
Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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KRISLAI
SSSR žemės ūkis. 
Ispanijos Įvykiai. 
Organizacija Prieš K. 
Istorinė Knyga. 
ALDLD. Duoklės.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Sovietų Sąjungoje ne tiktai 
industrializacija eina sėkmin
gai, ne tik Penkių Metų Planas 
pasekmingai vykinamas, bet 
stebėtiną progresą daro žemės 
ūkio socializacija. Jau 11,187,- 
000 valstiečių ūkių susijungė j 
kolektyvus. Tai jau bus 45.2 

jnioš. visų žemės ūkių.
i Pavasarį į laukų apdirbimą 
išeis desėtkai tūkstančių trak
torių. Naujų traktorių bus pa
leista darban daugiau, kaip 30,- 

bala įl
įstoj o

Nukirs Algas Erie 
Gelžkelio Darbininkam

000. Vien per 10 dienų 
džio mėnesi j kolektyvus 
67,000 valstiečių.

Pen- 
amžiaus 
Karalius

CLEVELAND, Ohio. — 
Plačiai • kalbama, kad Erie 
geležinkelio bosai rengiasi 
nukirsti savo darbininkams 
algas ant 20 nuoš. O Erie 
yra vienas turtingiausių ge
ležinkelių. Jį kontroliuoja 

Įbroliai Sweringens, stambūs 
milionieriai.

KOMUNISTU PARTIJA VADOVAUJA 
PRISIRENGIMUI PRIE PIRMOSIOS 

GEGUŽES
New Yorke įvyks bendro 

fronto konferencija pirma
dienį, bal. 20 d., prisirengi-

Iniciatyvą šaukimui bend
ro fronto konferencijų pa
darė Amerikos Komunistų

mui prie Pirmosios Gegu- parįjja vienatinis revoliuci- 
zės. Visos lietuviu darbi- . A ., i , , . .

MacDonaldo Valdžia Nužudė 
200 Industj Valstiečiu

žinių 
Ran-

Associated Press 
agentūra praneša iš 
goon, Burmos, kad ten An
glijos MacDonaldo valdžios 
kariuomenė nužudė 200 val
stiečių. Žudymui buvo var
tojamos mašinines kanuo- 
lės.

ALKANU BEDARBIU MARŠAVIMAS 
PENNSYLVANIJA VALSTIJOJ; PLIENO 

DARBININKAI IR MAINIERIAI 
STOJA KOVON

sosto. Jis tikisi vėl jį
Gali iškilti piliečių 

Buržuazinė valdžia su 
priešakyje nieko ne-

Ispanijoje revoliucija, 
kiolikos šimtmečių 
monarchija nuversta, 
pabėgo Francijon, bet neatsisa
ko 4 nuo 
atgauti, 
karas. 
Zamora
duos del darbininkų ii* valstie
čių. Valstiečių 76 nuošimčiai 
turi tiktai biskį daugiau kaip 7 
nuošimčius visos dirbamos že
mės, o kita priklauso dvarpo
niams ir kunigaikščiams.

Darbininkų padėtis baisi. 
Nauja valdžia nieko jiems ne
duos, kaip ir Rusijos darbinin
kijai nedavė Kerenskinė val
džia.

Nacionalė Unija 
Streikuojančius 
Mainierius

Brooklyne laike ALDLD 1-os 
kuopos diskusijų 16 d. balan
džio, nepaisant visokių gudry
bių, kurias vartojo susirinkimo 
vedėjai iš opozicijos, milžiniška 
dauguma darbininkų pasisakė 
už Komunistų Partiją.

Buvo perskaitytas mano laiš
kas, kurį rašiau apie metai lai
ko atgal vienam partiečiai. Ten 
mano pasakyta keletas aštrių 
žodžių prieš III Distrikto 5 sek- ......
cijos veikiančius draugus. Tai j KCS-Barre apielmkej. 
mano klaida. Bet mano u.

Kova prieš Kazokus Pennsylvanijoj Surišta su Kova prieš 
Bedarbę; Harrisburghe Bedarbiai Reikalauja Tuojautinės 
Pašalpos; Plieno ir Anglies Interesai Pelnus Sau Krauna, 
0 Bedarbius Badu Marina

nis Amerikos, proletariato 
vadas. Ji stovi priešakyje 
prisirengimo prie demon
stracijų.

Kiekvieno klasiniai sąmo
ningo darbininko pareiga 
remti Komunistų Partiją, 

taip Kiekvieno kovotojo pareiga 
pat eina prisirengimas prie stoti į Komunistų Partijos 
Gegužinės. Visur lietuviai eiles, 
darbininkai ir jų organiza- mfcsų organizuotas 
ei jos turi dalyvauti. nistines spėkas.

ninku organizacijos privalo 
dalyvauti. Pirmojoj Gegu
žės visos darbininkų spėkos 
turi būt suvienytos demon
stracijoms prieš nedarbą, 
prieš algų kapojimą, prieš 

| naujo karo pavojų.
Kituose miestuose

Šaukia Visus
Kapitalistus Kovon
Prieš Sov. Sąjungą

SHAMOKIN, Pa.— Na
cionalė Mainierių Unija pa
sižadėjo visais būdais rem
ti mainierių streiką, kuris 
prasidėjo šioje apielinkėje. 
Sakoma, į kovą įvelta iki 
10,000 mainierių. Jie pri
klauso prie senosios United 
Mine Workers of America 
9-to distrikto. Tai bene bus 
vėl sukilimas prieš senosios 
unijos vadus ir anglies ba
ronus. i----- j---------------__ ______

Nacionalė Mainierių Uni- valstijoj varo į pasiutimą 
ja persergsti darbininkus, teroristinį Ku Klūks Klaną 
kad jie neitų tuo keliu, ku- pietinėse valstijose. Jie at- 
riuo ėjo Glen Alden Coal Įvirai grūmoja nulinčiuoti ne 
kompanijoj mainieriai Wil-

Turime sustiprinti
> komu-

K. K. K. GRŪMOJA NE TIK NUTEISTIEM MIRTIN 
JAUNUOLIAM, BET VISIEM KOVOTOJAM

NEW YORK.— Augantis 
masinis bruzdėjimas už va- 
liuosavimą mirtin nuteistų 
8 negrų jaunuolių Alabama

tik tuos nuteistuosius, bet

Vakar, bal. 17 d., prasidė- nistai karščiausiai remia ši- 
jo alkanų bedarbių marša-'tą eiseną ir joje uoliausiai 
vimas į Pennsylvania valsti-Į dalyvauja.
jos sostinę, Harrisburgą. Iš Į Pennsylvanijoj bedarbė 
Pittsburgho išmaršavo 150 siaučia visuose miestuose, 
bedarbių. Iš Philadelphijos visuose industriniuose cent- 

komercijos fakulteto galva įtraukia 126. Prie jų p risi- ruošė. Bedarbiai reikalau- 
. Madden, kalbėjo dėjo bedarbiai iš kitų mies-lja iš valstijos valdžios tuo- 

apie Sovietų Sąjungą. Jis tų, kaip Allentown, Easton pjautinės pašalpos ir įvedi-

NEW YORK.—New Yor- 
ko Universiteto biznio ins
tituto metiniam susirinkime

John

mato didžiausį kapitalisti- ir tt.
pasauliui pavojų iš
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Įmo apdraudos sistemos.
Didžioji maršuotojų da-j Pennsylvanijoje gyvuoja

Penkių Metų Plano pasise- lis susideda iš plieno darbi- kazokų sistema, kurią užlai- 
kimo. Madden saukia vi-įninku ir mainierių.
sus kapitalistus ir jų vai-I daugiausia prispausti ir iš- magnatai.

I.džias tuojaus :
| tarptautiniai ir pradėtčiami į Alabamą. Mes nori

me jūsų makaulių sykiu su . v, . , . .
makaulėmis tų devynių, kuV£rie.zt? atvlrą k°Vą pnes
riuos jau turime savo ran
kose. Ir mes
makaules ne tik šių devy
nių, bet 4, 1
siunčia į pietines valstijas 
telegramas už .nuteistus su

pasiimsim e

ir visų tų, kurie

a. x ------------ ......Pa- ir visus juodveidžius, kurie deginimui negrus. Perskai
žsipul-\starieji pasidavė unijos re- drys apginti ,tuos jaunuo- tykite šitą telegramą 

ta ant tų draugų tik todėl, kad ■ akciniams vadams ir strei- liūs. 
jie negana energingai veikė Vi’iko nelaimėjo. C’. . . . i .. • Shąmokmo Tarptautinis Darbininku
kartais, mano s^i^atimu, nevi- streikierim turi tuojaus pa- Ansip-vnimaq L ’ - -
sai vykusiai vedė Komunistų'z sfrpikn vndeleq i savo • , • *
Partijos liniją. Ten nėra neqimt stieik.° va4%eS l..Sf ° 1 savo rankas gynimą nu- 
žodelio prieš Komunistų Parti- Jie turi Kovoti Ka- teistųjų negrų jaunuolių,
ją. Tokis laiškas nedaro kapi-|rinSai ir tuojaus įkurti vi- gavo nuo Alabamos Ku 
talo tiems, kurie dabar eina'sose kasyklose streiko ko- vmiza Khno qpknmn himi-

, kuris paėmė 
į savo rankas gynimą nu
teistųjų negrų jaunuolių, 

nuo Alabamos Ku 
Klūks Klano sekamą bjau
rią telegramą, adresuotą 
“Negro Labor Defense”:

sovietų Sąjungą.
Tas tiesa: Sovietų pasise

kimas grūmoja kapitalisti
nei išnaudojimo sistemai, o 
tas profesorius Madden gal
vą guldo už parazitus.

Shamokino Apielinkės
Mainieriai Streikuoja I

mainierių. Tai kydavo anglies ir plieno 
Gubernatorius 

susivienyti naudoti darbininkai. Pitts-IPinchot pirmiau skelbė, būk 
— ^!burgh0 plieno vergai ir va-Į jis esąs už panaikinimą ka- 

Bet nepanaikino. 
.Skirtumas tik tame, kad 
I kazokus dabar užlaikys pati 
; valdžia tiesioginiai. Jie pa
liekami terorizuoti plieno 
darbininkus ų* mainierius. 
Kova už bedarbių reikalus 
surišta su kova prieš kazo- 
|ku sistema.

karinęs Pennsylvanijos mai- zokų. 
nieriai bene bus mažiausiai 
apmokami ir sunkiausia 
dirbanti darbininkai visoj 
Amerikoj.

Bedarbių eiseną į Harris- 
burgą suruošė Darbo Unijų 
Vienybės Lyga, revoliucinių 
darbo unijų centras. Komu-

Associated
♦

!1,500 “NEPAGEIDAUJAMŲ” ATEIVIŲ ISDE- 
PORIUOJAMA IŠ AMERIKOS KAS MENUO

talo tiems, kurie
prieš Komunistų Part. Opozi- mitetus, susidedančius 
cijos vadai, neturėdami rimtės- eiliniu nariu, 
nių davinių, renka trupinėlius! 
ir demagogiškai juos perstato. 
visuomenei.

Laike diskusijų Great Necko ■ 
P. Balsys pareiškė: “Mes su-. 
tverėme organizaciją, kad pa- Į 
sipriešinti Komunistų Partijos' 
puolimams ant mūsų. Amerikos bažny-
ją pasipriešinti Komunistų Par- j ?10ms Prastai sekasl- B?g?- 
tijai, kovot prieš ją. Kiekvie- je 1930 metų visos bažny-j PUERTO CABEZAS, Ni
na organizaciją kuri kuriama čios teatvertė prie savo biz- |caraguaSandino pasekė- i *įa iškėstomis rankomis na- 
kovai prieš K. P., yra darbinm-mo 88,350 žmonių, gi 1929 > - . i • k* kų priešų organizacija * - - - - - - 15,1 Riikilohm nradeio tanai l Riti k n krancrpri mnnamhfi

ŽINIŲ-ŽINELĖS
“Christian Herald” skel-

j metais laimėjo 242,748, o 
J1928 metais net 1,000,000.

Gauta iš Maskvos nuo d. Ma-; Laikraštis sako, kad viso 
tulaičio dvi geros knygos apie, Amerikos yra 50,000,000 
piliečių karą Rusijoje nuo 1917 i “‘garbjntojų ” <” 

dinėja 225,890 kunigai!iki 1921 metų. Tai karo isto
rija už darbininkijos laisvę. 
Mes jau senai galvojome apie 
tokią knygą. ALDLD Centro 
Komitetas apsvarstys ir išdirbs 
planus tos istorijos išleidimui.

Drg. Matulaitis praneša, kad 
Maskvos ALDLD kuopoje ran
dasi draugas, kuris galėtų iš
versti tą istoriją. O tai labai 
gera naujiena, nes mums tas 
labai daug pagelbėtų.

Knyga “Aliejus” sekamą sa
vaitę bus atiduotas apdarinėto- 
jui. Greitai bus galima pra
dėti ją siuntinėti kuopoms. Jau 
daugelį kartų mes sakėme, kad 
nariai privalo pasimokėti nari
nes mokestis, nes tik tie gaus 
knygą, kurie bus pasimokėję už 
1931 metus.

Draugai, subruskite mokestis 
mokėti ir siųsti į Centrą.

Berlyn.—Bal. 14 d. mies
te Chemnitze fašistai nužu
dė vieną darbininką komu
nistą. Penki darbininkai su
žeisti.

vi
siems savo pasekėjams.

“K.K. of Alabama.”
Bet Alabamos kruvinas i __

Ku Klūks Klanas neišgąs
dins Amerikos susipratusių Buržuazinė
darbininkų, šitas grumoji- Press žinių agentūra.prane-
mas dar daugiau išjudinsi ša, kad Shamokino, Pa.,.
proletariato mases kovoti apįennkės Philadelphia and reakcinės unijos biurokra.- mi” bedarbiai ateiviai, idant 
...... ... K ~ Reading Coal and Iron tas, džiaugiasi, kad šiandien i padarius daugiau darbų del 

kompanijos kasyklų majnie-
riai išėjo į streiką. Į kovą depo.Uojama
stoję 1,500 darbininkų. Pra
nešimas sako, kad mainie
riai kaltina bosus sulaužy
me sutarties.

Darbo Departmento sek-į didžiuojasi, kad būsią de- 
retorius ponas Doak, buvęs'portuojami “nepageidauja-

j už išgelbėjimą gyvybės ne- 
“Jūs, negrai, esate kvie-įkaltų 8 negrų jaunuolių.

NicaragUOS Sukilėliai Francijos Buržuazija
Užėmė Viens Uosta

*-• 1 rlJCvlZilUD.----- rdU'__________ Pabėgęs
Ispanijos karalius Alfonsas 
pribuvo Francijon. Franci- 
jos imperialistinė buržuazi-

jai sukilėliai pradėjo labai l sitiko kraugerį monarchą, 
smarkiai veikti. Jie užpuo
lė Amerikos jūrininkus ir 
atėmė uostą Cape Gracias 
a Dios, prie pat Honduros

Pranašauja Sukilimą
NEW YORK.— Sugrįžo 

iš Kubos ponas William G. 
............... I Shepherd, redaktorius “Col- nkos orlaiviai _ is oro pda^ Weekly». Jis sako>

Juos apgau- rubegjaus. Tuo tarpu Ame-,

Bethlehem Steel korpora
cija paskelbė, kad jos šėri- 
ninkai bėgyje 14 metų pa
sidarė $36,000,000 pelno. Gi 
prezidentui Eugene Grace, 
tik šiemet duota $1,625,753, 
neįskaitant jojo metinės al
gos!
tams algų kapojimo nėra!

Vadinasi, kapitalis-

kas mėnuo iš Amerikos iš- 
po 11,500

ugnį ant sukilėnų. Sakoma, i kad ten vulkanas verda 
i liaudies gelmėse ir neužil
go bus sukilimas prieš Ma
chado valdžią. < ; .

kad sukilėliai yra gerai 
ginkluoti ir žada duoti di-1 
delį mūšį Jungtinių Valsti
jų imperialistiniam plėši
kam.
Associated Press su verks

mu praneša, kad mūšiuose 
devyni amerikonai žuvo ir 
daug sužeistų. Bet kiek žu
vo Nicaraguos žmonių, tai 
spauda nesako.

St. Louis, Mo.— Čionai 
įvyko Howato sušaukta 
“mainierių” konferencija. 
Tai buvo taip vadinamos 
perorganizuotos “United 
Mine Workers of America” 
konferencija. Buvo žadėta 
didelė delegacija, bet teda
lyvavo 100 atstovų. Howat niui ir apims visus soveho- 
tik demoralizuoja mainie- žus, kolchozus, MTS ir ra- 
rius. Jis neveda kovos jono kaimus. Rajonas bus 
prieš Lewisą ir kitus reak- sujungtas telefonu su kraš- 
cionierius.

Tele-Biro-Bidžano Rajono 
fonizacija

Padaryta sutartis Bfro-Bi- 
džano rajono telefonizaci- 
jai. Telefono tinklo įrengi
mas bus užbaigtas iki rude-

to centru.

miecių.”
Vadinasi, persekiojimas 

nepageidaujamų” ateivių, i ateivių auga. Ir šitam per- 
Daugiausia išdeportuojama'sekiojimui pastos kelią tik- 
vakaruose meksikonų atei-|tai karinga masinė darbi- 
'vių. Įninku jėga. Pirmosios Ge-

Iki šiol jau išdeportuota gūžės demonstracijos ‘bus 
Ten pat pastebima, kad Į apie 35,000 ateivių. Iki vi- taip pat darbininkų protes- 

savo susirinkimuose mainie-Į dūrio vasaros ketinama dar tas prieš persekiojimą atei- 
riai smerkia senosios Uni-'75,000 išdeportuoti. Doak vių. 
ted Mine Workers of Am. 
lyderius—prezidentą Lewi- 
sa ir distrikto prezidentą ee 
Martin Brennaną. Iš to ga- Japonijos ImpenallStUS 
Įima suprasti, kad streikas 
paskelbtas prieš reakcionie
rių norą.

Platesnių žinių neturime. 
Draugai turi tuojaus mums 
pranešti plačiau apie šitą 
mainierių 'streiką.

ISPANUOS REVOLIUCIJA PANAŠI RUSU REVO 
LIUCIJAI1917 METU PAVASARI

MASKVA.— Sovietų Są
jungos spauda plačiai kalba 
apie įvykius Ispanijoje. 
“Pravda” nurodo, kad pra- 
šalinimas monarchijos dar 
nepermainė pačios sistemos. 
Pasiliko ta pati išnaudotojų 
priespauda, tiktai po skrais
te respublikos.

Ispanijos įvykiai labai pa
našūs įvykiam Rusijoj kovo 
mėnesį 1917 metų. Caras 
buvo nuverstas, bet pasili
ko išnaudotojai galioj., Taip 
dabar Ispanijoj. Antra, Is-

panija taip pat valstiečių 
šalis—76 nuoš. valstiečių te
valdo 7 nuoš. žemės. 93 
nuošimčiai priklauso po
nams arba buožėms. Gi 3,- 
000,000 valstiečių jokios že
mės neturi.
... Ar revoliucija sustos? Ji 
gali plėstis, kaip plėtėsi Ru
sijoj. Vienatinė valstiečių 
ir darbininkų viltis, tai Is
panijos Komunistų Partija. 
Tik ji viena veda revoliuci
ją toliau. Bet (kol kas ji 
dar silpna.

Auga Bruzdėjimas Prieš i Akrono bedarbiams 
: Grūmoja Badas

i AKRON.— Buržuazinės
SHANGHAI. Iš Man- jjabdarybės draugijos pas- 

džurijos. pranešama, kad te-1 kelb^ kad jos nebeturi iš. 
nai prasidėjo smarkus bruz-^ekkaus šelpimui bedarbių 
dėjimas prieš japonus. Vie-||r grejtu laiku turės sulai- 
tomis įvyko susikirtimų. Ja-Įkyti visokią pagelbą. Va- 
ponijos komerciniai intere- ijinasi, net ir ta almužna, 
sai laiko po savo letena tą-neį; jr įos išmatos bus su- 

! stabdytos ir šimtams Akro- I *
Ino bedarbių prisieis badau
ji.i

dalį Chinijos.

Illinojaus Mainieriams 
Bedarbė Auga . Rajoninė Elektros Stotis 

Krasnodar©
Per vasarį mėn. Illinojaus 

valstijoj tedirbo 151 kasyk
lą. Į visą mėnesį teišdirbo 
12 dienų ir pusę. Gi. sausio — • n • 91 -a «• <■ «

1 d. balandžio užsibaigia 
pirmos eilės montažo darbai 
KRĖS (Krasnodaro rajoni- 

mėnesį dirbo 163 kasyklos i nė elektros stotis) statybo- 
ir išdirbo 15 dienų ir pusę. je. 
Vasario mėnesį taip pat
3,000 mažiau mainierių dir-j vėliau nuskirto laiko (1 ba- 
bo. Vadinasi, bedarbė te-llandžio) KRĖS darbininkai 
besiplečia. O buržuazija Į ir inžinierių-techniniai dar- 
dainuoja apie laikų pagerė- buotojai paskelbė dviejų dė
jimą! kadų šturmą.’

Su tikslu duoti srovę ne
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VAIKU SVEIKATOS DIENA” IR BADU 
‘ MARINIMO VALDŽIA

Nuo sausio mėnesio jau privalo remti “Daily Wor- 
1,110 sveturgimių tapo išde-jkerį,” kuris yra vadas visų 
portuota, kaipo pasekmė 
Darbo Department© sekre
toriaus Doak deportavimo 
kampanijos po priedanga 
“suteikimo darbo geriems

kampanijų delei visų dar
bininkų klasės dalių, kad 
būtų galima sėkmingiau 
kovoti prieš kapitalistų prie' 
spaudą. Prisidėkite prie

0 ll Vv'UkllLl v V1U1 Avlll0 • • • *

piliečiams, kurie yra bėdai- vajaus gavimui 1000 naujų 
L.. Su pabaiga šių metų Ts Į Se^es'
valdžia tikisi, išdeportuoti Uzsiiasykite^ Daily Wor- 
20,000 sveturgimių darbi- !<el'i dabar ir i raginkite, ki- 
nmkų.

Kuomet Doak ,sako, kad de- j 
portavimas taikoma tik prieš i

Nors per kelias paskutines savaites kapitalistiniai laik-!nepageidaujamus svetimsa-i. 
raščiai kartais pliaukštelėja, kad darbai šian bei ten pa- ” 
sitaisę, tačįaus ištikrųjų nieko panašaus nėra visoj šalies 
pramonėj abelnai. Bedarbė ir krizis vis dar didėja.

Pirm ketverto mėnesių “pažangūs” senatoriai La Fol
lette ir Walsh apklausinėjo valdybas trijų šimtą miestų: 
ar privatinės labdarybės su miestinių iždų prisidėjimu 
tenai gali duot bedarbiams bent tiek pašalpos, kad juos 
išgelbėt nuo tiesioginio alkio bei bado? Daugelis miestų 
majorų atsakė, kad be pinigų iš centralinio šaliesi iždo 
negalima būsią apsaugot šimtų tūkstančių bedarbių svei
katą bei gyvybę.

Washingtone yra raštinė Prezidento Hooverio Greito
sios Bedarbių Šelpimo Komisijos, su pulkininku Arthuru 
Woodsu priekyje ir su didoku, štabu riebiai apmokamų 
valdininkų. Per tą įstaigą bedarbiai dar nėra gavę nei 
vieno cento paramos; ir vyriausias tų valdininkų uždavi
nys iki šiol buvo skleisti blofus apie “gerėjančius” laikus 
ir apie valdžios žadamus didžius viešuosius darbus. Bet 
šio mėnesio pradžioje ir tie Hooverio vyrukai turėjo pri
pažinti, kad ateinančioji žiema atneš “daugiau kentėjimų 
ir bado, negu bet kokia pirmesne žiema, kurią tiktai kas 
Atsimena.” Bijomasi, kad nesusidarytų “govėdos,” ir 
nepradėtų plėšt sandėlių ir krautuvių, stodamos į atvirą 
kovą su “tvarkos” sargais. 

J Kitas “progresyvis” kapitalistų senatorius irgi numa
to laikų pablogėjimą kitai žiemai.
j O vis dėlto kapitalistiniai šalies valdovai nei pirštu ne
pajudina/ kad parūpinus duonos ir pastogės padaugėju- 
Siems miilonams beduonių ir benamių. Dar blogiaus. Į 
bent kokį tiesioginį bedarbių šelpimą jie žiūri, kaip į di
delį “blogumą” buržuazijai. Ir štai jums pavyzdys.

Kongresf^vargais negalais buvo pravarytas nutarimas 
paskirti milionams badaujančiu farmerių $20,000,000 pa
šalpos iš šalies iždo; bet nutarimas buvo taip sutaisytas, 
kad ta suma yra pamatiniai skiriama paskoloms, nors 
iš jos “galima būtų” ir kitaip pašelpti farmerius. Pas
kolos tegali gauti, žinoma, tiktai stambesni ir vidutiniai 
farmeriai. Kas gi tuomet lieka milionams badaujančių 
skurdžių farmose? Nieko. Nes po prezidento Hoove
rio pasikuždėjimo su Raudonojo Kryžiaus veikėjais, jie 
viešai atsisakė imti bent dolerį iš tų dvidešimt milionų 
delei tiesioginio sušelpimo baduolių farmerių; ir Hoove- 
ris karštai Raudonąjį Kryžių pagyrė už tokią “puikią” 
pilietišką dvasią. Sako, jeigu pradėsi tiesioginiai iš val
džios iždo šelpti farmerius, tai, girdi, užsimanys to ir mi
lionai bedarbių miestuose.

Šimtai milionų dolerių valdiškos paramos eina privati
niams‘kapitalistams, statantiems sau prekybos ir pasa- 
žyrinius laivus, kuriuos valdžia galėtų panaudoti karo 
tikslams. Bilionai dolerių išeikvojama tiesioginiam 
Amerikos kapitalizmo ginklavimui į naują imperialisti-

Ateinanti žiema darbininkams bus dar blogesnė, ne
kaip pereitoji, rašo Labor Nows, ir tą nuomonę paremia 
faktais. Prie 10 milioinų dabar esamų bedarbių prisidė- 
sią nauji milionai netekusių darbo.

biai.”

liuis kaipo abelną grupę ne
kreipiant domės į paskirs
tymą sulig radikališkų įsiti
kinimų ar doktrinų, tai tuo 
būdu jis nori užslėpti perse
kiojimą, atkreiptą prieš to
kiuos kovingus sveturgi-

“Daily Wor

tus darbininkus užsirašyti. 
Juo bus tvirtesnis “Daily 

| Worker,” tuo bus didesnis 
I smūgis visai kapitalistinei 'i • _ • 'sistemai.

TRUPINIAI
Fašistų “Vienybė” 

vis tebesigardžiuoja 
i vedama

i

Nelengva Tapt Tėvu po 
50 Mėty

Tiktai vienas iš penkių vyrų, 
turinčių 50 metų amžiadš, gali 
likti tėvu Jungtinėse Valstijose. 
Keturi iš penkių' to amžiaus vy
rų taip būna nusidėvėję bei 
veisliniai nusilpę, kad jie nebe
pajėgia užvaisinti moteries. To
kią išvadą paskelbė Daktaras 
D. C. Secloff, medicinos profe
sorius Western Reserve Uni
versitete. O tą dalyką jis ty
rinėjo per ištisus penkerius 
metus. Jis taipgi surado, jog 
60 metu amžiaus vienas iš 30 
vyrų tegali tapti tėvu; o iš tu
rinčių 70 metų amžiaus tiktai 
vienas iš 10,000 vyrų tegalį'už
vaisinti moteriškę, sako tas spe
cialistas.

Taip tai civilizuotose- Jung
tinėse Valstijose. Bet atsiliku
sioje, nekultūriškoje Lietuvoje 
nebūdavo jokių dyvų, kad te-

dar 
mūsų 
kova Ivais tampa 60 ir daugiau me-mius darbininkus, kaip Au- opozicijos

gust Yokinūn, kuris tapo‘prįe§ Komunistu Partija.! tų vyrai, jeigu tik jų žmonos 
suareštuotas išdeportavimui Girdi; --skiotkininkai ‘ "

savo prietaringumą 
negrus darbininkus ir pasi- Į 
sakė, jog, jis kovos už lygy-!

; užtenkamai jaunos. Panašiai 
ir Bulagarijoj, ir Rusijoj, ir 

’ daugumoje kitų šalių, kurios

RYTINIŲ VALSTIJŲ LIETUVIU KOMUNI 
STŲ KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

V. j Konferencija karščiausiai
n . • x • • • v isveikina Komunistų PartijosBaltasis Šovinizmas ir Kova Centralinį Komitetą ir lietuvių

SU JUO j Centro Biurą už vedimą griež-

Pastaraisiais laikais lietuvių 
darbininkų judėjime pasirodė 
ryškių baltojo šovinizmo mani
festacijų. Su ypatingu aštru
mu baltojo šovinizmo klausimas 
iškilo Chicagoje. Bet baltojo 
šovinizmo žymių matėme Detro- | yj
ite, Clevelande ir kituose mies-į n i »r n • i* 
tuose. į Darbas larp. Darbininkių

Baltasis šovinizmas yra prie- MotCTU
šas darbininkų klasės. Tai vai-’ 
dančios klasės įrankis padalini-1 ši mūsų veikimo sritis buvo 
mui darbininkų klasės į rases, ir yra dalinai apleista. Perdaug y 
idąnt paskui būtų geriau ir mes atidavėm darbą vesti vien 
lengviau visus darbininkus tik Lietuvių Darbininkų Susi- 
vergti iš išnaudoti. Ir juo kla- vienijimui Amerikoj, kuri prie 
siu kova aštrėja Amerikoje,' geriausių aplinkybių tėra pa- 
juo daugiau ir daugiau reika- gclbinė komunistų organizaci- 
linga vienybė tarpe negrų ir ja, o ne komunisčių organizaci- 
baltveidžių, tuo plačiau buržu- ja. Dalinai del tos priežasties 
azija persekioja ir terorizuoja mes taip mažai lietuvių darbi- 
juodveidžius. j niūkių moterų teturime Komu-

Komunistų Partija yra pa- nistų Partijoje. f
skelbus begailestingą karą kiek- j Delei to daug sunkiau pasida- 
vienai baltojo šovinizmo mani- ro partijos kampanijas praves- 
festacijai darbininkų eilėse. Neiti tarpe darbininkių ir itrauk- 
tik principe, bet praktikoj ko-įti Susivienijimo nares į tiesio- 
munistai turi įrodyti juodvei- ginį partijos veikimą, 
džiams darbininkams ir valstie- Rytinių valstijų lietuvių ko- 

kovojame už-munistų konferencija daro se- 
, ekonomi- karnas išvadas ir tarimus:

1. Komunistinis darbas tarpe'\ 
moterų turi but mūsų frakcijų 

Rytinių valstijų lietuvių ko-. susirinkimų dienotvarkėj ir vi-
I munistų konferencija pareiškia, I si draugai ir draugės turi juo 
' kad mes vesime begailestingą ■ susidomėti. Gi partijos drau- 
kovą prieš kiekvieną, baltojo šo-!gai vyrai, ypač kolonijose turi 
vinizmo manifestaciją lietuvių ; duoti daugiau ideologinės vado-

(tos kovos prieš baltąjį šoviniz
mą Chicago  j. Išmetimas Straz
do iš partijos turi but rimta pa
sarga visiems, jog Komunistų 
Partija netoleruos savo eilėse 
nei baltųjų šovinistų, nei jųjų 
palaikytojų.

senai
vien del to, kad jis atmetė ^jno j o tą biaurų Union Sq.

‘ ! pries j žydelių gešeftą,- jie gerai ži- nekultūrtnįos^ kaiį
mojo, jog komunizmas Ame- ■ Amerika. Matomai, kapitalis- 
rikoj smunka ir kad jis nie-'tinė kultūra blogai veikiai į 

nv; žmogaus sveikatą ir pirm laiko čiams, kad mes I
sunaikina vyruose naujos gyvy- absoliutišką politinę, 
bės pradus. nę ir socialę juodveidžių lygy-

bę negrams.

tįrv A WbfiKeQ in 
/Thq To /a/\K£

Him Think

Hit5

Nesenai sudarytas » suo
kalbis prieš Paul Kassay, 
vengrą darbininką, apkalti
nant jį sabotaže sąryšy su 
budavojimu dirižablių Ak- 
rone, dera netikėtas prie
tikis. Tasai suokalbis su
daryta su tikslu terorizuo
ti visus sveturgimius darbi
ninkus toj išdirbystėj, kad 
jie pilniausia pasiduotų 
darbdavių išnaudojimui, ir 
nekeltų jokių protestų prieš 
algų nukapojimą.

uNiKcA HIT5
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nj karą. O badaujantiems bedarbiams ir farmeriams— I Devyni. darbininkai New
nei cento iš turtingiausios valstybės iždo.

Ne veltui tad klasiniai sąmoningi darbininkai vadina 
Hooverio vyriausybę “badu marinimo valdžia.” Jinai 
lėčiau ar sparčiau badu marina ne tik armijas suaugu
sių bedarbių, bet ir milionus jų kūdikių; o dar, lyg pik
čiausiam pasityčiojimui, ta giltiniška valdžia paskelbia 
širmąją Gegužės, kaipo “vaikų sveikatos dieną,” stengia
si, mat, tą dieną sulaikyti darbininkus, bedarbius ir jų 
vaikus nuo dalyvavimo kovingose demonstracijose, o su
traukti juos į kokius patriotinius ermyderius.

Darbininkai ir darbininkės, meskite darbą Pirmojoj 
Gegužės, išeikite streikan prieš uždarbių kapojimus ir 
už bedarbių apdraudą; sykiu su bedarbiais štokite į ma
sines demonstracijas, reikalaudami visiems bedarbiams 
apdraudos iš kapitalistų ir valdžios iždų; komunistų, va
dovybėje organizuokitės ir demonstruokite, kad pri
verst išnaudotojus ir jų valdžią piniginėmis pensijomis rios suteikia pagelbą klas- 
ųžlaikyti milionus bedarbių, kuriuos kryžiuojantis kapi 
talizmas išmeta į gatvę. ' ' ' .

“Praktikinė Amerikos Tvarka”
Buržuazijos spauda kaskart dažniau teisina kapitalistinį

Rytinių valstijų lietuvių ko-
kad neįvyks.” Tai niekšiš
kas fašistų šauksmas.

Opozicija pasitarnauja fa
šistams ir socialfašistams, 
bjauriai niekindama Komu
nistų Partiją.

Darbininkai, kurie dar 
pritarė opozicijai del vieno
kio ar kitokio išrokavimo,

Kiek žvaigždžių Galite 
Matyti?

žmonės kalba apie milionusžvaigŽdžių, kurias ‘jie būk matą darbininkų judėjime, kad mes-vybės LDSA. kuopoms.
. j • , pTižin nakti Bet tikrumoie kuopilniausiai ir girčiausiai j 2. Specialiai dėti iprivalo nuo jos atsikratyti g\azia naK1l- . UKluraoJe Tz----- j—

ir aiškiai nusistatyti už Ko- Pllka akia» instrumento, i i 4-1 i rr n AfYG I 1 d <1 1
munistų Partiją.

2. Specialiai dėti pastangų, 
vP i Pavėsime Komunistų Partijos! kad daugiau darbininkių įtrau- 

j ,. . ]• j , . , , Jiniją šiuo taip svarbiu klausi-i kus į Komunistų Partija,dutims žmogus negali daugiau MQsų gpau(Ja tuH siste. _ U . ..J?
matyti, kaip 6,000 žvaigždžių, jmagįaį nušviesti prasmę ir žalą ri

■ baltojo šovinizmo. Mūsų dar-Į įtraukiant kuopas ir nares į ak- 
j bininkiškos organizacijos tųri tyvį dalyvavimą visose masi- 
apsivalyti nuo visų baltųjų šo-'nėse Komunistų Partijos kam- 
vinistų. Ipanijose.

Tai patyrė pagęlbininkas direk
3. Paties LDSA. veikimas tu- 

būt revoliucionizuojamas,
Brooklyno ALDLD>. 1 kp. torius Mt. Wilson' Astronomi- į 

įvykusiose diskusijose “Lai
svės” !i "
Ino, klausimu opozicija gavė 'Wilson ,teleskopą, kurio stiklas

nes Observatorijos, Fr. H. 
šėrininkų suvažiavi- Sears. Bet per didžiausią Mt.

didelį smūgį nuo susirinku- turi 100 colių diametre (sker- 
siu darbininkų. Dabar jaur 
negalės Brooklyn© “tvirto
ve” džiaugtis ir opozicijos 
šalininkai Chicagoje. ■

siny), yra matoma 1,500,000. 
000 žvaigždžių, tai yra pusant
ro biliono. 1 »

------------------------- ........................................... ■ U----------- -L._L.L_J----------- ------------------------------- ■■■............ t

Atsišaukimas į Conn. Valsti jos Lietuvius 
Darbininkus

Smetoninių fašistų lapas 
Brooklyn© būdavo ja, , kad 
Pabaltės komunistų centras 
esą perkeltas į Kauną, o iš 
ten eina komunistų agitaci
ja į Latviją ir Estiją.

Tas parodo, kad Lietuvos 
fašistai nieku būdu negali 
sunaikinti komunistinio ju
dėjimo. Paskutiniu 
komunist. judėjimas 
ja Lietuvoj.

laiku 
tvirtė-

Yorko mieste, kurie sunešė 
atgal į stubą 
gro bedarbio 
kandus, buvo 
deportavimu.

Kokiuo būdu geriausia 
prašalinti tarpe čiagimių ir 
sveturgimių darbininkų bo
sų kurstomą antagonizmą t

dirbtuvėse . ir. Magnitostroi.
----- ' svetim- džiausią metalo išdirbystė 

kalbė. spauda yra . geras vjsam pasauly. Žinoma, su,' 
įrankis organizavimui sve- prajžia spalių dar visa iš-, 
turgimių darbininkų į revo-1 
liucines organizacijas, ku-

išmestus ne- 
šeimynos ra- 
grąsinami iš-

fabrikuose, < 
kasyklose? Kom.

tingai apkaltintiems darbi
ninkams; į unijas, kurios 
kovoja4 už ekonominių są
lygą pagerinimą. Bet tik 
vienas laikrašti0 “ 
Worker,” 7’ 
Įtijos centralinis

su‘ turi galią suvienyti čiagi-

anglųMaskvoj jau eina 
kalboje du savaitiniai laik
raščiai, “Moscow News” ir! 
“Workers News”.

“Workers News” prane
ša, kad su pradžia spalių 
mėnesio šių metų bus pra- 
__ . operuoti išdirbystė

Tai bus di-

Guminiai Traukinių Ratai j
Franci joj vagonai tūlų gazo- Ssivienijimo Connecticut val- 

linu varomu traukiniu turi ra-1 .. .
tus aptrauktus kieta guma, vie-ĮVIJOS kuopti pilniam $tiva- 
toj plieno. Guminiai ratai yrajžiavime, kovo 29 diena, Wa- 
pritaisyti ir kai kuriems valgo-' terbury, Conn., nutarta įs- 
miems vagonams ant gelžkelių j teigti apskritys, ir besvars- 
abelnai. Iš tokių ratų mažiau įanį abelnai Susivienijimo 
bildėjimo h- jie netaip gadina jk ] i matyta butinas 

gana ištirta, ar jie bus prak- reikalas atsišaukti į visus 
tiška visiems pasažyriniams va- darbininkus, jų organizaci- 
gonams. j jų narius, laikraščių skaity-

I tojus, simpatikus, kad visi 
------  |be išimties prisidėtų savo

Lietuvių Darbininkų Su- retų apsisvarstyti apie sa
ve, ar kartais nedaroma 
klaidos, ar tuomi neatstu
miamą tam tikra dalis žmo
nių nuo mūsų organizacijos,

Sako, ft. fiepai Kaalralia- “ZŠStal™ S J
HT1O.

Yra žinoma, kad dar di
delė dalis darbininkų nepri
klauso nei prie jokios susi- 
šelpimo draugijos, o jeigu; 
kurie ir 
gali prisidėti ir prie L.D.S. 

pastaruoju laiku su žmonėmis 1 . 
daromi bandymai Sovietų Są- ninkiškose 

, v, . , . jungoj ir Japonijoj, o šioj šaly
dirbystė nebus užbaigta,, ir dabartiniu laiku bandymai da-, 
.1_ negalės bus paleista' romi tik su gjwuliais. ., ,visa negalės bus paleista 
darban. ' .

Oficialūs Vokietijos, stati
stikos parodo, kad 1935 me- 

. .. .. tais vien tik Vokietijoj 370,-laikrastis, . Daily j 000 kolegijas ir universite- 
omumstų Pai- ^ug baigusių bus be darbų. 

’ 91 ganas, 'pajgį, kapįtaiistinėse šaly-
rėdymą Amerikoj. Krizis dabar didelis, tai tiesa, sako organas mincHr ąvntnmmiir dnvhi se Dedarbių eilėse, atsidūrę- mius 11 sveuugimiuo aaim ir šimtai tūkstančių augš-

■ išėjusių
kapitalo “Financial Chronicle;

milionus” bedarbių, veik ] 
skaičių, ir pirštu rodo: bet žiūrėkite, kiek žmonių turi dar- 

ų esą vis dar nepalyginamai daugiau, nekaip be- 
Bet tas finansierių laikraštis užtyli, kad didelė daugu- 

ij tegauna padirbėti tiktai porą trejetą dienų sa- 
Tuo būdu, įplaukos milionų dirbančiųjų tėra tiktai po 

$10 per savaitę. Milionai bedarbiij gi virsta elgetomis, 
po centą kitą “paskolos” iš kaimynų ir giminių, 

esanti “vienintelė, ištirta praktikinė tvarka,“ kaip kad 
“Chronicle,” kuris prašliaužia pro naują skirtingą 

Sovietų Sąjungoj, kur bedarbė yra visiškai panaikinta, 
• darbininkų uždarbiai yra keliami, o ne kapojami.

šešis

darbių 
ma dii 
vaitej. 
$6 iki

tvarką

bet jis priskaito tiktai nįnkus į ’vienu, uūizJiuok
pusiau sumažindamas tikroj k . ;.ieU“ peršekio| ^n™8' mdks,US 

sveturgimių, prieš valdžios į 
diskriminavimą kovingųjų! 
darbininkų, kurie išdrįsta 
pareikalauti algų pakėlimo, 
sutrumpinimo darbo valan
dų, apdraudos bedarbiams 
ir kurie yra pasirengę ko
voti už tuos reikalavimus.

Delęi to visi darbininkai, 
čiagimiai ir svetiti'giniiai,

vieną milžinišką

ir šis atsišaukimas 
visi 

apsisvarstytų,

vimui Gimdymo
Šiomis dienomis Dr. Morris 

Fishbein, kalbėdamas Chicago j 
apie gimdymo kontrolę, nurodi
nėjo, kad greitoj ateityj gali 
būt išrasti čiepai, kurių pagel- 
ba moteris galės apsisaugoti 
nuo gimdymo. Jis sakė, kad

Nuo gaisro Jungtinėse Vals
tijose kasmet , žūva apie 15,000 
žmonių. 1929 metais gaisras

r priklauso, tai dar i .

Be to, dar yra tokių darbi- 
; or ganizacijose 

narių, kurie nei mažiausios 
domės nekreipia į L.D.S. Jie 
netik patys nemano prisi
dėti prie jo, bet ir kitus ne
agituoja dėtis, o tas yra la
bai negeru daiktu. Mes svar 
stant tąjį dalyką permatė-

Todėl 
rašomas tikslu, idant 
darbininkai 
kaip yra svarbu turėti Dar
bininkų Susivienijimas, o 
labiausiai reiktų bandyti 
peržvalga daryti iš darbi
ninkiško taškaregio, kodėl 
mums, darbininkams, yra 
svarbu turėti tvirtą susi; 
šelpimo organizaciją.

Tad kviečiame visus į dar
bą. Visiems turi rūpėti su-

; galingo Susi-, 
vienijimo, nes jeigu darbi
ninkai jau turi savo tvirtas • 
kitas organizacijas, kaip ap- 
švietos, meno, tai reikia su-

daug reiškiantis dalykas! 
Čia kaip visame kame, taip 
ir klasių kovoje priešams 
bus didžiausias smūgis,jeigu 
mes, darbininkai, turėsime 
savo tvirta Lietuviu Darbi
ninkų Susivienijimą. Mes 
tuomet busime tvirti visu 
frontu.

Pasirodo spaudos komisi
jos du nariai;

P. Bokas, 28 Bradley Ave^ 
Waterbury, Conn.

V. J. Valaitis, 706 Stan
ley St., New Britain, Conn.

nuostolių padarė už $473,574,-Į me> kacĮ tokis tų narių elgė- 
019‘ 'sis labai daug trukdo mūsų

-------  ! Susivienijimo augimui, nes 
yra daug tokių žmonių, ku
rie žiūri į mūsų darbininkiš
kų organizacijų narius, kaip 
jie veikia, kur jie priguli. 
Na, ir daleiskim jeigu pats 
daūgiau ar mažiau susipra
tęs darbininkas nemato rei
kalo priklausyti prie Susi
vienijimo arba visai nesirū
pina vėsti agitacijos, kad ki
ti rašytųsi į L.D.S., tai ko 
galime.laukti iš kitų? Va
dinas, daugelis* darbininkų, 
kurie dalyvauja veikime, tu-

Kiek Žmonių Kasdien Gimsta 
ir Miršta >■

' Harvardo Universiteto profe
sorius E. M. East aprokuoja, 
kad 150,000 asmenų gimsta 
kasdien ir 100,000 miršta yi- 

v sam pasauly.. Ant kiek tas ap- 
laųningai Į rėkavimas teisingas, sunku pa- 

• --Įsakyti, nes tuos klausimu nėra 
Jo aprokavi- 

mas paremtas rekordais tų sa

Bayonne, N. J.-— Trys 
žmonės pribuvo j 
po 13 dienu blaškymosi po! , t 
jūres. Jiems laivas sugedo 
ir pateko bangoms.. .Tik at- jių> kuriose yra oficialia gyven 
sisukust vėjui, jų laivas tapo 
priblokštas prie krante.

tojų suskaitliavimas. <

Nyack, N. Y.— Stotyje 
traukinys užkliudė į auto
mobilių ir nutrenkė nuo 
bėgių. Vienas žmogus už-^ 
muštas, o 3 sužeisti.
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šeštadien., Baland. 18, 1931

Tarptautinė Darbininku Teatro Sąjunga

■ fe'

Sawlute Daug Šiltesne
Jau saulutė daug šiltesnė 
Ir visa gamta malonesnė;
Laukus, miškus gražiai puošia, 
Vėl naują pavasarį ruošia.
Pavasario vėjelis švelnutis,

/ Rodos, kaip paukštelis linksmutis, 
Banguoja per plačius laukus, 
Linksmina gamtos vaikus.
Diegai dygsta ir žaliuoja, 
Gamtoj viskas tik liūliuoja;
Tai reginys yra puikus, 
Kuomet išeinam į laukus!
Kur tik žiūri,—žolynai; 
žmogus skursti, bet manai, 
Laimingi, rodos, bus visi— 
Gamtos globoje tu esi.
Užmiršti vargus ant valandos kitos, 
Širdį vilioja grožybė gamtos;
J žolynus tolyn eini,
Gamtos grožiu sielą peni.

Varguolio Sūnus

Nuplauk jo prakaituotą kūną, 
.Užvilkie švaresnį drabužį;
Sotus jisai lai tiktai būna,
O pamatysi, drauguži,
Kad jisai žmogus, toks kaip ir tu.

Bet, deja, lygybės nemato 
Dažnas iš mūsų draugų.( 
Jie pirma dar klausimą stato: 
Kam ? Kodėl ? Eiti prie tų— 
Organizuotis kovai kartu?

♦ **

Draugai! Kelias tas slidus,
Kuriuomi jūs einat šiandien!
Neigiate asmenį,
Teršiate kovą,
Jaučiat, būk viskas klaidinga perdėm.
O Partijon stoti, stiprinti jos jėgos,
Dirbti jos darbas—devynios jum bėdos. . .

Proletaras.
1931 m

ŠIS TAS APIE MŪSŲ CHORUS
Prisieina tarti žodis kitas ir rasti ir be choro, 

apie mūsų chorus. Pasirodo. Draugai Patersone

■ pasireiškimų. Suprantama, tai 
ne visas choras tame kaltas. 
Mes tikime ir raginame Ly
ros Choro narius laikytis ir 
toliau teisingos savo linijos.

Visi choro nariai turi daly
vauti Pirmosios Gegužės pami
nėjime.

Darbininkų judėjimas tik vienas parengimas, kurio 
tarptautiniai organizuotas ga- rengimas ir turinys būtų 
Ii būti sėkmingas. Politinis 
ir pramoninis darbininkų ju
dėjimas jau senai organizuo
jasi tarptautine 
kūrybinis, meno 
vis labai silpnas, 
nė teatro, scenos, 
ganizacija dar 
stadijoje 
zacijos. 
mą numerį tarptautinio Bule
tino, kuris pašvęstas kritikai 
ir kūrybai proletmeno—dau- atras 
giausia teatrui. f

Tik 1929 metų gruodžio mė-Jtalistų streikas, darbininkų te-i 
nesį susirinko grupė draugų atras duoda agitatyviškus vai
su tikslu, kad suvienyt darbi- dinimus. ........
ninku teatrą į vieną tarptau- Jus streiko temomis, 
tinę organizaciją. Sovietų Są- teartas —agitatorius ;

mas—streiko išdavikų 
kuotojas, kalbėtojas.
met paprasta agitacija 
dokumentaliai Įrodinėja,

skale. Bet 
darbas dar 

Tarptauti- 
rašytojų or- 

tik i
tarptautinės organi- 
Gavome dar tik pir-

Puslapis Trečias

Sodietis.
t

Ir pas Sinsreri.

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

DAUGIAU MENO SKYR. 
4-tam PUSL.

S.
B.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH, N. J 

Mickus, 278 Second St. 
Figens, 221 Second St.

*

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 įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

tuoja, aiškina, o teatras vai-’bėgti baltųjų karininkui, mjiajo- 
dina, vaizdais, paveikslais ro-Įrui Von Shonau.
do darbininkų gyvenimą ir ko-į Bet artisto likimas turėjo 
vas. Agitaciją darbininkas į atsakyti prieš revoliuciją. Re- 

ivoliucijos vardu vokietis dar
bininkas pareiškė; jog “revo
liucija neatleis tam, kuris pa- 

Pagaliaus,

pats
ruo-itik girdi, vaidinime—mato.

! Turėsim daug ko pridč-
įti, pasimokinti ir mes iš T.D. . i
T.S. Ta hnkme reikia rupiu- iš pačios vokiečio darbininko 
tis jau dabar. Kad ir vėliau, j rankos> artistas Andriejevas 

^ęSjtapo nušautas. Revoliucija ne-
I žaidžia, minkštumas, lepumas, 

”-3’ j nesutinka su kovų eiga.
Abelnai imant, veikalas gą- 

na žingeidus, gerai padarytas, 
aiškus.

šias revoliuciniu tikslu. Tarp-! 
tautinė Darbininkų Teatro Są
junga daug duos mums me-! 
džiagos, duos pasaulinio pri
tyrimo ir teorijos. Pirmame' 
Buletino numeryj jau daug! bet geriau, negu niekad 
randame naudingu prityrimų i turime, žingsnis po žingsnio !

---------------mūsų meną,' 
parengimus. Reikia, kad mū-Į 
sų draugai, kurie dirba cho-į 
ruošė, vaidina veikalus, la
biausia, tai tie, kurie dirba ko
misijose, rengėjai — pradėtų 
išsireikšti, padiskusuoti geri- 

"inimą mūsų parengimų.
Tik tokiu būdu mes galėsi- 

Vaidina, rašo veika-, me žengti pirmyn. Juk mūsų 
žodžiu, Į meno nėra tikslas lenktyniuo- 
vaidini- 
demas- 

kuo- 
tik 

agi-’

pradinėj iš Vokietijos darbininkų tea-1 ^evoliucinizuoti
tro darbų. Jei imsime pamo
kas, taisysimės—pagerės ir mū- 

įSU repertuaras, eisime pirmyn.
Įdomu, kaip darbininkų te- 

...... j Vokietijoj surištas su 
darbininkų kovomis. Iškilo me-

tinę organizaciją. !
junga, Vokietija ir Čekoslo
vakija buvo pirmutinės šalys, 
kuriose pradėta darbas kūri
mui tarptautinės organizacijos. 
Šiame susirinkime buvo padė
ta pamatai Tarptautinei Dar
bininkų Teatro Sąjungai. Taip 
pat čia tapo suorganizuota 
Vakarų Europos Biuras susi
siekimui su kitų šalių darb. 
teatro organizacijomis.

Balandžio mėnesį, 1930 me- tai ir metai”, 
tų, Vokietijoj jau atlaikyta, tas iš 
platesnis tarptautinis suvažia-1 tuo vardu pavadintos. Veika-į 
vimas. šiame suvažiavime i las apima patį audringąjį lai- 
jau plačiau pasibrėšta veikti, I kotarpį, 1914-1919 metus, 
kad sujungus visų šalių dar-Į Tai ne kokia komedija, bet rim 
bininkų teatra į tarptautinę1 ta ir kietai rūstaus gyvenimo 
organizaciją. Gi birželio mė
nesį jau buvo galima pakvies- j parodoma,

a

Ir

ti su buržuaziniu menu. Mes 
tveriame naują darbininkų 
klasės, jos gyvenimo ir kovų, 
proletarinį meną.

V. Bovinas.
~ > V. Donaven. 182 First St.

turėtų 
kad kai kurie mūsų chorai dar choro reikalus sutvarkyti ge-! 
vis nedaeina iki savo vietos,'riau.
kaipo darbininkų klasės chorai.
Tiesa, kad daug yra choruose 
jaunimo, kuris labai dar toli
mas nuo mūsų judėjimo, bet 
choras kaipo organizacija tu
rėtų būti savo ribose.

Imame savo kaimynus —
Laisvės Chorą Patersone ir Ly
ros Chorą—Maspethe. Mes Maspetho Lyros Choras.
gauname žinių, kad Patersono senai mes žinome Lyros Cho-1 reikalauja 
choras veik pakrikęs. Svar- rą, 
biausia, tai kad esanti draugai ra.
patį chorą nepastatė tinkama si, kad jisai remia darbininkų ; bai 
papėde, nesuorganizavo tinką- Į judėjimą. Tai gerai. ' olflc
inais pamatais. !staruoju laiku mes jau gifdi- mūsų dainų ir veikalų.

T . _ , . . . me, kad randasi ir visai ne-1 • V. Bovinas.
\..LaisYes . Ch?ro daly.viai dl"< tinkamų darbininkų chorui' Centro Sekretorius.. ■ ti scenoj ’
dziumoje jaunimas, tai, rodos, i , , J
botų gerai. Vienok mes mato-;—I P^atynią.
me ve kokių netikslumų. Ten 
kilo'klausimas, kad į chorą ne-; 
būtų priimami senesnio am-.
žiaus nariai. Tai labai klai- NEWARK, N.J.— Balan- 
dmgas nusistatymas. Choras n sietyniečiai suvai- 
nėra kokia slaptingoji sektan-■ fjįno Opereįę “Kova už idėjas”. 
tų_ organizacija. Paprastai i Operetė gana ilga, bet trupu- 
mūsų chorai apima visokio am-japkarpjus jaj sparnus, vai
siaus lietuvius darbininkus.1 cjjnjmas apje va}an_ 
Tokia chorų sudėtis yra ge- c|as L ' ‘ 
riausia—jauni ir seni vienoje dįta ja 7usimokinti.' 
šeimynoje. Veikimui taip pat - - ...
reikalinga ir sveika turėti cho- įurj sĮcirtingas gaidas kiekvie- 
re įvairaus amžiaus narius. , narne pUnkte, kas labai pasun- 
Senesnieji draugai ir draugės lkina daįnavime.
šfavo prityrimais chorams daug: 
gelbsti. Padeda mažiau pri-! 
tyrusiems, jauniems.

Pagaliaus, yra klaidinga nu- vaidinimas 
^tat^ti, išsiskirti tik jaunimui riau, i 
arba tik seniem į vieną kokią' tikėjosi. • • • T-\ • ' wxxzx V. -.1-

Reikia pastatyti chorą, 
kad jisai būtų proletarinio me
no organizacija. Reikia veik
ti taip, kad būtų naudos mū
sų judėjimui. Jei choras 
veiks tik pats savo naudai, 
tai visuomenė- nematys reika-, 
lo jį nė remti. j siomis dienomis gavome is

Vertas biskutį kritikos ir. tolimosios Kalifornijos, L. L. f . - .. a .. Z—' Lv n .. « T . - i h n.’/, T.. 4- a,, ,-1 r. .

drama. šioj dramoj 
, kaip 

ti darbininkų teatro organiza- j reikalauja kietai 
cijos nuo 16 šalių. Maskvoje Įstatymo, 
įvykusiame suvažiavime jau 
dalyvavo organizacijų atsto
vai iš Belgijos, Danijos, Vo-!

•- Anglijos, Franci jos, 'nėjime. čia pasirodys jūsų kietijos, Anglijos, Fx anJjvo, 
darbininkiškumas. Lyros Cho- Japonijos, Norvegijos, Sovietų 
ras taip pat priklauso ir Cho-, Sąjungos, Šveicarijos ir t___
rų Federacijoj. Tai gerai, bet i slovakijos.
reikalinga, kad tie tarimai bū-!
tų ir gyveniman vykinami.

Dabartiniu laiku Amerikoj lęs ir auklėtas kapitalistų kla- 
rodoma Amkino judis “Mies-’sės karininkas susivienijo su 

Veikalas paim-'Cistiniu elementu, su balta- 
Fedino novelės, tai p pat > gvardiečiais. Gi buvęs dar

bininkas, kuris už streiką bu
vo areštuotas vokiečių polici
jos ir fronte suimtas rusų ne
laisvėn, gina darbininkų rei
kalus. Jisai, Kurt, vadovauja 
Raudonąją Armiją. Klasė 
prieš klasę.

Išvada. Caristinės armijos j 
tamipa sumuštos. Vokiečių 

j karininkas pakliūva į raudo
nųjų rankas. Jį suima taip 
pat vokietis darbininkas, kurilt- 

» raudonarmiečiams. 
,_____ d___ ; dirba raštinėj,

Tuo tarpu baltųjų vadas taikstosi pabėg- 
1..........— ■ • . Ji-

sai nusmagia sargą ir įsiveržia 
į raštine, kurioj darbavosi ■ 
Andriejeyas. Andriejevas iš-1 
kart dar parodė karingumo,! 
griebėsi ginklo, bet sena pa-1 
žintis, prisiminimas, kad ir an-j 
as jį kada tai gelbėjo iš gau
jos užpuolikų. Pagaliaus, 
mergina, kurią artistas pali
ko Vokietijoj, jo paties minkš
tas būdas, nusileidimas, dali-! 
nai oportunistinis gyvenimas, 
—buvo motyvai, kurie prive
dė Andriejevą nusileisti ir pa- 

i šovinistai pradeda šauk-;jejstį tikrąjį priešą, klasinį re- 
“Šalin rusus.” Čia minia ! voliucijos priešą. Už prižadą 

i mylimai merginai 
artistas davė progą iš-

ryškiai 
revoliucija 

tvirto nusi-

eina seka-

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
Kurinio veikmė 

,mai: Rusas artistas, A'.ndrie- 
ijevas turi savo tapličriavimui

.. .... studiją Vokietijoj, Munich vadovavo 
ki/n mieste> -’is čia darbuojasi, tap-Į Andriejevas (,eK° jįoja paveikslus, u1’1- L

.... . vokiečiai taip pat turi vieno-Lj raudonųjų nelaisvės.
Šis susirinkimas jau pava-(kjus ar kitokius užsiėmimus 

dintas pirma konferepcija j Petrograde ir kituose senosios 
; miestuose. Ateina

tro Sąjungos. Čia patiekta pa-! 1914 metai, prasideda karas.
Šiomis dienomis gavome iš Tarptautinės Darbininkų Tea-! Rusiios 
limnsins TCnlifnrni ios T.. T,, į.._ ______________

Ir ten draugai matinė rezoliucija, ■ diskusuota ;Prasideda ta" pogromų agita- 
■i ir užsisako į kaįp rejkja revoliucionįzuoti ; v;ov;v; pvi,cvl, 
Tuo pačiu lai-j darbininkų teatrą kapitalistu- pitalistai pradeda šaukti 
sm choiai la- , nese valstybėse. Nutarta ruoš- kara: natriotizmo liga nr

Jau I Choro, laišką. .
dainų ir užsisako Į kajp

Internacionalo. m '

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 pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujoku Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

reikia revoliucionizuoti cija, visokį popai, kunigai, ka- 
L UŽ 

karą; patriotizmo liga prade
da plisti visose šalyse.

Tuo tarpu Andriejevas, jau 
susipažinęs su vokiečiais, turi 

į S. organizacijos turėjo staty-1 draugų, pradeda lankyti ii’ 
/ ’ —*j vienokį revoliucinį'karčiamą. Bet tuo tarpu atei-

jna žinios apie karą, Vokie- 
j Tiek apie organizacijos ku- čiai............... ”
j rybą, istoriją. Dabar jau lei- ti: “šalin rusus.” < ______
į džiama Buletinas. Jo turinys užpuola rusą artistą, bet vo- ’ perduoti 
i bus įvairus, žada duoti kuri-j kietis karininkas, majoras Voni]aj§ka 

draugė Šalinaitė, kaipo moky-Įdėlių, teoretinių ir praktikinių Shonau išgelbsti Andriejevą iš i 
toja, tikrai parodė. TTV‘ ’ ........ " ” ’ ’ ‘ v ' .......
sietyniečiai širdingai ;
jai ir gyvų gėlių gražų bukie- ( m °v tarptautinio 
tą suteikė... Gavo bukietą gė-iToks žurnalas eis apie ketu- 
liu ir draugė Stelmokaitė, ku- kalbomis. .
rf jį taipgi pilnai užsitarnavo.’ Dabar apie principus. Ko-, paveikslą, jisai nori atvaizdin- 
Vardu choro tariu didelį ačiu!^iam tikini organizuojasi tarp-|ti, kaip yra baisus karas, 
draugam pašaliniam, kurie dir-j butinė darbininkų teatro or-1 kietijos d 
bo, k.t.: Miškeliunas, žukaus-1 S'amzamja . Ne, visai ne tam, (nerimauti. 

, kas, Guodeška, A. Janušonis,! į<ad ^ik, Publiką patenkinus.;fabriko < 
Stelmokas, Gargalienė, Garga-1 
lis, Miliauskas ir kiti. Taipgi

kaipo darbininkišką cho .
■Choras visuomet skelbia-’ ku mūsų artimesni chorai la- „ vc 

lėtai rangosi. Draugai, j fj t d
rjstybėse. Nutarta

t( . , r , v, *,^.T.S. Diena. Darbininkų
Bet pa- siuskite daugiau reikalavimų teatro diena paskirta vasario 

j 15-ta. Tą dieną visos T.D.T.

f?

Užtad kritikų mūsų, veikalų ir scenos, tų užpuolikų. Toki pogromai) 
ačiuoja1 Toliau žadama eiti prie lei-, įvyksta ir Rusijoj. Ten gau-l 

žurnalo, jos užpuola vokiečius.
Karas, šiuo tarpu Andrie-,' 

įjevas piešia karo baisenybių!
A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHEdas. Labai daug darbo pa- 
Ypatin- 

gai dainos, nes kieviena daina
Vo- 

arbininkai pradeda 
Sustreikuoja vieno 

patenkinus, ’fabriko darbininkai.
i Ir nelenktyniavimui su buržu-t ninkus . pasitinka 
aziniu menu. ’

vieša padėka ir draugui Bur- pbrežta, jog’ 
kei, kuris jau kelintą sykį pri- ~
stato del sietyniečių gražius bininkų reikalams, darbininkų 
gėlių bukietus ir neima net at- kovai, 
lyginimo. Nors drg. Burkė iv 
kiek įsipainiojo į opozicijos tin- platformą”, —skaitome Bule- 
klą, bet Newarko darbininkiš- tine. Toliau: “Pasaulinė re- 

Luobikis vaidino — ką judėjimą remia kaip mo-, voliucija—mūsų siekis”.
Paulionis — Antaną,! raliai taip ir materialiai. Ačiū1 Ir darbais jau turime įro- 

Tarnaitę,! drauge ! • dymų iš teatro grupių veiki-
, Tad į cho-'J- Druseika — Sarapą, B. Ba-| Trečią aktą mainant, kalbė-jmo revoliucijos^ naudai. Vo

rus turi prigulėti ir visi__jau-'joras — Akrimą, St. Mikionis^jo vipmuc dmnoma Tam ikietijoj teatrinė grupė, važi-

šeimynoje. Veikimui taip pat

re įvairaus amžiaus narius.

Nerašysiu komentarų ir ilgų 
j išvedžiojimų, tik žymėsiu, kad 

i atlikta daug ge- 
negu patys vaidintojai 

Tą sakau ne nuo sa- 
grupę, organizaciją. Draugi- į vęs, bet pati publika gėrėjosi, 
ja susideda iš įvairių amžių į kurios buvo virš 300. Trum- 
darbininkų, gi choras yra da-Įpai turiu žymėti svarbesnius 
lis tos plačios visuomenės, j vaidylas: 
draugijos. Choras nėra kokia j Kastą, 
sueiga tik tanr^ laikui, bet pa- O. Stelmokaitė 
stovi organizacija. m ’

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

Darbi- 
patriotinės 

šiame Buletine įkalbos. Socialdemokratai tal- 
vyriausiu uždą-Ikon ateina darbdaviam, poli- 

viniu yra pasitarnavimas dar- jcija išskirsto darbininkų susi
rinkimą. Fabrikantas šaukia : 
“už tėvynę.” žymiausias dar
bininkų vadas Kurt tampa 
areštuotas. Galop, visi An- 
driejevo vokiečiai draugai tam
pa išgrūsti į karą. Majoras 
Von Shonau ir darbininkų va
das Kurt tampa paimti į rusų Į 
nelaisvę. Vokietija pasidaro: 
karo ligonbučiu, taip ir kitur.

Prasideda kareivių broliavi
masis fronte. Rusijoj įvyksta 
revoliucija. Artistą Andrieje- 

(vą revoliucija sujudina, jisai 
Jmeta piešimo darbą ir keliau
ja dirbti revoliucijai. Bet jau 
buvo įsimylėjęs turčiaus duk
terį, kuri darbavosi labdary
bės organizacijoj.

Vienok Andriejevas meta 
viską ir atsiduoda galingam re
voliucijos pašaukimui. Mes 
matome mūsų artistą Andrie
jevą, jau dirbantį proletari
nės revoliucijos gynimui. Ji
sai padeda mobilizuoti rekrū
tus gynimui darbininkų laimė
jimų. Bet 191-9 metais, kuo
met imperialistai rengėsi už
imti 
tai 
Shonau jau susijungė su tais 
pačiais rusais, kurie jį buvo 
suėmę imperialistinio karo lai
ku. Čia puikiai vaizduojama 
buvusieji neva priešai, bet da
bai’ susijungę į vieną armiją 
prieš darbininkų raudonąją 
armiją. Vokietis majoras, ki-

Mes esame kovoto
jai, priėmėme klasių kovos i

i 69

t. t., 
nuo 

Fer-

A. LlilViAAiJ

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

Jūsų Akys Uždirba Jums PragyvenimąTrečią aktą mainant, kalbė-,’revoliucijos naudai.
______ vienas draugas iš Tarp. I kieti joj teatrinė grupė, 

Kitos rolės ma-' Darb. Aps. fronto apie arės- j.nėdama po visą šalį su vaidi-
Ituotus 5 draugus Patersone ir;™mu Tarptautinės Darbininkų

—Trakimą, 
žesnės.

Geriausiai pasižymėjo jau- kaltinamus užmušime boso 
na čia augusi ir einanti augs- laike audėjų streiko. Iš drau- 
tesnę mokyklą, d. Stelmokaitė., go kalbos pasirodė, kad tie 
Ši mergaitė netik gera lošėja,' draugai, uždaryti už grotų del 
bet ir dainininkė, turinti. grA- to, kad jie buvo aktyvi dar
žų ir malonų balsą. Apdai-' bininkų reikaluose, veikė Ko- 
nuodama vargdienės tarnaitės munistų Partijoj.
likimą, žavėte žavėjo publi-l Gelbėti šiems draugams nuo 
ką. Skambiai dainavo savo legalio lynčiavimo surinkta šia- 
puikiu tenoru. Antanas (Pau- mę parengime 15 dolerių su 
lionis), josios mylėtinis. j centais. Varde aukojusių ta- 

Labai gerai lošė drg. Lųo- riu ačiū. Sietyniečiai ačiuo- 
bikis. šis draugas, tai tikras ja draugėms.ir draugams už 
artistas, kokią rolę jam nepa-( atsilankymą ir ramų pavyz- 
duok, jis atrodo, kad “apsigi- dingą užsilaikymą laike vaidi- 
męs” lošėju. Abelnai visi dd.'nimo. Dar žodis publikai, 
mėgėjai atliko tikrai gerai sa- Nekurie vėliaus atėję rūgojo, 
vo užduotis. Sunkiausią naš- kad mes per greit pradėjome 
tą nešė šią operetę bemokin- lošimą ir jie nematė pradžios, 
dama, tai draugė B. L. &ali- t čia jau, gerbiamieji, jūs kaltė, 
naitė. Važinėjimas iš Brook-, Mes garsinome, kad lošimas 
lyno po 2-3 kartus į sąvaitę prasidės 7:30 vai. punktuališ- 
ir mokinimas dainų po kelias kai, vienok del jūs tik nesusi- 
valandas į vakarą, tai nėra brinkimo į laiką, užtraukėme 

kėtų nei dirbti. Juk tie, kurie j pyragai, tai reikia didelio pa- pusę valahdos. Ateityje žino- 
^įĮieško “gerų laikų”, gali juos’sišventimo ir energijos, ką kite tai, nes Sietynas visuomet

ni ir seni.
Taip pat negerai daro tie 

draugai, kurie mano, kad cho
ras yra tik tam, kad turėti 
“gerus laikus”. Kam gi rei
kia choro vardą gadinti, jei ka
da kas nori turėti “gerus lai
kus”. “Gerus laikus” galima 
turėti ir be choro. Tad jau
nuoliai turėtų žinoti, kad cho
ras yra organizacija. Choro 
tikslas turi būti veikti visuome
nei, darbininkų tarpe. Prole

tarinio meno chorai yra dali
mi mūsų viso judėjimo. Cho
rai turi pasirodyti darbininkų 
visuomenėje su dainomis, su 
darbininkų menu, jie turi gel
bėti darbininkų klasės kovai. 
Chorai daro savo parengimus, 

.bet ir tie parengimai negali 
būti tik tam tikslui, kad pa
daryti pinigų ir turėti “gerus 
laikus”. Jei taip, tai visas dar
bas neduotų jokios naudos 
darbininkų judėjimui. Nerei-

Pagelbos (W.I.R.) naudai, ga
vo narių į minėtą organizaci- j 
ją 13,000. Kita jauna orga
nizacija, “Raudona Trupa”, 
įtraukė 245 narius į Komunis
tų Partiją; 60 narių gavo į 
revoliucinę amatinių unijų o- 
poziciją. Gauta narių ir į ki
tas organizacijas ir laikraš
čiam skaitytojų.

Tai tokiems tikslams orga
nizuojama Tarptautinė Darbi
ninkų Teatro Sąjunga. j Ji 
griežtai atmeta ideologiją 
“menas menui”. Jei mes da
bar pažvelgsime patys į savę, 
į mūsų Proletarų. Meno Są
jungą, tai matysime, kad toli 
gražu dar mes esame atsili
kę nuo proletarinio meno.

Vargu apsiriksiu pasakęs, 
kad dar nebuvo pas mus nei !

1 ‘‘I Ml

dabartinį Leningradą, 
vokiečių majoras Von

nusitąręs pradėt tuo laiku, 
kaip kad garsina.

Choro Pirmininkas.

Kaip ilgai 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 

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopi^ių Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ
/ ŠIOJE VIETOJE

i
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Cerkvės viena paskui kitą Taikstyto,]ams duokite neina-,

STANKUS

10-
ge-

vo ir užsienio valiutą 
bių pas mus nėra, i 
rų: technikinių darbininkų.

g

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia^ Pa.

Dr. Jonas Repšys 
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square)
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter S788
OFISO VALANDOS:

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

, kintis. ZU. L.Musų penkių metų planas|pradgs kailį vanoti

Mano supratimu, štai kaip 
reikėtų daryti; Kuomet gau
nama veikalas nuo autoriaus, 
tai reikia pirma iškritikuoti iš

me del statymo socializmo sa 
jei reika

DARBININKU IŠTAIGA »• v
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 

SusirinkimU ir 
s su naujuu- 
Keturios bo-

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausiu pirkinių, kreipki- 
- tės pas mus.

332 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS

Modcrniškiausi Įtaisymai
Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

Bell Phone, Poplar 7545
p H.1 «

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Telefonai:' So. Boston 1662—137S^

tada im- 
kanus į 

jii- 
skaus- 
busite 
nauja

Vadinasi, vieni dirbam 
šiam, o kiti kritikuojam, 
riau sakant, atkalbinam žmo-

< (3

ri
G RABORI US- UNDERTAKER

Išbrise.muoja ir laidoja numlrusiua ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
goriauuiose vielose ir už žemų kainų......

MONTELLO, MASS.
Didelis bankietas, rengiamas 

draugijų bendrai, bus šeštadienį,

Sek r. C. š. I 
(91-92) j

. ROCHESTER? N?’ Y. !
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos su si r i n-į 

kimas bus antradienį, 21-mą balau- ! 
' džio (April), Gėdemino svetainėj, 8-Į 
ta vai. vakare. Visi nariai ateikit,

■ vra svarbiu reikalu aptarti. .
i v ‘ Sekr. J. E.

tria bolševistine kritika plie- 
i kite dešiniuosius-oportunistus 
ir “kairiuosius” nukrypėlius.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ii
......>•»

(91-92);f

BRIDGEPORT, CONN. i Į
L.D.S. kuopa rengia šaunų balių g 

šeštadienį, 18 balandžio, L. J. Vyru i 
svetaine]’, 407 Lafayette St. Prasi- . SilillllllililillllllllWill*lUilWNlllllllM:i®IIIIIIHIWBlW^^ 
dės 7:30 vai. vakare, šis balius svar-1 
bus tuom, kad visas uždarbis skiria- ' 
mas bedarbių fondan, kuris tveria- : 
mas prie kuopos del pagelbėjimo ap
mokėti bedarbiams nariams duokles 
i L.D.S. Tat kviečiame visus atsilan
kyti. Smagiai laiką praleisit ir p; 
remsit tą naudingą sumanymą.

Komitetas.
\( 91-91

Respublikos, prieš intervene!- į c]ar 
ją, už Sovietų Respubliką jįu 
Amerikoje.'

Išvystykite, draugai, savo visai ne 
tarpe plačią savikritiką, su aš- reįkalinpa.

•S
- ®

Pradedant, Po 7 vai. pakaitomis. Bedar
bių nėra- 
Moterys, namų 
tarnaitės, '

.KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžute.-. Rojaus Recepto Cold

Blue Rose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth, N. J. 
Už 2c jtampą padu 

hainpalą.
Vardas
Adresas
M iestus

Avenue NEW YORK CITY S
S 

Trumpu laiku išmokiname jį
viską kas link AUTOMO
BILIŲ M E C H A NI Z M O.
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglu kalbose. 

T1CHNIAV1CIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto susirinki- 

į mas bus antradienį, 21 balandžio, j 
v . . . 1 Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., į

Jų šokiai gC- 8 vai. vakare. Visi draugijų atsto-!
Buvo ir smuiko SO- vai ateikite laiku, nes yra rengiamai _ — . - I nnnyi vn ClHrmnin foĮ turimo ! w

no ofisas atdaras dieną ir 
nąktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Paskutiniu laiku t r..... , .
V.K.P. (b) įstojo daugybė įla,,?.ar..„sto7 nuošalyje to 
darbininkų. Partijos narys , -
skaitosi taip, kaip kareivis h- vos, kurią veda Amerikos Ko-

7 j SKAITYKIT IR PLATI N -! 
'patogus, pavasaris, tai gal del-i balandžio (April), Lietuvių T Namo; ' -KIT “LAISVĘ” 

. . ... . , . i svetainei, kampas Vine ir Mam St. Ito kiti ir neatsilanke nareliai-lr>....... . gi, o-era vakarienė bet ir •
_________ .. ' ys žymūs dai-1 
nininkai; taipgi ir šokiai prie geros [ 
muzikos. Šokiai prasidės 6-tą vai., j 
o vakariene 7-tą vai. vakare. Vietos ' 
ir apielinkės lietuviai nepraleiskit* šio i 
nepaprasto pokilio, dalyvąukit. i 

Rengėjai. I 
(91-92) ;

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- '

J mo 9-tos kuopos susirinkimas bus jBllllllillllffllll^^ 
j pirmadienį, 29 balandžio (April),! g 

Žiūrint į Los Angelės lie-1 Liaudies Rame, 8th St. ir Fainjiount | 
, . , . f . . . Avė., 8-tą va], vakare; Visi nariai , tgtuvių darbininkų veikimą, ga-' n-)aiOnėkit ateiti, yra svarbių reika- įj 
Įima pasakyti, kad kuomet tik lų apsvarstyti.. Atsiveskit ir nau- ’ | 325 
dedama pastangas, galima narių. . t- ■
daug nuveikti. Tik reikia žiū- 
rėti, kad tas veikimas eitų tin-' 
karnų keliu ir linktų daugiau 

tarptautinį veikimą.
“L.” Koiesp.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviikos aptiekęs, kuriose gr-Hma pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A, M. KISHON, Aptiekoi’ius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 50TO CHENE ST., DETROIT, MICH.

Nepa-
; siektas Tikslas”, šis veikalas
’ buvo gana sunkus suvaidinai aes nuo laĄkymosi į jnūsų pa-
1 tokioj mažoj kolonijoj, nes f‘ni nnrpn(rimn fni ir vipnvhp 

reikalinga reikalinga daug dalyvių ir ap-

t j L.D.S.A. 45-ta kuopa rengia truktų I
Revoliuciniai Darbininkai ir vanienė, nors ir veikale vaidi-! vakarėli sekmadienį, 19 balandžio', !

‘ po No. 197 Avė. E. Pradžia 6:30 1 
vai. vakare. Bus gera muzika, kvie- į 
čiame visus atsilankyti ir pasilinks- j 
minti. Rengėjos. I

’4'
’in®.

it

•£ji <fc Grippe Tablets.M;
B

party” Olympia parke, 
prisirengti.

Org. J. J. Bakšys.
(92-93)

BAYONNE, N. J.

Išardymas, sutnisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinant dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. 
Leidimą (License) ir Diplomą g .
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki li-lat valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

mažą užmokestį.

Puslapis Ketvirtas šeštadien., Baland. 18, 1931
" ' . TV

- - -- -

«

ATVIRAS LAIŠKAS AMERIKOS LIETU 
VIAM REVOLIUCINIAM DARBININKAM

PROLETARŲ MENAS I straipsnį “Laisvėje”, kad vei- 
įk'alas nibkai, tai kam dar eiti 

(Tąsa iš 3 puslapio) Ijo žiūrėti ir pinigai mokėti. 
, “ ~~ iTaip atsako ne vienas, bet ke-Vaidmimas Gerai Pavyko i Ii. Tai matote, kaip ir kam 

______ i kritika pakenkia, jei būna ne-
(Pabaiga)

Partijos Sąrašas
Vilnies” šėrininkų suvažia

vime Komunistų Partijos sąra
šas į direktorius ir kitias vie
tas turi būti pastatytas, kaip 
ir “Laisvės” suvažiavime, ir 
aš nuo savęs kviečiu visus par- 

• tijos narius ir visus revoliuci
nius darbininkus balsuoti už 
partijos pastatytą sąrašą, kad

Ibių, kokias prisieina nugalėti, 
’socializmas baltomis pirštinai- 
1 temis nesistato. . . Gatavai j 
iškeptas “porkčapas” jūsų ne
jaukia... Revoliucionierius! 
•turi būti užgrūdytas kovose!

Mūsų pergalė bus pergalė tik nuvertimui kapitalizmo, LOS ANGELES, Calif.—Kovo jaiku. 
iūsu 5 meru Diana mes iwik- bet'■ " a.nt J° puvėsių pasta- 29 d, čia buvo vaidinta 4-rių .. jūsų. .. 5 me.ų planą mes įvyle- ■ tyti naują gyvenimą _ Socla. veik tragedija - 

prisieina susidurti su įvairiais I 
sunkumais ir kliūtimis, bet bol-' 
šėrikams nėra tokią, kliūčių, j 
kurią jie nepergalėtu. 1

Darbininkų Pasiaukojimas

“Vilnis” būtų po partijos kon-l vajstiečių partraukti trakto-1 
trole. Kas iš partijos narių Į iaus> l

- balsuos prieš partijos pastaty- mašinas ir t. t. i
tą sąT-ašą, tie turi būti patrauk-! 
ti partijos atsakomybėn ir iš-i 
mesti iš partijos. . .
/ Nieko stebėtino, jeigu parti
ja stato savo sąrašus. Visuose 
susirinkimuose, konferencijose, 
kongresuose, komitetuose pir- 
ma pradedant Komun. Partijos įija°’ įstoti 
nariai padaro partijos frakci
jos posėdį ir ten ant greitųjų

Mums ]izma Komunizmą!
• • • I v

Reikalinga AmatninkųI
Mums labai : " " ______ o

jamatninkų, bet ten, Amerikoj, pedalų, tačiaus mėgėjai ir ren- 
įyra viena Sovietų įstaiga, ku- gėjai dėjo visas pastangas, 

, . , . . (ia Priima, pagal sutartį gabe- ]<aci veikalas tinkamai būtų su-
Mes kitą sykį nuo savęs kąs- na į Sovietų Sąjungą reikalin- vaidintas.

nį atitraukiame, kąd sutaupin- 'ginusius mums ---- - - - *
tais kąsniais, iš užsienio del techiiikus.

j Aš žinau daugelį buvusių 
del fabriko darbininkų gerų draugų,gyvenančių Ame- 

irikoj, su kuriais kada tai man 
į partiją -P^s’ėjo veikti. Kiek žinau, jie

voliucinio judėjimo ir tos ko-

čių parengimą, tai ir vienybė. 
O pinigų reikia, visur areštai, 
draugų pilni kalėjimai. Vieni 

visas pastangas, nuteisti, kiti dar bus teisia- 
i, reikia advokatų. Tai ką 

_’gi reikia daryt? Reikia pa- 
išski-1 rtngti kokią pramogą. Prade- 

' di rengti, tai kas nors ima 
į kritikuoti, publiką atbaido.
Tai kam tada nuostoliai, auto- 

žino- 
rengėjai. 

—A. Šatas, Dvarponiu—Mitd- Taigi reikia kritikuoti, tada, 
rell, Popo—Smitas, Kolčako, kada _ mupi patiem
—Stočkus, Chorvato—Griško- 
nis, Marikovo—Briedis, Ala-

Mi- 
Pavy- 

aktorių vai- 
čia neminė-;

. Na, ir reikia pasa- 
amatninkus- kyti, kad išėjo gerai,

'riant mažesnes roles ir scene-;
rijų netobulumą. 

Svarbesnes roles vaidino:
Morozovo—M. P., Dalinovos rhū ar organizacijoms. 
—A. Levanienė, Fabrikanto ?<ac? na^enčia

munistų Partija su darbininkų 
klasės išnaudotojais.

Draugai, jūsų pasiteisini
mai, kodėl jūs nesate Ameri
kos Komunistų Partijos eilėse, 
tušti, neišlaikote kritikos. Bai
liai ir škurnikai bijo kovos. 
Jie tik laukia, kad kas del jų 
iškovotų. Kiekvienas susipra
tęs darbininkas, jeigu jis re
voliucionierius, neturi būt nuo
šalyje tos milžiniškos kovos, 

sės reikalų, ji daro visą tą, kas' darbo r ant stočių, del išlioda- veda Amerikos klasiniai 
išeitų ant naudos darbininkų ir, ’ - .
visos biednuomenės. Tik deši
niesiems oportunistams nepa- žovių ir t.t.
tinka partijos pastatyti sąra- liuosu noru prisideda beparti- 
šai, nes tuomet jiems sunku

neša didelę atsakomybę už vi
sus savo darbus ir pasielgi
mus. Disciplina sunki, į par- 

i nėra taip lengva. 
Darbininkams visur pirmeny- 

i bė, jiems ir į partiją įstoti 
aptaria svarbiuosius klausimus !f) lengviau, negu tarnauto- 
ir patiekia suvažiavimui, susi-ljams.inte]i tams Partijos, 
rinkimui, posėdžiui dienotvarkj, nariai tankiai mobilizuojami 
sąrasus ir't.t. Susirinkimas vakaraįs po pabaigimui dar
inio savęs dapildo, pataiso. Par-: bo į “subotnikus” prie kokio 
tija kovoja del darbininkų kla-.norg greito-skubaus atlikimo

[ mązoVos—Paulikonienė. 
nėtos rolės išėjo gerai, 
ko gerai ir kitų 
dinimai, kuriuos 
jau.

Prie vaidinimo buvo ir pa-! 
marginimų, kaip tai: dvi mer-l 
gaitės puikiai pašoko akroba
tiškas šokius, 
r ai vyko.
lo, Raimondas Levonas, jo bro-

i liui akompanuojant, puikiaiucuuv. an u dtuuių,| uci įduuiui- i *• uiui anvHipcuiuvjaiiu, puinuu
Įvimo vagonu su malkomis, del susipratęs proletariatas, vado-1 pagrajino. Duetas, kurį sūdai- « • • « . • «■ T T n 1 1 T O rt d /\ ZX X»1 Ir r~t lx Z"X t v ■»"» 1 • ■■■ _ • ■»--x t ■ • —išliodavimo bulvių, javų, dar- i vatu’amas Amerikos Komunis-j navo Pečiulienė ir Plotkienė;

. Prie subotnikųUU Partijos. j labai gerai išėjo. Draugė Le-|

niai darbininkai ir darbinin- 
įsiskverbti į vieną kitą vietą,! kės. Einame visi sykiu su en-! 
kad oportunizmu nuodyti dar- tuziazmu, dainomis, armošką I 
bininkus. Už tai jie ir zurza, traukdami, ] 
pakampiais prieš partijos pa-'ir Sovietų valdžiai 
statytus sąrašus.

Mes Sovietų Respublikoj įvai- i davojimui Socializmo, 
riuose rinkimuose, jei kuomet ba eina dieną ir naktį, 
partijos kuopelė nepatiekia sa
vo sąrašo, tai darbininkai reika sta 
lauja, kodėl partijos 1 
neparengė sąrašo. L_______
kokius nors rinkimus, pirmu
čiausia publika pareikalauja iš 
partijos kuopelės ir profsąjun
gos skyriaus komiteto patiekti 
savo sąrašą, o susirinkimas da- 
pildo. Prieš rinkimus partijos 
kuopelė ir profsąjungos vieti
nis komitetas parenka iš dir
bančių geriausius atsakančiau- 
sius ir veikliausius draugtif- 
darbininkus, tarnautojus, kaip 
partinius, taip ir bepąrtinius, 
surašo ir susirinkimui patiekia; 
po papildymais, dapildymais 
balsuojama. Pavyzdįn, pereito 
Maskvos Sovieto rinkimuose, 
kur aš dirbu, turėjome teisę iš? 
rinkti vieną atstovą į Maskvos 
Sovietą. Partijos kuopelė ir 
profsąjungos 
visuotinam susirinkimui patier I 
kė atstovę į Maskvos Sovietą,’ 
draugę Krasilnikov^ bepartyvę, k7d'“pa‘dėtų Ta'ir'ta'sunkėny- 
darbininkę—udarnicą. Susirin-1- 
kimas vienbalsiai ją išrinka J komsomolai mobilizuojasi, be- 

, partiniai liuosu noru (žinoma, 
i ne visi) prisirašo ir važiuoja 
dirbti ten, kur reikia, kur par-

— darbininkas-komunis- +jja jr valdžia šaukia. Pas 
Partiją remia milionai be- jus taj vergija. Yra darbo,

Nėra

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

be
(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma 3

.1 H

NESIKANKINKIT 
SLOGOMS

Sunaikinkite Šakį 
Kuogrcičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pa si liuosu oj a 
kitė tik po tri- 
fl ieną. Viskas p 
sų galva palengvės, 
mas pranyk^ ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dion be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigą 
stampomi:, ir 25 tablo’ 
pasiųsti jums, arba 3 
lės už viena dolerį.

B
Ii

Kompartija i no> bet ir solo gerai sudaina
vo. Jinai yra energinga mū- 

Kiekvienas revoliucionierius į su darbuotoja.
padėdami partijai darbininkas turi stoti į eiles. pubin<os buvo nemažai, bet 

________ _ pergalėti Amerikos Komunistų Partijos, galgjo būti dar daugiau. Mat> 
Ivisas sunkenybesjir kliūtis bu-,11 butl Jos aktj\us naiys—ko- vaidinimui laikas jau nelabai 

Staty- • v°t°ias. Meskite į sau visas i
Fab. priežastis, ypatiškumus ir kliii- kitį h. neatsilank5 parengi. | ---* -

7") O (T Q 11 I’ O7 ' M11 I 1 . ti o iikz vi iv a cv v rvci... . man. Šį veikalą vaidino A.L. I programa, kurią išpildy Mes Partijai |D L D ^5^ 'L.j).s.A.
; kuopos. Jos’atliko gerą dar
bą, tokį įspūdingą veikalą su- 

! vaidi nd amos.
Tariame ačiū programos da- 

; lyviams ir draugui J. Stočkui, 
v_ , . sav0 kuris veikalą sumokino ir daug 

uozes kaimuose n9 i gelbėjo jo technikos sutvarky- 
Tas ne i me.

rikai ir gyvenimui namai dyg- ^s» kurių 
*! įeina oL*, kaip grybai po lietaus.; Par^Ji°s eilėse. 
kuopelė Fabrikai dirba diena ir naktį, h’ Sovietų valdžiai atiduoda-,

* Bedar-
.—stoka darbininkų. x0 dienų uždarbius, 

namų šeimininkės, lauJa socializmo statybos ir ša 
viena paskui kitą lies gynimo reikalai. Reika

apleidžia virtuvę, lopšį, stoja esant, aukojame ir 
į fabrikus, įsitraukia į indust-:gyvastis.
rijos verpetą. Nauji milžinai vieną draugą užmušė, 
fabrikai, dirbtuvės šimtais ir revoliucionierius, kas tik kal- 
tūkstančiais vis naujų ir nau
jų valstiečių būrius įtraukia į 
savo verpetą.
kolektyvizuojasi - koncentruo
jasi, naujos mašinos paliuosuo- 
ja bereikalingas darbo jėgas, 
kurias fabrikai pasiima. Gi
riose dirba šimtai tūkstančių 
darbininkų. Įvairaus plauko 
imperialistai šaukia apie “pri- 

, verstiną darbą.” Pas mus 
prievartos niekur nėra. Parti- 

... , . ‘ jai ar Sovietu valdžiai kur ko-
\ie mis s yiius kiam fronte reikalinga darbo, 

jėgos, tai partija ir valdžia- 
išaukiasi į darbininkų klasę,

darbininkę—udarnicą. Susirin- pergalėti, partijos nariai ir

rajono sovietą, tai yra, Mas
kvos vienam-rajone likosi iš-i 
rinkta iš mūsų darbo vietos d. 
Meliš 
tas.
party vių darbininkų, geriausi, Į dirbk net akyse žalia, 
gabiausi iš jų dirba atsakomi n-1 darbo, stipk badu, emo T 4 r* •» v» !

Nyksta Religiniai Burtai

ba apie revoliuciją ir vieną ki
tą centą išmeta jos parėmimui. 

Valstiečių ūkis T° neužtenka. Reikia būti ko-i 
votoju: stoti į eiles Amerikos 
Komunistų Partijos ir joje ak
tyviai dalyvauti; dalyvauti ko
vose, kurias partija veda prieš 
Amerikos išnaudotojus imperi- * 
alistus, del Sovietų Amerikos, i 
del proletarų diktatūros Ame-' 
rikoje, o tą tik gali įvykdinti' 
Amerikos revol. darbininkų; 
klasė vadovystėje Komunistų i 
Partijos. j -

Taigi, visų revoliucinių, dar- ' - 
bininkų pareiga stoti į Ameri-; 
kos Komunistų Partijos eiles U 
ir bendromis sujungtomis jėgo-į 
mis mušti Amerikos imperia- kil,‘'Ląnįįj Man atrodo ’,'kad

aPSymm° Soviety | naudos niekam nebūna, bet 
priešingai—būna nuosto- 
Vienok nemanykite, kad 

aš einu prieš veikalų kritiką,* 
draugai, savo vjsn]- np žinau, kad kriti-

BROOKLYN LABOR LY

TJ!!!"ra!llil!!lll!g
VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14(h STREET,

Veikalai ir Jy Kritikai
Ar gerai daro tie draugai,

■ kurie kritikuoja scenos veika
lus? Turiu mintyje veikalų
\ kritikavimą tuomet, kuomet 
i jau tie veikalai būna vaidina-
■ mi ir paskleisti po kolonijas.
1 Ir ar būna kam naudos iš to

gus darbus. Lenino partija ir į 
jos C. K. veda milionus darbi-! 
ninku ir kaimo biednuomenę ir į 
vidutinius valstiečius prie galu- ardomos (lankytojų nėra). Jų 
tino laimėjimo—pastatymo so- vietoj kyla 6-7 augštų namai.

i Maskva labai statosi. Gatvė- 
•se didelis judėjimas. Nežiū
rint to, butų didelė stoka. Jau
tiesi laimingas, jei kur pasise
ka kokiam kampelyje prisi
glausti. Nežiūrint statybos ir 
gamybos, daug pragyvenimui 
reikalingų dalykų trūksta. . . i 
Be kurių galime šiaip ar taip įvykdintas per 4 metus.

1 apsieiti, stengiamės iš užsienio iai mirtinas smūgis pasauli- 
eina l neivežti. Valiutą taupome del; mam imperializmui ir pergalė 

neatbūtinai mūsų šalies indus- socializmo visam pasaulyje.
ku- 'trijos ir žemės ūkio reikalin- Taigi, į kovą, draugai! Per- 
■* 1 , [gale mūsų! Už Socializmą-;

Tūli Amerikos draugai, par- j Komuidzm3 •
namie tiniai ir bepartiniai, rašo laiš-Į ' lls^ K av'

. # i kua klausdami, kaip ir kokiu į----------------------------------------
Transportas visas mobilizuotas būdu galima atvažiuoti į So- ju<a Vargina Pilvas7 
prie statybos ir kitų darbų. vietų Respubliką, kad padėjus!

Kultūros darbas visų jėgų budavoti socializmą. Atsakau 1 rūgusių vidurių, utsirūgimų, gaaų ar išpu- 
itempimu varomas. Visur sto- visiems Amerikos didelė di-'lirno upę. vėmimo, nr panašių* . 1 vl&ivnis. muciiKUb uiucie ui nesmagių pakrikimų, jūs sulauksite greitos
ka kultūros darbui darbininkų, i džiuma darbininkų atvažiavę _ n ‘ 
Jaunuomene eina mokslus, sto- susiduria su tomis kliūtimis 
ka pedagogų, •mokyklų, nespė- įvairiomis sunkenybėmis ir lie-’ uga' 
jama viską išsykio aprėpti, i kasi ištižėliais... f
Stoka popieros—taupome ir da-į draugai, kad socializmas sta- 
linamės lapeliais—taupome sa-| tomas šeštoj dalyje pasaulio,

Bedar- kur aplink ją imperialistai ka- 
Stoka kad- Iena dantis ir'barškina gink

lais. šalyje buvusio carizmo 
Draugai, mes su didiiausiu ir piliečių karo nualintoj, prie 

entuziazmu statome socializmą! į didžiausių vargų ir sunkeny-

cializmo mūsų šalyje, SSRS.
Progresas Sovietų Sąjungoj
Šiais 1931 m. mūsų šalies že

mės ūkis bus apie 50 nuoš. ko- 
lektyvizuotas. Tai milžiniškas 
įvykis žemės ūkyje. Dviejų 
metų bėgyje bus visos žemės 
ūkis kolektyvlzuotas.

Šalies industrializacija
milžiniškais ž i n g s n i a is pi r- i 
myn. Statoma fabrikai, I 1__ t__
riuose dirbs apie 50,000 darbi- ginusių dalykų, 
ninku, prie jų statymo dirbai 

zapielinkės gyventojai, i---- -
pasilikę seneliai ir vaikai.

ziau pipirų. Šios rūsies ele-vįSų pusių, peržiūrėti, perkra- j 
mental darbininkų klasei yra’įjnėtj įr įįję tada spausdinti. I 
labai kenksmingi. Jie savo.j,. (ac|a reikia kritikuoti, kuo- I 
oportunizmu slopina proleta-; j|ieį pasįbaigįa lošimo sezonas. 
ria«° l®Y0^lucin? k.ova; I Bet ne tada, kada darbas yra 

Kerokite pagal išgalę i dirbamas.
vos Komunistų Partijos veda-! Organizacija. parsitraukia į 

h°v«ą su Lietuvos, knygutes, pradeda veikalą mo-’ | 
fašizmu. I j\Įa.jr žiūrėk, kaip kas _

i, kad tas 
veikalas šitoks ir toks. Reikia, 
statyti klausimas : Kas tuo- ■ 
met nukenčia, autorius ar or- į 

| ganizacija, kuri jau veikalą; 
stato scenoj ?

Imkime pavyzdį, veikalas' 
i “Nebaigta Kova” su dainomis 
’ ima laiko susimokinti, išlai-1 
į dos pasidaro didesnės, negu1 
i paprastai^ veikalui. Taip bu- i 
■vo Philadephijoj. Parsitrau-Į 
;kiama veikalas, dedama visas I 
pastangas, kad viskas išeitų i 
gerai. Laukiam balandžio 11, 

i d., kuomet įvyko perstatymas.! 
Na, ir sulaukiam perstatymo. 
Pasekmės prastos,, žmonių ma
žai. Rengėjam dar deficito 
duoda. Kame priežastis?

Ant rytojaus įvyksta pra
kalbos. Klausinėjam, kodėl 
nebuvot vakar vaidinimo “Ne
baigta Kova” pamatyt? Ap
sako, kad skaitė Petraškos

ir paRcidauj.'tmos pagelbos imdamas Nuga- 
Tono ir gyvenimas įgys naują ir saldesnę I

t Nuga-Tonc užveria savyj puikiausias žino- 1 
; mas gyduoles pagaminimui riebaus, raudono 

v •> | kraujo. Sutvarkymui ir sustiprinimui nusll-
ZinOKlCe, i pusių virškinimo jiegų ir . pridavimui spėkų 

i ir neveikliems organams ir nuvargintai ner
vinei sistemai. Nuga-Tone greitai pašalina 
inkstu ar pūslės jdcgimsĮ. Jis sureguliuoja 
vidurius, nugali konstipaci ją, pašalina tą 
nuovargio jausmą vytais ir suteikia poilsingą, 
atgaivinantį miegą. Nuga-Tone tai atlieka, 
kadangi jis pašalina iš sistemos ligas gim
dančius, silpninančius nuodus iv stimuliuoja 
ir stiprina visus organus ir funkcijas.

Jūs galite gauti t Nuga-Tone kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit jį užsakyti 
jų dol jūs iš savo džiaberio.

kietų, Vestuvių, 
tt. Puikus steičiū 
siais įtaisymais, 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
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šeštadien., Baland. 18, 1931,

L D. S. A. ir “Dark Balso” Vajus
Šiuos žodžius rašant, turime po pundą brošiuraičių 

tik 15 dienų lig pabaigai mūsų ' ninkė ir Bedarbė, angliškų bro- 
vajaus, tačiaus toli iki to,’kad šiuraiČių bedarbės klausimu, 
galėtume skaityt vajų sekmin-i Working Woman ir Krupskaja 
gu. Laikai sunkūs, bet laikų iguzikučių. Visa tai draugė į 
sunkumui neviską galime pri-j kelias dienas išpardavė ir at
mesti. Laikai gali pakenkti' siuntė užsakymą del daugiau li- 
sukėlimui finansų, bet pravedi- teratūros. 
mui ideologinės kampanijos 
mes turime tinkamesnes sąly
gas. Užrašyti D. Balsą nėra; 
pinigų, bet įstojimui mūs orga- 
nizacijon sąlygos labai lengvos, 
nes mokasi dalimis. Be to, esant ■ 
reikalui, narė visai paliuosuoja: 
ma nuo duoklių ir tuo pat sy- “ . namu3
liu, ji vxsame kame skaitosi |num t
pilnateise nare ir gauna visai br<įiui.aičil! 
mus išleistą literatūrą. Dėlto; do3 žodžiu.
mes turėtume kreipti daugiau - -
atydos į gavimą naujų narių.

Kai kas nusiskundžia, kad nė
ra kalbėtojų, dėlto Jesą daug 
sunkiau vajų pravesti. Turime 
sutikti, kad kiek tai liečia su
kėlimą entuziazmo, nebuvimas ____
kalbėtojų atsiliepia. Vienok iš nandoah, Pa 
patyrimo žinome, kad ir pra- pundą literatūros, 
kalbos būdavo rengiamos tik vienos 
paviršutiniai, 
nė, padaroma plakatai, kurių 50 ir

VIETOS ŽINIOS
ALDLD. Pirmos Kuopos 

Darbi- Diskusijose Opozicija 1 n i y • - •  i * » — •Skaudžiai Pralaimėjo.

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
liava Komunistų Partijos 
Komunistų Internacionalo 
dovybės.”

Perskaitęs savo rezoliuciją, 
d. Bimba įrodinėjo, kaip žalin
gas yra sklokos darbas šiuo 
momentu, kada Komunistų 
Partija veda milžiniškas kam
panijas. kada Partijos nariai 
kalinami ir desėtkais žudomi, 
linčiuojami, kada darbininkų 
klasė, jos spauda, visos darbi
ninkų organizacijos turėtų su-

ir 
va-

Drg. J. K. Navalinskienė iš 
Forest City, Pa. užsisakė 25 
brošiuraites D. ir Bed. Per 
klaidą pasiuntėm du syk tiek, 
bet draugė tikisi išplatinti.

Draugės M. Krasnitskienė ir 
į O. Maruzienė, waterburietes ir- 

Nesisekė pre- 
bet paskleidė 
ir geros pro- 
Yra ir kitur sivienyti į vieną bendrą kovo- 

j keletą draugių, kurios lyg bitu-; jantį kūną, kad apsiginti nuo
tės iš namų į namus neša mūs į puolančios reakcijos irt. t. Jis 
propagandą. Su laiku tie jų I įrodinėjo, kad sklokos teisini- 
darbai duos ir matomus vai- ; masis, kad jie organizuoja tik 
sius.

Draugė M. Toleikienė iš She- • 
;., ir vėl užsisakė i 

Ji prie kiek- 
progos tai prisimena.

5?^

ELIZABETH, N. J. PATERSON, N. J. JUOZAS KAVALIAUSKAS

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

LIETUVIS GRABORIUS
patar

navimo
DR. H. MENDLOWITZ

101

.Street or Avenue

., State_

ir už

kainą.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

landoj, šauki' 

t is pas: _

Tclefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

čia valgiai ir pasimatykite 
; senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

i p m ą 

nulifidinio va-

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

JONĄ PETRUŠKEV1Č1V
162 Broadwav 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 Wes>t 3rd Street 

'lei.: So. Boston 0304 VV

Vyriausia kukarka šioje vietoj
1 yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
Norintieji ge

riausio

rusiškas šokikas.
Pianu akompanuos Krušinski.

Visas pelnas eis įsigijimui raka

MQHI

NAUJAUSIOS MADOS

*

Vardas-
No.__ _
MlfcBUIH..

Scholes Baking, Inc.
RE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET

Brooklyn; N. Y.

IJETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

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

Puslapis Penkias

I Draugai Darbininkai I
šį nedėldienį, 19-tą dieną 

balandžio, 3:30 vai. po pietų, 
106 East Jersey St., įvyks vi
sų tautų darbininkiškųjų orga
nizacijų konferencija prisiren
gimui prie Pirmosios Gegužės, 
darbo šventės, ši konferenci
ja yra svarbi tuomi, kad su
mobilizuoti visas savo spėkas 
priš kapojimą algų ir prieš be
darbę. Šiame mieste dešimt 
tūkstančių bedarbių; daugelį 
darbininkų atleidinėja iš dar-i 
bo, kurie dirbo po 16 metų, | 
pavyzdin, Singerio Foundry 
dept. Dar daugelį jų atleido. '■

“atsispyrimo grupelę,” yra 
veidmainystė. Jie organizuo

jasi prieš Komunistų Partiją,;
jie yra ardytojai darbininkų1 

.vienybės. Jis baigdamas savo 
kalbą kvietė visus pamiršti as-# e ~ 1 1. • IVtUMCl 1\ V AVW Y JUU0 l J l l i C V l CIŪJ

Paimama svetai- Daug mūs kuopų isp a tino po meniškumus įr eįįį su vįso pA, 
-i r po daugiau 1JlUo nau.l°s šaulio komunistiniu judėjimu' 

dalis padalinama tarp savo or- brošiūros, o daug dar nei po p0 vadovyste Komunistų Inter-'
ganizacijų narių, o kiti padeda-; vieną. Dar turime keletą šim- :jiaciona]G? 
m i pas krautuvininką ant baro.; tų ekz. ir draugės turėtų pąsi-j 
Pasekmės būna, kad susirenka I rūgint, kad taip lengvai plati-1 
patys rengėjai ir -tik artimiausi narna ir naudinga 
simpatikai, tad prakalbose na- neliktų lentynoj, 
rių ir prenumeratų veik ne

gaunama. Tiesa, keletą kuopų 
garsina prakalbas geriau ir tu
ri iš jų geresnes pasekmes. Ne
pamirškim, kad dabar ir kalbė
tojų kelionės lėšas apmokėti 
daug sunkiau, tad kviečiant kal
bėtojus turime prisirengti kuo- 
geriausia išnaudoti tą progą, o 
nesant kalbėtojų, draugės turi 
pačios tapti propagandistėmis.

Turim daug gerų paskaitų, 
bet visai mažas skaičius kuopų 
jomis naudojasi. Priežastis 
daugiausia būna ta, kad drau
gės persistato, jog jos tinkamai 
neperskaitys. J|?ms vis 
kad kur kitur, tai stebėtinai ge-

Mūsų Vujininkės
J. Lapeikiene, Bridgewater,' 

Mass., 8 naujas pren.
J. šiupailienė, Port Carbon 

Pa., 4 pren.
J. J. Potienė 4 pr.

Po d. Bimbos kalbos atsi- 
brošiuraite stojo sklokos vadas Butkus ir 

i perskaitė savo rezoliuciją, ka
irios pirmieji punktai neva už- 
! giria Komunistu Partiją ir pa- 
■sižada remti jos kampanijas,' 
j bet kituose punktuose reika
lauja tuojau šaukti kitą “Lai
svės” šėrinmku suvažiavimu
ir kad tą suvažiavimą šauktų

I pereitų metų direktoriai. Vi<i'

Eina gandai, kad Singeris už
sidarys balandžio mėnesi. 
Vienas išėjimas tai prie orga
nizuotos kovos! Visi į šią 
konferenciją!

D. Krūtis.

Pataisau Klaidą
Klaidą pataisius turi būt se

kamai: Linden Silk Ko. audė
jai streiką laimėjo. O Sizblatt 
Silk Kompanijos naktiniai au
dėjai išvedė ir dieninius. Strei
kas buvo laimėtas į dieną ir 
pusę.

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau- 

'ją lietuvišką valgyklą po se- 
j kančių antrašu:
j 150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

i kuri yra turėjusi savo restau-! 
gracijas Montello, Mass., ir So. j 
1 Boston, Mass. Taipgi yra dir- 
i busi už kukarką kelctoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs;

su i

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

PHILADELPHIA, PA.

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

HISIUSIIIBHIOJIlSIIICIi

AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING COįtarimai šių metų direktorių' 
7 j kad būtų atšaukti. Kad d. A. i

I Bimba būtų atstatytas iš “Lai-1 
redakcijos ir t. t. Per-; 

i rezoliuciją, jis agitavo ' 
Jis pa-i 

d i re k to-' 
drau-( 
darbi-

Kuopos
2. kp., Worcester, Mass 

naujas nares.
130 kp., Hamtramck, Mich.,'svės”

Ill., 'skaitę, 
[visus balsuoti už ją.
smerkė dabartinius 

Irius, d. Bimbą ir kitus 
gus, kaipo netinkamus 
ninku klasės judėjimui.

Jam pabaigus kalbėti,

ir 108 kp., W. Frankfort, 
po 6 nares.

17 kp., Detroit, Mich., 5
43 kp., Cicero, Ilk, ir 36

na r
kp.

is atrodo, Minersville, Pa., po 4 nar.
Šią savaitę atsiuntė prenu-

ros skaitytojos ir veikėjos. Tą meratų: B. Chuberkienė, Dor- 
mintį reikia mest iš galvos. Rei-, Chester, Mass., _ _ (
kia daryt sulyg išgalę geriau-

* šia: o sykį nenusisekus—steng
tis padaryt geriau ateityje. 
Prie paskaitos, bile narė gali 
pakalbėt apie mūs organizacijos 
reikalus 10 ar daugiau minučių. 
Gi į namus eiti su literatūra ir 
kalbinti moteris mūs organiza- 
cijon, jokių specialisčių nerei
kia, užtenka pasiryžimo.

Kad dirbant galima daug at
likti parodo čia paduoti pavyz
džiai. Drg. Anastazija Saltienė 
iš W. Frankfort, Ilk, užsisakė

sutik
1 naują ir vie- ta leisti balsavimui abidvi re- , 

na atnaujino; A. Zixiene, Cice- zoliucijos. Pirmininkas pasky-; 
ro, Ill., 1 pr.; A. Vikšrienė, 
Chicago, Ill., 1 pr.; K. Barčie- 
nė, Roxbury, Mass., 1 pr. ir 
5 Working Woman prenumera
tas.

Atnaujino prenumeratų po 
vieną: O. Beržinienė, Bridge
water, Mass.; A. Urbaitienė ir 
J. Kardoka, Brooklyn, N. Y.

Draugės, pasidarbuokim sun
kiau bent per paskutinias dvi 
savaiti.

LDSA. Centro Sekretorė.

G. Zinovjev. Vertė D. M. Šolomskas.

KOMUNISTAS AR BEPARTYVIS

re balsų skaitytojus po vieną 
nuo abiejų pusių—Boviną nuo 
Komunistų Partijos, o Jakubo- 
nį—nuo opozicijos. Balsavimo 
pasekmės buvo—už d. A. 
Bimbos rezoliuciją 108 balsai,' 
o už Butkaus—56. Jakubonis, 
sakėsi už Butkaus rezoliuciją! 
suskaitęs kelioliką balsų dau-j 
giau, negu Bovinas, bet iš ša
lies žiūrint atrodė,. kad už. 
Butkaus rezoliuciją balsavo!, 
nedaugiau, kaip vienas trečda-| 
lis to skaičiaus, koks buvo už! 
d. A. Bimbos rezoliuciją.

Butkus pats ir kiti prisipa
žino, kad jie pralaimėjo. Kad 
didelė didžiuma Brooklyno 
darbininkų eina prieš juos.

Reikia pasakyti, kad jie iki1 
šioliai vis tikėjo, jog Brookly-! 
nas yra jų tvirtovė. Jie šaky-! 
davo, kad kitų kolonijų darbi
ninkai stoja už Centro Biurą 
ir “Laisvę” todėl, kad jie ne- 
permato visų blogumų, kokius 
permato brooklyniečiai ir tt. 
•les jiem visada sakėme, kad 
jie klysta. Dabar ir jie patys 
prisipažino prie tokios klai
dos.

DIDELIS KONCERTAS IR BALIUS 
Rengia R.0.0.V.A. (Pašalpos Draugijos) 60-ta Kuopa 

bendrai su Jaunųjų Darbininkų Rateliu 
UKRAINŲ LIAUDIES SVETAINĖJE

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

Pradžia 7:30 Vai. Vakare 
Bus turtinga programa:

1. Z. N. Gusieva—Dainininke iš Maskvos operos.
2. Lietuvių Kvartetas—“Trubadūrai”—S. Kazeinekas, K. V. Kriaučių" 

nas, F. Morkus ir V. Buksaitis.
3. P. Kulieza—Juokai ir įvairios štukos. Parodys, kaip atsistoti ant 

sudaužytų stiklų su 1,000 svarų sunkumo basomis kojomis. .
4. Balalaikų Trio—-A. Bauna, F. Arkanova ir Vasia.
5. Vorobejev

Po koncerto šokiai iki vėlai naktį, i’t Orkestrą pirmos rūšies. Bus 
tinkamų valgių ir gėrimų. Visas pelnas eis įsigijimui rakau 
organizacijos knygynui.

Tikieto kaina 50 centų. Vaikams 15 centu
Visus užkviečiame!

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- jfi 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA, 

j Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
žam | storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 

l!l no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
l!l miestus.

H’

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

Yra lietuviSka drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniikiausius šių dienų {rengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mui

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujcr St. Brooklyn, N. Y.
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(Tąsa)
Argi Bepartyviai Kovojo 

Rusijoj?
Paimkime geriausius žmones' 

i Rusijos nuo 1861 metų, nuo 
laiko, kada likosi panaikinta 
baudžiava. < 
rie taip drąsiai šaukė: 
lin baudžiava!”

Buvo žmonės, kaip tai Ger-, 
cenas, černyševskis, Dobroliu-' 
bov ir kiti gabiausi rusų rašy
tojai, kovotojai už liaudį: su
prantama, tie žmonės nebuvo! 
komunistai, bet jie nebuvo ir j ^“kada^ 
U pasihuosavimo partiją^savo-1 n?buY° »a!i.m,a išįar,ti- ' Žm°- ?al6j.ęS patekti > 
tišką partiją, todėl, kad kitaip 
jie i . . _ _ 
liaudį, pasidaryti tokie popu
liarūs, tokiais mylinčiais to 
obalsio: “Šalin baudžiava!”

Apsistokime ant septynias
dešimtųjų ir aštuoniasdešimtų
jų metų, kada kūrėsi tiktai pir
mieji darbininkų rateliai, ka
da atsirado pirmieji darbinin
kų vadai, isėjūnai iš darbinin
kų tarpo, tokie kovotojai, kaip 
audėjas Petras Aleksiejevas, 
kaip dailydė Steponas Chaltu
rinas.
Petras Aleksiejev—darbinin

kas, kuris pradėjo veik 40 me
tų tam atgal organizuoti dar
bininkų streikus ir ratelius, 
kad nuversti carą, kad sutver
ti naują tvarką. Tai ką gi, ar 
jis buvo bepartyvis?

Dailydė Chalturinas, kuris 
išsprogdino caro žieminį palo-!

cių, jis norėjo užmlušti carą. 
Argi jis neveikė sutartyje .su 
kitais darbininkų Vadais, kaip 

' tai želiabovu, Sofija Perovs- 
kaite ir KibalČičiu ?

Taip, jis veikė bendrai. Jis 
P7imkitnūos;’ku-!or8anizavo Pirmuosius darbi- 

<«ga-įninku ratelius, rašė prieš ca- 
j rą, prieš tą sistemą. Taigi, 
'ar jis galėjo būti bepartyvis?

Dabar jau, rodosi, aiškus 
obalsis: “šalin viešpatavimas 
caro!” Kiekvienas žino ir su-l--------------------------------------
pranta, kad ištiesų—’’Šalin vieš- tŲ stovėjęs nuošaliai ir karto- 
patavimas caro!” Bet buvo!j§s: “mane tas neliečia, aš be- 

’. Kaipgi jis tada but 
visapasaulinę 

nes dar nedrįso, tada apie tai darbininkų klasės pasiliuosavi- 
nebūtų” galžję T&iūbuoti Pa*al.Yoti’T° n® .tiktai*j«os pa-jmo istoriją?

kartoti. Taip jau sunkūs bu-į Toliaus, paimkite tokius dar- 
vo laikai, taip dar labai buvoj buotojus tų laikų, kaip želebo- 
atšilikus liaudis. O visgi R’jvą, kaip Sofiją Perovskaitę.
tada atsirado daroininkas Ste- j želebovas juk tai buvo sūnus 
ponas Chalturmas, kuris ant, baudžiauninko. Ir kada dvar-

Rep.

DIDŽIAUSIA LIETUVIV APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. "Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą. paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

amžių įrašė į pasiliuosavimo! p0Uįs kokiu tai budu padėjo jį 
knygas savo vardą, ir jo biogra-, į niokylĮlą, tai jis ten iki ant- 

ipją turi žinoti kiekvienas dai>jros klasės vis dar buvo sūnus 
j bininkas ; jis šviečia. mums,' baudžiauninko. Iš jo biografi- 
ka!p kelią rodanti žvaigždė. Ir, jos y1<a žinoma, kokius paveiks- 
stai tas Steponas Chalturinas, ius jam tekdavo matyti jo kudi- 

I patsai is darbininkų klasės tar
po, tai argi galėjo jis būti be- 
partyviu, dirbdamas tokius dar- • 
bus? 1

Suprantama, kad ne! Ir jis tai dar jį 
ištiesų prigulėjo prie partijos 
“Liaudies Valia”, kuri tais lai- '
kais buvo pati revoliucioniš- ________
kiausia partija. Argi jis butų • w .
galėjęs atlikti nors Avieną šim- SKAITYKIT, PLATlNKIT 
tinę dalį to darbo, jeigu jis bu- “LAISVĘ,”“LAISVĘ.”

kysteje: sesutę, kurią jis mylė
jo, išgėdino dvarponis, jo tėvas 

i nuėjo jieškoti už tai prieš dvar- 
Iponį tiesos ir nerado. Bet už 

i skaudžiai nuplakė.
(Bus daugiau)

’ Phone STAGG 9645

Trys gariniai

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Flushing Russian and Turkish Baths.
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ f>Oc 

Antroj klasėj lašais ^išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dąbar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDftLTAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 val4 vakare. .Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo; Rusiškas, Tu kiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringt.s miegojimui 
kambarys; taip nat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu. - . ,
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Dehevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing A venue,/Brooklyn, N. Y.
' Telefonas: Pulaski K 1090

nnt Fluphing Avė. stoties;
» Kvh jtntiep; vigais 
C'liiHhUig *v»

Telefonas? Pulaski
( . X

KELRODIS: B. M. T. elevenenu; Išlipi
R M T subway—Išlipt a,nt Mon.tr»•> 

Š»n»ilwm Karais—išlipt »n'
J ( i

Išsimokinkite naujausios rūsies mo
derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų) 
elektrines sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klases dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant j bedarbę, įneš nuniuščmc pilno inechantško kurso 
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. NEW YORK, N. Y.
i 1 •
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kuopos surengtos diskusijos !rą pakeisti, kad reikia daugVIETINES ŽINIOS
kurioje

Ateikite j Mokyklėlę

SU-

| PAJIEŠKOIIMAI j

Ruošia Ketvirtą iš Eiles MetiniKONCERTĄ!
d.

t.

j.-

■A

Rengėjai.

Reikalaudami Geros Muzikos, Kreipkitės 
Nauju Antrašu pas Pagarsėjusį Muzikantą

Maspetho Liet. Kom. 
Frakcija.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

visi planai 
reikalai.

išneš dar 
prieš “soči-

[ibalzamuoja ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoma, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

PARSIDUODA grosernė 
tesen, biznis Įdirbtas ir 

pirkti. Kaina prieinama. 
1
Ave., Brooklyn, N. Y.

bill dalykų aptarimui.
Dviejų Kuopu Komitetas.

(91-92)

ŠALINAITĖS MUZIKOS AKADEMIJOS 
MOKINIAI

PARSIDUODA puiki saldainių krau
tuve, gerai išdirbtas biznis, par

davimo priežastį patirsite ant vietos. 
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(88-93)

J. LeVANDA
(Levanda uskas)

rektoriai yra neteisingai 
rinkti. Sekantis kalbėjo 
Kluchenas, kuris ] 
Komunistų Partijoj per suvirs

SUSIRINKIMAI 
RIDGEWOOD, N. Y.

A.L.D.L.D. 55-tos Kuopos ir L.D. 
S. 40-tos Kuopos susirinkimas įvyks 
bendrai nedėlioję, 19 dieną balandžio , 
(April), 1931 m., 10-tą valančią ry-

Visi nariai bū-

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

PAJIEŠKAU partnerio arba partner- j{US 
kos j restorano biznj. Turiu du ‘ - 

bizniu, tai vienas negaliu apsidirbti.
F. M., 43 Division Ave., Brooklyn,
N. Y. (92-94)

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

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

Tel., Dickens 2-1182

kusių “Laisvės” Šerus 
Laisvė

GRABORIUS
(Undertaker)

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ D1RF.KTOHIUR

SHUBERT SALR.IE,
Kampas Broadway, Monroe St. ir Howard Ave. 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8-ta valanda vakare

4* 4*

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučemė, važiuoju į

Lietuvą, parduosiu greit ir už to-

Biznio vieta gera, galima da- 
x i pragyvenimą. Tuojau 

kreipkitės: 564 Wythe Ave., Brook-

IMIMI

Rytoj LD.S.A. 1-mos 
Kuopos Vakarienė

Sekmadienį, bal. 19 d., 6:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, 46 Ten Eyck St., Brook- 
lyne, L.D.S.A. pirma kuopa 
rengia nepaprastai šaunią va
karienę su šokiais. Komisija 
darbuojasi išsijuosus ir duoda 
užtikrinimo žodį, kad visi bus 
gardžiai pavalgę ir linksmai 
praleis laiką. Tad visi brook- 
lyniečiai ir apielinkių darbi
ninkai ateikite, nes tai gal jau 
bus paskutinis toks parengi
mas šį sezoną.

Įžanga į vakarienę 1 dol; 
vien į šokius—tik 35 centai.

Kurie turite paėmę tikietų 
platint ir dar negrąžinote, tai 
tuojau grąžinkite.

Sekmadienį, 10-tą vai. ryte, 
“Laisvės” svetainėj, įvyks 
Brooklyno Darbininkų Mokyk
lėlės pamokos. Visi mokyklė
lės lankytojai ateikite. Taipgi 
galima atsivesti ir pašalinių.

George Balantine, 48 metų, 
5656 61st St., Maspeth, L. I. 
Mirė .balandžio 16 d., Kings 
County ligoninėje. Bus laido
tas balandžio 20 d., 11 vai., 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) .

Dalyvaukite Konferencijoje 
Prisirengimui prie 
Pirmosios Gegužės

Pirmadienį, balandžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Manhattan 
Lyceum svetainėj, 66 E. 4th 
St., New Yorke, įvyks pasku
tinė Bendro Fronto konferen
cija prisirengimui prie Pirmo
sios Gegužės demonstracijų. 
Visos darbininkų draugijos ir 
organizacijos, kurios dar nėra 
išrinkusios delegatų, būtinai 
turi išrinkti. Taipgi visų drau
gijų delegatai turi ateiti, nes 
čia bus išdirbama 
ir sutvarkoma kiti

Ši konferencija 
vieną pasmerkimą
alistus,” kurie susidraugavo su 
policija ir fašistais veteranais, 
kad pastoti kelią darbininkų 
demonstracijai, n e į 1 e idžiant 
jos į Union Square. New Yor- 
ko darbininkai Pirmą Dieną 
Gegužės susirinks į Madison 
Square ir iš ten maršuos į 
Union Square.

Visom Darbininkiškom 
Maspetho Organizacijom

Ateinantį trečiadienį, 22 
balandžio, bus susirinkimas A. 
L.D.L.D. 138 kuopos narių, L. 
D.S.A. 91-mos kuopos narių ir 
Lyros Choro narių. Susirinki
mas įvyks pas dd. Zablackus, 
70-42 Link Court, Maspeth, N. 
Y. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Draugės ir draugai, visi bū
tinai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes klausimas labai 
svarbus—bus diskusijos del at
sibuvusio “Laisvės“ suvažiavi
mo.

Atsilankykit i B. Šalinaites 
Mokinių Koncertų

šeštadienį, bal. 18 d., kai 8 
vai. vakare, Shubert svetainė
je, kampas Broadway, Monroe 
St. ir Howard Ave., Brookly- 
ne, įvyks įdomus B. šalinaitės 
Muzikos Akademijos mokinių ; 
ruošiamas koncertas. Jis bus1 
įdomus daugeliu atžvilgių: vi-j 
sųpirmiausiai jame dalyvaus! 
visa eilė šalinaitės mokinių, 
pasirodydami savo prasisieki- 
mą muzikoje : skambins piano 
solo ir duetus; dainuos ir šoks.

Bet pati šito koncerto svar
biausioji dalis susidės iš sve- 
čių-artistų dainų ir muzikos. 
Čia dalyvaus visos geriausios 
lietuviškos meno spėkos: M. 
česnavičiūtė, O. Katkauskaitė 
(iŠ Hartfordo), E. Aušriūtė, 
A. ViŠniauskas, baritonas (iš 
Bayonnės), ir W. Endžiulis, 
žymusis smuikininkas.

Be to, dainuos visų mūs mė
giamasis Aido Choro Merginų 
Sekstetas.

Po koncertui tęsis šokiai prie 
geros orkestros.

Kadangi B. šalinaitė, kaipo į 
chorų mokytoja, ir pianu Į 
akompanuotoja daug padėjo 
/nūs parengimams per ištisus 
metus, todėl raginame visus, 
kurie tik gali, atsilankyti į šį 
jos mokinių ruošiamą paren
gimą.

Apie smulkmenas žiūrėkit 
skelbime.

A.LD.L.D. Pirmos Kuopos 
Diskusijose Opozicija
Skaudžiai Pralaimėjo

Pereitą ketvirtadienį, balan
džio 16 d., “Laisvės” svetai
nėj, įvyko A.L.D.L.D. pirmos

dienraščio “Laisvės” šėrininkų Į ką “tvarkyti” Partijoje ir tt. 
suvažiavimo klausimu. Diskusi- Iš jo kalbos atrodė, kad jis 
jų rengimo komisija visa susi- nori tokios Partijos, 
dėjo iš opozicijos ir dirbo po priklausydamas galėtų ramiai 
Klucheno, Butkaus ir kitų op- sėdėti gražioje stuboje ir žiū- 
ortunistiniu vadu direktyva, i uėti, kaip išbadėjusios minios,

* V # ___ f - _ _ _ u 1 1 • 1 _ •Komisija pasistatė savo pirmi
ninką ir turėjo visą galią sa
vo rankose. Pirmiausiai kal
bėjo Jankūnas. Jis kaltino 
Kom. Part. Liet. Biurą, kam 
jis pereitame šėrininkų suva
žiavime pateikė direktorių 
sleitą. Jis bandė įtikinti

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu, kad aš atpirkau 

auksinių daiktų krautuvę nuo V. 
Kazel-Kazlausko, po No. 127-17 Lib
erty Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Tat, esant reikalui, meldžiu kreiptis 
pas mane. Parduodu įvairius laikro
džius ir kitokius daiktus; taipgi ir 
taisau Įvairius laikrodžius.

Su pagarba,
V. JANUŠKA.

kurios nieko neturi, kovoja.
Drg. Gilman įrodinėjo, kad 

dabar jau daugeliui aišku, jog 
skloka nuėjo taip toli, kad jos 
tikslas pasidarė kovoti prieš 
Partiją, vesti dali darbininkų 
tiesiog į priešpartinį veikimą.

1 Jis sakė, kad veik visas šim- 
sirinkusius, kad dabartiniai di- tas nuošimčių darbininkų pir-

[g_ klišių “Laisvės” Šerus pirko to, Degulio svetainėje, 147 Thames 
j todėl, kad “Laisvė” ėjo su or-! .Brooklyn, N. Y. :„1 L2

: , t • • i i • tinai dalyvaukite, nes yra daug svar-priklausė ganizuotu revoliuciniu darbi- - ■ - ’•
■ ■ ninku judėjimu, tad ir šiame 

10 metų, bet, kiltis* bedarbės atsitikime, nepaisant visų už- 
delto' Komunistų mėtinėjimų ir reikalavimų 

„ naujo suvažiavimo, bei atšau
kimo direktorių, jie eis su 
Partija, nes ji tuo judėjimu 
yra ir ves “Laisvę” su savim, 
o ne su Butkum ir Kluchenu, 
kurie pabėgo iš Partijos ir no
ri nusivesti dalį lietuvių darbi
ninkų, o sykiu ir “Laisvę” so- 
cialfašistų keliais.

Lisajus, kuris per ilgą laiką 
stovėjo pasitraukęs nuo revo
liucinio veikimo ir tameveiki- v. ,■ . i iiymos ii' nuKKme buvo nežinomas, dabar šie- Marquette upės 
lojasi kiekvienamje susirinki- čiuko. : _ .
me prieš Partiją ir tuos drau- bėsiabjisaje.kal.nga naujausws ma- 
gus, kurie stoja už Partiją, j liais. 
kam jie veda kovą prieš opor 
tumstus. Jis norėtų, kad ko-ire;u. p 
munistai sėdėtų rankas susi-j Custer, Mich. 
dėję, kada oportunistai orga
nizuojasi.

Drg. D. M. šolomskas įro
dinėjo

krizini, ir
Partijai užėmus kairesnę vei
kimo taktiką; pradėjus versti 
savo narius dalyvauti bedar
bių demonstracijose, aktyviai 
dalyvauti skleidime literatū
ros ir t. t., jis metė Partiją, o 
kad pateisinti tą savo žygį, 
pradėjo išmėtinėti, būk Parti
jos taktika esanti negera, būk 
Liet. Centro Biuras, o ypatin
gai C. B. sekretorius d. A. 
Bimba esąs netaktiškas ir t. t. 
Jis ir savo kalboje perdėm bė
davojo, kad reikią Centro Biu-

ŠEŠTADIENY

Balandžio-April 18 d„ 1931

L. B. Šalinaitė, Muzikos Mokytoja 
_________ i____________ ;--------------------------------- ------

Programoje dalyvaus apie 25 mokiniai, tarpe kurių 
tūli yra pažengę toli muzikoje—skambinime piano— 
skambini klasiškus kūrinius. Albina ir Biruta Ambra- 
ziejūtės suvaidins liaudišką aktą; Teresė . Arlauskaitė 
dainuos, pianu palydintu Viktorijai Valukiūtei. Iš lietu
vių studentų skambins" piano solo ir duetus sekami: 
Viktorija Valukiūtė, Justina Misevičiūte, 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.

Be muzikos Akademijos mokinių, programoje daly
vaus visa eilė pirmaeilių lietuvių, artistų : Elena Aušriū- 
tė, mezzo-sopranas; M. česnavičiūtė, sopranas; O. Kat- 
kauskaite (iš Hartfordo), mezzo-sopranas; A. Višniau- 
skas, baritonas, ir W. Endziulis, žymus smuikininkas.

Be to, dainuos Aido Choro Merginų Sekstetas.
Po koncertui tęsis šokiai prie geros orkestros.
P. S.—Važiuodami į Shubert Salę, imkite Broadwąy 

linijos viršutinius traukinius, arba gatvekarius ir iš
lipkite ant Gates Ave. Salė randasi 6-tam augšte 
(viršuj Shubert-Century Teatro), todėl imkit keltuvą, 
kuris užkels į salę.

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

Telephone, Stagg 1-M10

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
niokintis barberystes amato. Galit 
išsinkpkinti trumpu laiku ir vėliau pa- 
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo- 

I Įeiname barberiauti ir moterų plau- 
Pilnas kursas tik $25.00. 

Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA gera farma, 200 ak

rų žemes, pusė dirbamos, pusė ga
nyklos ir miško, ant kranto Pere 

;, 1 mailė nuo mies- 
Žemė gera,, taipgi visi trio-

____ ija. Parsiduoda su gyvu- 
Pardavimo priežastis—suirutė 

šeimininiam gyvenime. Del plates
nių informacijų rašykit sekamu ad- 

Skeberdis, R 1, Box 3,

(91-98)
PARSIDUODA farma, 100 akrų že

mės su ganykla, per farma bėga [ 
... . upelis, kuris niekad neišdžiūsta; 200'kad opozicijos įvykęs obelių, jaunų ir senesnių, pyčių, sly-1 

suvažiavimas 12 d. balandžio I vų, vyšnių ir gružių. 8 kambarių 
roiškin nro-nniznvimn nfqkirnc:1 namas’ tik 3 metai Pagavotas, van- reiSKia otgamzavimą atSKnoSj(|uo stuboj( barnė 36x60, garadzius, 
partijos kovai prieš Komunis- 3 vistininkai del 600 vištų ir du viš
tų Partija, kad opozicijos va-' cinkams auginti. Laiškus atveža į 
, . . ‘ • i. ' i* ' namus, taipgi pieną paima nuo dūdai neina SU Komunistų Partl-|rų, pačiam nereikia vežti. Arti mie-

Kaina $$7,500. 
1, Box 12, | 
___’(91’92) I 

PARSIDUODA NAMAS
Didelė Nuolaida

Labai gera proga pirkti 6-šių kam- l 
v_ . . . barių atskirą namą, ant ištaisytos;
senninkų šuva-i gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan-1 

opozicija laikė koku-|gai nuo audros ir “pulley screens,”, 
tik 5 minutas reikia eiti į transpor- 

itacijoą linijas., Visi 'ase$mėntai už-j 
įmokėti. Vieta: 104-43—91st Avė. i 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas,;

.Virginia 7-1506. (85-99)1

Ija; nors žodžiais jie ir sako-jstų: Nashue, N. H., Lowell, Mass., 
si už Partija, bet j u darbai, į*’ Lawrence, Mass. _ 
yra priešpartmiai. Jų išleis- peiham, N?H.
tas aplinkraštis bjauriau ap-|~ 
šmeižė Partiją, negu fašistai iš 
“Naujienų” ir “Vienybes.”

Jis prirodinėjo, kad tuojaus 
po “Laisvės 
žiavimo, 

|są ir.tąrėsi, kaip kovoti prieš 
!Partiją jr t., t.
i Drg. Buivydas, kurį opozici
ja daugiausiai kaltina organi- 
i žavime kokuso prieš “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą, 
rininkų suvažiavime 
iu, pasakė, kad jis 
Butkus ir kiti eis i 
bet pasirodžius, ] 
pradeda išeiti prieš Partija, o 
ypatingai Butkaus išsireiški
mas, kad “Laisvė” galėtų ge
rai gyvuoti atsiskyrusi visai 
nuo Partijos, privertė jį išduot 
kokusą ir kovoti prieš tuos, 
kurie nepasidavė Partijai. Jis 
pasakė: “Jei jūs ištikro stoja
te už Komunistų Partija, tad 
dabar neturėtumėt pykti ant 
manęs, nes aš jus išdaviau ne 
kam kitam, bet Komunistų 
Partijai.”

Balsys, kuris įeina i opozi
cijos komisija pagaminimui j u 
partijai platformos, teisinosi, 
kad jie nenori eiti prieš Ko
munistu Partija, tik norį susi
organizuoti “atsispyrimo gru- 

v pelę” ir t. t.
Ant galo d. A. Bimba per

skaitė sekančią rezoliuciją:
“1. Mes sveikinam ‘Laisvę,’ 

pasilikusią po Komunistų Par
tijos vadovybe.

2. Mes pasižadame visais 
i būdais remti visas Komunistu 
Partijos masines kampanijas 
—kovą prieš bedarbę, prieš al
gų kapojimą,, už gynimą atei
vių ir t. t.

| 3. Mes smerkiame skloka,:
kuri tebelaiko slaptus susirin-; 
kimus ir tęsia griovimo dar
bą.

4. Mes šaukiam visus darbi- i 
ninkus ir darbininkes suvieny-; 
ti savo spėkas po raudona vė-|

(Tąsa ant 5-to pusi.) I

O Šė-
išdavime

manė, iogl
SU Partija, ! kią kainą kiek pirmas pirkikas pasiū- 

j lyti gražų pragyvenimą. Tuojau

lyn,‘N. Y. (92-95)
PARSIDUODA grosernė labai pui

kioje biznio vietoje, apgyventa lie
tuviais ir kitataučiais apgyventojeI 
vietoje. Parduodu todėl, kad turiu I 
kitą biznj. 428 Lorimer 
“Laisvę” Brooklyn. N. Y.

St., prieš '

(91-96) i 
ir delika- ' 

gera proga 1 
. Kreipkitės 

po No._64 S. 3rd St., kampas Wythe'

(91-92)
GERIASIA PROGA šiuo bedarbės ; 

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

(89-92)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

MUZIKA! MUZIKA!

Tek Hinkley 6-9399

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza, 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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 krajavus

—.............. ............... ih—ą
Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOX LYN, N. Y.

MdT;\LAUKUS,^F6tografas

STAGG 2-0783

I
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

ėiais vaistais neužtraukia paprožio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimų. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................ 60e, per paltą

Kundroto apticka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtiksi- 
aam, kad sudėtinas žiu receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas •

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 0-2017-2360-3514

likirokit ij skelbime Ir orisliidrti kartu «u aiaakymo.




