams naudojamos. drus
kos. Pirmiau pagamini
mas tono < lėšuodavo 19 
rublių (9.50); dabar bus 
galima padaryti už 6 rub
lius ($3). Valdžia ketina 
tuoj aus ' pradėti druską 
gaminti to naujo išradi
mo badu; Iki šiol kasmet 
būdavo pagaminama 4,- 
500,000 tonų druskos, bet 
ateityje bus padaroma 
6,000,000 • tonų.

Havana.—- Mieste Santia
go birželio 10 d, įvyko dide
lė bedarbių demonstracija.- 
Pašaukta policija ir ka? 
riuomehė bedarbius ištaš
kę. Demonstracija įvyko po 
vadovybe komunistų.

Naminė Paskola
Pravedimui Penkių
Mėty Plano

vai-* MASKVA — Sovietų 
džia. išleido 1,600,000,000 
rublių bonus naminės pa
skolos delei pravedimo Pen
kių Metų Plano. Bonai dve- l 
jopi—po 50 ir po 100 rub
lių. Jaunųjų Komunistų 
Lyga, kuri turi virš 200,000 
narių, pasižadėjo nupirkti 
bonų mažiausia už kiekvie
ną narį po 50 rublių. Dar
bo unijos taip pat įtraukia
mas į bonų išplatinimą.

CHICAGO.,— Subankru- 
tavimas 21 mažo banko po
ra dienų atgal iššaukė di
delę paniką tąrpe depozito- 
rių Chicagoje. Darbininkai, 
kurie dar turėjo kelius cen
tus susitaupę, išgirdę apie 
bankų bankrutą, pradėjo 
bėgti ir atsiiminėti savo 
įdėlius. O birželio 10 dieną 
dar trys bankai uždarė du
ris. Tuo budu subankruta
vo viso net 24 bankai bėgy
je vienos savaitės! Tas pa
rado, kad vėl užeina finan
sinė suirutė.

White Plains, N. Y. — 
Westchester pavieto val
džia patvarkė, kad prie ke
lių taisymo butų samdomi 
pirmiausia vedę darbinin
kai. O nevedusiems bus 
duodama tik tas, kas liks. 
Vadinasi, “singeliai” gali 
badaut!

Francija Paskolino
Ispanijai $20,000,000

MADRID.— Buržujų-so- 
cialistų valdžios atsišauki
mas į kapitalistines: valsty
bes pagelbos prieš revoliu
cinį darbininkų judėjimą 
nenuėjo veltui. Francijos 
valdžia jau paskolino Ispa
nijai $20,000,000. Tai pa
skola, kuri eis sutriuškini
mui revoliucijos. <:

Cleveland© ir Apielin- 
kes Lietuvių Atydai!
Sekmadienį, birželio 14 (L, 

yra rengiamas didelis bend
ras piknikas Laisvės ir Lie
tuvių Darbininkų Pašelpi- 
nių Draugijų. Piknikas 
įvyks Šeškevičiaus farmoje, 
stop 31, East Rd.

Clevelando ir apielinkės 
lietuvius darbininkus ir 
darbininkes kviečiame da
lyvauti šiame piknike.

: Rengėjai.
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Socialdemokratinės Pažiūros į Partiją
Jei me^ pažiūrėsim į dešinių- branduolys. Tai viena. Antra, 

jų Amerikos lietuvių komunistų ( Pruseika ir jo vienminčiai ne
moksią apie partiją, tai tuoj j pripažino partijos disciplinos, 
pastebėsim, kad jų mokslas ne! laužė partijos tarimus. Parti- 
bolševistinis, o menševistinis, I ja reikalavo kovos su dešiniai- 
socialdėmokratinis. Tiesa, jie'siais, jis jos nevedė (nes pats 
to savo mokslo apie partiją spe- buvo dešinysis). Partija prii- 
cialiuos raštuos neišdėstė, bet 
tas mokslas matosi jų veikime 
ir‘pavieniuos jii raštų pareiš
kimuos.

Jmam partijos narystės klau- 
siipą. Komunistų Partijos or- 
gahizacįjų pamatas kuopelė. 
Bejt ne į visas kuopeles Komu
nistų Partija vienodai žiūri. 
Kuopelės gali būti įvairios: 
pripuolamos, tautinės, profesi
nės ir pan. Komunistų Partija 
prieš tokių kuopelių kūrimą.

Partija prii
ma tarimus “Laisvės” ir “Vil
nies” klausimu; Pruseika tų ta
rimų ne tik nevykdė, bet dar 
kovoja prieš juos. Partija ir 
Kominterno Pildkomas reika
lauja, kad Pruseika išvyktų į 
Maskvą išrišimui tenai klausi- i 
mų, kilusių lietuvių komunistų 
eilėse; Pruseika atsisakė va
žiuot.

Komunistų Partijoj negali 
būt dviejų linijų. Komunistų 
Partijoj negal but atskirų gru-

Jei, Komunistų Partija remiasi !piruočių ir'.frakcijų. O ką da- 
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būt ‘ bolševistinė. Komunistų 
Partijos pamatas tai kuopelės 
didesnėse įmonėse. Tokių kuo
pelių darbas būtinai tur būt 
surištas su darbu tose įmonėse. 
Iš vienučių, dirbančių smulkio
se įmonėse ir šiaip labiau palai
dų narių priseina kurt terito- 
riales kuopeles (didesniuose 
miestuose atskirose gatvėse ar
ba pavieniuose miesto kvarta
luose, kaimuos—-valsčių arba 
kaimų kuopelės). Kiekvienas 
Partijos narys privalo priklau
syt toj įmonės arba įstaigos 
kuopelėj, kur jis dirba,—žino
mi, jei ten yra kuopelė. Jei 
teą kuopelės nėra, bet dirba 
beit 2-3 nariai, jiems reikia 
prądėt kuopelė kurt. Tie du 
trys nariai ir, bus tuo branduo
liu’ (rusiškai “jadro”), nuo ku
ria ir prasidės kuopelė (rusiŠ^ 
ka( “jačeika”) kurtis. *) pats 
narys nesinaudoja teise pakeist 
kuopelę^ Menševikai tokių or
ganizacinių principų nepripa
žįsta. Pas juos kuopelės, jei jos 
ir įyra, kuriasi be jokios tvar
kos, dažnai iš pripuolamų na- 
rių; kur kam parankiau, ten 
taą ir priklauso. Gal ir visai 
nebūt kuopelių. Visas miestas 
sudaro vieną organizaciją, kuri 
nesiskirsto į kuopeles. (Taip 
daugely vietų yra pas s. d.). 
Vadinasi, net iš to, kas kaip 
žiūri į kuopelių kūrimą, gali
ma daryt išvada, ar jis laikosi 
boMevistinių principų. Kada 
Prpseika, Butkus ir kiti pri
klausė Kompartijai, jie šiuo 
klausimu nesilaikė bolševistinių 
principų. Jie buvo socialde
mokratų pozicijose.

tai dar ne viskas. Kiekvie
nas partijos narys privalo klau
syt/ visų partijos nutarimų,

Irę dešinieji? Jie partijos vi
duj turėjo savo anti partines 
grupes, organizavo savo men- 
ševistinę frakciją.*) Žinoma, 
tai jie daro kovai prieš Kom. 
Partiją. Tai jau susidarymas 
naujos partijos viduj Komunis
tų Partijos. Partija reikalavo 
pertraukti f r a k c in į veiki
mą; Pruseika ir kompanija 
neklausė ir toliau varė savo an- 
tipartinį darbą.
sidėjusių dalykų būtų stačiai 
prasižengimas palikt Pruseika 
partijoj. Kas ein£ prieš parti
ją, tas negal pasilikt partijos 
eilėse.

Dar imam vieną klausimą. 
Visa komunistų spauda tur būt 
partijos kontroliuojama. Par
tijai priklauso teisę skirt re
dakcijas ir keist jas. Prusei
ka ir jo vienminčiai ant žodžių 
pasisakė už partijos kontrolę, 
bet tuoj tą kontrolę siaurino 
iki ideologinės kontrolės, o iš 
ideologinės kontrolės pas jį pa
siliko vien burbulas. Pavyzd., 
kada partija priima tarimą del 
Strazdo-Valonio pašalinimo iš 
“Vilnies” redakcijos, dešinieji 
su Pruseika pryšaky atsisakė 
klausyt to tarimo. Toliau ei
me. Dešinieji atsisakė talpinti 
komunistų spaudoj (“Laisvėj,” 
kol ji buvo dešiniųjų rankose) 
AKP. Centro Komiteto doku
mentus ir kartu be redakcijos 
žinios talpino (“Vilnyj”) anti- 
partinius dokumentus ir straip- 

pradžios 
“Vilnyj ” 
Tai irgi 

prie 
nori

Prie taip su

snius. Iki gegužės 
ideologinės kontrolės 
nei Šešėlio nebeliko.' 
menševistinis priėjimas 
klausimo. Nori klausai
neklausai. Partija reikalauja 
disciplinos, tarimų vykdymo, o 
dešinieji ne tik reikalavo pil
nos laisvės partijoj, bet ir da- 

vyftyt juos gyveniman, net jei i r6> k?. ,tik J‘«ms?pjaut
jia au jais nesutinka. Kiekvie-11.')artl->os tar,mtus’, ”ei Jle (1«- 
nas partijos narys iki nutari-is,n,eslems "ePa*«ka- 
mo priėmimo gal pasisakyt I 
prieš tą ar kitą sumanymą ir 
sittfynta, /bet jei jis priimtas, 
privaro tyidyt jį. Tiesa, par
tijos narys naudojasi teise ape- 
liucft į augštesnius partijos or
ganus, bet tas apeliavimas ne- 
gaį suturėt jo vykdymo.

Pabar pažiūrėkim, kaip yra 
su dešiniaisiais Amerikos lietu
vių! kbmunistų eilėse. Imam i partinėse organizacijose ir ne- 
Prifseiką. Kada jis gyveno Į partiniuose susirinkimuose gint 
Brįoklyne, jis nepriklausė ten išimtinai partijos organų tari- 
esahČiąi ^Opelei, o pats sau mus, net tuos, su kuriais nesu- 
paairinko lietuvišką kitopelę ir 
tofi.niho Brooklyno. Ta lietu
višką kuopelė negyveno visos 
pabijos gyvenimu. Tai fakti- 
nai .net nebuvo tikra partijos 
kuopelė, o vien kelių “gerų” 
draugų susibūrimas, šeimyniš
kas susirišimas, faktinai busi
moji n^enŠevistinės <

Dar vienas dalykas. Parti
jos viduj įvairiais klausimais 
gal but nuomonių skirtumų. 
Kiekvienas Komunistų Partijos 
narys naudojasi teise partijos 
viduj gint savo nuomonę (žino
ma, jei ji nepriešinga Komin- 
terno priricfpams), jei klausi
mas dar neišrištas. Bet kiek
vieno komunisto pareiga ne-

=7^
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Darbštieji Zokoninkai šistų, sandariecių ir kleri
kalų redaktorius. Girdi

Kunigų organas “Drau- fam" pokily buvo
gas” bando savo sumulkin- 
toms avelėms įpasakoti, 
kaip nesvietiškai dirba vie
nuoliai

Nėra 
žmonių 
nuoles.
Matote, jūs, darbininkai, 

kurie prakaituojate dirbtu
vėse už menką atlyginimą, 
negalite prisilyginti prie 
zokoninkų ir minyškų. Ką 
jūs manote, juk tai yra 
sunkus darbas vienuolynuo
se gyventi, poteriauti 
kelti visokias orgijas.

ir vienuolės. Girdi, 
pasauly darbštesnių 

už vienuolius ir vie-

11’

S.LA. “Apšvietos” Raštai
Sakoma, kad pastaruoju 

laiku SLA. organas “Tėvy
nė” aplaiko labai daug “ap- 
švietos” raštų Ažunario- 
Devenio paskolos klausimu. 
Ir tie raštai taip susuko fa-į 
šisto Vitaičio galvą, kad ne
beišmano ką su jais daryti 
—talpinti ar netalpinti. To
dėl, kaip “Sandara” prane
ša,

SL. Pildomoji Taryba pas
kutiniam savo posėdy instruk
tavo “Tėvynės” redaktorių 
siųsti apšvietos komisijai gau
tus raštus ir rezoliucijas De
venio paskolos klausime. Ap
švietos komisija peržiūrės vi
są medžiagą ir nuspręs ar ji 
verta dėti į spaudą ar ne.

SLA. fašistiniai viršinin
kai tiek turi “trobelio” , su 
Devenio šmugeliška pasko
la, kad net savo apšvietos 
komisiją įkinko į darbą tam 
reikalui. , i

Bendras Frontas
“Sandara” birželio 5 d. 

laidoj praneša, kad bankie- 
rius J. Elias (Chicagoj) 
puikiai pavaišino socialfa-

Viena Kalba Vyrams, Kita 
Moterims

Mažesniųjų ir laukinių 
tautelių tyrinėtojas, Sir J. 
G. Frazer surado kelias to
kias, kur vyrai vartoja 
skirtingą kalbą, negu mo
terys . Pietų Amerikoj

Ar Juodoji Krikščionybė Išgelbėtų Euro
pos Kapitalizmą nuo Raudonojo 

Bolševizmo?

’pfalčisįu^ Jrfielui 
tėvynę ir skau

■■ ■

* Amerikoj lietuvių kalboj neteisiu- j 
gai bradSjo vartot žodį “branduolys” 
vieton “kuopelė.” Tą, ką rusai va
dina “jaceika,” mes lietuviškai vadi
nam “kuopelė.” Kai kurie draugai 
su iteteisingu pavadinimu suprasti
no it prasme, ir įsivaizdavo, kad Jei 

‘ Un r/adfnasi “branduoliu,” tai turi.
jau it tiktą kuopele, kain to reika- i 
iauja Kominterno tarimai. •

♦ Ir vėl amerikiečiai neteisingą ter
miną vartoja. Dešinieji vedė opozi
cijos darbą prieš Amerikos Komunis
tų Partiją ir prieš Kominterną, deši
nieji ėmėsi kurt tikrą frakcija, liet 
dargi atskirą partiją, kuri turėjo ap
imt ne tik dešiniuosius partijos na
rius, bet ir nepartinius, o amerikie

čiai nuolat pabrėždavo, kad dešinie- 
opozicijos ji vien skloką kėlė. Tai buvo ne sklo- 

kA, o tikra kova prieš partiją. Va
dint tą viską skloka, tai vis vien, 
kad mažint tą, l?as tikrumoj buvo, ir 
kartu painiot partijos narius. Juk 
sklokos gal būt ir tarp vienjninčių, 
net tarp partijos linijos šalininkų. 
Tiesa, ir dešiniesiems rūpėjo savo 
opožicinj, O paskui frakcinį veikimą 
pridengt skloka prieš Bimbą ir prieš 
naują Centro Biurą. Bet mes pri
valom kas buvo vadint tikru vardu.

'(Tąsa 3-čiam pusi.)

“Sandaros” red. M. Vaidy- 
la; “Naujienų”—P. Grigaitis 
ir “Draugo”—L. šimutis sy
kiu su Lietuvos konsulu p, A. 
Kalvaičiu pereitam antradie
ny buvo pakyiesti p. J. Elias, 
Universal State banko . prezi
dento į didžiulį Hamilton klu
bą.

Prie karališkos ( vakarienės 
; buvo kalbėtasi apie daugelį 

svarbiųjų, biznio reikalų, ,P-as 
J. Elias pareiškė savo nuomo- 

. nę kaip reiktų, stiprinti Chica- 
goj lietuviui pozicijas, ii; < 

> Kartu su Lietuvos fašistų 
konsulų prie karališkos va
karienės ‘visų reakcinių sro-| 
vių redaktoriai tarėsi, kaip 
stiprinti lietuvių pozicijas, 
kaip varyti bizni, kaip mul
kinti lietuvių minias prisi
dengus patriotizmo skrais- . 
te, kaip kovoti prieš revo
liucinius darbininkus.

Nusiskundžia, kad Nepavyko
SLA. fašistų organas 

“Tėvynė” ‘ nusiskundžia, 
kad konkursas gavimui 
naujų narių į Susivienijimą 
nepavyko. Sako,

Nė vienas organizatorius 
nelaimėjo pirmos dovanos — 
kelionės Lietuvon ir atgal su 
SLA. Ekskursija.
Tame, esą, kaltos, . trys 

priežastys: bedarbė, bolše
vikai ir Devenio 'paskola. 
Girdi, kad ir smarkiai or
ganizatoriai darbavosi, bet 
nei vienas, negalėjo gauti 
75 naujų narių į suaugusių 
skyrių. .

zikoj., Visus, garsus daro 
pati elektra; i ir vietoj 
prastų vargonų dūdų yra 
pritaisyta p 
(laudspykeriai). Tais var-

Lietuvos klerikalų organe 
“Ryte” gegužės 22 d. telpa įdo
mus įvedamasis straipsnis for
moje klausimo 
ma?” ’ 
ragų.
galas i senajai tvarkai kaip Lie
tuvoje, taip kitose Europos ka
pitalistinėse šalyse.

Su tuo pilnai .sutinkame. 
Skirtumas bus tik tame; kad 
“Ryto” autorius dar ketina se
nąją išnaudojimo ir priespaudos 
tvarką išgelbėti, o mes mano
me, jog Jai vaistų nėra. Jojo 
vaistai ‘kapitalizmui yra juodo
ji krikščionybė, programa kata
likų bažnyčios. Me.s gi sako- 
me, kad kapitalizmui duobę 
smarkiai kasa raudonasis bol
ševizmas. Pastarasis laimės. 
O jo laimėjimas bus žlugimas 
ir tos pačios “Ryto” siūlomos 
gyduolės. ■’

Klausimas yra toksai: Ar 
juodoji krikščionybė išgelbėtų 
kapitalizmą nuo raudonojo bol
ševizmo? “Rytas” sako taip, 
mes sakome ne.

“Ryto” bendradarbis Nor
mantas slepia štai ką: Krikščio
nybei ir dabar liuosos rankos ( 
gelbėti kapitalizmą. Ir jinai tilietką. 
jį gelbsti, visomis keturiomis, kių Metų Plano jiems 
sušilus. ;
nigais ranka rankon eina ;
kapitalizmu ir jam atsidavusiai 
tarnauja. Visos religinės ap
gavystės panaudojamos prieš 
darbininkų klasę. Buržuazija 
vartoja jėgą tik ten, kur nebe
užtenka krikščionybės ir kitų 
apgavysčių darbininkų nuslopi
nimui.

Tai kur sen.sas kalbėti apie 
tai, |<ad krikščionybė išgelbėtų 
■šią,-tvarką? Pripažinimas kapi
talizmui žlugimo reiškia' pripa
žinimą krikščionybei bejėgybės 
jį išgelbėti. Krikščionybei atei
ties nebėra. Ji jau ■atgyveno 
savo dienas, kaip,t atgyveno iš- 

'■ naudojimo sistema.’ Ji turi 
Pa“< trauktis iš kelio.

Kur Krypsta- 
Autorius ima bulių už 
Jis mano, kad ateina

koj neįvykinamas. Bet ką da
bar matome? Dabar matome, 
kad ant vieno šeštadalio pasau
lio ta teorija vykinama—ir vy
kinama sėkmingai—gyveniman. 
To nebegali užginčyti niekas. 
To negali paslėpti ir autorius 
“Kur Krypstama?”
Juodas Juokas Virto Mir

tina Baime
Normantas sako: “Piatiliet

ka ir mums ir vakarą ekonomi
niam gyvenimui atrodė iš pra
džios chimera, vėliau abejoti
nas ūkiškas bandymas ir galop 
savo rūšies baimė.”

Ir dar kokia baimė!
dien visas buržuazinis pasaulis 
su visais krikščioniškais die
vais ir dievaičiais šaukia prieš 
“Piatilietka” ir dreba iš 
mės del jos pasisekimo, 
pasisekimas bus įrodymu, 
socialistinė ūkio forma 
augštesnė, tobulesnė, negu 
pitalistinė ūkio sistema, 
svarbu, 
talistinė 
iš kelio, 
visokios
išsigandusiai kalba krikščioniš
ki ricieriai iš “Ryto” apie “Pia- 

w.” Iš pradžios iš Pen- 
; buvo

Bažnyčia su savo ku- juodas juokas, o dabar virto į kur dėtis? 
su mirtiną baimę!

šian-

bai- 
Nes 
kad 
yra 
ka-

0 tai 
Tai reiškia, kad kapi- 
sistema turi trauktis 
Štai ko bijo parazitai 

rūšies, štai kodėl taip

garsiakalbiai Senoji Tvarka Supuvus
* Kultūros Srityje

Normantas dejuoja: “Elcs-
gonais kapitonas Raugei pasija- visuomenės JculturinUt~
gali skleist muziką, kaip iš 
kokios radio stoties.

Puikiausi Daržai ir Sodai 
Iš Buvusių Dykumų

Yakima klonis Washing
ton valstijoj pirmiaus buvo 
kaip mirties laukas; del 
stokos lietaus ir vandens 
niekas ten neaugdavo. Bet 
kada buvo kanalais atves
tas vanduo iš tolesnės upės, 
tas klonis pavirto į derlin
giausius daržus ir laukus;

Mbayas gentės moterys ir jje yra laistomi iš kitur at- 
vaikai baigia žodžius kito- plaukiančiu vandeniu. Aiš
kiomis galūnėmis, nekaip ras žemės tuo būdu duoda 
suaugę vyrai. Curuguaty iki $200 vertė 
mieste Paraguay’uj vyrai per metus; ir Yakima klo

s produktų
V v A -------- 7 •

tarp savęs visada kalbasi nyj dabar gyvena 100,000 
ispaniškai, bet naudoja indi- žmonių.
jonišką Gūarany : kalbą, 
xsnekedamies su moterimis. 
Čia, mat, atkeliavę ir įsiga
lėję ispanai pačiavčši sti in
di j onėmis, kurios ir savo 
vaikus auklėjo indi joniška 
kalba. Bet vyrai, iš1 pasi
didžiavimo savo tėvų tauta, 
palaikė tarp savęs fepanų 
kalba.

Stebėtini Vargonai
Kapitonas R. H. Ranger, 

Newarke, N. J., ištobulino 
elektrinius vargonus, taip 
kad jie gali griežti visais 
orkestros balsais, išduoda
mi, sulig klavišių paspaudi
mo, balsus triūbų, smuikų, 
fleitų ir kitų muzikalių in
strumentų. Garsusis Phi- 
ladelphijos orkestros vadas 
L. Stokowski, girdėjęs var
gonus, sako, kad jie pada
rysią tikrą revoliuciją ftiū-

Buvęs, Los Angeles, Cal.,,
apielinkės tyrlaukis < (pūsty-r 

i nė) irgi » tapo paverstas į 
puikius laukus, ir daržus, 
kada čia buvo įvestas van
duo iš Owėrfsk ‘.up&s;'1 Ačiū 
tam vandeniai, ^Lbs Ange
les apygarda galėjo per pa
skutinius 20 motų padaugė
ti dviem milionais gyvento
jų-

žiidėsi Romėnų Biidti
Gegužės 22 d. 15 vai pil. 

Antanas Šulavko, apsisvai
ginęs kokainu i pik - Baltru
šaičio pirtyj, Mąįronio g., 
norėdamas nusižudyti persi
pjovė kairiosios rąnkos gys
las. šulavko tuoj aus buvo 
nuvežtas Kauno miesto li
goninėn, kur, suteikus medi
cinos pageibąy pavojus gy
vybei pašalintas.

gyvenime nėra pageidauja
ma. Pilka aplinkuma be ypa
tingu aspiraciją ir ideologiniu 
siekią yra mėgicvmiaiLsia.’’

Tas tiesa. Bet kame prie
žastis? Priežastis tame, kad 
viešpataujamoji klasė pasiekė 
kultūrinės ekspensijos ribas. Ji 
jau trūnija, pusta visais galais. 
Jai rūpi ne ek.spensija (plėti
masis), bet pasilaikymas ant 
vietos. O laikymas ant vietos 
taip pat reiškia puvimą.

žmogus kalba apie “aspira
cijas” (siekimą prie geresnio, 
augštesnio idealo). Bet kapita
listų klasė nebegali turėti jokių 
aspiracijų. Jos idealas jau at
siektas: tai yra, išnaudojimo sis
tema įvykinta. Aspiracijas ga
li turėti tiktai ta klasė, kuri 
siekia paliudsuoti žmoniją iš 
po to išnaudojimo, tai yra, nu
versti kapitalizmą. O’ta klasė 
šiandien yra proletariatas, šios 
'kiksės idealų reiškėju ir skel
bėjų yra komunistai. Ir mato- 
"te; kiek juose pasiaukojimo, pa
siryžimo) atsidavimo kovai! 
Matote, kiek juose energijos— 
ar tai kovoje su išnaudotojais 
(Lietuvoj,' Lenkijoj, Amerikoj 
ir kitur), ar tai budavojįme so
cializmo (Sovietų Sąj uhgoje). 
Kapitalistinėse Šąiyse tomis as- 
^ir'acijpmiš uždegama vis didė
janti dalis proletariato /klasės 
ji* visos pavergtosios liaudies, o 
Sovietų Sąjungoje visa prolėta- 

iato klasė.
pirmenybe Priklauso Bol- 

; ševizmui- Komunizmui 
. “Ryto” bendradarbis negali 
nepripažinti pirmenybės bolše
vizmui. Ypatingai ekonominia
me gyvenime, štai kūr kapi
talizmui didžiausias pavojus. 
Štai ‘ kur visa gyvenimo svar
ba, štai kur visko pagrindas, 
(įia visi senosios tvarkos šulai 
sakė, kad proletariatas negali 
Kreko sutverti, nieko pabudavo- 
ti, kad < .marksizmas skamba 
gražiai tik teorijoj, o prakti

nyš? I felaškč ‘ Jų' 
apie proletarinę tėvynę ir 
džiai svilina akis visokiems me
lagiams, visokiems, sutanuo
tiems apgavikams.

Lietuvos Parazitams » 
Smūgis

Normantas skundžiasi, 
“Piatilietka” pasiekia jau 
Lietuvą. Girdi :•

“Jeigu paimsime kad ir 
,sų kraštą, tai pamatysime tą 
patį vaizdą. Prieš kelius me
tus Rusijos prekės buvo pas 
mus retenybė, o dabar mes 
apie | žibalo perkame iš Ru
sijos; beveik tiek pat įvežamo , 
cukraus ir druskoj; rush ma
nufaktūros bei ’ žemės ūkio 
mašinų prekybai steigiasi spe
cialios bendrovės. Importas 
iš Rusijos' iŠ mętų į rhettts’be-' 
veik 50 proc. viršija eksportą. ’ 
Visa tataj, rodo, kad, ,nežiū
rint mū^ų garsių .užakcentavi- 
mų apie orientąvimąsį t į Va- , 
karus, Įlytai savo ęįonpmįne 
akcija audžid apie .mus ir 

. apie visą Vakarų Europą są- 
vuosius voratinklius. Kadan-, 
gi toji ekonominė akcija yrą f! 
neatskiriama nuo Rytų ideolo- , 
ginęs akcijos, tai, įsigalėjus . 
pirmajai, tuojaus pasireikš ir 
antroji.”
Tai tokios “skaitmenys”, 

raudonos, kaip žarija, neduoda 
ramybės Lietuvos liaudies en
gėjams. Nei jų galima nuryt, 
nei jas galima išspjauti 

I
Kur Kelias, Kur Išeitis?
Tai ką dabar daryt? Kur eit, 

Kaip kovot prieš - 
“Piatilietka”?

Kanuolės (karas) tai viena 
priemonė. Bet Normantas ma* 
no, kad vien tik “armotų, dujų 
ir orlaivių” vargiai beužteks.

“Rytuose matome užuo
mazgą naujos sistemos,” grū
mojančiai šaukia mūsų nusi
gandęs klerikalas, “kuri apima 

visą žmogaus gyvenimą ir 
kuri ir visas gyvenimo sritis 
kreipia suderintai užsibrėž
tam tikslui siekti. Jeigu Va
karai nepanaudos . tokios pat 
taktikos krikščioniškai Vaka
rų civilizacijai, , apsaugoti. —. 
visos kitos pastangos nueis 
vėjais. Jeigu bolševikai savo 
ūkiui, savo politikai sugebėjo 
priduoti materialistinės pa-1 
sauližiūros atspalvį, tai ir ide
alistinis pasaulis turi rasti 
būdus, kaip kultūriniais šie- 
kiais sudvasinti politinį ir 
ekonominį gyvenimą.”

O tas Normanto “idealistinis 
pasaulis” yra kapitalizmas, iš
mirkytas krikščioniškuose tau
kuose. Veltui šauksmas. Tas 
“idealistinis pasaulis” griūva 
prieš musų akis. Revoliucinis . 
pasaulio proletariatas po vado
vybe Komunistų Internacionalo 
kasa jam duobę ir verčia jį ton 
duobėn. Neišgelbės jo net la
bai gailios juodai krikščioniš
kos Kauno klerikalų “Ryto” 
ašaros.

kad 
ir .

mū-

Toliau Normantas pripažįs
ta : ^Rusijos kolektyvinis ūki
ninkavimas yra paremtas troš
kimu įgyvendinti pasaulyje tam 
tikrą idėją; bolševiką visa eko
nominė politika yra persunkta 
idėjiniu siekimu. ’ ’

O koks tas yra “idėjinis šie-, 
kimas”?, Normantas nepasako. 
Jis nenori pasakyti. Jis bijo, 
kad klerikalų organo skaityto
jai, kurių tarpe, aiškus daly
kas, yra krikščioniškos apga
vystės baloje tebesimaudančių 
darbininkų—jis bijo, kad jie 
nesužinotų tiesps. Bolševikų eko
nominės politikos siekimas yra 
tame, kad panaikinti parazitus 
— išnaudotojus, kad įvykinti 
ant žemės paviršiaus tikrą ly
gybę—komunizmą. Tai kilni 
ir skaisti idėja. Ji užkariauja 
mases. Ji virsta vilčia paverg
tosios žmonijos. Ji, tartum 
milžiniškas prodžektorius, švie
čia viso pasaulio darbininkijai 
kelią prie pasiliuosavimo.

Tuo tarpu dabartinės kapi
talistinės sistemos “idėjinis” 
siekimas yra tame, kad plėšti 
ir išnaudoti plačiąją liaudį, 
kad palaikyti parazitų klasę 
ant sprando milžiniškos didžiu
mos visuomenės.
Tartum Audra, ta Nauja 
Sistema Skina Sau Kėlią
Ponas Normantas pripažįsta, 

kad senasis pasaulis dreba 
prieš naująjį, Vakarai prieš 
Rytus, “kurie,” pasak jo,

“savo mokslą, religiją, kul
tūrinį veikimą ir ūkį sujungė 
į vieną ekspansijos srovę. To-, 
ji srovė ilgai blaškėsi sąvo1 
krašte ir galop prasiveržė į 
Vakarus ekonomines akcijos ■ 

pavidalu. Tos srovės veiki- jūs jau daug kartų klausėte, 
mas iš metų į metuš stiprėja, ar knyga jau atėjo? Aš vis 
Jeigu j ai * užkertama kelias jums 
vienoj šaly, tai ji su dvigubu ne! Bet dabar jau galiu link- 

; galingumu pasireiškia kifoj smą naujieną pranešti: Knyga
šalyje. Kol tos Rytų ekono- “Aliejus’" 
rųipės akcijos nebuvo galima ■ 

• išreikšti skaitmenimis, tol; bl.angj? iridi je) kbyfęą>
! jus*,” gaus tik tie draugai, ku- 
i rie yra užsirpokėję už šiuos
metus, žinoma, išskiriant be
darbius. Na, o dar daug pas 
mus'yra tokių narių, kurie nė
ra užsimokėję už šiuos metus.

Tad, draugai ir draugės, jūs * 
žinote, kad A.L.D.L.D. 52-ros ' 
kuopos susirinkimas įvyks su- 
batos vakare, 20-tą dieną bir
želio, 7 :30 vai. vakare. Visi 
ateikite ir atsineškite pinigų, 
tai galėsite užsimokėti į drau
giją ir gausite tą didelę kny
gą .“Aliejus.” Centras 'pri
siuntė knygos daugiau, negu 
kad yra užsimokėjusių narių, > 
tai galėsite gauti knygą visi 
tie, kurie užsimokėsite.

A.LDU.D. 52-ros Kp. Seki*.
R. Beniusis.

• išreikšti 
daugelis į ją nekreipė dėmė' 
sip; <bet šiandieną už tos akči 
jos įsigalėjimą jau kalba arit-1 
metiniai skaičiai.
Tame ir bėda. Nebegalima 

paslėpti. Visas svietas jau ma
to pasisekimą naujos sistemos 
Sovietų Sąjungoje. Nebesise
ka nė kunigams savo parapijo
mis darbininkus apgaudinėti 
melais ir išmislais apie darbi
ninkų valdomą kraštą. Visam 
kapitalistiniam pasaulyj bedar
bė, vargas ir dejavimas. Mil
ijonai kovoja su bado mirčia. 
O Sovietų Sąjungoje darbas ei
na visais garais. Ten dar stb- 
kuoja darbininkų, štai ką ma
to darbininkai, štai ko nei 
“Rytas,” nei kiti juodlapiai na-^ 
begali paslėpti. Tos “skaitine:

A. B.

DETROIT, MICH

A.L.D.L.D. Nariams

Brangūs draugai ir draugės,

turėjau, atsakyti,; t kad /

jau čia. ( : ■

Bet žinote,! draugai',’ kad tą
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Socialdemokratines Pažiūros i Partiją
(Tąsa nuo 2 pusi.) taip yra ir su sekcijomis. Ko- 

tinki. Tai ne veidmainiavimas, Internacionalo sekci-
kaip dešinieji mano, o partinės , J°s> kaip proletarinės revoliuei- 
disciplinos principas, 
vienas partijos narys už parti
jos ribų gins ne partijos pažiū
ras, o savo, ir veiks taip, kaip į 
jam patinka, tai kam tie tari
mai reikalingi, kam partija 
tuomet reikalinga? Kaip ;
veikė musų dešinieji? Jie ne! pitalistams, ir vienas socialde 
tik partijos organizacijose

_ . .......... .. .. |i.r —

sistatymas prieš :vienybę viduj 
bendros partijos (ir neklausy
mas jos tarimų) ir už didesnę 
lietuvišką vienybę. Kas irgi 
yrą dabartiniu laiku grynai so
cial demok rat i n i u apsi reišk i m u

3!

I Komunistų Partijos eilėse.
Jei kiek-įjos partijos, reikalauja savo ei-i Dešiniųjų socialdemokratinės 

lėse geležinės disciplinos, 
met pas socialdemokratus 
nereikia, nes ir šalies viduj įI 
kiekvienas socialdemokratų va-;

gi I dų savaip gal tarnaut savo ka-! 
___  ....... I

lr į mok ratų ....... .
susirinkimuose išstodavo prieš i naį kapitalistu 
partijos tarimus, bet ir tokiuos’tai, žiūrint kas ką n 
susirinkimus, kur dalyvavo ir vadų nupirks, 
nepartiniai. Jie ne tik negynė 
partijos tarimų ir pažiūrų to- . i eina
kiliose susirinkimuose, bet dar viGniii kapitali 
rūpindavosi traukt nepartinius Įi°Pla į vidujinį 
į kovą prieš partiją.

Puslapis Trečias
• ’ I I : i I ■ , j

Komitetas

ir

esame susipratę darbininkai, n inkus visai pt 
Visi, kaip vienas, protestuoki-Į 
me prieš žiaurų įstatymą, ku-!

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

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

Mfi padedam 
Užsiražymas Į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte

pagyrimu, pasisekė 
išravima, kiiriucnni 
Mano išradimas j 

.... vartojamus Jangų 
i išradimo window 

arba eidami gulti, 
kiek jūs norite, ir 

negalės iš lauko

Window Txwk 
kad niekas per jį 

Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori;
‘. Sumi- 

prisidėjię,.mano išradimo Window 
čia tik primename apie juos

kas nori tiesiai iš dirbtuves pa- 
perduodam tą kostumerj arčiau- 

Agėntų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY
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Hiradejas
F. LASECK 
(L««evičius)

Jūsų Akys

DETROIT, MICH. ’ i i j rodžius kapitalištanis, jog mes^riub kapitalistai mano darbisirlnlčo ' apie 300 darbininkų. 
Patsai' parengimas neatrodė 
grynai darbininkiškas, nes bu
vo iš policijos pusės pastaty
tos sąlygos: jeigu ' išgirs žo
džius “bolševikas,” “komunis
tas,” ar “Sovietų Sąjunga” ar 
tiems vardams prielankius žo
džius, tai minėtojus tų žodžių 
areštuosią, o susirinkusius iš
vaikysią. Tokias sąlygas tu
rint, reikėjo parengimą pradė
ti su šokiais. Nekurį laiką pu-; 
blikai pasilinksminus, 1 
pertraukta šokiai ir 
išvykstančių ir čia pasiliekan-! 
čių draugų keletas prakalbė- 
lių grynai darbininkiško turt

inio. Pasakytas kalbas publi- 
ika priėmė su didžiausiu entu-j dėstys, ką reiškia tas ateiviui 
ziazmu. Taipgi buvo atsišauk-1 varžymui bilius. Taip pat ši-į 
ta vardu K.D.A.L. lietuvių sky-ltas masinis mitingas yra ir pri- Į 
riaus, kad paremtų finansiniai | sirengimui prie didelės demon-1 
vedamą Montreale bylą už pa-1 stracijos, kuri įvyks 19-tą die-į 
liuosavimą 9 draugų, kurie bu-Iną birželio, 5-tą valandą va-Į 
vo areštuoti sausio mėn. ir ap-'kare. Demonstracija įvyks; 

įkaitinti už “sedition” (sukili-į Grand Circus Parke. Paskiau t 
imą). Į tą atsišaukimą atsakė 1 darbininkų d e m o n s t r acija j 
gana teigiamai, sum.esdami . maršuos į Olympia svetainę, j 
$24.16 aukų. tTen kalbės taipgi geriausi kai-j

a i • • ii- ' bėtoiai. Iš New Yorko busAukojo po viena dolerį se- ; J . T, . ................... v --.-c------ ------- • . *• Q , t. draugai Tosteris, Mmoris n : 
viu skyrius, padedant A.L.D.;^an^ h’Rugai: V. Subačius, j

kuo-■ pažiūros į partiją yra labai ža- 
įo dingos visam revoliuciniam mu- 

jsų darbui. Todėl kovą prieš 
į dešiniuosius reikia kuo tamp- 
i riau suriši su socialdemo.krati- 
nėm Komunistų Partijos lieka-

I nom organizaciniuos klausi-
ii vadas gal tarnautwie-! niuos, surišt su kova už bolše- 
• italistų grupei, kitas ki-!vistinę partiją ir organizaci- 

tu s. €

Pranešimas

Kaip pirmiau jau buvo rašy
ta, kad įvyks lietuvių darbinin
kiškų organizacijų konferen-l 
cija gynimui ateivių darbiniu-! 
kų, tai dabar pranešame, kad i 
tokia konferencija neįvyks. 
Jos vieton įvyks masinis mitin
gas protestui I • _ . y „. ™ prieš ateitų tei-

Protesto mitin-l 
r .Qn j 

Lietuvių S vėtai- į

* | . V

buvo Is11-1 Yarz-Vm«- ■
• pasakytai??? „17 d birželio 7 :3<>

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

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

vai. vakare, Lietuvių Svetai-j 
nėj 25-ta ir W. Vernor High-j 
way. į

Bus kalbėtojai i)' gerai iš-jd, niuos klausimuos.
| Apie organizacinius princi 

nepartinėse organizacijose
pa-

pus 
kitą kart pakalbėsim.tarp 

ų grupių, 
sociaklemokra-!

tų partijos gyvenimą. Ypatin
gai, jei ta kova eina tarp įvai-; 
rių tautu buržuazinių grupių, i 
Tos kovos įtakos liečia ir neku-l 
riuos sluogsnius 
partijose. Liečia 
dar gana tampriai susirišusius 
su buržuazija. Lietuvių komu-

7j. An (j ar ietis.
Gegužis—1931 m. ,

Užrakinkite Atidarytus Langus!

Trumpai pasakius, dešinieji į 
partiją žiuri ne kaip į discipli
nuota 
klesos organizaciją, 
miasi 
įmonėse, 
bolševistinę partiją, 1 
palaidą socialdemokratinio ti
po organizaciją, kur pavieniai šu buržuazija 
nariai gal ir nesiskaityt su; buržujų),
partijos tarimais ir kur nepri-j metu Amerikoj aštrėja
valomas partinis darbas. j tinęs tarp įvairių tautų buržu-'

, .iu- Tokios socialdemokratinės ’
(jos kartu ir smulkiai buržua- i vardan 
zinės) dešiniųjų pažiūros į par-!iSkeibia tautinę vienybe su nusi- 
tiją pilnai atatinka jų deši-1 statymu prieš kitas tautas, 
nioms pažiūroms kitais klausi-! Aiškus dalykas, kad tas viskas 

Juk dešinysis nukrypi-1 tuo ar kitu budu liečia ir tuos 
- \ ne, komunistus, kurie turi tamp-

MONTREAL, CANADA
revoliucinę

kuopelėmis 
ne kaip

komunistų 
sluogsnius

darbininkų 
kuri re- 
didesnėso

į vienaiitę 
bet kaip į nistų eilėse yra nemaža narių.

i- kurie tuo ar kitu būdu susirišę 
(randasi net 

Dabartinio gi krizio 
varžy-

Mano naujo išradimu iiirakinta atdarą 
niekas nedali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ’ ir vėjas 
nebaladoja, kad ir <li- 
dzūtusioje audroje

Išleistuvės Draugų Į S.S.R.S

GegužėsGegužės .30 d. Kanados;
Darbininkų Apsigynimo Lietu-' 
viu skyrius, p____ . _________
L. D-jos 137 kp. ir M.L.S. irD.!D- Tūbelis, J. Navickas, A,nt.
Pašelpinei D-jai, suruošė iš- Bunkus, A. Janužis, Matulevi-
vykstantiems draugams V. Su- čius, Miknienė, V. Uldukis, J.

Mažam biznieriui rupi, 
“tautiečiai” jį remtų. Jis 

savo biznio reikalų

bačiui, D. Tabeliui ir R. Tara
sevičiui į Sovietų Sąjungą, iš
leistuves. Parengiman atsilan-į 
k ė gana skaitlingai Montreal© | 
lietuvių ir dalis lenkų darbi-

"Deksnys, Vai. Bunkus, K. Rad
zevičius, Edvardas J. ir K. K.

Į Likusi dalis surinkta smulkiais 
arba gal ir stambiais, bet man 
neteko pavardes pažymėti, už

Tai, draugai, visi išeikime į 
gatvę ir maršuokime bendrai i 
su kitais darbininkais, kad pa-l

ninku, išreikšdami širdingiau- ką drg. atsiprašau.
sius linkėjimus statyti darbi
ninkų tėvynę—Sovietų Sąjun
gų. Minimi draugai, nors ne-, 

(senai atvykę į Kanadą, bet vi-1
mais.
mas komunistų partijose
kas kita, kaip nukrypimas į so- . rjus ideologinius ir kitus ryšius: si priguli prie Kanados darbi-!
cialdemokratijos pusę. Jei de-' su biznieriais. 
šinieji nesutinka su komunistų ' dešiniuosius lietuvi 
ir Kominterno linija ir savo ' eilėse. Iš čia ir plaukia jų nu- 
pažiuromis artinasi prie social
demokratų, tai nieko nuosta
baus, kad jie reikalauja tokios 
vidujinės tvarkos partijoj, ku
ri duotų jiems pilną 
skelbt savo dešiniąsias, 
demokratines pažiūras, 
zuotis (kurt grupes ir 
jas) partijas viduj del 
žiūrų gynimo.
kartu tokių kuopelių, kurios 
nevaržytų jų jiems privalomu 
partiniu darbu, o leistų but ne
priklausomais nuo partijos ta
rimų ir jos disciplinos.

Paimkim ir palyginkim Ko
minterno ir socialistų interna
cionalo (II Internacionalo) or
ganizacinius principus. Komin- Į s. Quinsigamond Avenue, 
temas, kaip proletarinės revo-1 
liucijos ir proletariato diktatu-! 
ros Internacionalas, jungia vi- j 
sų šalių komunistų partijas į i 
vieną tarptautinę darbininkų 
klesos partiją. Kominterno 
kongreso tarimai privalomi vi- Į 
soms jo sekcijoms. Kas eina | 
prieš tuos tarimus, tas negal i 
pasilikt Komunistų Internacio-Į 
nalo eilėse. O kaip yra “socia
listų” internacionale? Pas 
juos Internacionalas—tar tik 
sąjunga panaši į Tautų Sąjun-1 
gą, tai sąjunga susidedanti iš 
tokių partijų, kurių kiekviena j 
tarnauja savo šalies kapitalis-! 
tams. Su augimu prieštaravi-' 
mų tarp atskirų klesų, pirmoj ' 
eilėj tarp darbininkų klesos ir I 
kapitalistų, su vis platesniu 
darbo masių įtraukimu į re
voliucinę kovą, ne tik stiprėja 
pavienės komunistų partijos, 
bet ir visas Komunistų Inter-' 
nacionalas. Tamprėja ryšiai 
tarp pavienių komunistų parti
jų. Gi su augimu prieštaravi
mu tarp kapitalistinių vyriau
sybių, neišvengiamai auga ir 
prieštaravimai tarp socialde
mokratinių partijų. Antram 
Internacionale negal but ir kal
bos, kad visi jo tarimai butų 
privalomi visoms 2-jo Interna
cionalo sekcijoms. Jei 2-jam 
Internacionale paimtų viršų 
Vokietijos socialdemokratija ir 
po jos įtaka 2-jo Internaciona
lo kongresas priimtų tarimus, 
naudingus Vokietijos kapitalis
tams ir kartu nepageidauja- 
rfius Anglijos ir Francijos ka
pitalistams, tai aišku, kad tų 
tarimų nepriimtų nei Anglijos 
darbo partija, nei Francijos so
cialistų partija. O imperialis
tinio karo metu (1914—1918 
m.) vienos socialdemokratinės 
partijos, klausydamos savo ša
lies imperialistų, šaukė žudyt 
kitas šalies darbo žmones, ta
me skaičiuje ir socialdemokra
tus.

Kaip yra su internacionalais,

ir ak-!
i 

veikė.
Juos atatinkamai pagerbti su-!

Tai palietė ir ninkiškų organizacijų i 
..viii komunistų tingai, sulyg išgalės,

social- 
organi- 
frakci- 
tų pa-

Jie reikalauja

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.
PRIEŠFAŠISTINIO KOMITETO

KURIS SUSIDEDA IŠ ŠEŠIŲ DRAUGIJŲ

SEKMADIENĮ
14 d. Birželio (June) 1931

OLYMPIA PARKE
Shrewsbury,

Visiems aukojusiems vardu 
Kanados Darb. Apsigyn. Ly
gos ir tų apkaltintų draugų, 
kuriuos mes gelbstim iš bude
lių rankų, reiškiu širdingiausiai 
proletarišką ačiū.

Išvyksta minėtieji draugai į I 
Sovietų Sąjungą su susiorgani
zavusia, daugumoj rusų dar- . 
bininkų, grupe į kolektyvą. 
Grupę sudaro 38 nariai. Jie l 
vežasi su savim pirkę per Am- 
torgą įvairių žemės ūkiui rei- Į 
kalingų mašinų.

Tokis darbininkų bėgimas iš 
kapitalistinių šalių paviršuti- ; 
niai pažiūrėjus, atrodo girti
nas dalykas, nes ten padės, 
statyti darbininkų tėvynę. Tik-' 
renybėje, tai turi ir neigtinų ( 
pusių, būtent: važiuoti arba 
atsitrAukti iš kovingų darbi-. 
ninku eilių į jau iškovbtą dan- 
bininkų Šalį, tai yra perdaug 
savo asmens kailio nešimas iš ; 
kovos lauko. Kapitalistiniuo- 
se kraštuose sąmoningi dar
bininkai yra labiau reikalingi, ' 
negu SSRS. Ten kapitalizmas 
nuverstas, o čia jis yra dar 
stiprus ir jo nuvertimui reika
linga daug mūsų pasiaukojimo 
toje kovoje. Ypatingai kada 
eina prie karo tarp dviejų pa- . 
šauliu—kapitalistinio ir komu- 
nistinio. i-

Kitu atžvilgiu, išvykstantie- ! 
ji draugai mums pavyzdys, Į 
kad iš tokių šalių, kaip Kana
da, Jungt. Amerikos V. ir kitų 
turtingų šalių, kur techrfika iš
tobulinta, produktų perviršius, 
o darbininkai badauja arba 
priversti bėgti sau pragyveni- : 
mo jieškoti kitur.

Dabar draugai-ės darbinin- į 
kai, mes netekome iš savo tar-1 
po apie 40 susipratusių drau-' 
gų. Spraga paliko tuščia, o j 
jos užpildymas yra būtinas ir i 
neatidėliotinas. Tad, draugai, | 
subruskime prie darbo, kad 
vieno išvykusio draugo vietą 
užpildytume penkiais naujais 
draugais j mūsų organizacijas. ;

Kostas K.

DYKAI!
Suvis dykai <la- 

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

1219 No. Irving Ave., Desk L. 
Chicago, 111.

UŽSIIMA

Po sekančiu antrašu :

92 RIVER STREET

Kampas Washington St.

S 
fc

į

Mass.
PATERSON, N. J.

H
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Bell Phone, Poplar 7545

PLATINKIT

įj Parduoda geriausios 
sies šviežią mėsą už

3 minusias kainas.

J. Senkey, Žinomas Kumštininkas

ir laidoja ouiniruniu* ant
l Norintieji geresnio pa-
už žemą kainą nuliūdime 

par mane. Pa« mane 
viHokių kapinių kur 
už žemą kainą.

Man garbingai, su 
Washingtone užpatentuoti 
užrakinami atdari langai, 
dulkes sumuša visus iki šiol v 
užraktus. Įsigiję mano 
locks, išeidami iš namų 
galite atsidaryti langą, 
užrakinti taip, kad niekas 
jo atidaryti ir negales įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kari ir eilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų Ua'a'kij (dviejų 
pusių), kai)) dabar langai darfljni. K'.-d ir 
seniausi būtu jūsų namai. p?i( ift.-u lanrų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. I‘o<l* I aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais Šriubukais, kuriuos mes prįsiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
‘nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigif būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti, 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti, 
nėjimui,, kiek naudos turėsite i 
Locks, būtų galima knygą parašyti, 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes .apsaugojau), nes 
sipirkti mažiau, kaip tuzinų, mes 
šiam agentui, 
tuzinas ir persiuntimą mos apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554

M. Seniauskas su J. Senkey.
Ženočių Kvartetas.
Naujosios Anglijos
Geimas “Singelių”

u RA BORUI S- Ų N DEK P A K ER
Ahh Jbm HIUOJ6

tarnavimo ir
valandoje šaukiu1.
jalitr gauti lotus ant
geriausiose vietose ir

1023 M t. Vernon Street 
1*\ iladelphia, Pa.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

c
ISardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast
<r planą automobilio ; mokintcm dienomis -------- ------- ---------, _ .
Mokytojais yra žymūs eksjiertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą p,varantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymae Į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

Uždirba Jums Pragyvenimą

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

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

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

Daagiaasia' Atsidedane ant Rctinoskopišky Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

LUTV1NAS

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

Lutvin’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

čampionatą.
su Ženočiais.

dalyvauti šiame piknike ir

62 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N.J. 
Tel. Trinity 3-8720

Programą išpildys sekančios spėkos:
1. Kalbėtojas draugas Galgauskas.
2. Kumščiuosis
3. Aido Choro
4. Ristynės už
5. Volley Balį

Visų darbininkų būtina pareiga 
paremti tą judėjimą, kuris veda kovą su kruvinuoju fašizmu. 
Kiekvienas centas praleistas šiame parengime bus vinis į gra
bą fašizmui. Gi skaitlingas atsilankymas bus smūgis į antakį 
fašizmui, moraliu atžvilgiu. Tat atsilankykite kuo skaitlin
giausia.
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Puslapis Ketvirtis Penktadienis, Birž, 12,

K

Hans Lorber.

Fabriko Administracijos 
Rūmai

7r ’t" t“*! burną, bet administratorius savo riksmui J Verte J. J. . neda;č prasižiot; . kla
•• —Kas meistras?... Kurio korpuso?..,

(Pabaiga)
Jis stovėjo sugniaužtais kumščiais ir vė) 

atvėrė žiopsančią kruvinai raudoname vei- 
* de burną. Reikalas liko visai šlykštus.

—Nešdinkis iš čia!... Iš kurio korpu
so?... Kas meistras?... Nu!...

Brame Karolis nusistebėjo, kaip šitam 
žmogui ne gėda taip žvėriškai rėkti. Bet 
praslinkus sekundei jis likosi vienas. Vir
šininkas vikriai įsmuko į atskaitomybės 
skyrių, stipriai užtrenkdamas paskui sa
vęs duris. Iš gretimų durų išlindo išsigan
dusi kontoros panelė.. Tarnautojas už lan
gelio staiga nustojo juokęsis...

Karolis Brame buvo jau besiruošiąs nie
ko nesulaukęs išeiti, tik ūmai įkandin jo 
vėl išbėgo viršininkas ir išsigandęs konto
ros tarnautojas. Panelė, stovėjusi pas 
gretimas duris, baikščiai pridengė ranka 
burną.

—Ei, jūs, palaukite. Kur jūs? Ko jums 
čia reikia? Valkiojatės čia—ir manote, 
kad ir gražu. Aš parodysiu kaip reikia 
čia landžiot! Taip tai patogiau!...

Brame Karolis vėl pagalvojo kaip tat 
bjauru, kada nieko negalima padaryti. Štai 
dabar.... Jis nutraukė nuo galvos tik ką 
uždėtą kepurę ir liepsnojančia siela tylė
damas stovėjo.

“Na? dabar jis mane tikrai išgins,”—gal 
vojo jis, klausdamas pats savęs prisispau
dęs prie sienos.

Viršininkas stovėjo visai arti jo. Kon
toros tarnautojas taip pat žiopsojo greto
mis ir drebėjo. “Jis jau daugiau nebesi- 

K arelis

- . LTuo pačiu momentu, kada Karolis Bra
me atsakyman puolė tarnautoją žodžiais: 
“Jūs del viso to kalti, jūs dirbate velnias 
žin ką—paliekate laukt po pertraukos, jūs 
tokie pat, kaip visa kompanija... vagis, 
sukčius, apgavikas, kapitalistas... storpil
vis!”. ..

Skubiai pasirodę direktorius Bezenru- 
teris. Paskutinius žodžius jis palaikė jo 
adresu siunčiant. Jie, be abejo, tiktų jam 
daug geriau, negu kad ubagiškam konto
ros tarnautojui. Direktorius šnibžterėjo:

—Skubiai paruošt popierius! Von! Var
tininkas ateis už jį... gaut iš spintos jo 
daiktus! Popieriai... gyviau... Kas čia 
per žmogus, ponas Pole?

Kontoros tarnautojas žaibo greitumu 
pradingo. Dingo ir panelė pas gretimas 
duris. Dingo ir ponas direktorius Bezen- 
ruteris ir ponas Pole. Brame Karolis pa
siliko vienas. Užviešpatavo rami tyla. Kas 
dabar bus?

Pasirodė sargas ir paklausė ar jis Ka
rolis Brame esąs; jeigu taip, tegu tuojau 
eina paskui jį. Jį išvedė laukan už vartų.

—Palaukit čia. Tuojau atnešiu pinigus, 
popierius ir daiktus. Duokite šen nuo 
spintos raktą.

Brame Karolis linkterėjo galvą ir pada
vė raktą. Teisybė, prieš šitą sakyt nieko 
nebuvo galima. Truputį susimąstė ir 
klausė pats savęs, kodėl jį, rimtai kalbant, 
išmetė. Bet atsakymo į šitą piktoj padč- 
dy esantį klausimą kaž kaip nesirado. Pas
kui vėl pagalvojo: kaip tai gaila, kad nie
ko negalima padaryt. Ir įtūžęs jis nusi
purtė. Pas jį kartu buvo ir baimes. Bi
jojo, kad dabar jam gali priscit ilgai nie
ko neveikt. Kad reiks pasilikt su kortele 
rankoje—kiekvieną dieną ją žiūrinėti—o 
širdy grieš nemaloni muzika, šitie vartai 
dabar užsidarys jam amžinai. Baimė jį 
vis dar persekiojo, ji peraugo didelius ad
ministracijos rūmus, kurie vis platėjo, cli-

Kelrodis: Iš kitur atvažiavę 
klauskite kelio į Uniondale, 

. O tenais rasite ant stulpų 
iškabinėtus apgarsinimus ir 
nurodymus, į kurią pusę va
žiuoti ir suktis, kaip surasti 
Friendship Grange Hall, Lyon 
St. ši vieta visai netoli 
Uniondale, Pa.

Rengimo Komisija.

Detroit, Mich. — žuvo 
$213,000 iš taip vadinamo 
“Miesto Labdarybės Fon
do.” Politikieriai pavogė.

nimui dalyvių nutarė užkviesti So. 
Bostono Mandolinų' Orkestrį, kurią 
vadovauja R. Sidney, 
grama, įvairių žaislų, 
sus atsilankyti.

iš PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH
WORCESTER, MASS.

Priešfašistinio Komiteto susirinki
mas bus antradienį, 16 birželio, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicot St., 8-tą 
vai. vakare. Visi atstovai būtinai 
būkit, yra svarbių reikalų

Org. J. Bakšys.
(138-139)

wilkesTbarr^-pa.
A.L.D.L.D. 43-čios kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 14 birželio, 
po No. 53 Bank St., 9:30 vai. ryte. 
Visi nariai būtinai ateikit, yra labai 
Svarbių reikalų aptarti. Pasisteng- 
kit ir mokesčius užsimokėti, gausit 
naują knygą “Aliejus.” Tat nepa
mirškit ateiti. Taipgi bus ir T.D.A. 
kuopos susirinkimas. .

Sckr. J. Stankevičius.
(138-139)

WI LKES-BAJRRE,PA.
Lietuvių Moterų Progresyvių Drau

gijų yra rengiamas piknikas 19 <1. 
| liepos (July), Valley View Parke.

I prašome vietos ir apielinkės 
_ ; nieko nerengti 

Ppiknlimrn i« 1 ts-1 ‘ūeną, bet dalyvauti mūsų paren- ivCiKciniiLci is- ( gjmc ]’us pUjkj programa, dainuos

Komisija.
(138-139) j

mis ir drebėjo. ‘ 
juokia,”—pagalvojo apkvaitęs
Brame.

Polė vėl užriko: ________ v__ _____ ; ____ ±___ v
.—Sakykite, ko jums čia darbo metu rei- Į dėjo, grūmodami užspaustą savo sunkumu, 

kia? . Kurio korpuso? Kas meistras?,”"
Baigsite jūs tą netvarką pagaliau ar ne! | v .. o____ t

Brame Karolis^ dabar noriai pasakytų, į vartų velkę... Vartai vos-ne-vos atsidarė", 
bet mat, sūkury šito triukšmo jo niekas; ir iš naujai užsitrenkė už jo, Karolio Bra- 
nesuprastų. Jis dukart mėgino atidaryt; mes, nugaros.

( Nieko jis nedarė, nes nieko negalėjo pada- 
| ryt. Įtūžęs patraukė jis sunkią geležinę

Birželio 6 d. Detroito Prieš
fašistinio Komiteto įvyko kon
ferencija. Reikia pasakyti, 
kad konferencija nebuvo tokia 
gera, kokia ji turėjo būti. Kai 
kurios draugijos buvo prisiun- 
tę po delegatą, o kitos nei vie
no delegato neprisiuntė. Tai 
peiktinas dalykas. Kartais 
draugi j o s kritikuoja, kad 
Priešfašistinis Komitetas nega
na veikia, bet kaip jisai veiks, 
kad pačios'draugijos nei dele
gatus neprisiunčia į konferen
ciją.

Draugai, taip ilgiau negali
ma dalykus vesti. Kiekviena 
draugija turi pasirūpinti, kad j Todėl 
ji būtu atstovaujama kitoj Rietuvių organizacijas *• * I t I i v~i n kol- ,li->ltt<r<>i
konferencijoj.
dirbti geresni veikimui planai, i Aido Choras'ir kiti.

Kad ir konferencija nebuvo i 
didelė, bet pasirodė iš rapor-l 
tų, jog Komitetas visgi veikė.’ 
Tik į trumpą laiką surengta' 
dvejos prakalbos ir dabar jau 
rengiamu išvažiavimas, 
žiavimas įvyks 26 dieną liepos, 
Darbininkų Kempėj. Šiame 
išvažiavime bus ir diskusijos 
temoj: “Romos popiežiaus ko
va su fašizmu.” Tad 
rai prisirengkite prie 
kusijų ir išvažiavimo.

Konferencijoj buvo 
ta maža auka dienraščiui “Vil
niai.” Dabartiniu laiku “Vil
nis” randasi labai blogoj pa
dėtyj. Jai reikalinga parama.

D. D. Priešfašistinis Kom.

SHENANDOAH, PA. vyks Minersville, Pa., liepos 1.
Dar svarbu priminti šių ap

skričių bendrai rengiamas pik
nikas 28 d. birželio, Minersvi- 
llės žinomuose pušynuose. 
Čia bus graži programa su 
Shenan. Lyros Choru, “Lais
vės” redaktorius d. A. Bimba 
pasižadėjo dalyvauti ir pasa
kyt prakalbą. Visi žinome šio 
oratoriaus gabumus ir pasi
šventimą darbininkų klasei!

Birželio 3 d., š. metų, A.L. 
;D.L.D. 9-to ir L.D.S.A,-. 6-to 
^Apskričių . bendrai Pildomųjų 
Tarybų laikyta posėdis. Vei
kiančių draugų raportuose 
svarbumas parodyta sekan
čiai : kur buvo stengtasi su
sverti naujos kuopos šioms or- 
ganizacijomįS — dar nepavy- 
kd. Priežastis — baisios be
darbės. Bedarbių Tarybų or
ganizavime, Komunistų • Parti
jos atsiųstas, d. *M. žaldokas 
darbuojasi, šios organizacijos 
tame gelbsti. Dr-gė Šipailie- 
nė raportavo, kad New Phi la. 
bedarbiai nori masinių mitin
gų atvirame ore, bet jie tiek 
suvargę, kad neturi už ką pa
sigaminti nė plakatų. Tai 
draugės iš L.D.S.A. iždo paau
kojo tam tikslui $5.

Taip pat darbuojamasi ir skiriama dovanos. 
Nacionalės Unijos organizavi- 
me. Minersvillėj lokalas at- b«ojasi. Patartina mūsų drau-, 
naujinta. Bet su mainų bran-i^ams’ l<ur>e tame darbuojasi,:

[kooperuoti su d. Raulynaitie-• 
' ne iš Port Carbon. Pa.

A. Arbačauskas.
duoliais keblu; kadangi šioj! 
apielinkėj jau tik dvi kasyklos | 
tedirba. I

Posėdžio dienotvarkyj orga
nizatorius d.. A. žemaitis turė
jo pažymėjęs mūsų spaudos 
klausimą. Kadangi “L.” ir 
**V.” dienraščiai, besigindami 
Aūo oportunistų puolimo, la
bai nukentėjo ir finansiniai; 
“paily Workeriui” taip patį 
reikalinga parama. Tą ap
kalbėjus, radom reikalingu da
ryti žingsnius jų parėmimui. 
Tam tikslui nutarta surengti į 
pikniką šenandorio apielinkėj. t 

1 Diena paskirta rugpjūčio 2.!
Vietą parinkti apsiėmė vieti-į 
niai draugai, kas vėliaus bus j 
pranešta, šio pikniko visas! 
pelnas eis “Laisvei,” “Vilniai”, 
ir “Daily Workeriui”. ,

Draugai darbininkai, žinom,! 
kad šie dienraščiai yra svar-j 
blausias ir galingiausias gink-! 
las kovose atmušimui kapita-! 
listinės klasės pasimojimų i 
mažinti darbininkus badu ir Į 
pasiliuosavimui iš tos pragaiš-i 
ties, žinome, kad tik komu
nistinė spauda veda griežtą 
kovą už darbininkų teises gy
venti. Todėl visais galimais 
būdais ją remkime.

Kitas toks posėdis šių aps
kričių Pildomųjų Komitetų į-;

L

Bus gera pro- 
Kviečiame vi-

Komisija.
(137-138)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 14 birželio, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicot St., 10:30 vai. ry
te. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų aptarti.

Organizatorius.
(137-138)

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki- i "A 

mas bus penktadienį, 12 d. birželio,! 
Kubio svetainėj, 79 Jackson St., 7:30' 
vai. vakare.
rime 
kitus

PHILADELPHIA, PA|
T.D.A. 9-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 15 birželio, Rusų 
Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit ir naujų 
narių atsiveskit. Valdyba.

(137-139)

DETROIT, MICH.
Masinis Mitingas ir Prakalbos

Išaiškinimui reikšmės ateivių re
gistravimo biliaus yra rengiama pra
kalbos trečiadienį, 17 birželio, Lietu
vių svetainėj, 25 ir Vernor Highway. 

, Pradžia 8-tą vai. vakare, 
i kalbėtojai.
i me

Bus geri 
Įžanga veltui. Kviečia- 

visus atsilankyti. Rengia Atei- 
Gynimo Komitetas.

(137-139)

HARTFORD, CONN.
Didelį ir linksmą PIKNIKĄ rengia 

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugyste 
(137-138) i-sekmadienį, birželio (June) 14 d., 

__________ _____ [1931, Lietuvių Parke, Station 24,
SCRANTON, PA. [Glastonbury Line; pradžia 1-mą vai 

a t t-> t on i ~ . i meną. Brangus Broliai ir Seserys!A.L.D.L.D. 39-tos kuopos susirinki- jau geraj žinote, kad Lietuvos Sūnų 
mas bus sekmadieni, 14 birželio pa- ir Dukterų I)raugy .stė visuomet sten- 
prastoj vietoj, tik kitu laiku būtent; giasi sureagti kuo Iriausius paren- 

.?a ’ V • gimus, todėl sulaukus pavasario yraateikit, yra svarbių reikalų aptarti, i rcngjamas ))iknikas ant upės kranto, 
Gausit naują knygą Aliejus. į kur vjsį lietuviai suvažiavę galės 

K. Kubilius. (linksmai laiką praleisti. Bus geriau- 
(I0/-I00) sja orkestrą, kuri grieš įvairius ka- 

nwin^in ; valkus—šokius. Todėl kviečiamo vi-
MELDZIU A151SAUKI1 I sus lietuvius atsilankyti kuo skait-

Visos narės ateikit, tu- i 
apsvarstyti rajono autingą ir 
reikalus,

Org. K. Žukauskienė, i

May 26 liko pavojingai sužeistas , lingiausia, pasimatyti su draugais ir 
William M. Bender ir May 27 mirė, pažįstamais ir bendrai pasilinksmint. 
Jis paeina iš Tauragės parapijos, [ 
Kauno rėdybos. Turėjo 40 metų. 
Girdėjau, kad jo brolis gyvena St. į 
Louis’e. Jo brolis ar gimines, arba J t 
juos žinantieji malonėkit atsiliepti, j Vižv-LKvinK 
nes jo yra pomirtinės apsaugos pa- 11 
likta apie $5,000. George Daley, 
Eredrichson-Watson C o n s t r u ction Į 
Camp, Pittville, Shasta County, Ca- 

llifornia. (137-138)

NEW KENSINGTON, PA.
A.P.L.A. 9-ta kuopa rengia smagų 

pikniką sekmadienį, 14 d. birželio, 
i Martinkaus ūkė j. Prasidės 10-tą 
vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. Bus 
skanių užkandžių, gėrimų ir visokių 
saldainių. Kviečiame visus atsilan- 

; kyti ir pasilinksminti. Komitetas.
(137-138)[

WILKES-BARRE, PA.
1 A.P.L.A. 51-mos kuopos susirinki- i 

cn dacthm n/iAce i,T!as bus‘sekmadienį, 14 birželio, pa-1 SO. BOSTON, MASS. l prastoj vietoj, 9-tą vai. ryte. Įsi- • 
. „ ........... j tėmykit, kad per 4 vasaros menesius i

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo , RUSjrinkimai bus laikomi 9-tą vai. i 
kuopa rengia smagų išvažiavimą : ryte. . Visi nariai ateikit, yra svar- : 
sekmadienį, 14 birželio, Ramanausko bių reikalų. Kurių mokestys užvilk-j . 
farmoj, ' King St., West Hanover, ' tos, būtinai pasimokėkit, kad nelik- čius. 
Mass. Komisija sužinojo, kad ren- ■ tumėt suspenduoti, 
giasi daug svečių atvažiuoti iš kitų j Sekr.
kolonijų, todėl geresniam užganedi- '

PHILADELPHIA, PA.
Apsvarstymui tam tikrų klausimų 

subendrinimui valdybų, yra sau- 
y kiamas susirinkimas šeštadienį, 13 

Isva- (Į. birželio, po No. 995 N. 5th St., 
I 8-tą vai. vakare. Susirinkimas šau
kiamas A.L.D.L.D. su P.D.O.B. Ko
mitetu. Buvusi Bendro Komiteto 
valdyba malonės atnešti knygas ir 
viską reikalingą ir priduoti šiam su
sirinki mui.

Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

Amerikoj JI ir 80 kuopos rengia di- 
j sekmadienį, 14 d. 

birželio, Bur]holm Parke. Bus šauni 
t programa, dalyvaus Lyros Choras, 
j bus įvairių žaislų, lenktynės ir kito
kių įvairumų. Gaus dovanas vaikai 
ir mergaitės, kurie tik bent kuom pa
sižymės šiame išvažiavime. Jauni ir 
senesnio amžiaus dalyviai bus labai 
patenkinti šio išvažiavimo programa. 
Apart visokių žaislų, rengėjai užtik
rina svečiams užtenkamai gardžių 
užkandžių ir gėrimų, 
sus

4svecianis 
....žiu ir 
atsilankyti.

Kviečiame vi-
Rengėjos.

(136-138)

visi ge- 
šių dis-

paskir-

MWI.i

DETROIT, MICH.
Piknikas Spaudos Naudai

Aido Choras 
ką sekmadienį 
Capitol Parke, 
mas parėmimui 
Tikime, kad visi vietos lietuviai dar
bininkai atsilankys, 

' giai laiką praleis 
i bet sykiu ir I — — — -
; karus iki Telegraph Road, arti Sib- 

Sekr. P. Maslaveskas. i ley Rd., ten matysit iškabas.
(137-138) ’ Rengėjai.

rengia šaunų, pikni- 
,14 birželio (June), 
Šis piknikas rcngia- 
darbininkų spaudos.

, nes ne tik sma- 
gražiame parke, 

parems mūs laikraš- 
Važiuokito visais keliais j va-

DETROIT, MICH.DETROIT, MICH.
paimta graži svetainė — 
Friendship Grange Hall, Lyon 
St., Uniondale, Pa.

Tad nepraleiskite šios pro
gos. Vieta labai puiki. Pa
samdyta gera muzika—grajys 
lietuviškus ir angliškus šokius. 
Jauni ir seni galės linksmai 
laiką praleisti ir paremti A.L, 
D.L.D.L. 219-tą kuopą.

Be to, turėsite progą sueiti 
! ir pasikalbėti su draugais ir 

i iš Binghamtono, 
Wilkes-Barre, Scrantono ir ki
tų apielinkių.

Kviečiamu visus vietinius ir 
apielinkės lietuvius darbinin
kus atsilankyti. Bus gerų už
kandžių ir saldžių, lengvų gė- 

’' rimų.

s

DEMONSTRATYVIS SPAUDOS PIKNIKAS

Tačiaus jis jau senai pas mus 1 draugėmis

HFOREST CITY, PA
Puikus Piknikas

s

s

fj Kampas
§ SOUTH

y Telefonas

I

A.L.D.L.D. 219 kuopa 
gia didelį ir puikų 
birželio 14 d. šis pil 
bus vienas iš puikiausių.

rcn-_; 
pikniką !

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe
K. KASPER BARČIENĖ, 

Savininke
L ir Sixth Streets
BOSTON, MASS.*

South Boston 4645-R

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.
« Geriausios rūšies darbą 

*
§ “PERMANENT WAVE”

H

U

<♦>
jei

<♦>

<!>
Pakeleiviams pagaminame valgį ant pareikalavimo.

<♦>

<♦>

MRS. F. GOODMAN-MARIJONA KRAULAITIS<t>

154 Dewey Ave., Great Kills, Staten Island, New York<

>

RŪMŲ KAINOS: vienam $1.00 j naktį;
Dviem vienam rūme$1.50 į naktį.

KELRODIS: Iš visų pusių miesto važiuokite Michigan Ave iki Telegraph Rd. Sukitės Telegraph Rd. po kairei ir važiuokite iki Capitol 
Parkui Ten bus iškaba po kairei pusei—Capitol Daržas. — Bušais, kurie važiuosite, imkite iš miesto nuo Baglay Ave. ir Grand River 
gatves TOLEDO busą, motormanas pasakys, kur išlipti prie Capitol Daržo.

1 tm irti irti irti irti irti irti irti irti irti ww rtWwflWrtw

yra kalbėjęs. šiandien dar
bininkų gyvenime ir kovose 
toks svarbus momentas, kad 
ant kiekvieno lūpų pirmas 
klausimas: “Ir kas bus čia to
liau?” Todėl nepraleiskite šios 
progos. Ateikite ir išgirskite, ■ 
kas bus ir ką reikia daryti.

Beje, šiame posėdyj. nutartai — 
ragint kuopas dalyvauti T.D. j 
A. organo “Defender” vajuje' 
gavime prenumeratorių, už ką!

Drg. Rau- i 
lynaitienė tame smarkiai dar-.

LIETUVIŠKA VASARINĖ UŽEIGA 
s miliutas paėjus nuo Groat Kill Beach, pasi- 

randavoja rūmai ant dienos, savaitės ir ant ilgiau, 
to norite. Tinkama vieta praleidimui vakacijų.

Lietuviškas ir Amerikoniškas Valgis.

r-<

i

“VILNIES,” “LAISVES” IR “DARBININKIŲ BALSO” NAUDAI RENGIA AIDO CHORAS 

Nedelioje, Birželio - June 14-tą Dieną, 1931 m 
CAPITOL PARKE

Daržas atsidarys 10 vai. ryte.— Programas prasidės 1 v. po pietų
ŠOKIAI PRIE PROLETMENO ORKESTROS BUS PER VISĄ DIENĄ.— 

DUBELTAVA ORKESTRĄ

Gerbiami Darbininkai ir Darbininkės! Kiekvienas darbo žmogus turi susidomėti rengiamu spaudos pikniku 
Detroite. Darbininkiška spauda tarnauja darbo liaudžiai, šiandieną mūsų spauda gyvena krizio laikotarpį, o 
paremti mes galime visi, nes tai yra mūsų visų būtina užduotis. Kiekvieną vasarinį sezoną Spaudos Piknikas 
sutraukė daug darbininkų, lodei mes tikimės, kad ir šis piknikas bus vienas iš įvairiausių. Dailės mylėtojai, 
Proletmeno nariai, t. y. AIDO CHORAS duos vieną iš puikiausių programų. Nes choriečiai pasiryžę savo už
duotį atlikti,—gražios darbininkiškos ir liaudies dainos skambės piknike. Programe dalyvaus daug svečių iš 
Chicagos ir kitų kolonijų. Jie pasakys geras PRAKALBAS. Tai bus įvairi programa ir kitokį žaislai. Capitol 
daržas yra labai graži vieta,—didelė platforma šokiams. Lietus nieko nereiškia. Susidomėkite visi darbininkai 
Spaudos Pikniku. Rengkimės visi! Įžanga ypatai 50c. Kviečia visus ir visas Aido Choras.

s
£
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THE YOUNG PIONEER CORNER
How We Joined The Juniors

inning1 came, 
1 _ 2 in our 

Our side was put out

About two weeks after that 
game with the Wildcats, Dave 

| came home from the hospital.
1 saw: his mother on the street

sign. See how many child,- 
ren’s names you can get.

When your petition has 
been filled, send it back to us 
and we wfill give you another.:

■ <..... «■■■■■' i . • *

Puslapis Penitas

We were sitting on the workers when they go on stri- 
bench, watching Lefty, the op-Ike, or fight against unemploy
posing pitcher, mow down our 
batters like a scythe mows 
dow;n hay, when Joe, sitting 
next to me, pops up:

“Say, Bob, how did you first 
hear about the Juniors? How 
did yow come to join us?”

“I can’t tell you the whole a couple of the fellows, 
story now. because these other though, didn’t want to join, 
guys are up. Walk home with “What do we want to join 
me after the game, will you?” them for, anyhow?” said Wil- 
* “O. K. Wait for me at the jie, whose father owned the

1 big store on the corner. “My 
our team won the'fathe?’ '"e that7he’,,’,re a 
was feeling pretty bu”chi.°Jf.!\eda’ and they 11 get 
I started to wlalk

ment. The Junior also fight 
for more playgrounds ;
fields for the teams of the 
workers’ children.

“I think that our club ought 
to become a member of the 
Juniors.”

A couple

And the ball was sent for a ly bruised. We rushed 'him 
long ride very often. But we off to the hospital. I don’t 

j had a great outfield. Could need to tell you that our game 
jnot make a hit thru them, no ] was over. 
! sir.

Take Dave, for instance.!
The minute the ball was hit, j 
he knew just where to run to I 
get it. He could pick a ball] 
off a wall like nobody’s busi-į1 ia,TTaaJJ 
ness. He usually hugged the

JUOZAS KAVALIAUSKAS ■ i
1

as

was 1 
You

us in trouble.”
Well, there was a big argu

ment after that. It seemed as l 
'though most of the fellows si-It 
jded with Willie and we deci
ded not to join.

About a week later, our 
team, the Aces, was going to 

The Cats 
were a fast, hard hitting team

gate.”
“Well, 

i game. 1
good
home with Joe. “You want to 
know how I first heard of the i 
Juniors, huh? Well, it 
pened this way.”

“A year or so ago, I 
playing with the Aces,
remember, we were the champ play the Wildcats, 
stickbailers of the East Side.
A fellow by the name of Dave that lived a couple of blocks 
Jacobs was on our team. t Say, away, 
that guy was the best outfiel
der I’ve ever seen. When a 
ball was hit his way, the bat- 
ter hardly took the trouble to 
run to first, he was so sure 
this guy, Dave, would catch it. 1 

“Dave was a member of the į
Y Juniors then. Of course, most, 

of the fellows on the team1

I don’t think I’ll ever forget 
It was a bright 

Sunday moriling. We didn’t 
have a good field then, like I 

,we have now. We played in 
; one of those narrow dirty 
’streets on the East Side, where 
i the houses shut out the sun- 

had never heard of them. One hght. 
day, when our team was ha
ving a meeting, Dave spoke;
up.

| “Hello, Mrs. Jacobs. Can 
I we come up to see Dave yet?” 

“Sure you can, Bob. He’s 
! feeling much better. Come up 
!tomorrow and bring all his 

l’friends too,” she replied.
The following day, the who- 

’ le gang went up, to see Dave. 
He was lying in bed, with his 
arm in a sling, and a bandage 

ion his cheeck.

sidewalk, and when the ball 
was hit, he would run into the 
street and stretch out a long, 
skinny arm. He would then 
pluck the ball out of the air. Į 

The seventh 
whit a score of 4 to 3 i 
favor, 
one-two-three, and the Wild
cats came up.

“Come on, you Wildcats,” i .
yelled one of their fans fromj,V°H’ . sa! 
the sidewalk.

“A seventh inning rally!
And it really began to look been hurt in the game, 

jas if the Wildcats would begin! “G’ T’ rj' -1 
'a rally. The first man up hit a right, 
dingy little single, that boun-. hadn’t been for that auto, I 
ced right off a fire escape and could of caught that ball ea-iyou the prize, 
just missed the waiting hands sy. 
of our third baseman. A hard ! 
grounder through first 
sent him to third with a 
on first.

The head of the Cats 
ting order was up.

“Send him home, 
“Tie the score.” “it only takes] ‘L 
one to hit it, Fat,” came from! remember

“Gee, Dave, we all missed 
And it wasn’t 

I only true about me. The who
le block seemed kind of down
cast since Dave Jacobs had

Oh, I’m getting along all 
he answered. “If it

The following comrades' 
have answered the last puz
zle correctly. The answer to 
the puzzle was “Stand By 
Workers’ Russia.” Come on, 
the rest of you comrades, get 
on the job and see if you can’t 
win a prize too.

Steve J. Covick, Joseph Si- 
menos, Margaret Mazuran, 
Mamie liarkola, Lennie Sko- 
glund, Helen Islo, Hilma Reg- 
nell, Ania Linia, Anne W. Ba- 
asto, Lillian Burba, Evan Ve- 
cheren, Tony Sarson, Frank 
Yugusich, Rose Permon, S. 
Reajkovic, Doroght Yardis, 
Dan Utjeshjnevich, Varno Ra- 
ntanen, L. Šantala. We also 
received the correct answer 
from J. Per.xisin. But you did 
not send us your full address. 
Please do so right away so 
that wė may be able to send

Laisniuotas 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 j— Main 1417

LIETUV1ŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai , . i ;

Yra didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių .
Išsimokinkite naujausios rūšies hįo-

Every once in a while, a big 
truck, or a taxi would pass 

(through the street, and we 
I had to stop the game and let 

“Fellows, I belong to a club it go through the street.
full name is the Junior Sec- , About eleven o’clock, 
tion of the Labor Sports’ Uni- Wildcats showed up, and we Į 

There are lots of clubs started the game right away.1 
We were up first, and leave!

us to start the garnio i 
right: 3 runs in the first in
ning. We had the Wildcat 
outfielders run ragged.

The Wildcats made one run

on.
like ours that belong to the
Juniors all over the city, and jit to 
in other cities too.

“The Juniors are’t like the
American Legion teams, of the
P.S.A.L. All of the Juniors
are. workers’ children. But!ip their half, on account of an: 
they don’t only play ball.* error by, us. Then the. game

‘ They "'also5 stick up f6r»' the'settled down to a hard fight.

derniškoj, įreingtoj Amato; Mokykloj, 
Bendrašai taikymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas jvairių, rūšių motoru; 
elektrinės sistemos, batarijos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elek
tros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai. * •

Asižvelgiant j bedarbę, mes nu mušėme pilno mechaniško kurso g 
kainą nuo $75 iki $50

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. ryta iki 2 vai. po pietų. į ?

NEW YORK AUTO.SCHOOL f
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

----------------------------------------------------------------- ------  
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account of that : NaSion^l Youth Day Parades I“It’s all on < 

car,” said Jack. “Why do we įbase,
man ahvays have to play on the! Attacked by Armed Police 

mYoimgstown, Ohio
In last week’s corner you 

read all about National Youth 
Day in Passaic, New Jersey, !

Well, ; ”

street, where it’s so danger-' 
bat-,()US? It’s a wonder to me | 

I that more of us aren’t hurt! 
j every day.” i
"Fellows”, said Dave, “you I

_ _____ _____ • what I told you Well, all over the country! 
the Wildcat fellows on the si-'about the Juniors of the La- the young workers and child-j 
delines.____________________ I bor Sports’ Union? Well, the pen gathered in tremendousj

Fatty Goldberg had been Juniors will help us fight for numbers and repeated the 
lacing out to the outfield all i uiore playgrounds. You know splendid demonstration of Pa- 
day, but each time some Ace; the < „ 
outfielder got in the way, and playgrounds 
prevented him from reaching because our parents^are^poor, j 
first. This time he gritted his į 
teeth, and gripped the broom; 
stick that served as a bat. “1_

, 1 i I don’t get on base this time, I 
jl’ll be a monkey’s uncle.” ! 

Whack! Fat leaned on the’

Fat.

city doesn’t build any'ssaic. 
where we live, icefull

F or

But it was not so pea- 
anywihere else.

in Youngstown, Ohio,
- iBut if we put up a fight, and ! armed police and National' 

demand more playgrounds, j Guardsmen attacked the mee- ■■ 
If' and free baseball gloves and ting, rode thru the demonstra-

I bats and balls, then they’ll tors on horseback, trampling 
'have to give them to us., I women and children. They
! “What do you say, fellows? shot into the crowd. Twenty 

j first ball pitched for a two' Don’t you think we ought to five were wounded, including 
.bagger. The men on second ' join the Juniors?” , iten cops.
iand third with the score tied j “Gee, ’---- -------—ri
and none out! jus get real baseball fields?^ 1

By this time, the watchers,1 asked Fatty, 
crowding the sidewalk and!ha™ L0 

jeven the fire escapes and ^in-!and tl ucks- and we won ‘ have 
dows of the houses on bothj 
sides of the street, were al-] 
most blue in the face from yel-1 b to. 
.. ..... Kv This ti

Gee, will the Juniors help j These demonstrations were 
; primarily in protest against 

asked Fatty, “Then we won’t the government’s warprepara- 
> have to be afraid of ,the cars Hons. We demanded that all 

war funds be given to the un
employed. We demanded

i

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—-Šaltis. Jis ne tik sunkiausias
Bet tie, kurie vartoja po plačią ■ligas Įvaro, bet ir j grab* paguldo. 

Amerika pagarflojuaius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolC prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
J?5 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALčtO) 1

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Ave.

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

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper 5-®7f6

■K—WCTJMiBWi WALL" IL F’

20 metų jubilejaus-201
PIKNIKAS!

Kirsdami pinigas su savo adresu, Bžrašykite:
FRANK A. URBAN PHARMACY ; '

151 METROPOLITAN AVKNUBS, BROOKLYN, N. Y.to play in the dirty street.
“Well, what did you fellows Free Food and Clothing For 

» do ?” w asked Joe.! The Children of The Unem- 
By this time, we wfire almost ’ ployed.

Į The Youngstown shootings 
I'will not daunt us They can’t 

blind our eyes by gunsm.oke!
We’ll continue fighting for 

what belongs to us!

AČ, žemiau pasirašęs, siunčiu VIEN'A DOLERĮ, už kurį malonttdt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.ling encouragement to their 

favorite team.
The next man up, Shrimp, 

į the Cat’s shortstop, was a bat
ter to be depended on in a 
pinch. He calmly walked to 
the plate and picked up the 

■stick.' From the sidelines ca- 
1 me the shouts of his friends. 
I “Line it out, Shrimp. A hit 
:now and we win. Save us a 
I lick, Shrimp.” This from his 
; fellow team: mates.

The short stocky batter gla
red at the pitcher, and spat 
on his hands. Two balls, both

at my house.
“What do you think?” 

said. “The whole club joined 
the Juniors. That’s how I 
came to join.”

“Do you ever see the other 
fellows who used to play on 
the Aces?”

“I saw 
week, 
star 
Stars.

Vardas—
No.--------

Mienvaw—

__Street or Avenue
—, Stata--------------- ’

Have you seen our new ma
gazine? It’s called The New 

only last Pioneer. And it certainly is 
“He’s the j a Jim dandy! Why don’t you 

the Red jsubscribe for it?

1OE=3OC6Dave
’ I replied.
outfielder on the Red :subscribe for it? Fill out the 

They’re the team we,blank below and send it to 
next week. His arm is! The 

all fixed up now 
w.atch that guy. 
outfielder.

fe

THE COLLECTED WORKS OF

LA

Liepos-July 4 Dieną, 1331
Štate

m b.ojas

DR. H. MERDLOWITZ

Dalyvaus vietiniai ir iš toliau d,arbininkų chorai, kurie 

revoliucinėmis dainomis linksmins tūkstantinę minią

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

šįmet turime progos daryti žaislus “LAISVĖS” pik
nike dėka tam, kad Ulmer Parkas, kur “L.” piknikas 
bus, yra žymiai padidintas. »

ŽODIS M DR.
A

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Jau sukako dvidešimts mėty, kaip “Laisvė” leidžiama 
Jubilejinio ap vaikščiojimo iškilmė įvyks

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

Dabar laikas atsiliept. >-
Šiunmi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

his stiek vi-! What We foin® T® D®!

His arm is j The Nev/ Pioneer, Box 28 
and you just: Station D, New York, N. Y. 
He ain’t an’ Do This At Once I

He’s a streak of.

20 d. prie 
to let these boys'ppp n?nio Pušyno g.

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

Worcester, Mass., su Norwood, Mass.,

LOŠ VOLLEY BALL GEMĄ

egg-shaped j ‘ ’ Name..........
against the! .n J ~ ~ „ i Address....

that showed I ? waat «ett them freelQity.............
! and will try to get more peo- :J_________

writes a com-

A p

mMmNmMMm

Naujus šokių Kavalkus Grieš Dvi Orkestrus

Pagarsėjusi Prof. Retikevičiaus Orkestrą
— i r —

Wm. Norris (Norušo) 8-niy Kavalky Orkestrą

nn roller i I want to subscribe to the i 
only magazine thr\t fights for!

jthe worker’s and farmer’s •3 
children. 1 am 
50 cents for a y

g too wide were passed up The; sed įightning. 
| next ball seemed just right tojs]<aįesp, 
R Shrimp. Stepping in to mcet-M <______
| the ball right in front of the 
fl plate, he swung 
S ciously. 
[ The speeding 
a ball, silhbuetted 
| bit of blue sky 
| between the tops of the ten- ,,J ement houses, looked to the (; I-0 help me, ,

spectators to be no larger than radc Joe Simeros in answer to ; Blilkss
Į a our story about the mne Ne-1

Out of the mass of people 1 ?ro?,,oy who are facing dcath !
S that crowded the outfield, a in ... ; Geni
H speeding figure was seen lea-' us ^ee e same way. j

ning into the air. It was j Jye iei'!Se •
Dave. And let me tell you,'c ie 110 °^-rC1 ^eason I^an tl ailklciil 19^1 ’.ALo 
that fellow could run! He Mat they are Negioes and un-įKUiS ir krisdamas 
had been hugging the side-! en]P!oyed\ .are idarbininkui Banaičiui

, walks, but now, with his eye] Petitions to all the children ■ j kl(lvikirl a?ji 
glued on the tiny speck netitions and have all Itcnas. Banaitis nuve
above him, disregarding the jthese „p. ‘ . , . . A lir-nrirmn
autos and trucks that passed, ]your friends and 
he sped on, straight down the! 
center of the street. i

I The wind carried the ball' 
a little off its course. It loo-; 
ked to Dave as though it were | 
going to hit the building on his 

i right, and he cut in towards 
the sidewalk again.

“Honk, Honk!” Too late! 
iDave was sqarely in the path 
] of an automobile. With a 
screeching of brakes, the auto 
crashed into the outfielder, 
throwing him on his arm ag
ainst the curbstone a couple 
of feet away.

When we picked him up, 
jDave was badly hurt. His 
I arm was broken just below 
'the elbow and he was severe

Darbininkių i

lūžo iT.m- 
balkis nu-

2220 Avenue J, Brooklyn. N. Y»
TEL.. MIDWOOD 8-9261

A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original edition 

Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y,



Puslapis šeštas ' Penktadienis, Birž.12, 1931VIETINĖS ŽINIOS Pirmas Didelis Išvažiavimas
Forest Parke

Kapitalistai ir Jų Tarnai 
Atvirai Mobilizuojasi 
Karui prieš Sovietus

Kiekviena Kultūrinė Liet. 
Darbininkų Organizacija 
Turi Pasiųst Delegatus į 
Sekmadienio KonferencijąJau beveik visai atvirais 

grūmojimais karo prieš Sovie
tų Sąjungą skambėjo prakal
bos Amerikos kapitalistų, fa
šistų ir įvairių šalių konsulų 
bei diplomatų laike bankieto, 
kuris buvo surengtas New Yor- 
ko Bankininkų Kliube pereitą 
trečiadienį. --,v. _ t .
suruoštas pagerbti svečią i J.u’> .° kas, k,tas, ur,te ,s:
Georgesa Theunisa, buvusį !r,nkt* įei Pa?.k,rt; delegatu. ,
Belgijos ’ minister) pirmininką'^ konferenciją, kuri bus lai- 
ir Tarptautinio Prekybos Rū- ko™. ateinant! sekmadieni, 
mo ex-prezidentą. Bankietą|| Dirželio 14 d., living aza
jam iškėlė 1YY.Y.Y 
Nacionalė Pilietinė Federaci
ja, kurios valdyboje yra ir 
Matthew Woll, vice-preziden
tas Amerikos Darbo Federaci
jos.

Tos iškilmės pirmininkas 
Ralph Easley rėkė, kad So
vietų Penkmetės Planas, sulig 
kurio jie taip sėkmingai plėto
ja savo pramonę, tai esą “kru
vina programa;”, jis šaukė į- 
kurti tarptautinį komitetą iš 
visų kapitalistinių šalių patrio
tų ir išvien stoti prieš sovieti
nį pavojų. Buvęs Amerikos 
ambasadorius Vokietijai, Ge
rard melagingai deklamavo 
apie “vergų darbą” Sovietų ša
lyje, apie savo išmislytą ten 
“baisų žmonių skurdą.” Bet 
tas “žmonių gerovės” apašta-!

Kada skaitote “Laisvėje” 
šaukimus į kultūrinių darbi
ninkiškų organizacijų konfe
renciją, tai tie atsišaukimai 
yra kreipiami j jus, lietuvių 

'darbininkų kultūrinės organi- 
Tas' pokniriiuvo I zaci-»os> k“°Pos. y t t. 
pagerbti 

Theunisa,

Prekybos Rū-j^P™^
-Dilius. ie tą I . i

fašistinė Amerikos i svetamėie, loth St. n living
Place, New' Yorke.

Nariai A.L.D.L.D., Darbi
ninkių Susivienijimo kuopų, 
chorų ir kliubų, žiūrėkite, 
kad jūsų komitetai atliktų sa
vo pareigą, taip kad jūsų or
ganizacija turėtų savo atsto
vus minimoj konferencijoj. 
Komitetai turi būt atsakomin- 
gi už delegatų pasiuntimą į 
jąja.

Tai bus pirma tos rūšies kon
ferencija visoj Amerikos isto
rijoj. Apie jos svarbą galima 
spręst kad ir iš to, jog tai kon
ferencijai jau išanksto atsiuntė 
pasveikinimo k a b I e g r amas 
Tarptautinė Sąjunga Proletari
nių Rašytojų ir Menininkų 
(kurios centras Sovietuose), 
Sąjungą Vokietijos Darbinin-

Sekmadienį, birželio (June) 
14-tą dieną yra rengiamas 
smagus išvažiavimas visų trijų 
East New Yorko kuopų; jis 
rengiamas Forest Parke bend
romis pastangomis A.L.D.L.D. 
185-tos kp., L.D.S.A. 111 kp. 
ir L.D.S. 13 kp. Programos 
išpildyme dalyvaus Maspetho 
Lyros Mišrus Choras ir Vyrų 
Choras, kurie beveik kiekvie
nam didesniame parengime 
linksmina mūsų publiką savo 
žavėjančiais balsais. Išvažia
vime taipgi bus vienas mūsų wood) 
geriausių kalbėtojų; kalbės 
bedarbės ir kitais bėgančiais 
dienos klausimais.

Todėl visi ir visos būkite ne- 
dėlioj Forest Parke; pasiklau
sysime dainų, išgirsim gerą 
prakalbą ir pakvėpuosim tyru 
pavasario oru.

Širdingai kviečia visus
Rengimo Komisija.

ir laimėjimas šia- 
delei “China Tea

Važiuokite Grand

neužmiršite lyriečių, bet daly
vausite jųjų piknike.

Beje, bus 
me piknike 
Set.”

Kelrodis:
Street gatvekariu iki Garrison 
Avenue. Išlipę eikite po deši
nei pusę bloko, ir ten rasite 
pikniko vietą.

Pikniko Komisija.,

SUSIRINKIMAI
Extra Mitingas
Liet. Darbininkų 40 Kuopos

Visi nariai Lietuvių 
Susivienijimo 40-tbs kuopos (Ridge- 

) būtinai ateikit * 
šios kuopos susirinkimą 
birželio (June) 14 d., lygiai 10 vai. 
ryte, 
Draugai, nevėluoki t 
bių

Darbininkų

j nepaprastą 
sekmadienį,

Degulio

reikalų.
147 Thames St. 
yra labai svar-

Valdyba.
(J 38-139)

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 7057Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MOLLYN’S

Rinkliavų Dienos
Scottsboro Bylai

sekmądienį 
d., Tarptau- i 
Apsigynimas 
ir Brooklyne 
tai yra die

las nei žodžio netarė už milio- į kiįkų Revoliuciniu Rašytojų ir 
nūs visiškai apleistų ir badau-'Artistų, panaši Vengrijos dar- 
jancių bedarbių Amerikoje. Uininku organizacija ir kitos. 
Belgijos ex-ministeris Theunis Per įa konferencija bus pa
ragino visas šalis sudaryt vie- daryta pradžia laisvai sąjun- 
ną frontą prieš bet kokius ta- gaj darbininku kultūriniu ir 
vorus iš Sovietų Sąjungos ir į- ap§vietos organizacijų, 
kalbinėjo,kad bile kokio biznio ančiQ tokias dirvas, kaip 
varymas su Sovietais tai esą. bininkiškos literatūros, teatri- 
drūtinimas raudonųjų ir pra-(nio men0> muzikos, šokiu, 
gaištis kapitalistinei tvarkai. sportlb dramos, gamtamokslių, 
Amerikos Darbo Federacijos savitarpinio lavinimosi ratelių

Per tą konferenciją bus pa-

šeštadienį ir 
birželio 13 ir 14 
tinis Darbininkų 
turi New Yorke 
savo Tag Days; 
nos aukų rinkimo su dėžutė-! 
mis gatvėse ir vaikščiojant po 
namus. Tos aukos yra skiria
mos apgynimui devynių negrų 
jaunuolių nuo mirties elektros 
kedėje„ ___ ____
darbininkės yra šaukiami vei
kliai dalyvauti tose rinkliavo
se, kurios yra būtinos šiam la
bai greitam reikalui. Dėžu
tes aukas rinkti Brooklyne yra 
gaunamos komunistų sekcijos 
raštinėje, 61 Graham Ave.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kiki

lius rengia didelį pikniką .sekmadienį, 
12 liepos (July), Klashus Clinton 
Parke, Maspeth, N. Y. Prasidės 2 
vai. po pietų. Grieš gera Retikevi- 
čiaus orkestrą. įžanga 50c Kviečia
me visus rengtis dalyvauti mūsų pik
nike. Komitetas. •

(138-139)

MASPETH, N.~Y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

kimas bus penktadienį, 12 birželio, 
j po No. 54-07—69th Lane, 7:30 vai. 
vakare. Draugai ir drauges, visi at
eikite ir naujų narių atsiveskit.

Sekr. O. Cibulskienė.
(137-138)

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

Pranešimas Moterims
I Šį meta turime geriausias Ferma- 

IŠRANDA VOJIM AI ; dos. Kurie atsilankysite, gausite ge- . • i • • j   __ X ! _ 2 --. —
•---------------* !

l’ASTRANDAVOJA didelis ir šviesus j aią kainą, 
kambarys kampiniam name. Yra j kas savaitę.

visi parankumai, atskiras įėjimas, i go jame ir sugarbiniuojame už vieną

; rą, teisingą patarnavimą už prieina- 
Specials turime 4 dienas 

Nukerpame arba išmaz- '

Visi darbininkai ir 1 Matyt galima nuo 2 iki 8 vai. vaka-i dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

,a į Urmu Traukite j Lyros
Choro Pikniką Šeštadienį

. re. Mrs. Braniškienė, 47 Scholes St., , 
kampas Lorimer St., vienais trepais, 
Brooklyn, N. Y. (138-140)
Kambarys už Žemą Kainą 

Pasirandavo,ja fornišiuotas kambarys 
už $8 j menesį. Elektros šviesa, 
maudynės ir atskiras įėjimas.

J. SVELAINIS
2810 E. 23rd St.,

Shecpshead Bay, N. Y.
(134-139) ’

578 GRAND STREET
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos 
BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI

vice-prezidentas Woll, lieda
mas krokodiliaus ašaras del 
Sovietų darbininkų ir valstie
čių “vargų,” ragino Tcapitalis-

ir kt.
Kurie mėgstate girdėti dai

nas, dalyvaukite šiame pikni-
NORIU SUSIPAŽINTI su vaikinais, 

ne senesniais 35 metų. Aš esu 27

Telepbone, Stagg 8-9110 >.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla.

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę p ėraiti krinsit.—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 I 
mokintis barberystės amato. Galit I 
išsimokinti į trumpą laiką ir vėliau j 
padaryti gerą pragyvenimą. M;.~. ; 
mokiname barberiauti 
plaukus kirpti. Pilnas 
Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER 
612—10th Ave

Mes | 
ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St. 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

PETRICK
221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SP1NDULIU DIAGNOZA
GAZO ANESTETIKA

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

tik susitarus.

JONAS STOKES ’
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma-. 
rion St., kam p. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.vv kjv< U I vv nA j 11 j XX • JI • .

Naujoj vietpj 
studija daug 

Z jig ' £eriau rengta,
todėl paveikslai 

f fir1*** padaromi kuo-4
i W Uu. puikiausia.
r * Nufotografuo-

J» ir numai*a' 
\ĮmmkJVwBr/ v°Ja visokius 

paveikslus Įvai- 
riomis ' spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Kiekviena kultūrinė bei pu- 
i siau kultūrinė lietuvių darbi- 

tinį pasaulį vienytis prieš SQ- ninku organizacija iš New 
vietinį pavojų, pradedant Yorko, Brooklyno, Maspetho, 
tuom, kad nepirkt jokių dirbi-1 Newarko, Jersey City, Eliza- 
nių bei medžiagų iš Sovietų > betho, Cliffsidės ir kitų arti- 
Respublikos. jmų kolonijų būtinai turi at-

Visų tų fašistinių gaivalų siųst savo delegatus į šią kon- 
prakalbose buvo pabrėžiama ferenciją. O kurios draugijos, 
mintis, kad kapitalistinis pa- chorai, kliubai bei kuopos ne- 
saulis turi išvien susimobili- galėjo ar negali per susirinki- 
zuoti ir narblokšt Sovietų Są- mus išrinkti delegatų, tai jų 
jungą. Kiekvienas kalbėtojas komitetų nariai bei paskirti 
sužiniai melavo, būk Sovietai draugai privalo atstovaut savo 
esą kalti del dabartinio pašau-. organizacijas toj konferenci- 
linio krizio. Tie kalbėtojai ži-.joj.
nojo, kad buržuaziniai laikraš-Į Delegatai gi, nepavėluokite, 
čiai tuos jų tauškalus išspaus-, Konferencija 
dins ir tuom kurstys tamsės- 10:30 vai. dieną.
nius bedarbius ir darbininkus! ---------------------
prieš Sovietus. j DAILY WORKERIO

Tarp “gerbiamųjų” svečių PARAMAI PARE 
buvo ir tokie elementai, kaip, ---------
Boris A. . Bachmetjev, Kerens-j Komunistų Partijos 
kio valdžios ex-ambasado- Sekcijos 4-tas vienetas 
rius, konsulai Pietinės Ameri-; vakarėlį su užkandžiais “D. 
kos respublikų ir įvairių euro- Workerio” paramai, sekma- 
pinių šalių. įdienį, 14 d. birželio (June),

Visa iškilme atrodė, kaip ko- 61 Gra'ham Avė., Brooklyne. 
kia karo taryba prieš Sovietų Pradžia 3-čią vai. po pietų.

Visi “Daily Workerio” rė
mėjai turėtų dalyvauti šiame 
parengime.

“Daily Workeris” dabar 
randasi labai sunkioj padėtyj, 
ir todėl, vietoje kur nors kitur 
praleisti laiką ir pinigus, ge
riau būti šioj pramogoj, pa
svarstyti savo klasės reikalus, 
palinksminti ir sykiu paremti 
“Daily Worker}.”

Rengimo Komisija.

n ’ , . , p K . I metų,, atvažiavus iš Bostono. Evelvn
i ke, nes dainuos net 6 choiai . | Chestnut (česnauskiūtė), 450 S. 5th

jungą.

O kurios draugijos,

išvien susimobili-! galėjo ar negali per susirinki-

prasidės lygiai

šeštos 
rengia

Sąjungą.
Ne veltui Amerikos Komu

nistų Partija šaukia darbinin
kus mobilizuotis prieš imperia
lizmą ir gręsiantį karą, ypač 

• masiniai prisirengt prie Pir- 
mOsioš Rugpjūčio, priešimpe- 
riaįistinės demonstracijų die- 

' nos. O tokiam prisirengimui 
y?a šaukiama konferencija bir
želio 25 'd., ketvirtadienio va
kare, Manhattan Lyceum sve
tainėje, 66 East 4th St., New 
Yorke.

Visos darbininkiškos lietu
vių organizacijos, būtinai 
rinkite savo delegatus į 
konferenciją.

1S- 
tą

Extra Mitingas
Liet. Darbininkų 40 Kuopos

Visi nariai Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 40-tos 
kuopos (Ridgewood) būtinai 
ateikit į nepaprastą šios kuo
pos susirinkimą sekmadienį, 
birželio (June) 14 d., lygiai 
10-tą vai. ryte, Degulio sa
lėj, 147 Thames St. Draugai, 
nevėluokit, yra Jabai svarbių 
reikalų.

Valdyba. .
(188-139)

Aido Choras, Sietyno Chęras, i st., Brooklyn, N. Y. 
Pirmyn Choras, Ukrainų Cho- ~ 
ras, Lyros Vyrų Choras ir Ly
ros Mišrus Choras. į j

Kurie mėgstate šokti, irgi 
dalyvaukite, nes Retikevičiaus 
orkestrą grieš vėliausius lietu
viškus ir amerikoniškus šokius 
iki vėlai.

Šis piknikas, kur galėsite iš
girsti dainų, pasišokti ir su J 
draugais pasikalbėti, įvyks šeš
tadienį, 13 d. birželio (June), __ 
Feldman’s Parke, Maspethe. - 
Pradžia 4-tą vai. po pietų.

Lyros Choras niekad neatsi
sako paremti darbininkiškas i 
organizacijas; tad mes mano
me, kad draugai ir draugės

(136-138)

DR. 1 Z. PEARSON 
CHIRURGAS DENT1STAS 

Patogiame Centre 
23 Flatbush Avenue

Priešais Eox Teatrų 
PHONE, NEVINS 8-7515 
Virš 15 metų IJrooklyne. Pa
tyręs gydvme bo skausmų. Visi 
vcliatisi įtaisymai. Moteriškė 
nata rnautoia.
X-Ray. Veltui Pasitarimas

Žemos Kainos 
Lengvi Išmokėjimai 

Ofiso Valandos-■!' A. M. iki 
8 P.M. Ketvertais ir subato- 
mis — <) A. M. iki ■(! P. M.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Grahorius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIKEKTORIUB

išbalzamuoja ir laidoja numirusio* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenua 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

LIETUVIS

Norintieji 
natinio pat ar-

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 884?

navlmo

iem i|

ir už

kaina

nuliftdhno va

landoj, kau ki
lis I»hh:

GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

I el.: So. Boston 0304-W

Naujoku Cigaru
JONO ARBA

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS
Petras Naujokas CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
-----------------------—- . jį

Y S:9, Fotografas
- 214^Be<Uord A ve,, Brooklyn

' ’"V ^recnP°l9-7831

' • J'•• Studija hrpo^ųnc. •• Ateikit persitikrinti

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Lcvandauskis)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Teismabutyj Supjaustė 
Moteriai Veidą ,

David Klein teismabutyj , 
Brooklyne supjaustė savo pa- ■ 
čiai veidą britvos geležėle,! 
kurią turėjo paslėpęs. Jis teis-Į 
man buvo atvestas iš kalėjimo! 
surakintomis rankomis. Bet 
teismo metu paprastai paliuo- 
suoja kaliniams rankas. Klein 
tuom ir pasinaudojo, keršy
damas savo moteriai, kuri rei
kalauja persiskyrimo. Kalėji- 
man jis pateko už vagystę. 
Moteris, kuri yra viešųjų mo
kyklų mokytoja, sako, kad jis, 
vesdamas ją, užslėpęs, kad bu
vo vedęs kitą moterį, su kuria 
neturi persiskyrimo dar ir po 
šiai dienai. ’ i

« ATVESKIT!
Jauskitės Maloniai

Didesnėj ir GeresnėjNAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY ISLAND, 

Boardwalk prie Stillwell Av.
Rūbams Šėpute Sezonui Kambariai
Visam Sezonui iO’iO 4 asmenim—$20-$25 

i DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS 1
Roof . Garden—Gyninaziumas—Saulėtas Balionas—Garo Pirtis

Namų Maliavotojai ir Dailyfe
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydės (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
Arba Telcfonuokite:

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

'■a’-- .m'. ..a'*’ n>
■ ■ .-J ■

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

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 naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .................................................... 60c., per paštą "

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

65c.

Mes

229

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 gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




