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KRISLAI
Keršija Partijai.
Vieni Kalba, Kiti Boiko

tuoja.
Mes Pasitikime Drau

gėms Darbininkėms.
Tokia Politika Tik Paro

do Jų Tikslus.
Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

Centro Biuras yra išsiuntinėjęs 
Agitacijos Fondui aukų rinkt
ino blankas. Aną dieną ALD- 
LD. kuopa iš Riverside sugrą
žino blanką ir bjaurią fašistinę NUTEISTI MIRTIN JAUNUOLIAI NEKALTI*

x rezoliuciją prieš komunistus. 
‘ Vakar Centro Biuras aplaikė 
tuščią blanką iš Chicagos nuo 
ponios 31. Strazdienės varde 
Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje 9-tos kuopos. 
Ir tartum jausdama darant di
delį prasižengimą prieš revoliu
cinį judėjimą, Strazdienė paste
bi : ‘‘šitą mūsiį, nusistatymą jūs, 
gali but, išaiškinsite antiparti- 
niv nusistatymu—tai jusą va
liu.“ • ;

Pati pasakė teisybę. Kitaip 
šito nusistatymo negalima išsi
aiškinti. Pirmu sykiu Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Ame 
rikoj istorijoj atsirado kuopa, 
kuri paskelbė boikotą komunis
tinei įstaigai. Tai aiškus pa
rodymas, kur Strazdienė ir ki
tos jau nuprogresavo. šiandien tybes, kad jos nebijotų Ispa- 
jos paskelbė boikotą Komunistų nijos respublikos ir kad pil- 
Partijai, rytoj turės eiti toliau: naį pritikėtu 
prie socialfašistų bei fašistų. 1 
Tokia klasių kovos logika. Ku-1 
rie spjovė komunistams, tie vi-į Gi naujpji valdžia ! 
suomet pasibučiavo su social-j pirmam manifeste pareiš-l^a, kad jis jieško 
fašistais arba fašistais. kad privatiška nuosa- glaudos Francijoj.

ISPANIJOJ PASKELBTA BURŽUAZINE FXTRA’
RESPUBLIKA, BET KARALIUS NE 

ATSISAKO NUO SOSTO MADRID. — Ispanijos 
naujoji kapitalistų valdžia 
skelbia, kad ji laikysis visų 

'Sutarčių, padarytų su po- 
Ispanija? Socialistai Padeda Kapitalistams Įsteigti Savo piežium. o Ispanijoj kata- 

Diktatūrą ir Sukriušinti Darbininkų Judėjimą; Barcelona] llkų.baz"yęi,a ,yra d,aeįęs 
Paskelbta Darbmmkij Respublika ‘reakcijos ir monarchijos.

---------  i Miestuose Barcelonoj ir 
išsitarimas, kad Barcelonos i Seville paskelbta karo sto- 
darbininkai paskelbė savo ! vis prieš darbininkus. Ko- 
valdžią, kad ten komunistai į munistų bruzdėjimas auga 
labai smarkiai veikia. Gi į po visą šalį. Komunistų 

'Madrido naujoji kapitalistų į Partija šaukia darbininkus 
valdžia tuojaus prakeikė! steigti savo klasės valdžią. 
Barcelonos valdžią ir ketina ;----------------

J ‘ Gi” karalius ’ Alfonsas i.šsi-1 Bllddj Rusteiką

MADRID.—“Revoliucinė” 
buržuazija su Zamora prie
šakyje yra galioj Ispanijoj. 
Zamora jau atsišaukė į viso 
pasaulio kapitalistines vals-

naujai val
džiai.

savo nešdino iš Ispanijos. Sako- i Qmnfnna Pack ura
reiš-|ma, kad jis jieško prie- DmClOIId FdfcKyre

XXXVY, -uu «___ ___ Bėgda- į V. R. Minisleriu
ivybė bus pilnai apsaugota, mas jis išleido pareiškimą, į
Vadinasi, kapitalistai pasi- kad jis 
griebė galią ir varde respu- kad jis tikisi 
blikos įsteigė savo diktatu- sugrįžti, L_. 

'______ ___ x___  ________ . v .
Isnaniio8 socialistai ofi- kruvinasis Alfonsas pra- jnojo.augšta vieta. Jis tapo 
Ispanijos soc a su o • u;evo i<nfi įqm narip į paskirtas vidaus reikalų mi- ciahai jeina i kapitalistinę so aiev(h į<au jis jam pade- j1 . . .

valdžią ir padės jai sukriu- sugrįžti ant sosto, 
šinti darbininkus, kurie po i ~ Naum 
Knmnnist.il Partijos vado-i HallJOS

Bet Strazdienė ir jos šalinin
kės apsigauna, jeigu jos mano, 
kad keršydamos Komunistų 
Partijai, jos ims ir sulaikys 
mūsų partijos kovą už darbi
ninkų klasės reikalus. Gerbia
mosios, tik todėl, kad jūs atsi
sakote remti komunistus, kad 
jūs finansiškai boikotuojate 
mūsų partiją, tai manote, jog; Komunistų Partijos vado- i naujus

« mes atsižadėsime savo bolševis- vybe> bandytų tęsti revoliu-: Revoliucijos Argentinoje 
tinių principų? Jei taip mano-!cy įr nuvertus monarchi- Į BUENOS AIRES.— 

f te, tai tik parodote, jog jus ne-, ’ 1
suprantate komunistų ir 
principų. .
kotuodamos Agitacijos Fondą, | 
kuris jau senai įsteigtas kovai ^a, tai nėra jokios abejonės. j džią. 
nrinš f n q i 7. m n ir vnrvmni Irnmii-: aj •____ y« _ v, _____

ciją ir, nuvertus monarchi- j

Bėgda-1

neišsižada sosto, I TZATTATAO r
‘ ‘ i greitu laiku i KAUNAS.—-Pagahaus pa- 

kuomet “mano j sėjusį fasistinį budelį 
žmonės susipras.” Pabaigo- j Rusteiką Smetona apdova-
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i nisteriu, vieton rezignavu
sio Aravičiaus.

Budelis JRųsįteika iki šiol 
buvo buvo kriminalės poli
cijos direktorius ir atsižy
mėjo kruvinaisiais darbais

1° viesPata-. gentmos kabinetas rezigna- prįe§ darbininkus ir valstie- 
! čius.Jūs manote, kad boi- vlmą. . . vo. Kraugerys Uriburui

O kad darbininkai bruz-; bando sudaryti naują val- 
v. Tuo tarpu iš provin- 

prieš fašizmą ir varymui komu-, Ateinančios žinios tikrus j ei jų eina žinios, kad spėkos 
?XnedaSnkųI jūStpaPimšitė1iYykiu® s?Pį-. Tik vY.ien?Į j sakiai grupuojasi naujai 
už gerklės Centro Biurą’ ir pri-1 vietoj kažin kaip piasliauze i evoliucijai 
versite jį atsisakyt kovos prieš = 
oportunizmą, prieš ištižimą, už - 
apvalymą mūsų judėjimo nuo 
svetimo elemento. Ir vėl apsi- j 
gaunate. Centro Biuras kaip Į 
varė, taip varys partijos dar
bą; kaip vykino, taip vykins 
Komunistų Partijos Centralinio 
Komiteto liniją mūsų judėjime.

Jūsų paskelbtas boikotas kaip 
tiktai patvirtina 
poziciją. Kaip 
kaip pavojingas 

, mui dešinysis 
kuris galvatrukčiomis vystosi į 
socialfašjzmą. Jūs jau atvjrai 
sakote: neremsime Komunistą 
Partijos, boikotuosime, kol Par
tija eis savo keliu!

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ DARBININKŲ 
ORGANIZACIJAS DELEI GELBĖJIMO NU

TEISTŲ MIRTIN NEGRŲ JAUNUOLIŲ
Centro Biuro 
tiktai įrodo,I 
mūsų judėji- 

oportunizmas,

Jeigu organizuoti darbininkai neateis greiton pagel- 
bon, tai Alabamoj 8 juodveidžiai jaunuoliai bedarbiai bus 
nekaltai nužudyti liepos 10 d. Turime tuos jaunuolius 
gelbėti. Tyrime dėt visas pastangas, kad atmušus val
džios rankas nuo jų gyvybės. Kaip diena aišku, kad jie 
nekalti. Prieš juos sudarytas kruvinas suokalbis, idant 
sukiršinus juodveidžių mases prieš baltveidžius.

Mes turime parodyt solidarumą su nuteistais mirtin
__ i jaunuoliais. Jie yra mūsų darbininkų klasės nariai. Juos 

/ ;__________ • .; i bosai nori nužudyti, idant padalinus juodveidžius ir balt-
Puskutiniame sklokos susirin- • veidžius darbininkus

kime Brooklync Strazdienės ir Mūsų lietuvių darbininkų organizacijos turi veikti, 
jos šalininkių vadas Butkus kai- - -■ - - - -■ -

Smarkus Bedarbių • 
Bruzdėjimas Kanadoj;
OTTAWA, Kanada.—Bal. 

15 d. skaitlinga bedarbių 
delegacija iš visos Kanados, 
kurią suorganizavo Kana
dos Darbo Unijų Vienybės 
Lyga, pribuvo ir reikalavo 
valdžios įvedimo bedarbių 

į apdraudos sistemos. Prem
jeras Bennett atsakė, kad 
jokios apdraudos valdžia 
neįves ir veltui bedarbiai to 
reikalauja.

Montreal, Kanada.— Bal. 
15 d. įvyko didelė bedarbių 
demonstracija. Policija dar
bininkus puolė ir 15 vadų 
suareštavo.

Sudbury, Ka^nąda. — Bal. 
15 d. įvyko milžiniška be
darbių demonstracija ir su-sann nKių vaoas dulkus Kai- įAmerikt Komunistu Partijos Lietuviu Centro Biuras at- a.f .01V demonstracija ir su- 

bejo uz bmkotavimą visų musų j .v ir i visus klasiniai šamo -i įkirtimas su policija. Daugrevoliucinių organizacijų, mūsų sisauKia j visas organizacijas ir 1 visus Klasiniai sąmo-i . , Pnliciin nmi
dienraščių “Laisvės” ir “Vii- dingus darbininkus šituo svarbiu reikalu. suareštuota. roncija nau-
nies,” Agitacijos Fondo, Komu- Kiekviena organizacija, kiekviena kuopa, kiekvienas dojo „ugniagesius demęn- 
nistu Partijos ir tt. Gi ioio i kliubas bei choras tuojaus turi priimti protesto rezoliu- stracijos sudaužymui.nistų Partijos ir tt. Gi jojo i kliubas bei choras tuojaus turi priimti protesto _____
šalininkai kolonijose, matote, Įciją prieš bandymą nužudyti nekaltus jaunuolius ir pa
jau vykina tą boikotavimo pro- siųsti ją Alabamos valstijos Governor B. N. Miller, 
gramą. Tas tik parodo, kad Montgomery, Ala. 
skloka daug toliau nuvažiavo,
negu kai kurie iš mūsų draugų • vejc|^iu organizacija, šauks bendro fronto konferencijas 
arčiau prišliaužė prie socialfa- jaunuolių. Lietuvių darbininkų organizacijos
šizmo, negu tūli galėjo įsivaiz-' ^uri pasiųsti delegatus ir sumobilizuoti visus savo narius 
dinti. K j kampanijai už jaunuolių gelbėjimą.

-------- Trečias, Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas paima
Mes jokiu budu netikime po-. tuos jaunuolius ginti teismuose/ Tai be galo didelis dar

niai Strazdienei, jog LDSA. |bas. Pasidarys milžiniškų išlaidų. Reikia paremti'T. D. 
9-tos kuopos visos narės prita- A. finansiškai. " ■"
ria sklokos politikai. Mes tiki
me, kad yra draugių, kurios ei
na su Komunistų Partija, ku
rios nieku būdu nesutiks prisi-

Geriausia siųsti trumpą telegramą.
Antra, Lyga Kovos Už Negrų Teises, revoliucinė juod-

stracijos sudaužymui.
Winnipeg, Kanada.— Bal. 

15 d. bedarbių demonstraci
joj dalyvavo apie 10,000 
darbininkų. Susikirtime su 
policija šeši ' darbininkai 
sunkiai sužeisti. Daug su
areštuota.

Ketvirtas, Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo lietu
viškos kuopos turi savo susirinkimuose svarbiausiu klau- 

ucouwiw |simu pastatyti gynimą nuteistų mirtin 8 negrų jaunuo- 
dėti prie komunistų priešų. Į _ i.
tas drauges mes atsikreipiame. . > w „
Toms draugėms mes sakome: kaltų jaunuolių gyvybę.
kovokite prieš boikoto šalinin- ščyrai kovojame už absoliutišką juodveidžių lygybę.

A.J.V.K.P. Liet. Fr. Centro Biuras.

Lai visas mūsų judėjimas susirūpina šita kova už ne- 
Įrodykime darbais, kad mes

kės.

šovė Arklį, Nušovė žmogų 
MONTREAL, Kanada. — 

Bal. 14 d. policija nuspren
dė nužudyti arklį, kuriam 
koja buvo nulaužta. Paleis
ta kulka į arklio galvą pe
rėjo ją ir pataikė į galvą 
Maurice Robert, kuris sto
vėjo <už 25 pėdų nuo arklio. 
Nelaimingas žmogus staiga 
mirė.

,buvo melagingai paskelbus, 
j kad jie prisipažino prie kal- 
jtės. Tai buvo padaryta su 
i tuo tikslu, kad sukelti gau
ją prieš nekaltus jaunuo
lius.

Dabar Paaiški, kad Nuteisti Mirtin Jaunuoliai visai Nedaly-' skb.ti ^ekšai ^advokatai 

vavo Muštynėse su Baltveidžiaisj Merginos iš Sykio Liū~ ginti kaitinamuosius išdavė 
dijo, kad Šitie Jaunuoliai Jokio Užpuolimo ant Ju Nedare juos. Jie reikalavo, kad 

-------------- jaunuoliai prisipažintų kal- 
BIRMINGHAM, Ala. — ko nežinodami, kas atsitiko tais, tai gaus tik viso am- 

„ ‘ » visos Jr būdami visai nekalti, pa- žiaus kalėiima. Bet ir vėl
sa-

TARPT. DARBININKŲ APSIGYNIMAS 
SAKO, KAD PRIEŠ NEGRUS JAUNUO- i 

LIŪS SUDARYTAS SUOKALBIS

Po plataus ištyrimo visos;ir būdami visai nekalti, pa- žiaus kalėjimą. Bet ir 
padėties, Tarptautinio Dar-kiliko traukinyje važiuoti jaunuoliai nepasidavė ir 
bininkų Apsigynimo advo-'toliau. Bet štai Paint Rock ;kė, kad jie nekalti, 
katas Allan Taub ir distrik-1 traukinys sustoja ir neužil- j 
to organizatorius Douglas’go jį apsupa ginkluota gau- 
McKenzie pareiškė, kad tie ja baltveidžių. Jaunuolius 
aštuoni juodveidžiai jau-i iškrapšto iš traukinio ir vi- 
nuoliai bandoma nužudyti j sus suima, 
suokalbio keliu, kad visi jie ’ 
yra nekalti, 
kad tie jaunuoliai visai ne
dalyvavo muštynėse, kurios Tie devyni juodveidžiai 
įvyko tarpe juodveidžių ir; jaunuoliai tapo suvesti į 
baltveidžių tame traukiny-į į<rūva įr pastatyti prieš 
je. ; merginas —Victoria Price

i ir Ruby Bates, gerai žino
mos prostitutės. Abidvi jos 
pareiškė, kad nė vienas iš k iva5 ]iQd . 
tų devynių vaikinų nieko J

x>vw v*., v<**. xjvv,. joms nedarė ir kad jos jų
Willie Robertson, 1? metų, visai nematė. Tiktai' atva- na, kad prieš tuos, jaunuo- 
vienas iš nuteistųjų, vienų žiavus į Scottsboro, po poli- liūs sudaryta bjauri konspi-. 
vienas įlipo į traukinį ir iš-1 ei jos ir gaujos prievarta, racija, 
buvo vienas, kol atvykus į tos merginos sutiko liudyti dyti nekaltai. 
Paint Rock, Ala., gauja gin-Į prieš jaunuolius ir apkaltin-! • 

įkluotų žmonių jo nenuėmę. 
| Jis visai nematė nei mušty
nių, nei merginų.

Clarence Norris, 19 metų, 
ir Charles Weems, 20 metų, 
įlipo į traukinį išeinant iš 
miesto ir krūvoje buvo ta
me vagone, kol nebuvo už
pulti ir nuimti ties Paint 
Rock. Jų vagonas buvo 
arti traukinio galo. Toliau 
į priešakį jie matė daugiau 
žmonių važiuojant, tarpe 
kurių buvo' ir baltveidžių, 
bet nematė jokių muštynių.
Olin Montgomery, iš Mon-, 

roe, Georgia, 17 metų, vie-! 
nų vienas buvo vagone ir' 
nieko nematė. Ozzie Pow- i 
ell, 16 metų, taip pat vienų 
vienas važiavo ir nieko ne
žinojo apie muštynes, 
nebuvo suimtas ties Paint 
Rock.

irVieną Bjauriai Sumušė
Grūmojo Nulinčiavimu
Matydama, kad iš suokai- 

jbio niekas neišeis, policija 
paėmė Clarence Norriš, su-

S A —V v \ ,4 V A k .J A JA ••'iv •• • 1 • — *

Dabar paaiški, Pirmo.Merginos Išteisino'daužė iki nesąmones ir pa-
inlini visai np-• Jaunuolius sakė: “Jei tu neliūdysi prieš

Visai Kiti Mušėsi
Muštynės įvykę trauki

niui išbėgus iš Chattanooga, 
koVo 25 d., 10:45 vai. ryte.

kaltinamuosius, tai atiduo- 
[sime gaujai tave nulinčiuo- 
ti.” Tiktai po to Norris su
tiko liudyti taip, kaip rei
kalauja policija. Dabar jis 
sako, kad jis bijojo žūti 
gaujos rankose, todėl suti-

Vadinasi, aišku- kaip die-

Jie bandomi nužu-

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šaukias į vi* 

T .. . . . c v sus darbininkus ir jų‘ orga-Jaunuoha. Bjauria. Sumuš-. nizacijas it- su 
ti, Kad Prisipažintų įne paJgelba jaunuolių

Gadsdeno kalėjime jau-’mui. Jie biedni, jie neturi 
nuolius bjauriai sumušė, nė cento. Jų tėvai taip pat 
idant privertus juos prisi- j neturi nė cento. Vienatinė 
pažinti. Bet nė vienas ne-!jų viltis, tai Tarptautinis 
prisipažino, nors policija j Darbininkų Apsigynimas.

1 ti juos užpuolime ant jų.

NUTEISTI MIRTIN JAUNUOLIAI ŠAUKIAS PRIE 
SAVO MOTINU, KAD GELBĖTŲ JŲ GYVYBE 

IŠ MIRTIES NASRŲ
Septyniolikos metų juod- 

veidis jaunuolis Heywood 
Patterson, kuris yra nuteis
tas mirtin su kitais septy
niais savo draugai, rašo sa-

perkeltas į Kilby kalėjimą. - 
“Likite sveiki ir laimingi; 
Jūsų sūnus, Heywood.”

1

kol
vo tėvams:

“Mano brangūs mamyte
Matė Mušantis, Bet Neda- ir tėtuši: Šiuo laiškeliu pra

nešu jums apie savo dabar-

Andy Wright, kitas 17 
metų jaunuolis, rašo savo 
motinai:

“Brangioji mamyte: '
“Tik apie jus vieną mąs-; 

tau, sėdėdamas čionai kalė
jime, mano brangi mamyte. 
Jie nedavė man teisingo tei
smo. Jie nužudys mus ne- 

te, kad išgelbėti mane nuo j kaltai. Jūs žinote, kad aš 
nužudymo nekaltai. Mamy- ■ nedaryčiau to, kas manpri- 
te, daryk viską, kad išgelbė- j metama. Jie suėmė mane 

! nekaltai. Kuomet perkels

Jyvavo
Roy Wright, 14 metų, An-.h’ apie su> 

dy Wnght, 17 metų, Euge-!^ ^.gs 
ne Williams ir Heywood,D kite visk k tik u. 
Patterson buvo gen drau-1 -
gai iš pat kūdikystės, visi I 
bedarbiai. Jie nusprendė1 
jieškoti darbo ant laivo tf savo^ sūnų" 
mieste Memphis. Jie užli- «Mes neturėjome teisingo'! vėl jums para-
po ant paskutinio vagono, geismo. Stengkitės, kad jei- šysiu. 
kuriame buvo žibalas. Jie * - - - - ' —-
matė, kad apie 12 juodvei-; 
džių ir septyni baltveidžiai 
mušėsi ant pirmutinio va
gono. Jie matė, kaip balt
veidžiai buvo priversti iš
lipti. Kuomet traukinys 
pradėjo labai išlėto eiti tar
pe Stevenson ir Paint Rock, ko aš nesu papildęs.
tie juodveidžiai irgi išlipo, žinote, kad delei to man 
Gi šitie visi jaunuoliai, nie- skauda širdį. Aš būsiu

Jieigu iškovosite naują del mū
sų teismą, kad jis būtų per
keltas kitur. Dėkite visas 
pastangas, kad čia atvykus 
ir bandžius gauti naują tei
smą, kitaip aš busiu nužu
dytas liepos 10 d.

“Aš esu kalėjime už tai, 
, Jūs

“Nuo jūsų sūnaus, Andy.” 
Andy Wright pradėjo dirb

ti dar 10 metų amžiaus bū
damas. Septyni metai at
gal neteko savo tėvo ir bu
vo priverstas padėt motinai 
šeimyną užlaikyti. Tai 
pestingas ir darbštus 
kas. Darbo neteko keli 
nėšiai atgal ir dabar jo 
kojo.

Knmnnist.il
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KOVON PRIEŠ TEISMIŠKĄ MASINĮ 
LYNČIAV1MĄ!

Sovietų Kooperatyvų 
Augimas:

Pasak raporto, kurį išda
vė Sovietų Sąjungos Cent- 
ralinės Naudotojų Draugijų 
Sąjungos prezidentas A. Ze
lensky 15-tam visos Rusijos 
Sovietų Kongrese, nuo 1924 
metų padaryta didelis pro
gresas Sovietų kooperatyvų 
judėjime.

1924 metais tik 8 nuošim-

tus Lietuvių Susivienijime 
Amerikoj, pagalios prisiė-

Du Patersono Darbininkai, Kaltinami 
Žmogžudystėj, Nebuvo Arti 

Pikietavimo Vietos

NAUGATUCK, CONN.
Žiupsnelis Žinių iš Mūsų 

Veikimo

A.L.D.L.D. 75-ta kuopa bu- 
i vo surengusi prakalbas su pro- 
'grama. Koncertinę dalį išpil- 
idė Vilijos Choras iš Waterbu- 

» rio. Prakalbą pasakė drau- 
įgas KriauceviČius iš Brookly- 
!no. Jisai savo prakalboj luk- 

• išteno darbininkų klasės reika-
• Allan Johnson rašo “Dai-jSavo revoliucinio veikimo Jus’ Publikos susirinko nema- 
ly Workery”, kaip Paterso- j Amerikos darbininkų judė- žas būrcbs-

jo organizuoti savo darbi- i . . ■ t .
ninkiška susivienijimą—Su-Parodo^^ad Šilko Audimo Fabrikantai Bando

r Nužudyti Penkis Darbininkus Delei Jų Kovingumo 
Darbininkų Klasės Judėjimesivienijimą Lietuvių Darbi

ninkų. Prieš šį darbinin
kišką susivienijimą didžiau
siu išsiutimu veda kovą fa
šistai ir socialfašistai. Jų 
tai kovai karštai pritaria ir 
klerikalai. Visos reakcinės 
spėkos eina išvien prieš 'Su
sivienijimą Lietuvių Darbi
ninkų. Bet nežiūrint visų 
priešų puolimų, į naują, dar
bininkišką susivienijimą 
stoja lietuviai darbininkai.

Fašistams ir socialfašis- 
tarns skundžiant valdžiai, 
čąrterio išgavimas susitruk- 
dė, bet anksčiau ar vėliau 
jis bus išgautas, ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
pataps didele ir galinga lie
tuvių darbininkų savišalpos 
ir kultūros organizacija, ku
ri visais žvilgsniais tarnaus 
darbininku klasei.

• Allan Johnson rašo “Dai-.savo revoliucinio

no šilko audimo fabrikantai !jime nedalyvavo muštynėse 
sudarė suokalbį nužudyti j net laike aštriausių Passaic

Pasitaikydavo, kad baltųjų go veda pakaria, bei sude
gina po 'du tris negrus iš sykio; bet daugumoje atsitiki
mų baltieji niekšai galabijo pavienius juo,daspalvius. Tai čiai gyventojų buvo prisidė

ję prie kooperatyvų judėji
mo, gi su vasario 1 d., 1931 
m., jau buvo 61 nuošimtis. 
Narių skaičius padidėjo nuo 
7 iki 55 milionų; kapitalas 
nuo 16 milionų iki 900 mi-| 
lionų. Kooperatyvų krautu
vių skaičius nuo 37,000 iki 
158,000. Smulkmeninė biz
nio apyvarta nuo 1,100 mi
lionų rublių 1924 metais iki 
13,000 milionų rublių 1930 
metais.

Biznio apyvarta naudoto
jų kooperatyvų ir valstybi
nė prekyba siekė 95 nuošim
čius visos šalies prekybinės! 
apyvartos. Tuo būdu gali-| Kovo 29^1. įvyko pirma De- 
ma sakyti, jog privatinis stroito ^darbininkiškų organiza- 
kapitalas likosi visiškai 
naikintas prekyboj.

yra nelegalia lynčiavimas.
Bet dabar Ąmęrikoj prasideda legalis (“teisėtas”) ne

grų žudymas po daugelį iš karto.
Paskutinėmis dienomis Scottsboro, Alabamoj, apskri

ties teismas padarė mirties nuosprendį prieš aštuonis ne
grus jaunuolius, iš kurių tik vienas vyresnis kaip 20 me
tų. Toks jau nuosprendis gręsia ir devintam, Roy Wrigh- 
tui, 14 metų berniukui. Ir nusmerktiems nužudyt skir
ta liepos 10 diena.

Del ko baltoji buržuazija pasiryžo suspirganti elektros 
kedėje tuos devynis tamsiaspalvius jaunuolius? Būk tai 
del to, kad jie tavorinio traukinio vagone išžagę dvi bal
tas mergaites. Bet šis kaltinimas yra melagingas ir ty
čia sugalvotas. Tai kazionas pasiteisinimas, kuriuo pri
sidengdami’ baltieji padaužos iki šiol lynčiuodavo negrus 
ir sauvališkai, be jokių teismų.

Tikroji priežastis, kodėl baltųjų biznierių ir buožių 
teismas pasmerkė mirti minimus negrus jaunuolius, vi
sai nėra apgynimas baltųjų • moterų lytinės doros nuo 
juodaspalvių. Ta mirties ištarmė jiems padaryta, kad 
gąsdint ir teismiškai terorizuot minias negrų darbinin
kų ir vargingųjų farmerių; kad atgrąsint juos nuo dėji- 
mosi į Komunisįų Partiją ir į kairiąsias, revoliucines 
darbo unijas išvien su baltaisiais.

Pradėdama masinį negrų lynčiavimą per teismus, bur
žuazija stengiasi pabrėžti, kad jinai yra pasiryžus išlai
kyti negrus darbo žmones vergijoj arba pusiau vergijoj. 
Už stojimą į klasines darbininkų organizacijas, už daly
vavimą streikuose ir net už reikalavimą paprastų “de
mokratinių” pilietiškų teisių kapitalistai ir dvarininkai 
pietinėse valstijose, todėl, jau nesitenkina leisti vien pa
laidoms baltųjų gaujoms galabinti negrus. Jau ir patys 
teismai imasi to budelystės darbo. Jie mato, kad šie kri- 
zip laikai, neapsakomas negrų darbininkų ir skurdžių merikoje, kurį kontroliuoja 
fdrmerių suvargimas, ypač pietinėse valstijose, varu ver
čia juodaspalvius jieškoti išeities per kovas ir bendras šia svarbią rolę ir lietuvių’^au-

Gegužines Apvaikščiojimas

Vilijos Choro dainos yra 
darbininkiško turinio, tai labai 

kad choras dainuoja 
> dainas. Bet

DUUCllv: DUOKcllUĮ 11 HZ, U-tVy bl Į lie L IclliW dobi ictuoiu 1 ddbdib gerRl kad C
penkis darbininkus, kurie i streiko kovų 1924 ir 1927 darbininkiškas 
kovingai veikė laike streiko. Į metais ir laike . Patersono čia reikia pasakyti dar žodį ki-

Pereitą vasario mėnesį streikų 1928 metais, nors tą apie Vilijos Chorą.
darbininkai, dirbanti Urban visuose tuose streikuose jis į - ... - - 
....................... Ne tik ka*! jis . ........

nedalyvavo susikirtimuose, būrelis choristų, kuris užėmė
šilko audinyčioj, nusprendė 
paskelbti streiką prieš ne
pakenčiamas darbo sąlygas. 
Mat, jis sulaužė sutartį .su 
Nacionale Tekstilės Darbi
ninkų Unija, pareikšdamas, 
kad jis nieko bendro neturės 
su unija.

Nuo streiko pradžios iki

buvo vadas.

.. Kas sa
ko, kad progresyvė darbinin
kų dalis neturi jaunimo, tai 

Tasai gražus

bet net jo neapkaltino nei 
policija, kuri tėmijo jo vei
kimą per beveik 20 metų.

Lieb yra revoliucionie- j 
rius. Jis žino, kad naudo-1

veik pusę Linden svetainės, 
yra didžiumoj jaunuoliai. Tai 

i reikia pasakyti, kad čia atei
ties žiedas. Tas Vilijos Cho
ro atsilankymas turi būti geru 
pavyzdžiu tėvams, kurie gyvė

jimas spėkos prieš individu- na Union City ir Naugatucke. 
alus nėra gera priemonė Taip reikia pratinti jaunuolius 

kla- h’ jaunuoles į veikimą, į kovas

• Tėvai darbininkai turėtų ži- 
- . v . noti, kad jūs esate darbo žmo-

pasiliuosuos visose salyse, ^a(] jflSy rankos yra pūs- 
kuomet sujungs savo spė-. lėtos nuo darbo. Gal būt jūs 
kas, kuomet milionai, darbi- ir nesužiniai einate prieš dar-

° už tuos nasb reikalus. Jūs
,/ i tai darote eidami į bažnyčią, 
daiktus, kuliuos jie paganu- ■ versdamj savo sūnus ir dukte-

. Bažnyčios 
jų pavagia. dainos ir gaidos yra priešin-

Patersono darbininkų iš- gos darbininkų reikalams. Ten 
naudotojai deda pastangas, i kžipitalistų klnsės reikalai^ gi- 
. , A , ‘ i . narna, ju dainos gieda uz is-
kad nužudyti tuos penais naudotojų reikalus. Jie neve- 
darbininkns. Visi darbinin-j^a darbininkus į kovą prieš 
kai turi stoti į pagelbą jų'naudotojus. Jie žada darbi- 
apgynimui. ininkams tik užgrabinį gyveni-

jmą, o patys sau puošia palo- 
--------------- | cius>

paliuosavimo darbin.
vasario 18 d., kuomet Urban s^s į- vergijos Jis žino kad darbininkų klasės reikalus, 
buvo užpultas jo požeminio darbininkų kikse tik tuomet'
pasaulio priešų, streikierių 
pikietavimas ėjo ramiai ir 
sėkmingai. Kadangi ta dir-
btuve maža, tai ii pikietuo— pipku suprasdami savo spė- bininkų klases reikalus, vadi— 
tojų retai kada buvo dau- ka kartu kovo ‘ ......
giau kaip puse tuzino dar- ( 
bininkų. t na ir purjuos parazitai nuo‘ris eiti į bažnyčią.

Vasario 18 d., ryte, Urban 
atvyko automobiliu prie sa
vo dirbtuvės. Iššokęs iš au
tomobilio, bjauriausiai keik
damas tris pikietuotojus, 
Lieb, Katzebuck ir moterį 
Gershonowitz, puolėsi prie: 
Gershonowitz ir pradėjo ją! 
kumščia mušti. Gershono-i 
witz, serganti chroniška šir- ( 
dies liga, nesenai turėjus dvi • 
operacijas, rankomis užsi-j Argentinoj slaptai leidžia- 
dengė savo veidą, kad apsi-; mas lietuvių komunistų grū- sai yra paprastas

' ' ‘ i ’ pės dvisavaitinis 1 a i k r a š tis darbininkas, seniau dirbo prie

iCijų konferencija išdirbimui 
Į planų, kaip tinkamiau ap- 
į vaikščioti pasaulinę darbinin
kų kovos šventę—Pirmą Ge
gužės. Konfefeixijoj dalyva
vo apie 80 organizacijų, ir ta
po išrinktas komitetas atliki
mui įvairių darbų sąryšyj su 
Gegužinės apvaikščiojimu. Vi

-sos organizacijos yra ragina- 
Amenkoje Į mos padaryti oficialius tari

mus savo susirinkimuose daly
vauti demonstracijoj. Yra jau 
kelios dešimtys kuopų, unijų 
lokalų, bedarbių tarybų ir tt. 
nusitarusių dalyvauti. Iš lie
tuvių organizacijų, dar tik, ro

dosi, yra nusitarusios Oficia-:octwfevu^ 5 sekamailiai. dalyvauti dvi, tai L.D.S.A. i Kuomet jis perstojo ją muš- U.^o«

pa-

Fašistai ir Kataliky 
Susivienijimas

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimas 
pasiskelbė, kad jo turtas j 
jau siekia milioną dolerių.

Tokios didelės organizaci
jos, kaip minėtas klerikalų 
valdomas susivienijimas ir 
Susivienijimas Lietuvių A- of’icia- ■ saugotų nuo jo smūgių

_ ’ TZ .... . • « v

Bedarbiai Bruzda Argentinoj Draus:a5 Vilkas Sunkiai serga
Draugas Vilkas gyvena savo 

namelyj ant Scott gatvės. Ji- 
dirbtuvės

cemento maišymo.
daug metų dirbo

. ___ ___ _ ______________ t „. Apie 8 metus dir-
1 pamatė fabrikantą Urban ųr laukų, darbininkų nustodami bo prie varnišiaus virimo, čia

v . _w _ _ . A ~ _ . 1 I,. . , -T j. -i . 1 CIO V apie uvucuuiu paucų . uauj, no.’■ fašistai ir socialfašistaų lo- 17 ir lo0 kuopos. Bus ir. dau- iti, moteris pakele galva ir Į Kas diena tūkstančiai miestu dirbtuvėj.
— _ _ . - _ * — - _ / I ■ “ i /» T • T i T T • v

Taip pat 
čeverykų

7,
organizacijas su revoliuciniais baltaisiais darbininkais, politiniam*" gyvenime. Abu L- J.9 _ balanųzip įvyks has~ Į gulintį ant šalygatvio; krau- darbo atsiduria skurdo ir ba-'jam ir sužalojo sveikata, šian- 
vadovybėje Komunistų Partijos ir Darbo Unijų Vieny- susivienijimai didžiumoje Į ece 'XT’enCjot bus r<b‘as bisM b^° iš J° §’alvos- d°, Jias!‘.uose; Buenos/Aires dien tas darbininkas jau kapi- 

------ J dninku Rpfi t I g ?;• • i i •/ Kpli nrnctnkoi onqireno-e vv tūkstančiai stovi kas ry/as prie. ta lįsti nes sistemos auka. Jauctaibininkų. bet į nOrtuota galutinai, ką komite- Keli pi astpKai apsn engę vy- „ , ., . , . rh, <„iii invm1 i«i_bes Lygos. Išnaudotojai supranta, jog, kapitalizmo kri
zini aštrėjant, negrų darbininkų veikimas klasinėse ko
vose turės vis didesnės ir didesnės reikšmės. O kad už
kirst tam kelią, tai kapitalistinė valdžia prie govėdiškų 
lynčiavimų (taipgi buržuazijos organizuojamų) prideda 
ir valdiškus, teismiškus lynčiavimus.

Bet valdančioji baltoji lynčiuotojų klasė nepasieks sa
vo tikslo. Pagrindais pačių skaudžių ir vis dar aštrėjan
čių gyvenimo sąlygų, minios negrų darbininkų ir farmų 
varguolių bus kas kartą labiau priverstos grumtis už pa- 
či| savo gyvybę, išvien su baltaisiais proletarais ir pus- 
proletariais. •

•Ton bendron kovon vienus ir kitus organizuoja Ame
rikos Komunistų Partija. Jinai reikalauja, kad pietinė
se valstijose, kur negrai sudaro daugumą gyventojų, turi 
būt leista negrams ir valdyti tąsias valstijas. Komunis- 
• "9 • • • • 1 ---

susivienijimai
susideda iš darbininkų. Bet į portuota galutinai, ką komite- 
kaip vienas, taip ir kitas po-1 tas yra nuvaikęs nuo pereitos 
litiniai atkreiptas prieš dar- konferencijos, L:1.’-.’ 
bininkus. ' L

Romos Katalikų Susivie-
nijime kunigai ir jų pakali-1 neturi išsirinkę delegatų, turi

airha du‘jisai guli lovoj.apie metai lai- 
aliuosuoja. ko.

fabrikų, o į darbą 
ar tris, o keliatą 
todėl, kad pakeičiant darbiniu-į Dabar reikia klausti, ar 
kus esti sėkmingesnis išnau-, gauna tas draugas ką nors iš 

. Laukuose alkani be- tų kompanijų, kurios jo svei- 
darbiai keliauja stotis nuo sto- katą iščiulpė ir darbininką pa
ties, kaimas nuo kaimo, kai liko bejėgiu? Ne, nieko ne- 

■ kur užeidami apiplėšia san-Įgauna. Jiems darbininkas rei- 
, piauna avis kalingas tol, kol gali daryti iš 

savaites kad apsigynus nuo bado, už 
sumušta ką su policija esti kruvinų su

sirėmimų.
Kada pasklido gandai apie, „ ... 

Lieb, Katzebuck ir mote- bedarbių vežimą į Europą Avė-, temos, 
ris Gershonowitz tuo jaus Hanėdos komendantas Rosasco —1

rai bėgo nuo tos vietos. Ger
shonowitz priėjo prie Lieb 
iT Katzebuck, kurie stovėjo 
apie penkiolika pėdų toliaus. idojimas.^ 

į Katzebuck svaiguliavo nuo 
kai varo klerikališką politi-! neatidėliojant tai padaryti ar- smūgių, kuriuos jam uždą-

ba pačios valdybos dalyvauti, ve tie vyrai, kurie atakavo dilius""krautuvei 
Turiu pažymėti, kad de- -- * _ _ - .

monstracija prasidės tik iš vie
nos vietos: tai yra nuo Ferry

keliai maršavi- 
mo ir t. t. Konferencija įvyks 
Ferry svetainėj, 10-tą vai. ry- 

Kurios organizacijos dar

ką, mulkina ir išnaudoja lie
tuvius darbininkus, kurie 
jame priklauso.

SLA. organizaciją išnau
doja fašistai ir socialfašis
tai savo priešdarbininkiškai _ būti 12-tą vai. diena, 1 Gegu-
politikai.

Nežiūrint, kad kartais fa
šistai ir klerikalai pasisako 

' " ‘ ’ btai ir su jais einantieji baltieji ir juodaspalviai darbinin- vieni prieš kitus žodį kitą 
kai kovoja už tokią negrų tautos apsisprendimo teisę ne- bet kadangi ju tiksias yra 
paklausomai va dytis nuo baltųjų Amerikos kapitahstų bendras-mulkinti lietuvius 

WT bUS Pwah-nt- darbininkus, ginti kapitalis- 
v.i ^i.»u pro etarine tinę tvarką>’tBai jie s'eikina 

s ui ošti taisiais •., • i / j j ♦ t t •

lynęiavimus negrų tose valstijose, kol toliau proletarinė 
revoliucija visus juos paliuosuos drauge LL.L
darbininkais ir sodžiaus skurdžiais. Sąryšyj gi su mini
mu buržuazijos pasiryžimu legaliai nužudyti devynis ne
giną jaunuolius, Komunistų Partija iškelia sekamus ko
vos ofialsius:

Sustabdyt legalį lynčiavimą devynių negrų, darbinin
ku, klasės berniukų! Visi reikalaukite, kad jie būtų tuo- 
jajiis paliuosuotL > f ; 7 ;

Reikalaukite naujo teismo, kurio prisiekusieji teisėjai 
susidėtų bent pusiau iš nėgrų ir pusiau iš baltųjų darbi
ninkų, kad tuo būdu aikštėn iškelt baltosios buržuazijos 
sumoksią.

‘Sudaryt ginkluotą liuosnorių gvardiją iš negrų ir bal
tųjų darbininkų, kad apgint nusmerktuosius nuo lynčiuo-

-Reikalaukite tuojautinės piniginės paramos iš kapi
talistų ir jų valdžios badaujantiems farmeriams ir bedar
biams, kaip negrams, taip baltiems.

•^Reikalaukite atimt žemes iš dvarininkų ir pėrvest ją
sias negrams ir baltiesiems bežemiams ir mažažemiams.

■Kadangi negrai niekuomet negalės susilaukti teisybės 
iš baltųjų kapitalistų ir dvarininkų teismų, tad reikalau
kite apsisprendimo negrų tautai, tai yra įsikurt negrams 
sayo nepriklausomą valstybę pietinėse valstijose, kur jie 
sudaro gyventojų daugumą.

IJžkirskite kelią teismiškiems lynčiuotojams, išgelbė- 
k^.o tuos nieko nekaltus devynis negrus berniukus!

Sahn ly nei uoto jus!

Urban. Ėmė dvi 
kol Katzebuck‘o

vetainės, 1343 E. Ferry Ave., galva sugijo.
arti Russell. Visi dalyviai turi

žės, viršpažymėtoj vietoj ir iš 
ten visi su benaię ir■ ■ r darbinin- tapo suareštuoti kaipo kai- sumanė dar apiplėšti alkanus įlinkam 
kiškais chorais maršuosim j vi- tmmkai sumušime darbda- j 
durmiestį. vio Urban. Harris ir Bart ,

Leidimas demonstracijai jau 
gautas, bet jeigu valdininkai 
būtų ir atsisakę išduoti, vis 
tiek darbininkai demonstruo
tų.

Draugo Mizaros Prakalbos
Teko sužinoti, kad Detroite 

lankysis draugas Mizara. Jis
iyieni kitus ar tai kokiam 
nors atsiektam darbe, ar ki
tokiam kokiame atsitikime. jau senai yra čia buvęs ir bus

Štai fašistų “Vienybė” žingeidu išgirsti mūsų šeną 
balandžio 14 d. laidoj šau- j darbuotoją. T • T n v-va

Kiel •

Mes sveikiname katalikišką Komitetas, 
susivienijimą pasiekus: milio- landžio, '
ną dolerių turto! Draugijų svetainėj, 4637 W
Toliaus tasai fašistų 

šlamštas apgailestauja, kadi 
yra du reakcinių srovių Į 
kontroliuojami susivieniji- i 
mai. Girdi, jeigu jie turė

Jam prakalbas rengia De
troito Lietuvių Priešfašistinis 

, 'Įvyks 30 d: ba- 
7:30 vai. vakare, j 1 J’ a netrr TTT

Vernor ’ Highway.
Laukuviškis.

WATERBURY, CONN.
Amerikos Komunistų Parti-

tų tik vieną Susivienijimą, ja rengia puiku bankieta (va
tai jis būtų kelis sykius “di- karienę) “Daily Workerio” 
dėsnis negu abu sudėjus'naudai. Parengimas įvyks ba- 
krūvon.” Na, . ____ ' ........ - -
niai fašistai mano, jog tuo- re,Tr77.4 .Sb . . , , . . 
met lietuviu reakcines sro- V1S1 darbim«kai ir darbimn- met lietuvių leaKcines si o- kės yra kvječiami dalyvauti 
ves butų tvirtesnes ir gale-j §įame pokilyj. Atsilankę į šį

Daily Workerio

ir smetoni- landžio 18 d., 8-tą vai. vaka-

Visi darbininkai ir darbinin
kės yra kviečiami dalyvauti

tų sėkmingiau išnaudoti ir pokilį jūs paremsite vienatinį 
mulkinti lietuvius darbinin
kus.

Pažangesniems, klasiniai
sąmoningiems lietuviams
darbininkams, vedant kovą

darbininkų laikraštį, einantį 
anglų kalba.

Kelios draugės gaspadinės 
jau darbuojasi suruošimui ge
ros vakarienės. Tikimasi, kad 

► bus puiki vakarienė. Įžanga
prieš fašistus ir socialfašis-11 dol. J. ž.

jo pelnus.
Tai toki gyvenimo faktai. 

Darbininkai nieko negali gau
ti geruoju iš kapitalistinės sis- 

Reikalinga tik orga
nizuotis ir veikti visiem darbi- 

kai’tu, visai klasei.
bedarbius nuo kurių reikalavo Reikia kovoti už bedarbių ap- 

draudą, už- darbą ar duoną.
kas neturėjo reikalaujamų 5^ Taip pat reikia dėtis į lietu- 
pesų tą neprirašė į Emjgraci- viškas darbininkų organizaci- 

Emigracija prigrūsta be- jas, kaip tąi Lietuvių Darbi- 
toj vietoj, kur muštynės ivy-. darbių ir emigrantų taip, kad ninku Susivienijimą, A.L.D.L. 

’ “ Emigraci- D. ir kitas Organizacijas.
Gaisras Išgąsdino Šešias 
Šeimynas Vienam Name

Arch gatvėje užsidegė trijų

tapo suareštuoti ant ' ryto- ’ 
jaus, nors jie visai nebuvo'ją.

pesus už užrašymą, o

ko. Del Lieb kaucija buvo ?®.ra kar Pąsisukti.
nimtatvta nenkis kartie rli J0J bedarblM Peštynės su ad- nusutyta penkis Raitus m ministraci)a ir sargyba kone 
desne, negu kitų. Mat, sil- i<as diena.
ko audimo dirbtuvių savi-' Paskutiniu laiku paplito
ninkai jau senai norėjo ap- Kompartijos išleisti atsišauki- augštų, šešių šeimynų namas, 
sidirbti su juomi. Ir ataka ma* i bedarbius, kuriuose šau-i Niekas nesudegė mirtinai, tik 
ant darbdavio Urban, kurią 
padarė jo posfcmįnio pasau
lio priešai; daVė 'jiems pro

Tie penki darbininkai ta
po apkaltinti žmogžudystėj 
tą dieną, kada numirė darb- 
davis Urban, 
rašė,' kad jis numirė
smegenų plėvių uždegimo.

Iš tų penkių du, Harris

r | j -O '
. kė bedarbius organizuotis, stei- du vaikučiai nesunkiai apde
ngiant Bedarbių ir Kovos Ko-įgė ir du tapo pažeisti besigel- 
mitetus, statyti savo reikalą- bėjant. Gaisras prasidėjo nuo 
vimus ir sako —“Kol nebus ■ viršaus ir pačiame miego glu- 
išpildyti mūsų reikalavimai,ne- dūme, 3 vai; ryte.
mirti badu, eiti į sandėlius, ir mas gerokai: apdegė, padarė 

I krautuves užverstas maistu nuostolių sawninkui.
j imti ir valgyti. Daryti tamp- i 
j rius ryšius su pusiau bedar- 

Laikraščiai biais kovai prieš išnaudoto- Arabai Atsisako Tartis Su 
nuo jus.” Po tokių atsišaukimų iš-i

(platinimo į Emigraciją prigrū-i 
do žvalgybos, kuri suėmė ke-

Pats na-

N augatuckietis.

Anglija
_ JERUZOLIMAS.—Arabų

. . . lėta emigrantų ir patalpino. komitetas atmetė MacDo-
ir Bart, visai nebuvo toj vie- kaiėjinie> j ” ’“' V Į 1YCV1VJ JULIAI. maldo valdžios pakvietimą
toj,'kur įvyko muštynės. t Laukuose komunistinė propa- važiuoti Londonan delei de- 

; smarkumu, yybų. Jie sako, kad jeigu 
nkų pritarimai Kompar- Anglijos valdžia nori dery- 

mai, drebina kapitalizmą. Pas-|b^> ^ui tegul savo atstovus 
atsiunčia į Palestiną, 

serganti moteris, kuri pir-,ji ir slaptoji policija prieš re- . ..
miaus nepikietavo ir kurią -voliuciriį darbininkų pakilimą, kesnį, jei gaunama už 8 vai. 

. Militar-fašistų valdžia, kad 4 pesai, tai dabar už 6 vai. 
sumažinus bedarbi!] skaičių, • bus mokama 3 pesai, šis ka- 
manevruoja padaryti , darbo! pitalistų sumanymas padidins 
dieną iš šešių valandų, tuom j darbininką skurdą dar dau- 
patim kartu numušti ir užmo- giaus.

Trečias, ‘ Katzebuck, buvo ganda eina 
apmuštas tu’pačiu užpuoli- darbinipk" \ 
ku, kurie mušė * darbdavį tijai V' yieS1 bedarb.ų ėstoji-. • - TT‘'\ . .. į mai, drebina kapitalizmą. Pas-. v. .- ,
urban. Gershonowitz yra lentiniu laiku padidinta viešo- atsiunc.a i alestiną.

pats Urban apmušė. Renk 
tas, Lieb, yra 46 metų am 
žiaus 
beveik

darbininkas, kuris 
per dvidešimts metų
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RYTINIU VALSTIJŲ LIETUVIŲ KOMUNI 
STŲ KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

Gi Zinovjev.

KOMUNISTAS AR BEPARTYVIS
Verte D. M. Šolomskas.

IV
(Tąsa)

Buržuazija ne Bepartyve
O ar daug jūs žinote buržu

jų bėpartyvių, ar daug jūs ma
tėte jų tokių? Aš nežinau tokių 

pvalymą mūsų įstai-į buržujų. Ir jūs nesurastute jų 
ir dieną su šviesa.

Buržujus bile kurioje civili
zuotoje šalyj dar nespėjo pa-

ninku spėkomis, darbininkų | gai? gerai žinote, daugiausiai 
klase. Kitais žodžiais, jie pakliūva jūsų draugų - darbi- 
kalb a darbininkams: “Kur 

protu kištis 
tai tau su- 

programas, 
ne del ta-

kita šalis prie kitokių aplin
kybių pergyvena bent į kelis 
desetkus metų. Nuvertimas 
caro, nugriovimas buržuazi
jos, užbaigimas imperialistinio 
karo, „pradžia piliečių karo, 
badas, suirutė ir kartu su tuo 
pradžia budavojimo naujos 
komunistinės tvarkos! Kitoje 
šalyje ir per du šimtus metų 
tiek nepergyventa!

Greitai dalykai keitėsi, grei- j ‘bepartyvis’.
tai sudegė buržuazinė kadetų- Ant šios meškerės jūs, drau-' 
partija. Sukilusi liaudis su-i 
spirgino darbininkų klasės ne
prietelių partiją. O dar grei
čiau sudegė darbininkų reika
lų išdavikų —menševikų ir es-j 
erų partijos, tų buržuazijos j 
agentų parti jos. Visos tos Į 
partijos sudegė, supuvo ir su-| 
trunėjo . dar nepražydusios 
kaip reikia.

Ar nekuždėjo jie jums!} 
Bet jusi 

matėte jų darbus, jūs matėte,! 
kad menševikų valdžia kar
tu su eserų dar liepos mėnesį, j 
1917 metais, jau ėmė dalyvu-i 

FVpnriinin n. mą šaudyme Petrogrado darbi-1 
(j.-, I ninku ! Tos partijos tarėsi uui zuazija i • • _ . i i - iįsu franeuzų ir anglų buržua-Į 

zija ir užkardinėjo mums karo 
tęsimą del" užkariavimo bur
žuazijai Konstantinopolio ir ki
tų teritorijų.

Ir kadetai, menševikai ir es

’i

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS 
CIGARAI

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

T

ninku. Ir šioje svetainėje, ga
lima drąsiai pasidėjus ranką 
ant širdies pasakyti, kad yra 
daugiau kaip pusė tokių dar
bininkų, kurie net su pasidi
džiavimu kartoja: aš beparty- 

O ar yrą kuo didžiuotis?
(Bus daugiau)

tau su tavo 
j politiką, argi 
prasti partijų 
gilintis Į jas, tai 
ves parašytos, tai del moky
tų ir apšviestų ponų, o del ta- • f 
vęs pakaks ir nudažyto “van-l 
denėlio” ir saldaus žodelio j

j iš kapitalistinės nelaisvės, 
J mes turime tikrai žinoti, 
ko gi rymo kapitalistinis surė
dymas, tai yra, išnaudojimo 
tvarka, kada žmogus laiko pa
vergęs kitą žmogų netiktai 
durtuvais, su pagelba genero
lų ir kamuolių, policijos ir rai- 
tarijos, bet ir gudrios apga

vystės. Aš jau kalbėjau, kad 
buržuazija laiko savo rankose 

. .darbininku dvasia (protavi?ar bankierio kėdę, i . ; . ., . .. . . Jma), protavima justi ir jūsųart spaudos, partijos na- kaip Jis jau yra nariu savo kla- jr t;Į o(-ftvinla apdirba 
• artimų simpatikų lavini- sės partijos, buržujus Hk dar-' ajp>. • rei|ia|auja jos rei.

marksistiiiės-leninistines|b”iiiikams siūlo bepaibyisku-1,^^.^ Mokykloje nuo pat kū- 
m vaikučius taip 

kaip buržujams:
Mokvkla tai dide-! ■ -
tai muzikališkas 1 as mus> Pas m"s- 

žmogaus sielą,—kū
dikio sielą taip apdirbti, kaip 
reikalauja 
sai. ■ 

Kas yra
i caristinėj Rusijoj, 
.turi išlavintus apgavikus, ku

sąmoningų darbininkų minias. 
; Konferencija pasisako už be- 
į gailestingą kovą prieš oportu- 
'nizmą mūsų judėjime, prieš vi
sokius oportunistinius nukry
pimus, už a
gų ir organizacijų nuo sąmo
ningų Komunistų Partijos prie
šu, nuo

tai 
■uit

Kova su Oportunizmu — i 
Dešinysis Pavojus :

Konferencija pilnai užgiria 
Centralinio Komiteto ir Centro 
Biuro vedamą kovą prieš deši
nįjį oportunizmą, kuris atvirai 
pakėlė galvą lietuvių darbinin
kų judėjime ir rimtai grūmoja 
jojo vienybei. Oportu n i st m ės 
opozicijos partijos* viduje ,prie-Iriu n 
šakyje stovi Pruseika, Bacevi- mas 
č-pis ir šarkiunas, o už partijos teorijos, surišant su praktišku!™”, 0 patsai jis yra ne beparty-' 
sienų renegatai Butkus in darbu mūsų judėjime, turi būt j vis. Jis jums siūlo vandenį, o: 
Strazdas. Jie veikia bendrai'ir svarbus įrankis kovai prieš patsai goria vyną. Nes jis gė
jų platforma ta pati: kova oportunizmą. Konferencija pa-/ai žino, kad reikia organizuo- 
prieš Komunistų Partiją, tempi-,sireiškia už įsteigimą lavinimo 
mas mūsų judėjimo prie social- sį pamokų panašioj formoj, ko 
fašizmo. Jų užsimojimas iš- ųjoj 
plėšti mūsų dienraščius iš po Brųoklyne.

oportun ist i n i ų mūsų LIETUVIS GRABORIUS
judėjimo griovikų, ne tik idea-1 baigti universitetą ir atsisėsti į 
loginiai, bet ir organizaciniai. įvaldytojo ’ ‘ —Joginiai bet ir 

spaudos, partijos na-

ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Norintieji ge

riausio

narinio

patar

ir už

Jis jums siūlo vandenį, o • apdi;.bi;,Sja; 
reikalinga.

Jo mašina, 
Įrankis,etis tam, idant pravedus savo li

niją. Visame pasaulyje buržu- 
kadetai 

liberalai, 
) nu_, Anglijoje demokratai, Ameriko- 

įsteigti dvij.ie republikonai ir “demokratai” 
J ir tt. Dar daugiau, kada buržu- 

suvažiavime, jų —vieną rytuose, kitą vakaruo-j.ią reikalai reikalauja, tai jis pa- rje įam jr dantis suėdė, kurie 
di-• se, prįe jų pritraukiant mūsų J virsta ir į “demokratą”, ir j so-, tam specialiai išlavinti ir pa- 

pareiški- simpatiškas organizacijas, kaip: cialistą ir kitokį velnią. Fran- i sodinti, kuriuos už jų darbus 
jcijoje buržuazijos partija taip apipila auksu jų šeinjininkai-

kaip’era’ dabar jau už sienos svei-

šiandien yra vedama yra organizuota: 
_______ . Taip, pat konferen- Rusijoje, Franci joje

Komunistų Partijos kontrolės, cija užgiria Centro Biuro 
jų atkaklus puolimas ant Ko- (arimą šią vasarą į__ ______
munistų Partijos pravestos Ii- nuolatinio lavinimosi mokyklas 
nijos “Laisvės” i 
paskelbta platforma (“V. 
rektorių didžiumos 
mas) atėmimui iš partijos dien- aLDLD. ir LDSA.. 
i-aščio “Vilnies”, parodo jų aiš
kius anti-partijinius tikslus. ,

Oportunistai atstovauja 
smulkiaburžuazinę idealogija i 
mūsų judėjime, kuri yra prie-' .... .. -- -------- -
šinga darbininku klasės intere- stengiasi išpiešti . Vim} is po si j parlamentą...

? ‘ komunistų Partijos kontroles
ir vadovybės. “Vilnies” direk- 

4 Oportunistų vyriausias rams-Torių didžiuma uzurpatorišku į
tis yra smulkioji buržuazija,;būdu pasisavino sau “Vilnį” ir| 
prisišliejus prie mūsų revoliu-1 pasiskelbė jos savininkais, kuo-i*1.'

Konferencija smerkia Prūsei-1 rec|ikalu.
i ką, Bacevičių, šarkiuną ir ki
tus oportunistus, kurie veda ko
vą prieš Komunistų Partiją h’įku jr 

i • • !* ._ 1-Y1 J liVT!! . * » 1 2 Y v

ciniu darbininkų judėjimo, ir'met “Vilnis” tapo Įkurta parti- 
apiburžuazėję darbininkai. Pas- jos spėkomis, kuomet “Vilnis” 
kui, pagelba klaidingų ir apga-Į perėmė visą komunistų frakci- 
vingų ©balsių ir apsimaskavi- i jos turtą 
mo lojališkumu partijai, jiems įskaitoma 
pavyko suklaidinti nemažai iri organu, 
šiaip gerų sąžiniškų darbiniu-! išmetimą 
kų. Mūsų tikslas turi būt ta-į kaipo socialdemokrato, 
me, kad tuos darbininkus įti- i Kompartijos, 
kinti, jog oportunizmo kelias „ „ .. . ... . x- • -ii • Konferencija .saukia visus
ve a į sočia a izmą n į asl” i partijos narius, visus partijos 
mo plieno logerį. Igimpatikus, visus klasiniai są-

Leninas sakė, kad “oportu- moningus lietuvius darbininkus 
nistai ramiu laiku veda savo 
buržuazinį darbą apsidengę, 
rasdami prieglaud^ viduje dar
bininkų partijų; krizio metu jie

Auojaus pasirodo kaipo atviri ........ ..........
wisos suvienytos buržuazijos tai- kus nepasiduoti apgavingai de- 
kininkai.” <magogijai direktorių didžiumos, i

Mūsų oportunistai pasirodė kurie paskelbę kovą Komunistų 
atvirai ir paskelbė kovą Komu- Partijai, siekia “Vilnį” nuvesti 
nistų Partijai kaip tik šiuo di-, “Naujienų” keliu, arba ją su- 
džiojo krizio metu. Paaštrėjo naikinti, 
klasių kova, kaipo sėkmė eko
nominio krizio visam kapitalis
tiniam pasaulyj; reikia eiti 
priešakyje darbininkų klasės 
augančių mūšių su išnaudoto
jais; reikia pasiaukoti, kartais 
pastatyti savo asmenį į pavojų. 
Ir štai smulkiosios buržuazijos 
ir darbo aristokratijos elemen
tai pradeda priešintis kovoms, 
nori padaryti taiką su buržua- 
aija ir tt. Dešinieji oportunis-i 
tai komunistų eilėse atsistojo ,^s vadovybei* ’ 
tų elementų priešakiu ir jiems,J 
vadovauja, nes oportunistų ide-. Konferencija pasisako už tai, 
alogija yra smulkiosios buržua- kad Centro Biuras padarytų 
iijos idealogija. 'visus galimus žygius delei už-

Konferencija užgiria Centra-! tikrinimo partijos kontroles ant 
linio Komiteto ir Centro Biuro mūsų spaudos, 
padarytus žingsnius pirm “Lai
svės” suvažiavimo ir laike su
važiavimo, kad išlaikius dien
raštį po Komunistų Partijos va
dovybe. Partijos nariai (Siur- 
ba, Buivydas, Tauras, Buk- 
nys ir kiti), kurie prisidė
jo prie sklokos bei padėjo ją 
organizuoti padarė daug žalos; 
i^ūsų revoliuciniam 
Bet jie pamatė savo klaidą iri 
paskui atsimetė nuo sklokos ir | 
padėjo partijai laimėti kovą.

Konferencija užgiria Centro | 
Biuro padarytus žygius po 
‘“Laisvės” suvažiavimo, vedanti 
kovą su oportunistais ir skloka j 
viešai, mobilizuojant klasiniai į 
sąmoningus darbininkus tai ko-1 

Tvai po visą Ameriką, parodant; 
oportunistų vadų tikruosius sie
kius per mūsų spaudą ir tt. Į 
Centro Biuras teisingai apibu-į 
(lino opoziciją ir jos mierius. į 
Bile koks užtylėjimas susidariu
sios padėties, bile koks bandy
mas užglostyti, būtų tiesioginiai 
pasitarnavęs Komunistų Parti
jos priešams. Leninas mus mo
kina, kad visus susflčirtimus 
principiniais klausimais reikia 
rišti viešai, masių akyvaizdoje, 
įtraukiant į kovą prieš oportu- 

mistus kuoplačiausias klasiniai

ir visuomet buvo 
oficialiu komunistų; 

Konferencija užgiria I 
Strazdo iš Partijos, .

priešo

atmušti tuos uzurpatorius ir iš
gelbėti “Vilnį” delei revoliuci
nio judėjimo, delei darbininkų 
klasės. Konferencija karščiau
siai ragina “Vilnies” šėrinin-

• Pruseikos atviras išėjimas 
prieš Komunistų Partiją delei 
“Laisvės” suvažiavimo, jojo pa
stangas sumobilizuoti spėkas 
prieš partiją Chicagoje ir ki- 

.tur konferencija griežčiausia 
smerkia ir reikalauja, kad Ko
munistų Partijos Centralinis 
Komitetas darytų žygius tuo- 
jaus prieš tuos draugus, kurie 
.neatmeta savo anti-partijinės 
pozicijos ir nepasiduoda parti

Mums reikalinga tvirta, bol- 
ševistine vienybė visų komunis
tinių spėkų kovoje prieš lietu-Į 
viską fašizmą ir prieš Ameri-j 
kos buržuaziją. O tokia vieny-; 
bė galima tiktai po revoliucine' 
vadovybe leninistinio Komunis-i 
tų Partijos Centralinio Komite-

. j to ir po vėliava Komunistų In-
■ ternacionalo. Tiktai suprasda- 
|mi, priimdami ir pfavesdami| 
i Komunistų Partijos liniją mū- j 
|sų darbuose, mūsų Įstaigose ir į 
Imūstj organizacijose męs apva
lysime judėjimą nuo oportuniz-i 

Imo, sudrūtinsime savo eiles ir j 
I nugalėsime klasinius priešus.

šunims Duos Medalius, O 
Bedarbiam Badą

NEW YORK.— Bal. 25 d. 
išdykusių buržujų “Legio
nas Šunų Didvyrių” turės 
didelį apvaikščiojimą, ku
riame šešiems šunims bus 
suteikta auksiniai medaliai 
už jų “narsą.” Tuo tarpu 
New Yorke bedarbiai žudo
si iš bado.

kapitalistų intere-

lir vadinasi: partija socialistų—(kapitalistai ir dvarponiai. 
Kitaip negalima. Jei- yra išlavinti žinovai, 

gu neapgausi ir negalėsi laimėti apgaudinėti: “Nereikalinga 
laike rinkimų, negausi darbiniu-'tau partija, kam tau, geras 
U.. valstiečių balsų, nepatek-■ žmogau, toji partija, būk sau 

. | bepartyvis, nes ir geriau ir
O įeikite Į susirinkimą tų so-' parankiau. Tu juk nepriva- 

cialistų-radikalų.: tai buržujus lai kovoti, kam ten tau kištis, 
• ir i nelaimę patekti, o 

aš, buržujus, beparty viu ne
būsiu, aš savo partiją subuda- 
vosiu, nes aš gerai žinau, 
organizacijoje yra spėka”,— 

: tu neik į partija, bet taip mąsto, Įkalbinėdamas dar- 
(bininkui nepartyviškumą;

Draugai, atminkite, kad ką 
;tavo priešas tau siūlo, tai tas

ko gyvenimo. Jie jau išmesti. 
Jie patys nieko nereiškia, ir 
jų dabartinė rolė, tai tik truk
dymas mums bu d a vol i naują 
gyvenimą. Jie jau galutinai 
susijungė su baltaisiais. Jie 
išduoda mus francūzams, ang
lams ir kitiems razbaininkams, 
apguldinėja mus ir smaugia 

Jie dabar suke
lia pasibjaurėjimą jais net tų 
žmonių, kurie pirmiau visai 
nesikišo Į politiką.
Ar gi tai ne galutinas jų bank- 

į rūtas?
tau bloga, tas jam ant naudos. | Argi Tai Tau Kištis j Politiką?

ant buržuje, cilinderis prie ei-. ° 
jlinderio, bankierius prie bankie- ~ ‘ u
rio. Kiekvienas buržujus sto
ja į savo partiją, organizuojasi, 
o darbininkams siūlo būti bc- 
partyviais 
buk bepartyvis.

j Ir štai, draugai, su šia apga 
1 vyste mes kovojame jau ne vie 
nas metas, ir dar ilgai reikės; 
kovoti... Nukankintas darbinin
kas, daugiausia visko mąsto, 
kur greičiau gauti kąsnelį duo- tijos iki vienai, apart Bolševi- 
nos ir kitų reikmenų, ir kaip kų Partijos, laikotarpyje dvie- Tai lenda su bepartyviškumu,; 
jis gali mąstyti apie partiją, jų metų subankrutavo. (pridengdami savo politinį su-!
nors jo vieta ten ir tiktai tenf | Laike dviejų metų mes Ru-j smukimą. Ir čia jie išreiškia

Jeigu mes nuorime pasprukti sijoj pergyvenome tiek, kiek1 giliausi nepasitikėjimą darbi-!

kad bado ranka.

Kokia Partija Darbininkų
Pas mus Rusijoje visos par-

Taip subankrutavus tiems ele- Į 
mentams, atvirai jie negali pa- Į 
sirodyti su savo partijomis/

DIDELIS POKIIIS. KO NCERTAS, ŠOKIAI
.1^ 
f 
I.W

Rengia Septynios Progresyvūs Draugijos

ĮVYKS SUBATOJE

Balandžio-April 18 dieną, 1931LIETUVIŲ TAUTŠKAME NAME
KAMPAS VINE IR MAIN STREETS MONTELLO, MASS.

Šokiai prasidės 6 valandą vakare, viršutinėje svetainėje, 
vakarienė prasidės 7-tą valandą

Vien tik^Į^Šjdtius Įžanga Vyrams 50 Centų, Moterims 40 Centų

Laike vakarienės bus puikus koncertas,kuri išpildys šie artistai:

Ig.. Kubiliūnas

A. MICKEVIČIŪTĖ

IG. KUBILIŪNAS

V. PUTVINSKAITĖ 
(Balkienė)

ir'eilė kitų

Bus ir

pokilyje

Prakalbų

dalyvaus svečių iš
Anglijos miestų.

Šiame 
visų Naujosios 
čia rasite sau pažįstamų iš visur. 
Gi bankietas bus Chicagos stiliaus, 
kur įžangos moka po 2 
rius.

ar 3 dole- 
tas viskas

A. Mickevičiūtė

- A

lemą

nuliūdimo va

landoj. Sauki-

kainą.

tžs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS

GRABORIUS-UNDERTAKER
Išbnluainuoja ir laidoja numiruaiua ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pa» mane 
galite gauti lotus ant visokių kailinių kuo 
geriauaicse vietose ir už žemą kainą. _

W >■'

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Petras Naujokas 
Savininkas

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 iri 
greitai.
P. J. Naujoką Cigarų Į 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

A. Lb IV LIS AB

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

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
1

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

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

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

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

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

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Bet Montell oje

DOLERĮbus TIK UŽ VIENĄ 
VAIKAMS 25 CENTAI

Gaspadinėm patariame negaminti namie vakarienės 18 balandžio, nes nieks nenorės namie 
valgyti, kuomet čia bus skaniausių valgių, geriausių gėrimų ir taip gražaus svietelio. Dar
gi bus puiki proga pasišokti. $iJ
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ATVIRAS LAIŠKAS AMERIKOS LIETU
VIAM REVOLIUCINIAM DARBININKAM

o padarius kuogreičiausiai jas 
taisyti.

Didesnes Klaidos
žiūrint į tuos įvykius, kas 

dabar darosi Amerikos lietu
vių komunistų - revoliucinių 
darbininkų eilėse, matoma,' 
kad vėl einama prie dar didės-Į 
nių klaidų—tūli draugai nei' 
kiek nepasimokino iš praeities 
klaidų. Tiesa, tie draugai, ku- 

vadovybės rie 1921 m. laikėsi su didžiu- 
lietuvių Į mos partijos linija, dabar gero-

Brangūs Draugai!
Skaitydamas “Laisvę” ir 

“Vilnį” patėmijau, kad jūsų 
revoliucinėse eilėse įsiskverbė 
menševizmo idealogijos žmo
nės ir tūli draugai komunis
tai, serganti oportunizmu, su 
pagelba renegatų varo bjaurų 
revoliucinių jiegų skaldymo 
darbą. Jie organizavo ir or
ganizuoja suokalbius-sklokas, 
kad išplėšti iš Komunistų Par
tijos kontrolės - 
“Laisvę” \r “Vilnį”, 1 
komunistų ir visų revoliucinių i ka dalis jų serga dešinumo li- 
darbininkų organus. O išplė-lga, užsikrėtę oportunizmu-atsi-

menkos lietuvių komunistų ei-1 gerai, 
les.

Tokiame atsitikime partija 
turėtų gerokai paimti už pa
karpos tokius gynėjus, o drau
gai komunistai turėtų tokių 
gynėjų faktus surinkę priduo
ti partijos kontrolės komisi
jai. Drg. Pruseika norėtų, kad 
“Vilnies” suvažiavime nebūtų 
tokio “šturmavimo”, kokis bu
vo “Laisvės”. Matote, draugai, i 
jam norėtųsi, kad vilniečiai re-1 
voliuciniai darbininkai del 

į “šventos vienybės“ geruoju ati- 
! duotų “Vilnį” sklokininkams, 
j oportunistams ir jų pataiku- 
i nams, t.y., ištrauktų iš po par
tijos kontrolės prieš partiją, 
už menševizmą. Ne, aš ma
nau, kad revoliuciniai darbi
ninkai “Vilnies“ šėrininkai pir
moj eilėj komunistai, einanti 
su partija ne žodžiuose, bet mos visos jėgos, kad būtų su
dariais turi parodyti, 
“Vilnis” 
vių komunistų ir visų revoliu- cijai.

i cinių darbininkų 
I kaipo toks turi 
tvirta Amerikos 
Partijos kontrole.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkės Lietuvių 

Darbininkų Draugijų Priešfašistinis 
i Komitetas rengia diskusijas sekma
dienį, 26 balandžio, ' Lietuvių Mokslo 
Name, 142 Orr St., Soho. Diskusijų

tema: delko lietuviški patriotai taih>* 
smarkiai rėkauja “mes be Vilnia^, 
nenurimsim,” ir ar Lietuva kada 
nors atgaus Vilnių ir kokiu būdu. 
Kviečiame visus atsilankvti.

« Komitetas.
( 89-91)

iš Chicagos, “Vilnies 
torius.
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ergiškai būna rišami klausi-; 
mai. Nors tuose susirinkimuo-! 
se ir būna kartais įvelti netin-,' 
kami org. klausimai, bet ge- j

Bis

K

325

VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

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

.g

1 fi

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ M ECU AN I Z. M O. 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnet ir.iną, ir vai-.iavimą. 
ir vnkarais_ lietuvių ir singlų kalbose .............. . -------- . -

padėliam

t

Išardymas, 
ir planų 
Mokytojais yru žymūs ekspertui—L. TICHNIAVICI U S, B. J. VAITKUNA 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes 
kiekvienam prie pirkinio karo. Užsirašynina j mokyklą kiijjtvier.ą dieną nuo 9 ryte įį 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 va C po pietų,

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

Telephone, Algonquin 4-4049 ~ g
BlIlinilllllllllllMUilllllllllIHMIWMlfflK

Huhusyma», nustatymas, suprast 
automobilio ; ginokinam dienomis

Jame dalyvauja visos 
: geriausios P. M. 4-tos Kjk spė
kos— aktoriai. Todėl galėsite, 
visi pasigėrėti, kurie būsite 19 
d. bal. Lietuvių svetainėj, Ver-
nor Highway. Po losimo bus MONTELLO, MASS, 
šokiai. Taipgi girdėjau, kad DWclis bankietas>’ rengiamas 7 tame pačiame vakare daly- draugijų bendrai, bus šeštadienį, 18 
vaus ir kalbės (1. J. Gasiūnas balandžio (April), Lietuvių T. Namo 

redak- sveta’nčj» kampas Vine ir Main St.
Bus jie tik gera vakariene, bet ir 

1 programa, kurią išpildys žymūs dai- 
inininkai; taipgi ir šokiai prie geros

t>^ 4.. a T n muzikos. Šokiai prasidės 6-tą vai.,Pastai alsiais laikais A.L.D. 0 vakariene 7-tą vai. vakare. Vietos 
L.D. 52-ros kuopos susirinki- ir apiclinkės lietuviai nepraleiskit šio 
mai esti labai skaitlingi ir en- nepaprasto pokilio, dalyvaukite

Rengėjai.
(91-92)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- ' g 

rai, kad 52 kp. nariai moka Ino 9-tos kuopos susirinkimas bus 1H 
rimtai tnn<3 pirmadienį, 20 balandžio (April), i 1S1 ĮSU įimtai tuos Liaudies Name> 8th ir Fairmount f 

I Avė., 8-tą vai. vakare. Visi nariai | 
malonėkit ateiti, yra svarbių reika- 1 

apsvarstyti. Atsivesk it ir n au
na ri u.

Sekr. C. š.
■ (91-92)1

ROCHESTER,Y. į
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirin

kimas bus antradienį, 21-mą balan-

Visi nariai ateikit,

Sekr. J. E.
(91-92)

BRIDGEPORT? CONN.
L.D.S. kuopa rengia šaunų balių 

i šeštadienį, 18 balandžio, L. J. Vyrų 
svetainėj, 407 Lafayette St. Prasi
dės 7:30 vai. vakare, šis balius svar
bus tuom, kad visas uždarbis skiria
mas bedarbių fondan, kuris tveria- 
mas prie kuopos del pagelbėjimo ap
mokėti bedarbiams nariams duokles 
į L.D.S. Tat kviečiame visus atsilan
kyti. Smagiai laiką praleisi! ir pa-

I remsit tą naudingą sumanymą.
Komitetas. i 

(91-92) '
FREEHOLD,’ N. J. 

i
A.L.D.L.D. 2<35-ta kuopa rengia pa- 

sekmadienį, 19 balandžio 
Fordham Hall, 20 Ford 

į Avė., vienas blokas nuo Centra) sto- 
' ties. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Prelegentu bus Dr. J. J. Kašįfiau- 

i čius, kuris aiškins apie užlaikymą 
j sveikatos ir kaip apsisaugoti nuo I Įvairių ligų. Įžanga veltui. Prašo- 
: me visus lietuvius pasinaudoti ta 
I proga, nes daktaras suteiks daug . 
naudingų patarimų. I

apeiti ir 
klausimius.

Dabartiniu laiku yra deda-

turi parodyti, kad mobilizuota milžiniška miniai 
yra Amerikos lietu-j 1-mosios Gegužės demonstra-l

Jau yra pasižadėję j 
organas ir daug org. demonstruoti ir gau-l 

pasilikti po šiai aukoja tos dienos lėšų pa-l
TX . . i . . -ta i • - ‘ . ! Kinius uus uiiuauii'iii, z.j-huj. uuitiii-Komumstų dengimui. Dabar ir musų A., džio (April), Gedemino svetainėj, 8- 

Jokio kom- L.D.L.D. 52 kp. prisieina duoti, tą vai. vakare.
promiso su dešiniaisiais opor- rimtas žodis. Susirinkimas 52 i yra svarbių reikalų aptarti, 

taiksty tojais, k p. įvyks balandžio 
klo- 7:30 vai.

kininkai, įvairaus plauko rene-l svetainėj, 
gatai, neturi būti. . .

(Bus daugiau)

šus iš po Kompartijos kontro
lės, jie gąlėtų tvirčįaus atsi
stoti ir pavesti griežtą kovą 
prieš Amerikos Kompartiją ir 
prieš lietuvius darbininkus, 
einančius su Partija.

Pamenu tuos sunkius laikus, 
1920-1922 m. ir pabaigą 1919 
metų. Tuose laikuose grigai- ■ kininkams. 
tinis menševizmas, su pagelba resnės išdavystės? 
Palmerio valdžios, buvo pasi
kėsinęs ant “Kovos’ ’spaus-! su partijos užimta linija, visi 
vės, kuri tuo laiku buvo Phi- I revoliuciniai darbininkai “Lais- 
ladelphia, Pa. Tiktai mūsų; vės” ir’’Vilnies” šėrininkai, tu- 
revoliucinių jiegų tvirtumu rite būti sargyboje savo spau- 
menševizmo atakos tapo at- dos ir neduoti virš minėtiems 
muštos, “Kovos“ spaustuvė iš- smulkiaburžuaziniams elemen- 
gelbėta.. .
Pirmesnės Frakcijinės Kovos

1921 m., didelių frakcinių 
kovų laikuose, kame likosi su
skaldyta Amerikos Komunis
tų Partija, prie to ir mūsų lie
tuvių sekcija, aš tuo laiku bu
vau opozicijoj-prieš Partiją, 
ėjau su atskilėliais ir lošiau 
šiokią, tokią vadovaujančią ro- gelbėjote 
lę. Tie draugai, kurie primeta partijos kontrolėj, tai dar d 
dabar mums tų laikų klaidas, giaus suburkite jiegas gelbė- 

.• jie turi tiesos, bet tas dar ne- jimui “Vilnies”. Nes renega- 
reiškia, kad tų laikų mūsų tai, su pagelba visokio plauko 
klaidos duotų pamatą jiems oportunistais ir jų taikstyto- 
daryti dabar dar bjauresnes jais, dar smarkiaus puls ant 
klaidas. . . Mes padarėme “Vilnies”, kad išplėšąs ją iš po 
starhbią klaidą: suskaldyme partijos kontrolės. Tie gaiva- 
Amerikos Komunistų Partijos, lai dės paskutines jiegas, kad 
statydami priežastį likvidavi? laimėti paskutinį mūšį. Ar 
mo Kompartijos, organizavimo pasiseks jiems, tas priklausys 
darbininkų partijos, kaipo ko- nuo jūsų, draugai... 
va su centristais. Nežiūrinti Man šiuo reikalu teko kal
to, kada mes suskilę, patys I bėtis su drg. Kapsuku ir ki- są. Jos vaidinimas taip išėjo, I vimo, mes nutarėme daugiau 
pripažinome, kad reikia pana-‘tais Kominterno draugais. Jie kaip kad gerai prityrusios ak- kovoti prieš fašizmą. Mes gel- 
šaus aparato,'del ėjimo į nia- visi griežthi pasmerkė šukei- torkos. 
sės, kaip kad Amemrikos dar- tą skloką prieš partiją ir tošį Sietyniečiai 
bininkų partijos, tai kam rei-’sklokos palaikytojus, dešiniuo- savo jėgomis šį veikalą ir vai- 
kėjo skaldyti partijos revoliu-'sius oportunistus su drg. Pru- dino, tai priklauso jiems geras _ 
cines jiegas. Kominternas bū- j seika priešakyje. Drg. L. Pru- kreditas už gerą suvaidinimą. greičiau atit visados sutrinsi; 
tų išrišęs tą klausimą būnant! seikos apeliacija į “Vilnies” Jų mokytoja B/šalinaitė taip, bus tą kraugerių gaują, 
partijoj, kova su dešiniaisiais skaitytojus 
ir kairiaisiais nukrypėliais bū- 1931 m. tai nuogas oportuniz-, dinimas išeitų tinkamai.

figos lape- vo už tai Sietynas.
J. Saulėnas.

Proletarų Meno Trečio Apsk- j
i ričio Valdybai ir Komisijai j dalyvauti šiose prakalbose.

Balandžio 19-tą dieną yra! Draugas Mizara yra labai gc- 
šiniųjų oportunistų ir jų taiks- šaukiama posėdis Lietuvių kalbėtojas ir jau senai ji-

Proletarų Meno Sąjungos 3-čio sa^ buvo Detroite. Jisai daug 
Apskričio Komiteto narių ir pasakys visiem darbinin-
komisijos, kuri darbavosi ren- 
gimė vaidinimo operetės “Ne-1 
baigta Kova” del Apskričio 

. Visi draugai susirin- 
Įkite, nes turėsime padaryti at- 

Taip pat 'turėsime ap- 
reikalus, kas liečia 
rengimą. Piknikas I

'sėdę Strazdo menševizmo ideo
logijos vežimėlyje važiuoja 
“Laisvės” šėrininkų bendrovės 
suvažiavime, kad išgelbėti 
“Laisvę” ir “Vilnį” nuo Parti
jos kontrolės ir pavesti ją kon-! 
troliuoti renegatams, biznie
riams, social-menševikams sklo

. Ar bereikia bjau-

Visi partijos nariai, einanti

tams išplėšti savo revoliucinės 
spaudos iš po kontrolės Ame
rikos Komunistų Partijos.

Draugai, nesiduokite save 
apgauti, neįsiklampokite į o- 
portunizmo-menševizmo smul
kiaburžuazinę ideologiją.

Gelbėjimas “Vilnies”
Jūs subūrę savo jiegas

Laisvę”-palikote
iš- 
ją 

au-

bininkų partijos, tai kam rei- sklokos palaikytojus, dešiniuo-

J U

c. i,

tunistais ir jų 
apie kūrinos grupuojasi

NEWARK, N. J

18 d., j
vakare, Draugijų'

____ Dalyvauki! visi iri 
naujų narių gaukit į A.L.D.L. I
Į). ' i šeštadienį, 18 balandžio, L. J. VyrųD.

DETROIT, MICH.
“Kova už Idėjas”

Balandžio 11 d. čia Sietyno 
Choras vaidino operetę “Kova 
už Idėjas.” Sietyno Choras 
yra stiprus choras, jame yra 
gerų balsų tarpe vyrų ir mer-1 
ginų. I 
tyti gerus veikalus, nes 
juos yra gerų mėgėjų, • 
rių.

.^raugės šalinaitės įėjimuose pūdo 
gerai išlavintas ir visas opere- biiiinkus.

dornnci A V I _ ...
, .... , . ... i (laučti bimu lainvtonai taip pat gerai tiko savo džiausi Alavai,

Priešfašistinio Komiteto 
Posėdis

Balandžio 10 d. įvyko Dėt-Į 
roito Priešfašistinio KomitetoIJ posėdis. Pasirodo, kad visa-i 

Sietyniečiai gali pasta-’me pasaulyj siaučia reakcija, j
pas j fašizmas visur kelia galvą. Vi, (April), 

akto-j sur mes matome, kaip yra kan-j
! kinam! darbininkų klasės ko-i 
•votojai; kankina, šaudo ir ka-1

> goriausius dar- į
, . . , . —. ...... — Ypatingai Lietuvoj

tęs dainas gerai dainavo. Ak-, dabartiniu laiku siaučia di-1
t t ii -vT . v___ —, susipratusių

lolese. Jų kalbos aiškios, bu- j darbininkų gaudymai, komunis 
vo galima, gerai suprasti. _ Jtų teriojimai. Mūsų draugus 

Ypatingai reikia pažymėti įen grūda j kalėjimus ir laiko 
viena jauna mergina, kuri dar 
pirmu kartu vaidino, tai Onai 
Stelmokaite-^-vaidino tarnaitės'

i visam amižiui.
Tą visą > padėtį apsvarstę, 

j rolę. Jinai gabiai vaidino ir mes pasižadame daugiau veik
tu ri gražų soprano lyrišką bal- ti reikale darbininkų paliuosa- 

Jos vaidinimas taip išėjo, Ivimo, mes nutarėme daugiau

Į besime savo draugams kovoti;
i vien tik patys1 prieš tą budelių terorą, mes j 

padėsime kovoti už darbiniu-: 
reikalus. Kovosime, kad1,

(90-91)
CLIFFSIDE, N.~J.

Rusų ir ukrainų Tarptautinio Dar- • 
bininkų Apsigynimo <300 kuopa ren- 
gia balių sekmadienį,. 19 balandžio,1 
Atletu 
Walker 
vai. po 
k’iams, 
Įžanga 
lankyti.

Kliūbo svetainėj, 
ir 3rd Sts.

pietų. Bus gera 
skanių valgių 
50c. Kviečiame

kampas
Prasidės 4-tą 

muzika šo- • 
ir gėrimų, i 
visus atsi-' 
Rengėjai. Į

(90-91).
I ■”

HARTFORD, CONN. į r 
I j

Puiki’.s Tt'airas ir Koncertas! ! i
Kominternas bū-j seika priešakyje. Drg. L. Pru- un---- 4. • “Vilnįes’»

Vilnies” num. 48 pat dėjo visas jėgas, kad vai-!
. Bra-'

pridengtas
Draugas Pruseika per-

tų galima vesti būnant parti- mas, 
joj iš vidaus. O tas įvyko to- liais. 
del, kad mes matėm “centris-' daug jau įsiklampojo oportu-1 
tus” dešiniuosius, o nematėme ’ nizmo dumblyne . ir tegul jis 

. mūsų pačių eilėse anarcho-sin-. nemano, kad tas jam ant ge-l
dikalistinio elemento. Tuo lai-jro išeis, Komunistų Partija de-į 
ku kaip partijoj, taip ir lietu-! ------- ... i
vių federacijoj dalis draugų1 tytojų nepaglostys. Revoliu- 
sirgo anarcho-sindikalistine, ciniai paitijos nariai tuos gai- 
smulkiaburžuazine ideologija, valus turi pašaukti prie tvar- 
p mes nei matyti nematėme kos, o jei jie nepasiduoda par- 
kaip įsiklampojome į tą anar-'tijos vadovaujamai - nustaty

tai per Kominterną linijai, šiuo-. naudos, 
ti iš partijos laJukan... I - 

Mes čia irgi turėjome daUg skaitą, 
darbo, kol apsivalėme su kon
trrevoliuciniu trockizmu ir de
šiniuoju oportunizmu. Lenino 
partija ir jos C. K. sutriuškino 
“kairįjį” ir dešinįjį—smulkia
buržuazinę ideologiją, kuri 
buvo gerbtai įleidusi šaknis i “Laisvės 
partijoj.7 ,
Revoliucinių Kovų Periodas

Mes gyvename revoliucinių 
kbvų periode.' Negali būti jo
kio svyravimo, jokfo taiksty-! 
mosi linkui tų ir su tais, kurie' 
eina prieš Komunistų 
laužo jos discipliną, 
jos įsakymų. z

Perskaitęs tame 
v num. “DMei parti

jos pareiškimo” dd. *Andriulio 
Krakaičio ir '
kimą, tiesiog stebėti^ reikia iš aktoriai smarkiai lavinasi. Tas 
tokio d. L. Pruseikos elgesio: f rodo, kad turėsime puikų pers- 
Strazdas su menševizmo ideo-|tatymą bal. 19 d. Lietuvių sve- 
logija įsiskverbė į partiją-įlin- tainėje. šį veikalą statys AL- 
do į “Vilnies” redakciją,jam. DLD 52 kp. ir LDSA 17-ta kp. 
Xaipo menševikui, sunku, ne
galima persiimti Amerikos1 kuopos statė irgi didoką Veika- 
Kompartijos nustatytos takti-1 lą scenoj : “Kerštas Už Duo- 
kos ir jos principų ii^ikada jis j nos 'Kąsnį,” juo visi gėrėjosi, 

tai buvo kūrinys mūsų draugo 
Alf. Misevičiaus, Dabartinį 
veikalą mokina irgi d. Misevi
čiuj Esu tikras, kad veikalas,

Pasinaudokite bedarbės laiku žemomis laivakorčių kaino
mis ir aplankykite savo namų žemę.

Senai laukiama proga jau čia. Nuo pasaulinio karo dar 
nebuvo taip žemos laivakorčių kainos, kaip dabar yra.

Važiuojant į Lietuvą ir Atgal $150.00
Tas nupiginimas yra galioje nuo kovo 2 iki balandžio <30; nuo rugpjū

čio 1 iki spalio 15. Galite važiuoti kiekvienu laivu, 
išplaukiančiu iš New Yorko minėtu laiku

Sugrįžimui tikietai geri by laiku bėgyje dviejų metų. Mes 
uždyką pagelbstime išgauti Pasportus, Visas, Sugrįžimo 

(Re-entry) Pcrmitus ir t. t. '■
Mūsų laivakorčių departmentas yra ant trečių lubų, rui
muose 325, 326, 327, ir jis yra atdaras kiekvieną dirbamą 
dieną nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro, o taipgi subatomis 

atdaras iki pietų ir nuo 7 iki 8 vakarais.

THE FIRST NATIONAL BANK
Corner Wyoming Avenue and Spruce Street 

SCRANTON, PA.

Autorizuoti Reprezenlatoriai Visokių Laivų Linijų

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS EROOKLYNE
Pas mąne galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daUgiab 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama* atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus. . ‘

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

F

1i Trijų aktų drama. Teatrą 
i terburiečiai. Dainuos Lai 

Pradžiai tos kovos nutarta'ras. Rengia B. p. O. P.
u rengti prakalbas balandžio Įy.yl'.s balau-Jz

e>0 dieną, 7-tą vai. vakare, 227 Lawrence St.; pradžia
1 Draugijų Svetainėj. Kalbės vakare. — Gerbiami tlrnug: 
idrmio-nVl? Miyarn P'5s! Bendras Darbininkų OrgamzaI oi angas k. ivnzaia. _ cijų Parengimų Komitetas jau 
j Visi draugeli ir draugės turi- ; turėjo surengęs teatro, kadangi ne- , 

buvo progos surengti, bot dabar naši- J 
taikius progai rengia puikiausi t<- 
atrą, paimtą iš atsitikimų Lietuvoje.' 
Sulos draugai iš Whiter buria. Pasi
baigus teatrui, dainuo.; Laisves Cho
ras, vadovaujamas J. Plikiina. To-icl 
visi stengkitės atsilankyti ir pama
tyti, ko dar nematot. Kviečiame vi
sus lietuvius atsilankyti.

Komitetas. * i 
(90-91:

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20-ta kuopa rengia, pą- 

, skaitą temoj “Literatūros istorija ir 
' jos reikšmė klasių kovoj,” Įvyks sek- 
; madienį, J 9 balandžio, Lietuvių sve- 
■ tainčj, 2-rą vai. po pietų. Taipgi 
1 bus ir diskusijos “Laisvės” ir “Vil- 
: nies” klausimu. Draugai ir draugės, 
, minėtos draugijos nariai, “Laisves” 
ir “Vilnies” skaitytojai, visi daly
vauki! šiose diskusijose ir išsireiškite 
savo mintį, kas turi kontroliuoti dar- 

j bininkų laikraščius. Bus apkalbama i mūsų organizaciniai ir klasių kovos 
reikalai. Tat visi dalyvauki!.

Rengėjai.
(90-91)

išveš Cho-
Komitetas. '

i
Užrakinkite Atiaary

Mano nauju išradimu užrakinta a daru Unm. 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.
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Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. T' - -
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

■ Per keletą pamokų teko ma
tyti; kaip “Alkani žmonės’ 

o pareis- ’ energingai rengiafna scenai

E ta
i3 
G

<A

cho-sindikalistinį, smulkiabur- 
; žuazinį mėšlyną.

Atitaisymas Klaidų
Mes žinome, kad revoliuci- 

. nių kovų istorija tą rodo, kad
* bolševistinės partijos ne iš sy- 

kio tokiomis likosi—jos per il-
Igus kovų metus laipsniškai 
Lkristalizavosi-išsivalė nuo pro- 
t letariatui k,engsjningos, sveti- 
' mys ideologijos. . . Atvykus 
J iš Kominterno atstovui mes 
I griežtai, pąsisakėme (pildyti 
’ Kominterno įsakymą grįžti į
♦ partiją ir vesti bolševistinę ko- 
Yvą su dešiniaisiais ir kairiai- 
;siais elementais Kompartijos

■ ' eilėse. Bet dalis draugų anar- 
- cho-sindikalizuojančių su smul- 
I kiaburžuazinė ideologija liko

si už durų Kompartijos ir Ko- “Vilnies 
mjpterno. Šioj kovoj Ameri-
ko®’Komunistų Partijos lietu- 
tuvių sekcija f apsivalė nuo 
“kairiojo” smulkiaburžuazinio 
trockinio, o dabar kontrrevo
liucinio elemento. Bet jos eilėse 
(lietuvių sekcijos) pasiliko de

šinieji, oportunistai ir taiksty- 
tojai. . . Draugai; 1921 metais/ 
mes išeidami prieš partiją, pa
darėme stambią klaidą, su
skaldėme savo revoliucines jie
gas, įvesdami organizacijos 
demoralizaciją. Bet tas tegul 
bus pamoka visiems draugams, 
kaip reikia vengti klaidos ir 
kaip nereikia daryti klaidų,

kalbėti 
pikniko 
įvyks gegužės. 30 dieną. Lai
ko jau ne kiek beliko.

Visi draugai būkite, nes po
sėdis įvyks 10-tą vai. ryte, 

i” name. Nepamirški
te atsilankyti laiku, tai grei
čiau atliksime reikalus ir ga
lėsime būti liuosi.

Apskričio Organizatorius,
J. Saulėnas.

Taip pat nutarta šaukti ki-. 
tą konferenciją, kurioj bus ga-* 
Įima išdirbti veikimui geresniį 
planai. Laikas ir vieta bus pa 
skelbta vėliau, tėmykite visi.

Detroito Priešfašistinio 
Komiteto Sekr.,

R. Benitiši

Kompartijos nustatyk 
kos ir jos principų ihY 
nepildydamas partijos! įsakymo 
likosi išmestas ^partijos, tai 
atsirado tokių“l^orpunistų”, ku

 

rie tą menševiki abgina. Tas 
rodo, kaip giliau Įįleidę šak-l nežiūrint jo didumo, bus pri
ms dešinieji oportpnistai į A-įruoštas ir atloštas visapusiškai

NESIKANKINKIT
' . SLOGOMIS. , 

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpa laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerį.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutės Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

Blue Rose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth, N. J. 
Už 2c štampą pasiunčiame 

sampalą.
Vardas _________________
Adresas ________________
Miestas ________________

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

pagyrimu, pasisekė 
i 

Mano išradimas į

užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lanko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes nrisiunčiame’ 
Gi nauda iš jų labai didele, Ne . tik kad ap- 
saugošite savo, namus into svetimų,' bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems perdangą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis džiu
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, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį’ 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

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

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

Telephone, Mitchell 2-2554

Window Lock



Penktad., Baland, 17, 1931

MONTREAL, CANADA

, Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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Kiti aukojo tarptautiniuo- 
susirinkimuose.

“Laisvės” Skaitytojas.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

S.
B.

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-6261

STOčIp GALITE GAUTI
“LAISVE” ELIZABETH, N.

Mickus, 278 Second St.
Figens, 221 Second St

V. Dona ven. 182 First St.
Ir uas Shureri.

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

antrašu:
STREET
PA.
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. LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
‘ Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferiu 
Išsimokinkite naujausios rūšies 

demiškai įrengtoj Amato Mokykloj.
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir Iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nafc- 
tį. Ekspertai mokytojai.

nu mušėme pilno mechaniško kurso

“dūšelę”. Bet kaip karčiai ja nereikalinga, lyg kad mes; 
apsiverkė visas “K.” štabas, partijos nepažįstam ar jos pir-j 
kuomet sužinojo, kad D-ja sa- ma nebuvo, o tik dabar atsi-; 
vo mėnesiniam susirinkime 12- rado, ir t.t. Prapiestis pradėjo' 
IV-31 vieton išmesti.korespon-'rėkti, jeigu mes tą rezoliuciją! 

Kaip identą, išmetė patį “Keleivį.”, balsuosim, tai sau kelią pasto- 
svpi- Dnhnr kpleivininkni iš fn o-ni- sim. J. J. Dulkis. būdamas nir-

137 kuopa.” A.L.D.S. vai nizavus į literatūros draugiją, 
l nikas raudonų -gėlių puošia ve- liko vienas iš pirmųjų, kurį 
liorifo krūtinę, iš kurios plau- laiką jai pirmininkavo.

i kė meilė proletarams ir šei- 1928 metais buvo įstojęs įi 
mynai. A.L.D.S. 145 kuopa Komunistų Partiją, bet čia jam i 
reiškia
tam tėvui, kuriai jis išaugino jis pats pasakojo: “Kada svei-| Dabar keleivininkai iš to gai- 
tris dukteris. i katą prakišau dirbdamas ir'lesčio galės graudžiu verksmu

Ant rytojaus būriai draugų nebegalėjau toliau dirbti, o giedoti, šis faktas parodė, 
renkasi, kad palydėti, į kapi- šeimyną reikia užlaikyti, nebu-' kad jau “Keleivis” negali li
nes, į paskutinę atilsio’'' vietą, vo išeities. Prieš savo norą' giau mulkinti darbininkų.

i atrodo neįprasta.1 atsiskyriau nuo partijos ir at- Jie suprato, kad jų vadovais 
Kaip gi, čia gyvas buvo, juo- ėjau į šį kalėjimą—“biznį.” gali būti tik “Laisvė” ir “Vil-

I kavo dvi dieni atgal, o dabar Tačiaus taip jau nepatenkin- nis”, kurie gina jų reikalus ir
paskutinį kartą reikia skirtis, tas esu, ir kada šeimynos sto- gali būti darbininkų organiza-

Karšta krematprijos ugnis! vis pagerės, aš vėl grįšiu pas cijos organais. Todėl, drau-
Bet draugus.” ! gai, kas dar skaitote tą šlamš-

‘ į Nebeteko jam grįžti—gaila, tą - “Keleivį”, pasielgkite taip, 
į Jo darbų nesuminėjau, bet tik kaip pasielgė Montrealo Sūnų 

Lig I Mount Royal kapinių kremato- parodžiau, su kokiom organi- ir Dukterų Pašalpinė D-ja.
. Draugas P. Stukas pa- zacijom velionis dirbo. Visai D-jos Narys.

Mirtis išplėšė Dar Vieną 
Kovotoją.

Nesenai “Laisvėj” skaitėme 
liūdną žinią, kad mirtis išsky
rė iš Hamiltono A. L. D. L. D. 
kuopos veiklų ir energingą 
kovotoją, A. žiulaitį. Apgai
lėjome, reikšdami didžiausią i . . .
proletarinę užuojautą jo liku- Daugumai 
šiai šeimai ir draugams ha- ~~ 
miltonieciams. Sudėjome pa-! 
žadus, kad jo vieton surasi- 
me kelis kovotojus už mūsų! 
idėjas. ! Tikintieji dreba,” baisu !

Staiga, balandžio mėn. 6 d.! Jo gerų draugų susirinkome 11 į 
pasiekė nelaukta žinia: d rau- i automobilių, palydėjome ; 
gas Pranas Dudonis mirė, 
perkūno trenksmas sujudino | 
vUllS draugus. <snkp
juokavo linksmas, sveikas, pil-' k utinį atsisveikinimą^

didžiausio gailesčio neteko iki galo išbūti.

Draugas P. Stukas pa- zacijom velionis dirbo. Visai 
Išvakariuose ' sakė trumpą prakalbėlę, pas- neturime žinių apie kovą prieš 

. Ant ve- carą ir jo budelius, .taipgi ma
nas energijos dirbti ir dirbti, > Honio grabo buvo uždėta rau- žai teko žinių pasisemti iš jo PATERSON, N. J

^tik štai, 6 d. balandžio, 4-tą 
vai. ryte, užmerkė akis ant vi
sados. Nesitikime, abejojame, 
bet veltui. Apie 12-tą vai. at
važiuoja graborius ir skiria 
nuo šeimos mylimą tėvą ir vy
rą—skaudu. Susirinkęs di
džiulis žmonių būrys atsisvei
kina—liūdna.

Pažiūrėjus į velionį, tartum, 
jauti jo baisą: “Neverkite 
prie manęs, bet tęskite mano 
darbą toliau. Per 23 metus aš 
stovėjau sargyboje proletaria
to, o dar darbo neatlikto 
laukia jūs, draugai.

Laidotuvės
\ Vakare, 6 d. balandžio

Vieną nega
ilima pamiršti, tai tą, kada lie-;

\ Vakare, 6 d. balandžio lan- 
žfetojais buvo užtvinusi di
džiule graboriaus koplytėlė; 
visi nori pasakyti paskutinį ir 
draugišką “good bye.” 
nis guli raudoname 
Vainikai nuo atskirų 
ir draugijų. Prie pat 
-ant staliuko stovi puikus A.L.
D.L.D. 137 kuopos raudonas 
gėlių vainikas su ilgais ir ryš
kiais raudonais kaspinais, ant

dona vėliava, kurią jis gynė žymesnių darbų, 
per 23 metus.

Draugai nuliūdę išsiskirstė, tuvių tarpe kilo abejonių, kas| 
bet su pasiryžimu jo vieton turi kontroliuoti mūsų spau-| 
gauti 10 naujų draugų į mū-' dą, drg. Pranas nei kiek nesvy- 
sų eiles.
Draugo P. Dūdonio Kilimas ir 

Darbai
Draugas Pranas Dudonis ki

lęs iš Lietuvos, Lukoševičių 
kaimo, Gruzdžių vai., Šiaulių 
apskričio. Draugas Pranas 
iDūdonis jaunas būdamas pa

klek st°j° i Mintaujos gimnaziją ir 
ten mokėsi iki 4-tos klasės, 
bet ketvirtoje klasėje, būda- 

imas jau sutiko caro valdžios 
persekiojimą, slapta pabėgo į 
Angliją—Škotiją ir ten su ki
tais lietuviais angliakasiais | 
veikliai dirbo. Rašinėdavo ži-1 sudeginkite* 
nutes į “Rankpelnį,” jį rėmė. 
Dalyvavo Socialistų Partijoj. 
Ėjusiame satyros laikraštyje 
“širšėj” buvo redakcijos na
riu.

Išgyvenęs 6 metus Škotijoj, 
atvyko į Kanadą ir per 17 me
tų uoliai dirbo. Įstojo į Mon-

Susirinkimo.

Velio- 
gėlyne. 
asmenų 
galvos,

kurių aukso raidėmis įrašyta: trealo lietuvių socialistų kuo-;1??1" 
“Idėjos draugui —A.L.D.L.D. pą, jai nusilpnėjus ir perorga-■ € llb^us ^arhus.

Balandžio 5 d. įvyko kuopos 
ruodamas pareiškė: “Kas dau- susirinkimas. Sklokininkai ne- 
giau, kad ne klasių kovos va- s'la'k° kuopos tarimų. Kuo- 
das, Komunistų Partija.” 
po to, taip nuodugniai išaiš
kino pavyzdžiais iš kovos lau
ko, kad net abejojanti draugai 
pilnai pamatė, ką neša mūsų 
priešai į mūsų judėjimą.

Pranas per visą savo gyve
nimą nevartojo - svaiginančių! 
gėrimų. Gyvenimą vedė pa-j 
vyzdingą, kad net priešai pa-i 
vydėjo. Dar gyvas būdamas, 
visada sakydavo: “Kada aš 
numirsiu, palaidokite be jokių i 
tikybiniu apeigų; mano kūną , ,, .

Jo valia buvo iš- K]n<^aras> 
pildyta pilnai, kiek mums leido inas kalbėtoją negarsiim, 
kapitalistinė tvarka. L____
sudegintas. Sulaukęs 40 metų 
amžiaus, atsiskyrė nuo šeimos 
ir draugų.

Mes, A.L.D.L.D. 137-ta kuo
pa, reiškiam giliausią proleta
rinę užuojautą likusiai šeimy- 

Pasižadame dirbti jo

jr pos susirinkime seku. Kindaras 
pagarsino, kad Pruseika kal
bės 3 d. kovo, taipgi pareiškė, 
kad ant 
kviestas kalbėti, bet negalėjo 

l pribūti;

šios dienos buvo už

buvo užklausta, kas 
J rengia, atsakė: mes rengiam, 

h,! Bet šiame susirinkime skaito 
' protokole kaipo tarimą, kuo- 
Imet jokio tarimo nebuvo. Jie 
! nusitarė kur stuboj ir įtraukė 
!į protokolą. Kad tarimo ne- 
: buvo, tai liudija ir tas pats ren- 

7 mano kūnalg’čjas ir ph’mininkas tų pra- 
“Tz'--J---- perstatyda-

kad 
mes

sim. J. J. Dulkis, būdamas pir
mininku šio susirinkimo, ne
leido nei balsavimo. Buvo į- 
nešimas rengti prakalbas d. 
Bimbai, tai J. J. Dulkis pir
mas pareiškė, kol A.L.D.L.D. J 
84 kuopa gyvuos Patersone, tai 
Bimba jos vardu nekalbės, jis 
netgi A.L.D.L.D. Centrui grū
mojo, ‘ sako, kol Centras na
rius išbrauks, tai kad nepasi
justų pats Centras išspirtu. 
Kindaras nurodinėjo, kad Ko- 
mun. Partijos Lietuvių Frakci
jos Centro Biuro ir Bimbos yra 
j kreiva politika. Apart visko, 
I nutarta ir gerų tarimų: (1) ; 
' Rengtis ppe Pirmos Gegužės 
tarptautiniai. (2) Prisidėt prie 

i bendro fronto gelbėjimui pen
kių kovotojų, ant kurių netei- 

1 singas suokalbis padarytas. 
* Bosai rengiasi pasiusti juos į 
j elektros kėdę. Darbininkų 
! pareiga prieš tai protestuoti.

Iš iždo paaukota $5 ir na
riai suaukojo $23. Čia irgi' 
sklokininkai neapsiėjo rimtai,' 
nekurie aukodami dolerį, šau- 

i kė, kur jūsų doleris, badė pa- 
I nosėn tiem draugam, kurie ne- 
1 galėjo šiame susirinkime auko
ti.
se

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 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS |
Rengia R.O.O.V.A. (Pašalpos Draugijos) 60-ta Kuopa |

4

bendrai su Jaunųjų Darbininkų Rateliu 
UKRAINŲ LIAUDIES SVETAINĖJE

101 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Subatoje, 18 d. Balandžio (April), 1931 

Pradžia 7:30 Vai. Vakare
Bus turtinga programa:

Z. N. Gusieva—Dainininkė iš Maskvos operos.
Lietuvių Kvartetas—“Trubadūrai”—S. Kažemekas, K. V. Kriaučių* 
naa, F. Morkus ir V. Buksaitis.
P. Kulieza—Juokai ir įvairios štukos. Parodys, kaip atsistoti 
sudaužytų stiklų su 1,000 svarų sunkumo basomis kojomis. 
Balalaikų Trio—A. Bauna, F. Arkanova ir Vasia.
Vorobejev—rusiškas šokikas.

Pianu akompanuos Krušinski.
Po koncerto šokiai iki vėlai naktį. Orkestrą pirmos rūšies, 

tinkamų valgių ir gėrimų. Visas pelnas eis įsigijimui rakandų 
organizacijos knygynui.

Tikieto kaina 50 centų. Vaikams 15 centų 
Visus užkviečiame!

1.
2.

3

4.
5.

ant

Bus 
šios*

A.L.D.L.D. 137-tos kuopos 
organizatorius P. Stukas.MONTREAL, KANADA

Darbininkai Atsikratė 
“Keleivio”

AR ŽINAI?
Kūnas'hu°pa rengia, bet sakė: 

į čia surengėm prakalbas.
Niekas nepriešingas 

prakalbom, tik priešingi 
jkiam sauvališkani ir veidmai- 
'niškam sklokininkų elgesiui, 
įšaukia, kad jie nori vienybės, 
i kuomet jie patys demoralizuo-! 
! ja darbininkus. Prieina rezo
liucijos komisijos raportas, i 
Praeitam susirinkime buvo nu-, 
tarta pagamini prieš “Laisvę”, 
kom. raportuoja, kad ji savo 

'nuomone pakeitė ir patiekė ki
tą rezoliuciją. Kad nekelt 
ginčų kuopos ' susirinkimuose i 
“Laisvės” klausimu iki liepos 
mėnesio, didžiuma balsų nu
tarta. Pozicija pasiūlė sa- 

i vo rezoliuciją. “1. Mes užgiT 
organą. rįame “Laisvę”, pasilikusią po 
sum,ui- Amerikos Kom'unįstų Partijos 

vadovybe ir pasižadame ją vi
sais būdaią remti. 2. Mes šau
kiame visus klasiniai sąmonių- 
gus lietuvius, darbininkus ir h°spon’ Mass, 
darbininkes suglausti savo ei
les po Amerikos Komunistų 

"i Partijos ir Komunistų Interna- 
.... ..... j vadovybės vėliava.
3. Mes pasižadame dėti pas- 

, kad išlaikyt dienraš- 
Vilnį” po leninistine Ko

munistų Partijos vadovybe”.
Sklokininkai išėjo prieš, vie

ni šaukė, kad tokia rezoliuci-

tom 
to-

Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo

kad

AMERICAN CLOTHING CO
J. TURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi, 
modemiškiausius šių dienų Įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužiu^,sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mua

Keli mėniasiai atgal Mont
real Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nė D-ja rinkosi sau 
Dauguma “Keleivio’ 
kintų darbininkų ėmė gint sa
vo “dvasios 
Nors jiems 
rodinėjama, 
tik mulkina 
skelbia melą ir šmeižtus, bet 
ant tiek buvo apakinti darbi
ninkai, kad to nepastebėjo. į 
Balsuojant buvo nominuota 
laikraš. į 
“Laisvė ir 
skaldžius 
“Keleivis” 
rė.

Koks buvo džiaugsmas “K”, 
suklaidintiems darbininkams! 
Sužinojęs “Keleivis”, kad 
Montrealo Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinė D-ja išsirinko sau už 
organą jų gazietą, Gegužis j 
su Michelsonu iki lubų pašo
ko iš džiaugsmo. Kurgi nesi
džiaugs!. . . .

Mat jų istorijoj pirmas toks 
atsitikimas, kad tokį šlamštą 
darbininkų organizacija pasi
rinktų už organą. Bet jų 
džiaugsmas neilgam buvo. 
Nors Bostonas ir toli nuo Mon
trealo, bet Michelsonas tur- 
būt turi ilgą nosį (negaliu pa-į 
sakyti tikrai, nes nemačiau jo j 
—-D. N.), kad užuodė, jog tas 
kąsnelis nebus toks gardus, 
kaip jis vaizdavosi. Dalykas 
toks: Išrinktas koresponden
tas negalės būti “Keleivio”; 
i“viernu” šuneliu, mat jis bol
ševikas. Sužinojęs tai “K”, 
štabas sustaugė, kaip vilkas, 
avies kailyje. Pirmiausiai ap
šmeižė korespondentą, išva
dindamas žuliku ir “K.” pri- 

: prastai žodžiais, paskiaus 
I “Laisvę”, lemdamas jai amži- 
'ną pražūtį. Bet tas negelbėjo. 
[Pradėjo laiškus siuntinėti val
dybai, kad kuo greičiausiai iš
mestų tą nevidoną bolševiką- 
korespondentą, nes, girdi, jis 
sugriaus visą jūsų organizaci
ją ir “Keleivį”. Ir po tokių 
didelių, pastangų “Keleivio” 
štabas buvo išpirkęs mišias 
pas vietos kleboną už to nevi
dono bolševiko-korespondento

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

’ vadą—“Keleivį ”.
ir buvo draugų į-

kad “Keleivis” 
darbininkus ir

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

: Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So.

. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs, 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukienė.

Savininkes 1
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Bet tie, kurie vartoja po plačiąATIDARYMAS
Kūdikiams paredalų taip pat H

Bus duodamos dovanosi visiems
•■i

%NEW YORK, N. Y.
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_ Street or Avenue
State

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

Ai, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kur} malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodys 
mais, kaip vartoti.

---------------- )

Ateikite į šį išpardavimą ir piatys pamatykite 
tuos daug-vertės dalykus šioje krautuvėje išdėtus 
del jūs. Pasakykite savo draulgams užeiti į šį 
svarbų išpardavimo atidarymą. '

6102 Grand Avenue 
(Kamp** Clermont Avenue) 

MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Puikus pasirinkimas vyrams, IV^Loterims ir 
vaikams drabužiu )

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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organus: “Vilnis”
“Keleivis.” Iš
balsus ant trijų 
vienu balsu persvė-

’ tangas 
tį

1

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

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

Namų Mafevotojai ir Dailyfe 
(CARPENTERS)

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

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

’ Brooklyn, N. Y.
Arba Telcfonuokite:

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

kietėjimą—kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo ana- .
25 centai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

e

KURIS ATSIBUS SUBATOJE j

Balandžio-April 18 d., 1931
KRAUTUVĖJE PO VARDU

ROTH’S DRY GOODS $TORE
(Buvusio Schwartz) /

82 Union Ave., kampas Stagg St., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Piliečių Kliubo Statomą /Namą)

s 
3

NAUJAUSIOS MADOS
Vardas-
No-------
MleMLas-Flushing Russian and Turkish Baths, Inc

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ii’ miegojimas per 

visa naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Naujai* perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLJATS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperiino: Rusiškas, Turkiškas ir. ga- , 

•ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas! Pnlnski K-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; Kirpt *ot Flushing Ave. stoties; 
R M T subway—išlipt ant Montro** \y*». stoties: visais 

Qroadwav karat*—tllipi <*tu fhoihin*

Išpardavimas prasidės lygiai Į9 valandą ęyte

Atsižvelgiant į bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui .
Specialis važiavimo kursas $10. LaiSnis ir Diplomą Užtikrinta.

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. I
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VIETINES ŽINIOS
Nusikaltimai ir Areštai 
New Yorko Mieste

Sukniastuviy Streikas 
Vis Dar Tęsiasi

New Yorko sukniasiuviai 
nepasiduoda bosams, kurie 
apsiginklavę indžionkšinais ir 
apsistatę dirbtuves policija 

mobilių vertė, kurių buvo pa-'bando sulaužyti streiką, prisi
vogta 12,731). Per visus me-j varydami ’skebų. Nepaisant 
tus buvo areštuoti 465,576 indžionkšinų ir policijos puo- 
žmonės už įvairius prasižengi- limo, darbininkai masiniai pi- 
mus. Jų tarpe 363,177 areš-1 kietuoja ir nemano pasiduoti, 
tuoti už prasikaltimus prieš! Pereitą trečiadienį policija 
visuomenės sveikatą; 54,214 užpuolė pikieto liniją prie 
areštuoti už papildymus įvai-i Jerry Dress dirbtuvės ir areš- 
rių kriminalysčių; 7,114 areš- tavo 4 streikierius. Jie buvo 
tuoti jaunuoliai delei jaunys- i tardomi Jefferson-Market 
tės’'išdykumo. -smabutyj.

Biuras išvengimui krimina- j dėtas kitam sykiui, 
lysčių praneša, kad iš 5,215 .. .7 . n
papildytų kriminalysčių 3,595 DarbiUJUnŲ HlokydiS

RT V“ 
kalinga tinkamo auklėjimo ir j 
priežiūros; iš to < • •
2,219 buvo ne senesni 16 me-i 
tų amžiaus,—1,722 berniukai 
ir 497 mergaitės; likusieji sį0 įr tęsis per astuonias sa- 
1,376 buvo tarpe 16 ir 21 me- vaites. Bus duodamos pamo
tų amžiaus—476 berniukai it’ikos: Komunizmo Pamatai, 
900 mergaičių. t Politinė Ekonomija, Leniniz-

Miesto majoro oficialia be-Jmas, taipgi Rusų ir Ispanų 
darbių šelpimo komitetas; kalbos.
(New Yorke priskaitoma apie į Norintieji lankyti vasarinius 
milioną bedarbių) per visus] kursus, jau dabar turi užsire- 
metus 589,259 bedarbiam iš-Į gistruoti, nes moksleivių skai- 
dalino $47,523 pinigais; 104,- 
726 atskirų valgomų daiktų; 
37,476 dalis drapanų; 28,300 
svarų anglies.

Dabar New Yorke yra už
laikoma 18,633 policistai, jų i 
tarpe 125 moterys policistės. i Workers School 48-50 E. 13th 
Užlaikymui policijos įstaigų, į St., New York, 
policistų algų išmokėjimui ir 
padengimui visų kitų išlaidų, 
kurios rišasi su policija, per 
metus išleista $60,198,591.01.

Yor-Pereitais metais New 
ke buvo pavogta privatinės 
nuosavybės 10,807,318 dol. 
vertės (čia neįskaitoma auto-

Teismas tapo
tei- 
ati-

Darbininkų Mokykla New 
skaičiaus j Yorke bus atdara per visą va

sarą. Vasarinis sezonas pra
sidės pabaigoje gegužės mėne-

čius bus aprubežiuotas. Taip
gi bus duodamos pamokos ir 
per korespondencijas, tad ir 
kituose miestuose gyvenantį 
darbininkai gali lavintis.

Visais reikalais kreipkitės:

I Brooklyfto Visuomenę ir 
Draugijas Atsišaukimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas atsikreipia į Brookly
no visuomenę su labai svarbiu 
reikalu, kad pagelbėtų kiek
vienas, pagal savo išgalę, įsi
gyti rakandus (fornišius) Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo nuosavam namui. Patsai 
namas jau yra sėkmingai sta
tomas. Bet rakandų supirki
mui reikia pagelbos ir para
mos iš visuomenės ir draugijų. 
Prisidekite prie to svarbaus 
darbo!
■ Mes pažymime, kad tam 
darbui yra išrinkta komisija, 
kuri darbuosis su Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo įga
liojimu tame reikale. Į kurį 
tik kreipsimės, tad neatsisa
kykite nuo paramos tam svar
biam reikalui.

L.A.P. Kliubo Komitetas
Prez. Matthew P. Ballas.

Brooklyno Policistas 
Pašovė Vagišių

Pereitą trečiadienį Brookly
no policistas pašovė jauną vai
kiną vardu S. Grabovski, gyve
nantį 233 Kent Avė., Brook- 
lyne. Policija sako, kad jis 
ir kiti du vaikinukai apvogę 
J. .Goldstein krautuvę ant S. 
3rd St. Policistas juos vijosi, 
bet negalėdamas prisivyti, 
prądėjo šaudyti ir pataikė 
Grabovskiui į šlaunį, jis pasi
davė, o kiti du pabėgo.

Grabovskis tapo nuvežtas į 
ligoninę gydyti, kaip pagys, 
bus teisiamas apiplėšime mi
nėto krautuvninko.

Atėjo Pėsčias iš 
Bostono ir Apalpo

Trečiadienį jūrinių laivų 
darbininkas atėjo pėsčias iš 
Bostono ir apalpo ant Canal 
St., New Yorke. Nuvežus į 
ligoninę ir atgaivinus, pasiro
dė, kad jis neturėjęs pinigų ir 
per kelias dienas išbuvęs ne
valgęs. Jis gyvenąs Floridoj, 
bet pastaruoju laiku dirbęs 
ant laivo, kuriam nuplaukus į 
Bostoną, to laivo viršininkai 
paleido jį iš darbo. Neturė
damas pinigų, ėjo pėsčias link 
Floridos jieškodamas darbo) 
bet atėjęs iki New Yorko, 
vargšas apalpo.

papasakojo, kad pietinėse val
stijose tam tikri agentai jieš- 
ko tokių merginų ir praktiš
kai parduoda jas rytinių vals-

I Komunistu Partijos Sekcija i tiJU tuičiams. v
I penkta rengia visą eilę atvi-j v.
! ram ore prakalbu, kurios įvyks I c!0?.1^.
i šeštadienį, bal..18 d., 8-tą vai.!ymsmmkė Mrs Philip Le Bou- 

. . i vakaro, sekančiose vietose: jtllier sako> kad tos ^ginos
Visi draugai privalo j 139th Sf. jr Brook Ave> kaibės Yra Paverstos dirbti ilgiausias 

Bus svarstoma _L B . j I[unt> Movsho_; valandas uz pusę tos algos, ko- 
witz ir Dainoff ■' kia Kaudavo čia vietinės namų 1

161st Št. ir Prospect Ave.' apžiūrėtojos Ji sakosi paty-j 
—Gaal, Ney, Lusting ir Wil-,™^„k“d.2!lk Y.!??8.JTeL8?'! 
liams.

Intervale ir Vilkins Avė.
L Halpern, Fein, Frey, Miller! 
ir Marks.

Claremont Parkway ir Wa
shington Ave. — Įlenkiu, Co
hen, Sharfenberg, Rich 

I Ginsberg.
i St. Nichols Ave. ir 163rd

Johnson

A.L.D.L.D. Centro
Komiteto Susirinkimas

Šeštadienj Įvyks Eilė 
Prakalbu Bronxe

«

Pirmadienį, balandžio 20 d., Į 
7:30 valandą vakare, ‘Tais- į 
vės” svetainėje, įvyks A.L.D.; 
L.D. Centro Komiteto susirin-i 
kimas.
dalyvauti. Bus 
daug svarbių klausimų, jų tar
pe, ir kokias knygas leisime 
ateityje.

A.L.D.L.D. C.K. Sekr.
D. M. Šolomskas.

i nos priverstos yra visada sto-
i vėt namie ir neturi progos išei-1 
ti pasiklausinėti, kokias algas 
gaudavo senosios darbininkės. i

Telephone, Stagg 2-8810

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Darbo Federacijos 
Vadai Streiklaužių Rolėj ii’i

st.
i]

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

A.L.D.L.D. 55-tos Kuopos ir L.D. 
S.’A. 132-ros • Kuopos susirinkimas 
Įvyks bendrai nedėlioję, 19 d. balan
džio (April), 1931, 10-tą valandą ry
to, Degulio svetainėje, 147 Thames 

, St., Brooklyn, N. Y. Visi nariai bū- 
I tinai dalyvaukite, nes yra daug svar- 
■bių dalykų aptarimui.

Dvieju Kuopti Komitetas.
(91-92)

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis • barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-98

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- h 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. «totis,

Trečiadienį buvo teisiami 24 —Smith, Ford, 
maisto marketų streikieriai, Stern, 
kurie buvo areštuoti už pikie- i 214th St. ir 
tavimą. Amerikos Darbo Fe- Avė.—Severeno, 
deracijos Lokalo 338 biznio erts ir Seltzer, 
agentas Volchuk teisme atvi- ‘ _______
rai stojo už bosus ir pasakė, 
kad išgauti indžionkšinai ap- ĮJ Prakalbų IMilMI 
gina ne vien tik tuos bosus, • o • o •
kurie yra pasirašę po jais, bet UCICg^ty į jOVIStU 
ir visus kitus. Reiškia, A.D.1 
F. vadai, neturėdami savo na
rių tarpe maisto marketų dar
bininkų išgauna indžionkšinus Irving p]aza svetainėj, 

, Amerikiniai 
Sąjungos Draugai 
prakalbas išleidimui 
kos darbininkiškų organizacijų j resu: P. 
delegatų į Pirmosios Gegužės 
demonstracijas Maskvoje.

Į prakalbas publikos prisi
rinko gana daug, net dauge
liui prisiėjo stovėti statiems, 
nes krėslų neužteko.

streiko paliestus Į Pačios prakalbos buvo labai 
• pasiryžę streiką i įdomios, nes kalbėjo delegatai 

j suvažiavę iš visų dalių šios ša- 
lies, atstovaujanti įvairias dar
bininkų organizacijas ir turin- 

(ti praktiško prityrimo darbi
ninkų kovose. Viso buvo aš- 
tuoni kalbėtojai. Nors po 
trumpas prakalbėles jie pasa
kė, bet jos buvo daug žingei
desnės ir svarbesnės, negu vie
no kalbėtojo prakalba.

New Yorko darbininkai en
tuziastiškai sveikino delegatus 

lir linkėjo jiems daug ko pa- j mokėti. Vieta: ,. ,. e, . i o • • I Richmond Hill,! tirti Sovietų Sąjungoje, ir savo | Virg.inia 7.1506.

prieš maisto darbininkų kai-, Yorke 
riąją uniją ir jos narius areš-- 
tuoja, tuo pačiu sykiu prista-l 
to bosams skebų, o bosai pri
pažįsta tuos skobus A.D.F. na
riais ir padaro tam tikras neva 
unijines sutartis.

Streikuojanti maisto marke
tų darbininkai, kurie priklau-j 
so kairiojoje unijoj, kas dieną' 
pikietuoja streiko paliestus [ 
marketus ii 
laimėti.

ŠALINAITĖS MUZIKOS AKADEMIJOS 
MOKINIAI

Ruošia Ketvirtą iš Eilės MetinįKONCERTĄ!
=?

ŠEŠTADIENY

Balandžio-April 18 d., 1931
SHUBERT SALEJE

Kampas Broadway, Monroe St. ir Howard Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8-tą valandą vakare

Programoje dalyvaus apie 25 mokiniai, tarpe kurių 
tūli yra pažengę toli muzikoje—skambinime piano— 
skambins klasiškus kūrinius. Albina ir Biruta Ambra- 
ziejūtės suvaidins liaudišką aktą; Terese Arlauskaitė 
dainuos, pianu palydint Viktorijai Valukiūtei. Iš lietu
vių studentų skambins piano solo ir duetus sekami: 
Viktorija Valukiūtė, Justina Misevičiūtė, Albina ir Bi
ruta Ambraziejūtės, Anelė ir Teresė Arlauskaitės, Mil
da Janušoniūtė, Olga Joduškiūtė, Alisė Kalvaičiūtė, 
Katrė Matunaitė, Vajoleta Matulioniūtė ir Bronė

Bus šokama baletas, kurį išpildys aštuonios mergai
tės, dainuojant visiems mokiniams.

I Be muzikos Akademijos mokinių, programoje daly
ti vans visa eilė pirmaeilių lietuvių artistų : Elena Aušriū- 

tč, mezzo-sopranas; M. čeSnavičiūtč, sopranas; O. Kat- 
kauskaitė (iš Hartfordo), mezzo-sopranas; A. Višniau- 
skas, baritonas, ir W. Endziulis, žymus smuikininkas.

A. Višniąuskas, Baritonas

Be to,, dainuos 
Aido Choro Mergi
nu Sekstetas.

Po koncertui tę
sis šokiai prie ge
ros orkestros.

P. S.—Važiuo
dami į Shubert Sa
lę, imkite Broad
way linijos viršuti
nius traukinius, ar
ba gatvekarius ir 

'išlipkite ant Gates 
Ave. Salė randa
si 6-tam augšte 
(viršuj Shubert - 
Century Teatro), 
todėl imkite keltu
vą, kuris užkels į 
salę,

įžanga asmeniui $1.00; Vaikams 35 centai
Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti

Rengėjai.

White Plains 
Taylor, Rob

I REAL ESTATE: Namai, Žemė 
j PARSIDUODA gera farma, 200 ak- 
j rų žemes, puse dirbamos, pusė ga- 
j nykios ir miško, ant kranto Pere 
I Marquette upės, 1 mailė nuo mies- 
Į čiuko. Žemė gera, taipgi visi trio- 
l bėsiai, visa reikalinga naujausios ma- 

. Parsiduoda su gyvu- 
Pardavimo priežastis—suirutė 

. .• seniiiniiiičuu gyvenime. Del plates-
Ameil-|nių informacijų rašykit sekamu ad- 

.1, Box

(91-98)

Pereito trečiadienio vakare, 
New

Sovietų ( dos mašinerija, 
surengė■ .' seimimniam gyvenime.

P. Skeberdis,* R 
Custer, Mich.

3

■ PARSIDUODA farma, 100 akrų že- 
l mes su ganykla, per farmą bėga 
upelis, kuris niekad neišdžiūsta; 200 ’ 
obelių, jaunų ir senesnių, pyčių, sly- j 
vų, vyšnių ir grūšių’. 8 kambarių ! 
namas, tik 3 metai pabudavotas, van/ 
duo stuboj, barnė 36x60, garadžius, 
3 vištininkai del 600 vištų ir du vis- 1 
čiukams auginti. Laiškus atveža į 
namus, taipgi pienų, paima nuo du- ■ 
rų, pačiam nereikia vežti. Arti mie- i 
stų: Nashue, N. H., Lowell, Mass., 
ir Lawrence, Mass. Kaina $$7,500. 
Peter Ross, R. F. D. 1, Box 12, 
Pelham, N. H.

patyrimus parvežti, ir teisingai l 
perduoti Amerikos darbiniu-j 

d e- i 
m o

;kams. Viso išvažiavo 28 
i legatai, jų tarpe penkios 
I terys ir du negrai.

Nainy Patarnautojos 
Vergauja New Yorke

(91-92) i
PARSIDUODA NAMAS 

Didele Nuolaida
Labai gera proga pirkti 6-šių kam

barių atskirą namą, ant ištaisytos 
gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan
gai nuo audros' ir “pulley screens,” 
tik 5 minutas reikia eiti į transpor- 
tacijos linijas. Visi asesmentai už-1 

I mokėti. Vieta: 104-43—91 st Ave. 
I Richmond Hill, N. Y. Telefonas, 

(85-99)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA groseitnė labai pui

kioje biznio vietoje, apgyventa lie
tuviais ir kitataučiais apgyventoje 

į vietoje. Parduodu todėl, kad turiu 
; kitą biznį. 428 Lorimer St., prieš 
“Laisvę” Brooklyn, N. Y.

(91-96)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
22] S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

New Yorke randasi 
žas skaičius merginų, 
dirba pas turčius kaipo 
apžiūrėtojos. Pastaruoju lai
ku buvo numatoma, kad tur
čiai parsiveža iš kitur mergi
nų, kurios dirba už visai ma
žas algas. Patyrinėjus tą, 
pasirodė,kas tas merginas jiem 
pristato, tai tam tikra agen
tūra iš pietinių valstijų. Pa- 
klausinėjus pas vieną negrę 
merginą Josephine Carroll, ji

nema- 
kurios 
namų

PARSIDUODA grosemė ir delika- 
j tesen, biznis įdirbtas ir gera proga ! 
I pirkti. Kaina prieinama. Kreipkitės Į 
! po No. 64 S. 3rd St., kampas Wythe 
! Ave., Brooklyn, N. Y.

(91-92)
GERIASIA PROGA šiuo bedarbės 

laiku, nes galima ne tik pragyve
nimą padaryti, bet ir susitaupinti 
grašio. Parsiduoda gro^ernė, delika- 
tesen, kendžių ir cigaretų storas. 
Prie storo yra 4 kambariai gyveni
mui. Parsiduoda pigiai, nes savinin
kas turi du bizniu, tai priverstas vie
na parduoti. Kreipkitės po No. 906 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

(89-92)
PARSIDUODA puiki saldainių krau

tuve, gerai išdirbtas biznis, par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(88-93)

Ant Šiy Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th
7th & Poplar t 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&
&
&

&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3ro

MUZIKA!

PARSIDUODA radio ir muzikalių in
strumentų krautuvė. Labai gera 

biznio vieta. Parsiduoda iš priežas
ties savininko^ mirties. 66-35 Grand 
Ave., Maspeth, L. I. (86-91)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

niMMiMwm—gm ■nrnmywa

MUZIKA!

Reikalaudami Geros Muzikos, Kreipkitės 
Nauju Antrašu pas Pagarsėjusį Muzikantą

P. RETIKEVIČIŲ
107-06 —129th Street, Richmond Hill, L. I., N Y

Tel. Hinkley 6-9399

i

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

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

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

Atnaujina senus ir krajavusmis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

4

If)7 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANOA
(Levandauskas)

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir\ Neturi Savyje Jokių Chemikalų

-7
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O VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Šiais vaistais nipužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžintu natural J vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima^ duot vaikams, kAdiktains, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina . \................................................... 60s, per paštą •5e

a

Mes

Kundroto apt ieka yra didžiausia tr seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, Ir užtikri- 
aam, kad sudėtinės iią receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat tunme' žolių ir gerą sandilĮ gyduolių Kiekvieną 
kar.tą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J.j KUNDROTĄ. Ravininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 0-2017-2360-3514 t

229
Kamp. N. 4-tos gati

IMrirukit ii akeJ Ir BriRląskit kang au oiMfymu.

e

c




