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KRISLAI
ALDLD. 1 Kuopa.
Raštai iš Darbo ir Kovų

Lauko.
Tęskite tą Puikų Darbą.
Kanados Draugai.
“Tėvo” Walsh Knyga

Apie Sovietus.
Rašo Komunistas

Brooklyn© revoliuciniai dar 
bininkai negali ilgiau kęsti da
bartinės padėties Literatūros 
Draugijos 1-moj kuopoj. Visa^ 
eilė draugų sumokėjo duokles 
pačioj pradžioj metų, bet dabar 

/paniški, kad Centre tų duoklių 
dar nėra. Sakoma, kad iždinin
kas į savo biznį pinigus įdėjo, 
vietoj pasiųst į Centrą, 
daug pas mus palaidumo, 
kaip nori, taip daro.

Per- 
Kas

Pereitam susirinkime vienas 
iš opozicijos vadų pareiškė, kad 
jie tyčia narinių duoklių nemo
ka. Vadinasi, jie organizaciją 
griauna.

Tam pačiam susirinkime atė
jo grupė slaptai organizuotų 
žmonių ir pravarė rezoliuciją 
prieš Komunistų Partiją. Reiš
kia, organizacija, kuri visuomet 
ėjo po Komunistų Partijos va
dovybe, paversta įrankiu žmo
nių, kurie dabar tveria savo! 
partiją ir visais būdais griau- 

>* na komunistinį judėjimą.

Mano supratimu, “Laisvėj” 
įvestu skyrium “Raštai iš Dar
bo ir Kovų Lauko” reikia pasi
džiaugti. Taip pat reikia pa-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Ise’”'a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

Pripažįsta, kad Biznis ;
Vėl Rodo Ženklus Smukimo

NEW YORK.— Žmonės 
laukia laikų pagerėjimo, 
buržuazija pranašauja atgi
mimą, bet dalykai eina at- 
bulon pusėn. New York 
“Times” bal. 19 d. praneša, 
kad prasideda biznio tuno- 
jimo (atslūgimo) sezonas, 
visur matosi kritimas, ma
žėjimas apyvartos.

Pramonėj tas pats. Plie
no gamyba teina 51 nuoš.

|DRG. KAPSUKAS RAGINA AMERIKOSį®"-?™ r» T*, z. . m. Trt ! NliOgOS DlkialUEOSDRAUGUS KOVOTI PRIEŠ RENEGATUS
IR OPORTUNISTUS

(Bevielinė telegrama)
Bal. 19, 1931.

at-BUCHAREST.— Jau 
virai kalbama apie įsteigi
mą nuogos fašistinės dikta
tūros Rumunijoj. Premjeru 
paskirtas fašistas Nicolas 
Jorga. Karalius Carol eina 
prie paskelbimo atviros dik
tatūros. Ekonominis krizis 
gimdo krizį valdžioje. Da-

! ALABAMOS BOSAI DEDA PINIGUS DEL 
NUŽUDYMO NUTEISTŲ NEGRŲ JAU
NUOLIU; GELBĖKIME NUTEISTUOSIUS

Drg. A. Bimba,
Centro Biuro Šeki t.

Sveikinu Amerikos draugus, pradėjusius griežtą kovąjįykai vystosi taip, kaip Is- 
prieš renegatų pasikėsinimą pačiupt “Laisvę” ir “Vilnį”, 'panijoj.
Jeigu jie (dienraščiai) nebus Komunistų Partijos vado-j - -------------

savo spėkos, o nesenai* ėjo! vaujami ir kontroliuojami, tai neišvengiamai nueis dar-j 
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vių Centro Biurui, paskelbusiem griežtą kovą Prūseikai i Į}nCnlBki;LA;A 
ir jo šalininkams, kurie, išsigandę kapitalo puolimo ir ilCSpiiDUKOje

54 nuoš. Vadinasi, tik bė
gyje kelių dienų nusmuko 
ant 3 nuoš.

Amerikos Valdžia
Triuškins Sukilimą 1

bininkų priešų keliais. Pilnai pritariu partijai ir Lietu- į Revoliflcija Honduras
• r'A i • • i ii • • 1 iri . ..

aštrėjančios klasių kovos, bėga iš kovos lauko, ardo dar
bininkų eiles, eina prie visiško ryšių nutraukimo su Ko
munistų Partija ir Komunistų Internacionalu. Tai aiš- 

I kiai parodė jų atsisakymas perkelti ginčų klausimo išri
šimą Komunistų Internacionalan ir jų faktinas bloką vi

enasis su darbininkų klasės priešais.

WASHINGTON.— Gau
ta pranešimas, kad įvyko 
perversmas Honduras res
publikoj, kuri randasi Cen-

SCOTTSBORO, Ala.—Ma-.jos prokurorui pasiųsti j au
siniai darbininkų reikalavi-■ nuolius į elektros kėdę, 
mai paliuosavimo nuteistų r , .....
mirtin 8 nagru jaunuoliu iš-į ^aiP Pat auga judeji- 
judino Alabamos valstijos .m*s už juodveidžių paliuo- 
bosus. Kad atremti Tarp- savima. ‘Nepaisant tos ra- 
tautinį Darbininkų Apsigy- sinės neapykantos, kuri 
nimą, kuris paėmė ginti nu--buržuazijos išvystyta pie- 
teistus juodveidežius, bosai tuose, baltveidžiai ir juod- 
suVnetė pinigų ir nusamdė veidžiai darbininkai vienija- 
Proctor and Snodgrass ad-įši ir masiniuose susirinki- 
vokatų firmą. Šitie buržu- 1 muose reikalauja jaunuo- 
jai advokatai padės valsti- lių paliuosavimo.

ABLAVOS ANT KOMUNISTU IR MASINIAI 
AREŠTAI SHANGH AJAUS MIESTETie tik rūninasi galinėj Amer. Sakoma, kad Jie UK iupinasi|_._. smarkūs

mūšiai ir daug žmonių žūs
ta. Tai įvairių militarinių 
spėkų susikirtimas.

Bet Jungtinės Valstijos 
turi grabus darbo. Wa- 
shingtono valdžia tuoj aus 

laivus_ į 
be abejones, 

kuri bus 
im-

Wall 
ranka

• į Miltinio mi u«i Lmniitiy nidJvB pi itBiiio. mi i npuicmi i . v

nlCaraPUfflfi kuodaugiausia lietuvių darbininkų atplėšti nuo Komunis-! .Sž? em? AuvMJMįjMvjv n ... y- „ i -i „Ay!„„ • • • .• mūšiai ir dauk zitų Partijos, pačiupt mūsų laikraščius ir įvairias kairią
sias organizacijas./

Draugai darbininkai, nesiduokite jiems suvedžioti. 
Svyruojantieji, nutraukite su jais ryšius, ries jie jau da
bar dirba priešų naudai. Atremkite jų pasikėsinimus ir 
dar tvirčiau susiriškite su Komunistų Partija. Atsaky
dami į renegatų pasikėsinimą, kuoplačiausia stokite i' 

dabar ^paaiški/a, ° kad Partii?« <!a1' labia" iemkit« « sPa»^-

WASHINGTON.— Jung- 
tinkJ Valstijų valdžios pa
reiškimas, būk ji nesikišian- 
ti į Nicaraguos vidujinius 
reikalus, buvo apgavystė. 
Valstybės sekretorius Stim
son i 
tas- pareiškimas buvo klai- ( _ _____
dingai suprastas. Girdi, =====
Amerika tik nenori kovoti UPPINUOSE; KOMU-
prieš sukilėlius krašto vidų-į 7
je raistuose, kur labai pa-|

tus, kurie tą skyrių užpildo. 
Įdomių raštų telpa. Jie nušvie
čia darbininkų darbo ir gyveni
mo padėtį

Tęskite, draugai, tą puikų 
darbą. Visi “Laisvės” skaity
tojai darbininkai turėtų rašinė
ti į šitą skyrių iš savo darba
viečių, bei apie vietos darbinin
kų gyvenimą ir kovas. Juo 
daugiau raštų tuo klausimu, 
tuo geriau. Ištikrųjų, ilgainiui 
didžioji dalis “Laisvės” turėtų įvojinga. Bet Amerikos lai-uiumvjl uauo uuiovco vui cuiį . v UJlllgCl. UCL ZA111V1 ir\UO 1<X1“ 

būti užpildyta tokiais raštais, I vaj įr jurininkai sukilėlius
kokie telpa šiame skyriuje.

Kanadoje turime eilę gerų j 
draugų komunistų,—didžiumoje 
] 
kosi revoliucinėj pozicijoj. Šiuo
se mūsų ginčuose, kaip matosi, 
dešinieji oportunistai neturi pa
sekėjų tarpe Kanados klasiniai 
sąmoningų lietuvių darbininkų. 
Kanadiečiai eina su Komunistų 
Partija. Jie stovi už tai, kad 
mūsų spauda ir organizacijos 
būtų griežtoj ir aiškioj Komu
nistų Partijos vadovybėj.

.. _ . , . _T _. MANILA.—Philippinų sa-
plieks is prieplaukų. Vadi-jose, kurias turi pavergę 
naši, dabar aišku, koael j Amerikos kapitalistai, siau- 
Amerikos karo^ departmen-|.xįa kruvina reakcija. Jau- 

Komunistų Partija, 
parodė nepaprasto 

veiklumo šiuo tarpu, pa
skelbta nelegale. Komunis- 
Įtams uždrausta leisti laik
raščius bei laikyti susirinki
mus. Vien už priklausymą 
prie partijos darbininkai

nauji kovotojai. Jie tvirtai lai- tas taip skubiai siunčia Ni-|nutė , . .. . _. ....... _ i.caraguon karinius laivus kuri 
vienas po kitam.

Katalikėms Merginoms 
Nevalia Ženytis su 
Kitavieriais

V. Kapsukas.

masiuntė karinius 
Honduras ir, 
įsteigs “tvarką,” 
naudinga Amerikos 
perialistams. Visur 
Stryto kapitalistų 

įveikia. Kurioj tik šaly pa- 
i, visur

Vakar dienos krisluose įsi
skverbė klaida. Pasakyta: 
“Jankauskas savo prakalboj 
Brooklyne” reikalavo debatų; 
turėjo būti, “Baltimorėj” ir tt.

Buržuaziniai laikraščiai ir 
žurnalai stebisi, kaip daug kny
gų prirašoma ir išleidžiama 
apie Sovietų Sąjungą. O kas 
blogiausia, girdi, kad tas kny
gas žmonės su noru skaito. Tas 
tik parodo, kad plačioji liaudis 
pradeda susidomėti kūrybos 
darbu Sovietų Sąjungoje.

SHANGHAI.— Bal. 18 d. viai nuėjo į rytines mankš- 
čionai buvo suruoštos abla- tynęs, rado visą plečiu nu- 
vos ant komunistų. Valdžia- kj°tą_ Komunistų Partijos 
skelbia, kad suareštuota
21 vyras ir 4 moterys. Po-Įkos kįreiv>Jir jurininkus 
hcija radus slaptą komunis- chinijoje.” Ten sakoma, 
tų spaustuvę ir a00,000 at- kaj jau §įanjjen apįe 50. 
spausdintų plakatų, po ku-(my|on^ chinij yra p0 ‘Sovie- 
riais pasiraso Laikina |.u vaij^ja ^a(j Kuomintan- 
Kmngsu Provincijos Sovie-i 0 armijos imperialiStų 
tine Valdžia. Taip pat esą įrankis> kad Nanking0 vaĮ. 

plasta daug^amunicijos, kas,;d^įos kareiviai dideliais bū-
1 riais pereina Raudonosios

- . . . . .'armijos pusėn ir tt. Lape-Policija toliau giriasi, kad ^ukiį Anglijos ir Ame. 
jai pavykę sučiupti surašą' rikos kareivius atsisakyti 
Komunistų Partijos narių. |šaudyti j chinijos sukilu- 

Tą pačią dieną, kuomet'sius darbininkus ir valstie-
Amerikos ir Anglijos karei- ;čius.

atsišaukimais, adresuoja
mais į “Anglijos ir Ameri-

licija radus slaptą komunis- chinijoje ” Ten sakoma,

NISTŲ PARTIJA PADARYTA NELEGALE
i Amerikos karimai laivai vy- gįrcĮi, parodo, kad komunis-j 
kiną “tvarką—malšina su- jaj rengėsi prie sukilimo.)1bus baudžiami. - ; kilimą

Philippinų '■ Komunistų ! __________
Partija veda kovą prieš re- j Maįnjerys
atają. Dalykas pasieks^ WILKES-BARRE Pa. - 
Jungtinių Valstijų Augs- Nusižuds mainierys Frank 
ciausį Teismą. Bet mažai. j£zonzek, kuris dirbo Glen 
tėra vilties laimėt, nes ir j Alden Coal kompanijos ka- 
čia tokia pat reakcija siau-'Sykloj num. 20.čia tokia pat reakcija siau- sykio j num. 20. Skurdas 
čia, ir Fish Komitetas siūlo'prie to privedė. Kzonzek iš-
paversti Komunistų Parti- , dirbo dvi savaites ir tegavo
ją nelegale organizacija $7, algos.

Lenkijos Pramonininkai i Brennanui Nevyksta 
Pribuvo į Maskvą Laužyti StreikąPribuvo į Maskvą

moters luSko Penn1®-1 Pripažįsta, kad Gyvenimas Girdi SOS, bet Neranda 
vania Hoteiyj pabaliavoti. i Amerikoje Blogėja 
Joms prakalbą pasakė ponia i • --------
Tt K T • 1 — 1 T •

kiu būdu neleistina katah- -Valstijų kongresmanas 
kėms merginoms ženytis su'jį r- " ■ •
kito tikėjimo vyrais. Tai j * - - - - - - ■ - -

j SHAMOKIN, Pa.— Reak- 
MASKVA.— Lenkijos ka- cionierius Brennan vėl 

jpitalistai seka ‘paskui Vo- bandė sulaužyti mainierių 
kieti jos kapitalistus, kad streiką, versdamas juos eiti 
gauti užsakymus iš Sovietų dirbti/ Bet ir vėl mainie-

Ispanija, Francija ir Anglija
Gal Susinianti

McGowan. Ji sakė, kad jo-j NEW YORK.-Jungtiniu ffiX7sXXs SOS Tad ta^^StaTs SVanL S«“ung<^f ^ata^'jo'p^ūC
kin hndn nplpistirm kntnli-'i___________ n girdimas signalas bUo, Kad tas pranešimas, Kaa isp m vQ skaitlinga prekybos de- -- - - . — -

kur nors laivas yra pavoju- jos naujoji valdžia ketina Jprvhną • ‘ - i • j k- : 4.^4.;je. Įsakyta prieplaukoms pasisavinti Tangier ir kitas Aukščiausia Ekonomine lį? sau^ia da^bl??nkus. ^stJ 
jieškoti, bet kol kas jokių vietas Moroccoje. Iki šiol m’ ^ba Ekonondnis kHzil 'T m VJ 
pasekmių neduoda. O gal Šitas miestas buvo valdomas a Lenldi a i ieškoti vie- T'0 ,a^kaS- Net.kaP,tidįs’ 
kokie nors kontr-revoliucio- bendrai Ispanijos, Anglijos , v«*?,- T,® tk* sPauda P«Pazlsta> kad

Laivo Nelaimėje
MASKVA.— Atkarto tinai

Shell savo prakalboje 
į pasakė, kad darbininkų gy-

kur nors laivas yra pavoju- jos naujoji jvaldžia ketina 
je.

vo skaitlinga prekybos de- Nacionalė Mainierių Uni-
i

esąs baisiai sunkus nusidė- jVenjmo lygmala Amerikoj ■
ga 1 eina žemVn- Bedarbė ir ai- kokie nors konti^revoliucio-patekti j pragarą! gų kapojimas sunkina padė- 

i tį, milionus darbininkus 
■grūda į negirdėtą skurdą.Rasta Pakarta Jauna

Mergina
SAN DIEGO, Cal.— Bal.

19 d. čionai rasta 22 metų Pasiuntė Kalėjimai!Garsusis katalikų keikūnas 
kunigas Walsh irgi parašė kny
gą apie Sovietų Sąjungą, 
net New York “r“‘ 
peržvalgų rašytojas priverstas : 
pripažinti, kad kunigas Walsh !

1^-ralpČ i MASPETHO DARBININKIŠ- 
faktuš apie darbininkų tėvynę, j--. z\np < NI7 aci ii j 
o daug dalykų stačiai augštyn y.R^N,ZACIJV 
kojomis apvertė. Girdi, skaity- !■ 
damas Walsho knygą, žmogus 
jauti, kad jis “perdaug tankiai 
sušilęs j ieško viedro juodo te
palo,” idant užtepet ant Sovie
tų Sąjungos veido.

Kunigas Walsh nebūtų kuni
gas, jeigu jis nepasirodytų di
deliu melagium.

my- amžiaus pakarta medyje 11 v-jm • Mftt:na 
Jau mergina. Spėjama, jog tai 11 IilIOIKlIj IHOiuli}

Times knygų us žmogžudžio darbas, 
nriunrcd a e t °

Banditai Nužudė Keturis 
Meksikonus

Jeronimo, Meksika.— Di
delis būrys banditų užpuolė 
miestelį Juchitan bal., 19 d. 
Keturis žmones nušovė, o 20 
likosi sunkiai sužeisti.*

“Lais-Pereito šeštadienio 
vėj” buvo pranešta, kad tre
čiadienį, bal. 22 d., pas dd. 
Zablackus įvyks susirinkimas 

| ALDLD., LDSA. kuopu ir Ly
ros Choro narių. .

čia norime visiems pranešti, 
kad tas susirinkimas tapo at
idėtas ant neaprubežiuoto lai
ko. Tad tėmykit “Laisvėj”, 
kada bus šaukiamas kitas toks 
susirinkimas.

Maspetho Lietuvių Kom.
Frakcija.

PATCHOGUE, L. L—Ka
te Press, 11 kūdikių motina, 
turės sėdėti 30 dienų kalėji
me už sulaužymą prohibici- 
jos įstatymo. Ji kaltinama 
pardavinėjime svaigalų.

Nušovė Darbininką

OBERHOLM, Vokietija. 
—Susikirtime tarpe darbi
ninkų ir ’fašistų, pastarieji 
nušovė
Kraemer ir sunkiai sužeidė
jo brolį. Tačiaus fašistai 
tapo atmušti ir nugalėti.

darbininką Hans

nieriai tyčia leidžia pavo
jaus signalą, kad suklaidin
ti Sovietų laivus?

ir Francijos.
kad imperialistų 
kertasi už ;
kolonijos.

Tas parodo" ^os. Pro^,u^y iškišimui. Per- ’.streikas šiandien jau apima 
reikalai Pa*. pirko Lenkijoj ’apie 11,000 mainierių.

naverrima tos ivairilI daiktll už $15,000,- 
P x ] 000, o Sovietai tepardavė

Lenkijai už $5,000,000.
New York. ,— Katalikų | ----------------

bažnyčios oficialis aplink-į n n i 1L
rastis skelbia, kad perei-1 ratersoiie r rakaiDOS 
tais metais Jungtinių Vais-1 
tijų katalikų gyventojų skai > 
čius paaugo ant 13,391. Da-1 PATERSON, N. J.-šeš- 
bar Amerikoj esą 20,091,593 j tadienį, bal. 25 d., 7:30 v.

Kovoja už Svaigalus
WASHINGTON.— Ame

rikos Darbo Federacijos re
akciniai vadai sušaukė kon
ferenciją dalei įvedimo ko
vos prieš prohibicijos įsta
tymą. Matote, vietoj ko-, 
voti prieš bedarbę ir prieš 
algų kapojimą, tai tie biu- katalikų, čionai, žinoma, vakare, įvyks labai svarbios 
rokratai visą savo energi-1 įskaitoma visi katalikų kil- prakalbos, kurias rengia A- 
ją pašvenčia atgaivinimui mes žmonės. Bet juk milio- merikos Komunistų Parti- 
saliūnų. (nai senai atsimetė nuo baž- jos lietuvių. frakcija.

—-------------- nyčios, virto bedieviais.
1929 metai Clinton kalė

jime įvyko kalinių sukili
mas; Juos išdavė krimina- Spalis 
listas John Little ir už tai (Nižegorodsko kraštas) pa- 

Bet statyta ir paleista elektros 
stotis. Elektros stotis pa-

Komunoje “Raudonasis
” Vakžolsko rajone

Svarbu Philadelphijos 
Lietuviam Darbininkam

Ateinantį sekmadienį, bal. 
26 d., 2 v. po pietų, įvyks 
labai svarbus masinis susi
rinkimas. šaukia lietuvių 
komunistų frakcija. Kalbės 
d. A. Bimba iš Brooklyn© ir 
atstovas nuo Komunistų 
Partijos treciojo distrikto. 

Kai. Daug svarbių klausimų bus 
bes d. A. Bimba, iš Brookly- gvildenama. Bus atmušta 
no, sekretorius Centro Biu- v*s* užmetimai, kurie šian-

jį valdžia paliuosavo.
bal. 18 d. Little rastas už
muštas ir įmestas į duobę, tenkins elektros energija bose. Įžangą visiems veltui. 
Spėjama, jog jam atsimokė- rajono Centrą ir 5 aplinki- Prakalbų vieta: 62 Lafayet- 
j-o kalinių draugai. { , nius kaimus.

ro, ir d. David Gordonas, dien. daroma Komunistų 
atstovas nuo Komunistų i Partijai iš puses visokių 
Partijos sekcijos. Visi lie-!prjesų. Bus nurodoma, ką
tuviai darbininkai ragina
mi dalyvauti šiose prakal-

te St.

veikia komunistai, kaip nu
galėtas bus krizis ir tt

Prakalbos įvyks lietuvių 
svetainėj, 928 East Moya- 
mensing Avė.

ji
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Nauja Uždarbių Kapojimo Kampanija

iaAPŽVALGA AUDRINGAS SUSIRINKIMAS
Panaudojo A.L.D.L.D. Apskri- prieš aršėjančią reakciją. Tai >

Milionas Cigaru Į Dieną
American Cigarų Kompa

nija turi milžinišką cigarų 
gaminimo fabriką Charles
ton, South Carolina. Nese
nai ji panaikino savo fabri
kus kitose valstijose ir su
koncentravo visą darbą į 
Charleston. Tai yra di
džiausias cigarų fabrikas po 
vienu stogu visam pasauly. 
Jame viename pagaminama 
tiek cigarų, kiek pirmiaus 
buvo pagaminama 30 fabri
kuose.

Toj milžiniškoj cigarų iš- 
dirbystėj pagaminama mi
lionas cigarų į dieną. Da
bartiniu laiku jis dirba tik 
keturias dienas į savaitę.

Naujos įvestos mašinos

Jau keli mėnesiai, kaip Wall Street Journal ir kiti ban
kininkų ir fabrikantų organai prikalbinėja, kad darbi
ninkams turės būt neišvengiamai mažinami uždarbiai ir 
toliaus. Išnaudotojų spaudos prikalbinėjimai buvo kaip 
ir prisiruošimas prie naujo, visuotino uždarbių kapoji
mo. Dabar gi tuo tikslu bankininkai ir fabrikantai ren
gia konferencijas. Viena tų konferencijų įvyko pereitą 
šeštadienį New Yorke; ir kapitalistinė Associated Pressa 
pranešė, kad nutarta ypač nuskelti darbo mokesnį gelež- 
keliečiams ir plieno darbininkams.

■Bet reikia suprasti, jog pasmarkinta uždarbių kapoji
mo kampanija greit bus pradėta ir visose kitose pramo
nėse.

Kapitalistai jau yra padarę slaptų prisirengimų tam atlieka kelių šimtų merginų
o

Daugiausia dirba mergi- 
Jos neorganizuotos ir

panaujintam užgulimui ant darbininkų duonos kąsnio, darbą.
Dabar jie specialiai mobilizuoja buržuazinius laikraščius, nę)ii

darbo” ministerijos valdininkas, pul-
................. ................ ....... „1_______________ _
atstovus Associated ir United Pressų ir kitų kapitalisti- smarkiai dirbti už

kad per juos priruošti darbininkus prie pasidavimo. 
• Tai tuo tikslu ir “b 
kininkas Arthur Woods, žinomas streiklaužis, su

kaus žodžio, jį šlepe.”
Jeigu jau šį susitarimą 

slėpė, tai aišku, kad sme
toniniai fašistai yra suda
rę ir daro daugiau slaptų 
susitarimų su Lenkijos fa
šistais. Lenkijai besiren
giant ‘ į karą prieš Sovietų 
Sąjungą, Lietuvos fašistų 
valdžia daro žingsnį po 
žingsnio sudarymui bendro 
fronto prieš Sovietus, 
apie Vilniaus “atvadavimą 
fašistai tik blofina del 
to akiu.

ęio Komitetą Saviems 
Tikslams

CHICAGO, III.—Penktadie-| neverčiami eiti kovon, 
nio vakarą įvyko susirinkimas, į rodė 
šauktas A.L.D.L.D. Pirmo Ap
skričio Komiteto vardu neva 
apkalbėjimui geresnio pūsi

Gi n 
svie-

Smitu ar Jaku, del 20 balsų.į 
Reiškia, 29 baldai jau mažiau, į 

1 neskaitant 20 tų, del kurių 
‘skaitytojai nesusitaikė. I 

daro daugiausia tie, kurie dar I Balsavo, 
n • j x i v rankas kėlė už pirmąją rezo-nei alkio, nei nedatekhaus ne-,. .. . <<XT

v. , . . . liucna ir Naujienų kores-zmo, kurie geriau gyvena ir: ‘ ej. j pondentas, ir Bajoras, kuris
TZ . . tJSJ- -1 i dergė Sovietu Sąjunga “Nau- , jog Komunistų Partijai.. ,, 

dabar juo labiau disciplinin-' Jlcnose-
ga, nes ir visuomet be discipli-l Tas balsavimas nieko nereik
lios negali būti geros organi-įkia “Vilnies” Bendrovės šuva-

de juo labiau. Kuomet Straz-’nių nėra Bendrovės nariai ir 
das atsisakė skaitytis su Cent- negalės taip sau laisvai ateiti 
ro Komiteto tarimu, jis prašą- į suvažiavimą ir balsuoti.

Tame nėra nieko ne
paprasto

ir la«bai augštai

rengimo prie Gegužinės ap- zacijos, o šiame kovos perio- žiavimui, nes daugelis tų žmo 
vaikščiojimo ir diskusavimiui 
mūsų, spaudoj einamų ginčų, 
bet faktinai tai buvo susirinki-
mas vedimui priešpartinės po- Imtas.

paprasto. Centro Komitetas! J . , - . ,
eilę redaktorių permainė del i teįUI reikia pasakyti:
nemokėjimo ar nenorėjimo ve- i m^sŲ draugai neturi duoti vie- 
sti gerai laikraščius. in?n1 smogui vedžioti komitetą’’

.uz nosies. Strazdas pasisavi-
Beje, pirma d. Andriulio’no sau komiteto vardą, susi-

litikos. Rengtasi štai kaip 
keistai:

Kada komitetas nutarė šauk
ti tokį susirinkimą, buvo pra
vesta ta mintis, kad šaukti

A.L.D.L.D. Apskričio Komi-

. . r*i»ua m. nu sau Komiteto varuą, susi-
bendiai su kitais musų oigani- ka]bos> <j. Gebertas sakė norįs šaukė mitingą, kada parankiau- 

komitetais’ pakalbėt apie 5 minutes, nes sia, pats užsidėjo pirmjninku, 
jam reikia eiti į kitą mitingą. I lig tai būtų prakalbos ar vien 

musų or- — •• ’ “ ’ „3 ' " 1 ‘
neleista seįkos prakalba yra atvira at- Į Komitetas turės tuo

„ . ................... 1 . strazdas aka ant Partijos ir kaipo Par-’ka nors tarti.
Sulig griežtesnio imigracijos atsidarė susirinkimą, pats kai- ■- - ■ • • ••

suvaržymo, per penkis pereitus bėjo ir pats pirmininkavo. Jei 
tai būtų vien A.L.D.L.D. narių 
susirinkimas, būtų leistina, bet 
kai bendrai ir kitų organizaci
jų narių, tas nieku būdu nelei
stina—reikėjo rinkti šiam va
karui pirmiininkas.

Čia buvo suėję ir tokių žmo- 
jniu, kurie niekuomet jokiame

Buvo išbėgo laukan ir sakė “pafik-l- .... - .

. išjuž kiek laiko sugrįžo vienas,

TRUPINIAI bet taip nedaryta.
Nors šaukta visų 

ganizacijų narius, 
rinkti pirmininkas.

mėnesius į šią šalį neįsileista 
96,000 svetimšalių. O b^ to 
tūkstančiai svetimšalių darbi
ninkų išdeportuota. Ekonomi
niam krizini didėjant .ateivių

sišaukė to ypa Paverstos labai darbininkų persekiojimas padi-
mažas

algas. x
Skubinimo sistema smau- 

Bet kurie 
darbininkai iš persidirbimo 
suserga, tai tie jau nebe- 
'gaurui darbo—į jų vietą pa
statomi nauji darbininkai. 
Darbininkai neapsakomai 
išnaudojami, o kompanija 
darosi didžiausiu^ pelnus.

Šiandien tokia padėtis 
yra ne tik tame milžiniška
me cigarų fabrike, bet viso
se pramonėse. Darbas kon
centruojama, įvedama nau
jos mašinos, kurios'išmęta 
iš darbo daūg darbininkų. 
Darbininkai verčiami iš vi
sų spėkų skubinti, 
Algos nukapojamos,

irių žinių agentūrų, pereitą šeštadienį, Washingtone.
■ Pasikalbėjimas su tais buržuaziniais laikraštininkais 
buvo slapta; ir pulkininkas Woods išanksto išgavo tų gia darbininkus, 
laikraštininkų pasiketinimą neskelbti viešai spaudoje, ką 
jie išgirs nuo jo—“tikrą, nepadailintą teisybę apie be
darbės ir biznio padėjimą šioje šalyje.”

Nuo krizio pradžios 1929 m. iki šiol kompanijos ir pa- j 
vieniai fabrikantai kapoja uždarbius visu šalies plotu. 
Bet iki šiol jie dar neturėjo tokių susitarimų, kokius da
bar apdirbinėja prieš darbininkus.
; Kapitalistai turėjo bendrą susitarimą tiktai su Gree- 
hu, Wollu ir kitais geltonaisiais vadais Amerikos Darbo 
Federacijos, kad šie pastarieji neleistų streikuot prieš 
darbo mokesnio numušinėjimus. Ir Amerikos Darbo 
Federacija metėsi į atvirus streikų laužymo žygius.
2 Parsidavėliai Federacijos vadai įkaitę darbavosi ir 
darbuojasi, kad, nežiūrint sunkiausio krizio, nesumažėtų 
Kapitalui pelnai nei mažą biskelį.
Z Tįktai Darbo Unijų Vienybės Lyga ir jai priklausomos 
Unijos, su komunistais priekyje, organizuoja darbininkus 
ir vedė ir tebeveda nenuilstančią streikų kovą prieš už
darbių kapojimus. Tos organizacijos dabar šaukia visus valandos ilginamos, 
darbininkus mesti darbą Pirmojoj Gegužės ir eiti į di-

dirbti, 
darbo

darbininkus mesti darbą Pirmojoj Gegužės ir eiti į di- Už tai daugiau ir daugiau 
džiausiąs masines demonstracijas tą dieną ir parodyti Amer. darbininkų pradeda 
bosams, kad darbininkai nepasiduos, bet atsakys smar- interesuotis Sov. Sąjunga.

Ten nėra bedarbės, ten dar
bininkų gyvenimas gerėja. 
Vis daugiau ir daugiau 
Amerikos darbininkų persi* 
tikrina,

hiausiomis kovomis į kapitalistų atakas ant rankpelnių 
uždarbių.

Išgelbėt 5 Patersoniečiy Gyvybę!
Penki streikieriai Paterson, N. J., kalėjime laukia mir

ties nuosprendžio. Jiems gręsia nužudymas elektros ke- 
3ėje.
į Juos nugalabinti reikalauja Šilko Fabrikantų Sąjunga; 
o fabrikantams papėdžiauja Amerikos Darbo Federacija 
ir socialfašistai.
A Minėti darbininkai nuo senai buvo žinomi, kaip kovo
tojai, veiklūs nariai revoliucinės Nacionalės Audėjų Uni
jos'. Tarp jų yra ir viena darbininkė motina.
į Prieš tuos penkis kovotojus Sudaryta sumoksiąs, būk 
jie užmušė fabrikantėlį ir butlegereį Urboną per pasku
tinį streiką.
£ Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas įrodė, kad Ur- 
baną mirtinai sužeidė butlegeriai iš priešingos jam šai- 
kos; bet jie pataikė Urbaną užpulti arti strdiko pikieto 
linijos, taip kad būtų galima primest žmogžudystę strei-į 
pienams. . a
7 Tai yra naujas 'krimi.nalis sumoksiąs ne Įtik prieš gru
pę kovingų darbininkų, be te ypač prieš feevoliucinę Au
dėjų Uniją. Tai yra dar viena bjauri pelnagrobių pa
stanga prieš unijas, priklausančias prie Darbo Unijų 
Vienybes Lygos.
r Tuo pačiu laiku šis suokalbis yra dalis abelnosios ka
pitalistų programos prieš ateivius, prieš “raudonuosius” 
|r už uždarbių kapojimą.

Reikia didžiausių darbininkijos pastangų, kad išgelbėt 
tų penkių draugų gyvybę. Masiniai protesto mitingai ir 
demonstracijos turi parodyti kapitalistams, jog darbi
ninkai neduos nužudyt šiuos savo klasės kovotojus.

Artimiausias gi didysai minių išstojimas bus Pirmoji 
įGegužės, ir vienas iŠ kovingųjų Gegužinės obalsių tai 
jbus: “Tuojaus paliuosuot politinius Patersono kalinius!”

Kasinėjimai Ties Jerichonu.
Y

!!* Per kasinėjimus tie Jericho
nu, Palestinoj, surastas vienas 
geno miesto bokštas. Ties tuo 
bokštu rasti namų likučiai. Tie
it'imai. kaip matyti, buvo sude
gę. Juose dar --

duonos ir kitokių maisto pro
duktų. Manoma, kad šitie na
mai buvo , pastatyti daugiau, 

j kaip 2000 metų prieš Kristaus 
I gimimą. Matyti, kad šita mie
sto dalis sudegė tuo metu kaip 
joje gyveno žnfonės. Be to, ka
sinėjimo ekspedicija praneša, 
kad'tęn pat surasta jsenas miesr 
to mūras, kuris turi būti dar 

raštą kviečių, senesnis negu Jerichopas.

Fordo traktorių

Kada jis pasakė, kad d. Prū-1 A.L.D.L.D. narių susirinkimas. 
___ __ > reikalu 
. Mūsų organiza- 

tijos nariui tas neleistina, , cijos yra darbininkų judėjimui 
priešpartiniai sukėlė lermą.: stiprinti ,kelti, o ne atskirų as- 
Padrąsintas tuo Strazdas su-. menų politikos varinėjimui, 
riko: “I don’t let you speak!; ‘__________ ‘ y a.
You go!” Prie stalo atbėgo ke-; 
lėtas jo šalininkų ir ėmė kabi
nėtis prie manęs ir d. Geberto.; 
Grūmoja išmetimu laukan, jei į 
nesakysiu d. Gebertui išeiti. 
“Go ahead,”—sakau. Tarulis,

“KIŠENINE KRITIKA”

(________  __ ______ __ _ “Tūli musų draugai, kri-
dirbtuve jr SOcialfašistų organo korės- sys-”. Pagrūmojo policija, bet, tįkos pagau^ jau pra_ 

. . . . . • y i n Iri pk I i kn .Qiicrriy.n vionnftA . - . *
' susirinkime nepasirodo.

Cork, Airijoj, 1930 metais-pa- pondentas, taipgi pabėgęs iš)u* men lauvu ; deda krapštinėties atskirų
išdergęs be pouosto. !draugu kišeniuose—. ''

Ur šitie tain nat balsavo su PaKaliauJ; austojo d.au.gia“ vadinasi, ‘kritika’.”- ,b šitie taip pat draugų. Pradėjo reikalaut. feto pruseika
/ leisti d. Gebertui kalbėti. Jis ®

j  ..... ..................... kalbėjo ir toliau nebuvo ob-[^es
strukcijų.

Diskusijos “nuo floro.”
Tąrulis' atvirai už atėmimą

“Vilnies” iš Partijos vadovy
bės, už “geresnę partiją.” Jis 
atviras—tik šis vienas dalykas

gamino viso 16,214 vienetų, iš. Sovietų Sąjungos, ir i 
kurių 6,815 tapo atgabenta į,ją “Naujienose,” M. Bajoras. 
Jungtines Valstijas. Ten For-!- 
das moka mažesnes algas darbi- Strazdu ir kitais, 
ninkams, ir tuo būdu ant įga
benamų traktorių iš savo dirb
tuvės Airijoj padaro gerą pel
ną, v

Šaukiant susirinkimą, kažin, 
kaip tai buvo d. V. V. Vasio 
vardas po pranešimu, bet jis 
apsižiūrėjęs nesutiko. Sulaikė 
presą, išėmė savo vardą. Pa
siliko šaukimas be jokio para-

New Yorko valstijos komisi-■ §0 jr Įgėjo taip, kad pati redak- 
ja tyrinėjimui piktadarysčių cįja būtų šaukus, bet ji ne tik 
i 1 ....... . __ ____ 7
tizmas visai šaliai kainuoja nuo AnniHmn 
$42,000,000’,.000 iki 
000,000 įį metus. ,

‘Greta legališkos vagystės 
pitalistinėj sistemoj plačiai 
išsiplėtojus ir nelegališka 
gystė.

Vagyste, vienų žmonių api-, 
plėąimas per . kitus vienokiu ar 
kitokiu būdu,„ pranyks tik tuo
met, kuomet bus panaikinta vi
so to priežastis— kapitalistinė 
sistema.

’ ” Taip
“Vil-

” 79 num. “Kasdienos” 
Išpaltoje.

Apie “krapštinėjimąsi at
skirų draugų kišeniuose,” 
regis, niekeno nebuvo kal
bėta spaudoj. Tai kam ir 
rašyti tokius nonsensus? 
Bet faktas palieka faktu, 
kad kišenius rišasi su žmo
gaus sanprotavimu, ar ne? 
Jeigu šiandien drg. Prusei
ka būtum nariu dešimtmi- 
lioninės Amerikos bedarbių 
armijos ir stovėtum su iš
lindusiais iš batų pirštais, • 
tai ne turavotum skloki- 
ninkams, smulkiaburžuazi-

praneša, kad moderninis bandi-į ne§aukg> net' nematė * to atsi-Jir Vra Pas H Ser0- 
___ ‘___ z. ...

$18,000,- keistenybė : pirmesniuose “Vil
nies” numeriuose su d. Vasio, v. -

I parašu, vėlesniuose—be jokio zinoma>^sakės tik 
ypa. parašo, kaip ir redakcijos. 
va-| Tokie dalykai, tai sėjimas 

demoralizacijos.
. Bet dabar apie patį susirin

kimą. i
Atidarius, pasirodė, kad yra 

Komunistų Partijos Distrikto 8 
org. d. Gebert. “ 
tai buvo kaip ir 
bet jis turėjo leisti kalbėti. 
Drg. Gebertas aiškino svarbą 
Gegužinės ir apie prisirengimą 
prie jos apvaikščiojimo. Jis 
taipgi perskaitė rezoliuciją ir 
pasiūlė susirinkimui ją priimti. 
Čia tuojau atsistoja K. Taru
lis, išmestas iš komunistų Par
tijos, kaipo visai netinkamas 
tai organizacijai 
prieš 
“mus 
nieko 
nėra, 
gavo,

ka-

Ir išėjo va kokiai Panašiai kalbėjo ir St. Ve- 
šys, tik ne taip atvirai. Kal
bėjo dar keletas prieš Partiją, 

: “prieš 
Bimbą ir Andriulį,” bet (tai tik 
skraistė.

Gerai kalbėjo A. Yuris, 
Strupinskas, Pakaušis, Jukelis, 
Milleris, Petronis, Juška ir 
keletas kitų. Pakaušis pasa
kė : “Draugai mes turime tik 
vieną 
tiją

Pirmininkui
“supryzas,

4

Akron, Ohio, gurno išdirbinio 
kompanija, Goodyear Tire ir 

kad vienatinis bu- Rubber Kompanija, kuri išnau- 
das pagerinti savo būvį, tai doja 13,000 darbininkų, pasta- 
padaryti taip, kaip padarė 
Rusijos darbininkai—panai
kinti kapitalistinę sistemą 
ir • įsteigti darbininkišką 
tvarką Sovietų pavidale.

Lietuvos ir Lenkijos 
Fašistų Susiartinimas

Nesenai Kaune buvo gelž- 
kelių konferencija, kuribj 
dalyvavo Lietuva, Latvija, 
Estija ir kitos šalys. Joj 
svarbiausia buvo svarstoma 
Lenkijos prekių gabenimo 
per Lietuvą klausimas.

Tuo klausimu kunigų oH 
ganas' “Draugas” balandžio 
18 d. laidoj rašo:

Konferencijoj buvę 
lenkų tranzito prekes- leisti per 
LietuVą sd jų važtraščiaiš/j ko 
ligšiol nebuvę. Norsį pehęų; 
prekės ir ’ėjo per Lietuvą, ?,bet 
oficialiai<.jos ėjo vokiečių fir
ma.

• ' v i t .

Teko pastebėti lenkų spau
doje, kad lenkai labai džiau
giasi sužinoję, jau dabar bus 
leista lenkų prekių tranzitas 
per Liftuevą. Kai kurie Len
kijos, o juos sekdami ir. Ame
rikos lenkų, laikraščiai aiškiai 
pabrėžė, kad tai-busiąs pirmas 
plišys mūre, kuris ligšiol sky
rė Lietuvą nuo lenkų.

Taip ar šiaip kalbėsime, tai 
yra pirmąs žingsnis, kuris ve
da prie susitarimo‘su lenkais.
Anot “Draugo,” šis susi

tarimas jau šbniau buvo 
padayrtas, bet/ girdi, “taip 
tihinkų yyrĮ^jisybe, žinoma, 
bijodama tautos nepalan-i

ruoju laiku vadovauja kampa
niją del nukapojimo darbinin
kams algų nuo 5 iki 20 nuošim
čių.

Kad sėkmingiau pravesti al
gų nukapojimą, tai ne tik Au
rone, bet ir kitur kapitalistai 
ir valdžia persekioja ateivius 
darbininkus, prieš kovingesnius 
darbininkus sudaro visokius 
suokalbius, idant tuo būdu įbau
ginti ateivius darbininkus, pa
daryti juos nuolankesniais ver
gais.

Agrikultūros Departmentas 
praneša, kad dabar farmų dar
bininkų algos žemiausios, negu 
kada nors buvo per pereitą 
penkioliką metų.

> ■ ‘L^iiingfa^e $i£met twiil 500
11 * 'ąuįštėsnes

mokslo įstaigas.| Iš jų 77 nuo- 
ŠimČiAi ^rį sūnus ir dukterys 
darbininkų. Visų tų į studentų 
ŠIuiudžimtį' sįdąro moterys.' A

tarimas jau

Sovietų Sąjungoj Raudonoji 
Armija daug pasitarnauja ir 
abel.nai mokslo srityje. Perei
tais metais įvairios Raudonosios 
Armijos mokyklos suteikė 20,- 
000 kolektyvių ūkių vedėjų, 26,- 
000 traktoristų, 6000 gyvulių 
augintojų, 4,300 jaunųjų agri- 
kultūristų, 6000 rokundų vedėjų 
kolektyviams ūkiams ir suvirš 
6,000 darbininkų vedimui kul
tūrinio darbo.

Vėliausios skaitlinės parodo, 
kad 26.4 nuošimčiai narių mies
tų Sovietų, 4(į.7 nuošimčių ną- 
rių distriktįų komitetų ir 62į2 4 "• « .. J — .• « ... 1— • J 1 4. 1 — L
mitetų yra buvę nariais Raudo
nosios A-rmijod' ir tėn įgijo dau- 
.giau j^oksjo.. . v J, į, _

A Cv V4 C41 11 JI V C41 111 J VI . ““1 *

a darbininku klasės Par- JaL bet stovėtum su visapa- 
. tai Komunistų Partiją, sauline Kominterno taktika, 

Mes negalime eiti prieš ją. Kas i už palikimą dienraščių “L.” 
kam nepatinka, galime joje Hr “V.” po Kompartijos kon- 
taisyti.” Pažymėtina, kad ū.jįroje, 
J. P. Milleris ir d. P. Petronis, | 
nors ne Partijos nariai, bet! 
kalbėjo gerai. Abu jie sa-j 
kė, kad lietuviai darbininkai: 
negali ir neturi eiti prieš Par- da pastabą torontiečiams, 
tiją, net jei jos disciplina at- kam rašo apie dešinėjimą 
rodo perskaudi kai kanu “‘Vilnies.” Sako: “Mes ga- 
i _BaceyiU.us’ labaj Jįm pasakyti, kad Brookly-
teisybe. Nežiūrint keno ir kur iŠimtai žmonių, ku-

•• ’ • jjs;riems nepatinka dabartinė 1
stoja “Laisvė.” Nereikia perdaug

Toliaus d.

* *

Pruseika duo-

ir agituoja 
rezoliuciją. Girdi, čia 
skaito fašistais,” nors 
panašaus rezoliucijoj

Tarulis, matomai, apsi- 
manydamas, kad čia tu

ri prasidėti ataka. Ir Prūseika 
pakalbėjo už rezoliuciją, tai 
“pirmininkas,” nors ir niurnė
jo, kad joje “yra kas pana
šaus,” bet, girdi, reiks priimt.

Prasidėjo diskusijos.
Pakviesta kalbėti d. Prūsei

ka. Jis kalbėjo apie 25 minti- narių> Petronio, Millerio ir ke- 
tęs. Kas tai siūlo Įnešimą »P- pų kitų, 
rubežiuoti diskusijas. Drg.lrjį ypg

“neteisybė,” jis kovosiąs.
“teisybės jieškodamąs” 
prieš Partiją. Geriausiai nu- skerečiotis.” Turbūt d. Pru- 
kalbėjo šarkiūnas: Jis šaukė :|seika turi mintyj fašistus, 
“Brudas, svolačiai” ir t. p. socialfašistus ir kitus dar- 
Taip pries kalbėjo 12 metų at- bininku nr;p2lls ; i<ur;u ii0. X 
gal Strazdas ir kiti menševi- Dinįn^ Presus į hunų 110

gėrį P. nusistatymas jį patį 
veda. Susipratusiems dar
bininkams patiko ir patiks 
“Laisvė” ir “Vilnis” tol, kol

kai.
Palyginus kalbas ne Partijos

tęą. -^Kas tai siūlo Įnešimą ap-l jįų Ritų, su Partijos na-1. ,v .
iubeziuoti diskusijas. Dig.'riu, ypač šarkiūno, nesunku jos neišeis is po Komunis- 
Yuris sako kad reikia duoti(suprastu del ko tie draugai!tų Partijos kontrolės, nes
riek Jaiko, kiek d. Prūseika priešinasi Partijai; taipgi ais-

I • A d ii 11 m ••• • • i • i •ku, kad Partija kritikuoja 
juos, draudžia ne be pamato. 
Juk savo kalbomis prideda 
prie puolimo ant Partijos.

Dar vienas' dalykas. Prieš 
susirinkimą aš keliems paste
bėjau, kad yra mūsų priešų. 
Dėl persitikrinimo parodžiau 
d. Buragui, kuris pažysta gri-

kąlbėj’o, ir» d :. Andriuliui.
A prg, Prūsėikos prakalba bu- 
VO įtįk pakartėjinias,,ką jis jau 
rašė “Vilny.” Nieko nepridė
tą^ • nieko: > neatimta. Centro 
Biuras ne&ęrąs, šu Partija ne- 

:kAiį)':; tik įlaugurųa- direktorių 
geri. Mūsų; judėjimui būsią 
blogai paskaitę; kad tūli ei-
liniai nariai; negerai aįrię jį. gajtinius. . Jis sutiko, kad tai 
rašą. • , - .............
i Andriulis nurodinėjo, ganizacijai nepriklauso, 
kad redaktoriamsį neteikia bū-ikįus reikejo prašalinti, 
ti ponaičiais sū silkinėmis p irs-1 girdi, čia viešaę. susirinkimas, 
tinėmis. Jeigu eiliniai nariai, j įaį kas gap ateiti. Ką 
darbininkai ir-rūsčiau paknti-i ^-a<ja reiškia balsavimas tokia- 
kuoja, tame, nieko blogo, nes! ....
jie tai daro geriausiais norais. 
Paskui nurodė,, paaštrėjus kla
sių kovai šioj šalyj, pagriežtę- 
jo Partijos liųįja. Reakcija, 
komunistų pėršėkiojimas taip- Jakas ir Smitas, 
gi padidėjo. <- Tūli draugai, ta
čiaus, nori tik.tiėk ir taip veik
ti, kaip keletas metų atgal.

i 

pašiepiančiai JhrHumj .kad. jo 
nebūtų, norsįį^s Įfė tik mato
ma, bet apčiuopiama. Tūli 
taipgi silpnėja,' nori? trauktis

rašą. žmonės, kurie jokiai mūsų or- 
To- 
bet,

nuošimčiai pienininkų 'tokių ko- Ąpie trečią periodą jie kalba

me susirinkime, juk galima 
prisivesti žmonių iš visų kam- 
pų?

Balsų skaityti-paskirta d. d.* 
. Jie suskaitė:

123 už Strazdo šalininkų rezo
liuciją, o 50 už vietinio lietu
vių Biuro rezęliuciją, kūną 
pasiūliau aš. Bet pareikala
vus išnaujo balsuoti, štai kas 
pasirodė: 94 už pirmą ir 54 už 
antrą, ir d. Pečiukas, vienas 
balsėj skaitytojų, nesutiko su

j tuos dienraščius pastate ant 
i kojų didžiumoj sunkaus 
* darbo darbininkai, kad tie 
i dienraščiai jiemes tarnautų 
ir gintų jų interesus, o ne 
oportunistų. Kada drau
gai išreiškia savo nuomones 
per dienraščius, kurių vadų 
taktika jiems geriau patin
ka ir kada didžiuma darbi
ninkų nesutinka su P. ir ki
tų panašių muzika, tai P. 
sušunka: “nesiskerečiokit.” 
Reiškia, “aš” — Pruseika, 
sakau, taip jūs ir turite 
klausyti, neišmanėliai. Kada 
Pruseika ėjai tikruoju re
voliuciniu keliu, tai darbi
ninkai ne tik jus klausė, bet 
karts nuo karto ir kreditą 
už tai atidavė; tačiaus jums 
einant kitaip, einant prieš 
Kompartiją, darbininkų 
masės neis paskui, bet pa
smerks tokius vadus!

.// m



darbuojasi. Kuopa turi 4 
“Vilnies” Šerus. ! į Turėjo tris 
bizniškus parengimus ir pelno 
liko $31.14. Išaukota darbi
ninkiškiems reikalams $33.75.

Antradien., Baland. 21,1931

Pranešimas ALDLD IX 
Apskričio Kuopoms.

Draugai ir draugės! 
jau žinoma, kad i 

‘LDLD. IX Apskričio konferen
cija pasižadėjo nuveikti daugi 

’ svarbių darbų, t.y., i
dama Komunistų Partijos va- nai- 
jams ir kovoms.
• Tuojautiniai mūsų 
tai Penn. valstijos 
bedarbių kelionė

{1 9 3 0 m. Seno 
maršruto finansinės

- ’ Kaip sudarė $103.50.
pereitoji A-; atmokų buvo $37.00.

tas apskritys skolingas d. S. V. ■
$30‘.50. Draugo Pruseikos Kanados.

pagelbėk i rnar,^ru^° lėšos padengtos Į)il-

wi

Puslapis Trečias

bendrai visą darbą, kur tik St. Užrašų , sekr. J. Kuras, I lomatiški žygiai. Bet Laisvės
galima. Kas liečia konferen-* 930 Wiliamson St. Finansų Choro žymiausios “asabos”
cijas, palikta nuožiūrai apskri- sekr. S. M. Liesis, 206 Glasby dainuos čia balandžio 26 d., 
čių komitetų. Jeigu bus gali- St. Iždininkas E. J. Lingevi- Lietuvių svetainėj, 254 Park
ma, tai bus šaukiama vienu čius, 424 Fordney Ave. Pa- St., New Britain, Conn.

Nutarta laikyti kon- baigoj konferencijos kalbėjo Choro Ramstis.

lyrų (1 lyra-—10 kap.) kapi
talo.

“Mylėk artimą, kaip pats 
save!” Popiežius ir laikosi 
šio dievo prisakymo. Pasi
statys tabako fabriką ir ek
sploatuos šimtus darbinin
kų, kaip - tikriausias fabri
kantas. Malda—dievui; ska-

Literatūros parduota už $3.75. kartu.
V i n co Dabartinis iždo stovis 131 kp. ferenciją sykį į metus ir apie org. Kom. Partijos kaslink “D.1 

me- gegužės ar 
na-j Nutarta sekamą konferenciją 

laikyti Detroit, Mich.
Priimtos trys, rezoliucijos: 

ii. Užgyrimui AK P. vadovybės'... 
klasių kovoje. 2. Pasmerki-1’ 
mas balto šovinizmo. 3. Už-' 
gyrimui darbininkiškos spau- 

;dos . Nutarta, kad 10-tas
Į apskritys reikalautų ALDLD.. Reikia pranešti visai šiai 
į Central inio Komiteto, kad bū- apielinkei, kad balandžio 26 
itų išleistas knygų vadovėlis, Vilijos Choras visomis jė-, 
kokios knygos turi būt leidžia-. • ‘..................... 1
mos ir tinkamos i

I Nutarta, kad ALDLD. centras 
išleistų nors po vieną mjarksis-! 

'tinę ar leninistinę knygą, kuri 
būtų tinkama studijuoti na
riams. Pakeltas jaunuolių ir A 
ŽVD. klausimas. Apsvarsčius 
palikta kps., kad dėtų pas
tangas traukti jaunuolius į 
Jaunų Komunistų Lygą ir Jau
nųjų Pionierių grupes.’ Nu
tarta, kad apskričio valdyba 
susidėtų iš vieno miesto kuo
pos. Del 1931 mietų liko pa
vesta 131 k p. delegatams, kad 
sudarytų visą reikalingą ko
mitetą. Įgalioti draugai E. J. 
Lingevičius, J. Prajeris ir Juš
kevičius. Į alternatus išrinkti 
trys draugai: 
Daukša ir J. K. Alvinas.

Pakeltas klausimas kas link jie 
Palik- tą 

bus ar- 
su tverti 
su pa- 

komite-

išlaidos $41.39. Narių turėjo 1930 
Įeigų, arba tais 12. Sumažėjo dviem 

Dar 10- riais. Raportas priimtas.
Raportas 21 kp., Windsor, 

Turėjo tris pramo
gas. Išaukota įvairiems reika
lams per 1930 metus $34.65. 
Gauta 6 nauji nariai. Litera
tūros išplatinta už $8.65. Kuo
pa turi 16 narių, 
prisiųstas raštiškas 

Konferencija 
ant pusės valandos del 

: Antra sesija prasidėjo 
, po pietų.

Viso! Neužbaigti reikalai.
čiau diskusuota 10-to apskri- 

aps- čio maršrutų padengimo lėšos. 
Da- Vėliaus paaiškėjo, kad dar 

Taip pat ■ apskrido vra $13.86.' kurios kuopos negrąžino visas 
Pirmosios Raportas priimtas su pagyri-■ aukas, kurios buvo surinktos 

1 mu. Raportai iš kuopų dar-! laike prakalbų. 131 kp. ižde 
buotės ir turto stovio iki šių yra $6.30. 52 kp. ižde yra
metų pradžios. 52 kp. De- $24.00, ir gal būt yra kitur, 
troit, Mich., 1930 m. ižde tur- Prieita prie išvados pavesti tą; 
to turėjo; $24.00. Kuopa turi8 i darbą būsimai apskričio val- 
jaunuolius ir priguli prie TD-jdybai: surinkti visas aukas, 
A. Turi narių 252 ir 6 be-priklausančias apskričiui, o tru 
darbius narius. Raportas pri- kurną turės padengti visos kuo- 
imtas. 66-tos kp., Grand Ra-jpos. 
pids, užlaiko lavinimos moky-{ Kas link knygų. Kurie na-1 
klą ir pamokas turi iš politi-1riai turi daug knygų, neturi! 
nės ekonomijos, marksizmo ir: laikyti sukrautas lentynose, 
leninizmo. Platina ameriko-jbet nevartojamas privalo tuo- 
nišką ir užsienių lietuvių dar- jaus siusti į ALDLD . centrą | 
bininkų leidžiamą literatūrą. 1 ar tiesioginiai ten, kur yra pa-1 naujų kuopų tvėrimo. 
Kuopa turėjo įeigų $228.11. geidaujama darbininkiškos Ii- ta taip: kuriai kuopai

apskritys turi 
1928 m. d. V. An- 
prakai bu maršru- 
Viso skolos dabar 
apskričio $58.40.

j apskriti, 
Balansas

i nuo 1929 m. buvo $9.48. Nuo;
i kuopų sumokėta $41.70.

I Dar 10-tas 
darbai skolos nuo 

alkanųjų driuliui už 
(maršavi- tą $27.90 

mas) į sostinę, Harrisburg, Pa. yra 
Ši kelionė įvyks 21 d. balau- kuopų 

/rižio. Turime žinoti, kad nuo sumokėta 1930 
mūs Apskričio yra du delega 
tai.

Antras labai svarbus ir ar-iįpiaukė $51.18.
tirnas darbas, tai organiz.avi-1 Abelnai išmokėta per 
mas Bedarbių Tarybos artimo-jkrtį smulkių bilų $37.32. 
se mūsų kolonijose. m 
prisirengimas prie 
Gegužės jau labai skubus dar-1 
bas Ateivių gynimas ir kiti 
darbai.

Kad viskas būtų sėkmingai 
atlikta, tai visi kuopų nariai, 
Apskričio Komitetas ir visi ki
ti, turime atsidavusiai dirbti. 
Taip pat visiems žinoma, kad 
tų darbų pravedimui reikalin
ga ir finansai. Tad visos kuo
pos, kurios tik gali, raginamos 
prisidėti su finansais—auko
mis. Dar yra kuopų, kurios 
Apskričiui duoklių neužsimo- 
kėjo už 1929 ir 1930 metus. 
Tad pasimokėkite! Tuom bus 
pakeltas ir Apskričio 
Tada finansinis trukumas ne- kuopos turtas $12.87. Per 19- 
kliūdys tiek daug darbui.

Siųsdami pinigus, čekius ar- narių. ~ * 
ba money orderius, išpirkite Raportas priimtas, 
iždininko vardu: M. žioba,'131 kp. Saginaw, 
ir prisiūskite žemiau paduotu 
adresu:

Apskr. Sekr.
K. Rušinskienė.

212 Middle St. 
r** Minersville, Pa.

10-bo 
mokesčiai 

m,.

Raportas 
ir priimtas, 

per tr a ūkta 
pietų.
2 :45

Plač-

pradžią birželio., W.” Aukų surinkta $4.20. DaJa«..a
' Konferencija užsidarė 4 :30 f OpieZIUS-t300^0133 
i vai. po pietų.

Pirm.J. Birštonas.
Sekr. J. K. Alvinas.

Visa eilė Romos■ ^Htikas-popiežmi.
cių praneša, kad Vatikanas. (K 4ezbožnik” No. 12). -

~ i (popiežiaus valstybė) imasi; 
’statyt didelį tabako fabri- r 
'ką Vatikano miesto terito-’ 

“šventieji” cigarai ir 
papirosai bus gabenami ko
ne išimtinai į užsienį ir tu- 

. ’igomis rengiasi vaidinti opere- duot katalikų bažnyčiai 
studijuoti.“šienapjūtė.” Vilijos Cho- nemaža pelno. Fabriko sta-

NEW BRITAIN, CONN
Operetė “šienapjūtė” Scenop rįjoj: “šventieji” cigarai ir Malonūs Rūkyti!

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigary

ras vadovystėje draugo Visoc- tymui yra sudaryta specia- 
kio smarkiai rengiasi prie šio pn£ akcionicriu draugija, 
vaidinimo. Visi darbuojasi, i j m 4 „1kad šis parengimas parodytų!Vatikano, t. y. popiežiaus | 
kad mūsų choras ne tik gali kontroliuojama, su 100 mil. I 
pasirodyti savo didumu ir ge-' 
rais balsais, bet gali atlikti ir 
gerus, didelius darbus, kurie 
gali sužavėti susirinkusią pub
liką.

Po “šienapjūtės” tęsis kon
certas, kurį sudarys geriausi 
dainininkai, surinkti iš visos 
Conn, valstijos chorų. Drau
gas Kunca rašo, kad jisai at
veš “Dainos” Choro geriausius 
balsus ir parodys, ką gali New 

, Havenas. Draugas Sabulis 
* // ^\rštonas, A. duoda žinoti, kad jisai atva- 

jžinos sn šešiais dainininkais;
matomai, sudarys kvarte- 

trio, duetą ir solo. Gi Wa- 
terburio Vilijos Choro daini- 

■ ninkai yra patys gudriausi. Jų 
! šešios ypatos įeina į dešimtį 
“asabų.” Gi su Laisvės Choru 
iš Hartfordo vedama kores- 
pondentiškos derybos. Jei 
taip nebus galima sueiti Į su
tartį, tai reikės naudoti dip-

Bel] Phone, Poplar 7545 JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15cG RABORIIJS-UNDERTAKER

Išbalaamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje liaukitės pns mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainą. —

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

E.325

Petras Naujokas 
Savininkas

Dabar turi 88 narius, skričio konferencijos ir marš- 
Raportas i rūtų su APLA. 3-čiu apskričiu.

, Nariais ši j Tas sumanymas užgirtas ir nu- 
kuopa neskaitlinga, bet gana įtarta laike maršrutu

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiwiiimiiiw 
I VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

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

iždas., išlaidų 1930 m. $215.14. Ižde teratūros. i čiaus, kad stengtųsi
Kalbėta plačiai kaslink su- naują ALDLD. kuopą

*30 metus kuopa sumažėjo 11 bendrinimo ALDLD. 10-to ap- gelba 10-to apskričio 
to.

Dabartinis ALDLD. 10-to 
apskričio komitėtas: org. A. 

vesti Tamašauskienė, 247 Gallagher

PROTOKOLAS ALDLD. 
10-TO APSKRIČIO 
KONFERENCIJOS.

y Metinė ALDLD 10-to Aps
kričio konferencija atsibuvo 
kovo 15 d., 1931 m.. Italų! 
svetainėje, Saginaw, Mich.

Konferenciją atidarė 10-to 
apskričio organizatorius d. A. 
Daukša 10:40 vai. ryte ir pa
reiškė, kad dauginus valdy
bos narių nesiranda, nei sekr. 
nei iždininke, cel tam tikrų 
aplinkybių; jie savo raportą 
įteikė čion esantiems delega
tams.

Konferenci ios pirmininkas Į 
išrinktas d. J. Birštonas, sekr. ■ 
d. J. K. Alvinas. Skaitytas, 
dienotvarkis ir priimtas su j 
priedu.

Mandatų komisijon paskir-' 
ta trys delegatai: E. J. Lin-I 

4 gevičius, J. Urbonas ir U. Lit- J 
vinienė. Kol mandatus sužiū
rėjo likos išrinkta rezoliucijų 
komisija iš trijų: S. Ūsaitis, 

I Litvinienė ir J. K. Alvinas.
' Mandatų komisija pranešė, 

kad delegatų randasi tik nuo! 
3-jų apskričio kuopų: Sagi-! 
naw, Mich., 131 kp., 3 dele-’ 
gatai: Lingevičius, S. Juškevi-į 
čius ir J. Frajeris; Nuo 521 
kp., Detroit, Mich., Birštonas,; 
Ūsaitis, Litvinienė, ir J. K. | 
Alvinas, A. Demskienė nepri
buvo; Nuo 66 kp., Grand Ra
pids, Mich., J. Urbonas, Dauk
ša, A. Kareckas, T. Kliavsiau-i 

i čia ir K. Petriką. Viso 12 de-i 
v legatų.

Raportas iš 10-to apskričio j 
komiteto darbuotės ir finansų' 
stovio, skaitė d. A. Daukša, 
nes buvo priduotas raštiškai i 
per d. A. Senkų. Raportas bu- j 
vo sekamas: Į ALDLD 10-tą, 
apskritį priguli 9-nios kuopos, i 
kurios dalinas šitaip: 188 kp. i 

* Hamtramck, Mich., turi narių 
55, 218 kp., Scottville, Mich.,! 
turi narių 17, 83 kp. Muski-; 
gan, Mich., turi narių 7, 131 i 

4 kp. Saginaw, Mich., turi narių j 
12, 21 kp. Windsor, Canada 
turi narių 16, 66 kp., Grand 
Rapids, Mich., turi narių 88, • 
207 kp. Hart, Mich., turi na-Į 
rių 8. 52., Detroit, Mich turi i 
narių 252. 109 kp., Toledo, 
Ohio turi narių 4( 1930 mC 
viso buvo narių 459. Apskri
čio komitetas surengė du pra-

Senam 
Pruseikai,

LUCKIES
palankūs

lūsų gydytojaus pala 
rimas yra: Būk lauke 
atvirame ore. kvėpuok 
(filiai; fiziniai tnank 
slinkis minkštinančiu 
ose sanlęs spinduliuose 
ir laikas nuo laike pati
krink savo kūne svei

1

© 1931. The American Tobacco Co., Mira

Kiekvienas žino, kad saule nokina - de! to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų 
— Derliaus Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra » i »■■>■—» «- y— ■■ —■■t.......... —-

slaptas šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigare- 
tuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus jūsų 

gerklei.

It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus — prieš kosulį

I

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

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

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

361 Broadway,
Brooklyn, N. Y

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

Išardymas, sutnisymas, sustatymas, suprast elektriką ir mapmetizmą, ir valiavimą, 
ir planą' automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.' 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užslrašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

4. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

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, tinka m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

L u t win’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.
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S. PARK SI.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-1045

Į Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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 

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

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE



Puslapis Ketvirtas 1

Mano Pareiškimas Delei Dalyvavimo ir 
Organizavimo Sklokos

Visų pirma turiu pareikšti, d. Prūseikos, kad jis jo ypatin- 
kad sklokoje ėmiau dalyvumą gai spaudoje nenaudotų, bet tik 
jos organizavime, neturėdamas žinotų apie tą situaciją, kokia 

‘minties, kad tas darbas bus įvyko prieš 
prieš Komunistų Partijos liniją 
ir kad pati skloka sieks prie to, 
kad dienraštį “Laisvę” ištrauk
ti galutinai iš po Komunistų 
Part, kontrolės. Eeinant orga
nizavimui toliaus, jau tie požy
miai pasirodė ypatingai pas E. 
tumai do-raunrmaffworamndor 
Butkų, ir čia - atsirado 
skirtumai, 
tiškai iš jos 
galima, nes, 
buvo pertoli 
pasitraukus

jis man iš to džiaugsmo, kada 
gavo organizatoriaus vietą, duo
davo laiškais raportus. Aną 
dieną tuos laiškus peržiūrėjau, 
tai suradau 174 laiškus. Tu
rinys labai, labai įvairus. Tai 
paveikslas tuose laiškuose ats
pindi jo “darbininkiškumo”. 
Prie eprogos, kada nors reikės 
juos parodyt svietui.

Prie Pabaigos

Antradien., Baland. 2J,M931
i

mūsų 
Pasitraukti automa- 

jau tada nebuvo 
mano ‘ nuomone, 
su ja nueita, o 
automatiškai—ji 

galėjo užgriebi dienraštį “Lais
vę,” ko aš labai nenorėjau.

Tada mano politika buvo, kad 
prieš suvažiavimą “Laisvės” 
bandyti kaip taikiu būdu susi
taikinti ir konflikto išvengti. 
Bet po didžiojo kokuso atsibu- 
vimo, Komunistų Partija ir 
Lietuvių Centro Biuras paėmė 
griežtai ir apie susitaikinimą 
jau nebuvo kalbos. Reikėjo 
ar pasiduoti ar kovoti. Aš, kai
po K. P. narys, pasirinkau ke-; 
lią pasiduoti K. P. ir kovoti 
prieš skloRą, ką “Laisvės” su
važiavime įrodžiau, kuomet ta
pau išrinktas pirmininku. Su
važiavime skloka tapo galuti
nai nugalėta ir demaskuota, 
kaipo Komunistų Partijos prie
šas.

Sklokininkai mane apskelbė 
išdaviku ir Iskarijotu. Jie sa
ko, kad jie esą simptingi Ko
munistų Partijai. Tai kaip tik 
aš tai organizacijai ir išdaviau 
juos, kurie sako, kad jie simpa
tizuoja. Tai jeigu jie tokiais 
yra, tai turėtų džiaugtis, kad 
aš taip padariau. čia jau ju
myse, buvę draugai, yra blogų 
ydų atsikratykite taip greitai ir 
aiškiai tos sklokos, kad neside- 
moralizuotų mūšy, darbininkų 
jėgos. Pakaks jau ir to^fyęk 
sudemoralizavome. Atitaisyta
me klaidas suglaudę pečius, tai 
būsime vyrai ir įrodysime, kad Į 
mes esame darbininkų avangar
das, verti pasitikėti.

“Laisvės” suvažia
vimą ir per “L.” suvažiavimą 
ir kokia nuotaika įkaitusios at-i 
mosferos viešpatauja po “L.”l Visame tame mano pareiški- 
šėrininkų suvažiavimo.

O juk po tokios kovos ir per- kad dalis 
silaužimų, aišky, kad bešališku- kad aš dar vis stoviu 
mo nebuvo. Buvo vietomis ga- «prie sklokos, o ne K. P. Aš ro- 
na persūdyta, o kaip ir kur ir 
gerai persūdyta. To mano laiš
ko tūlus būdvardžius ir d. Kra- 
kaitis per “Vilnį” kritikavo.
" Bet pats d. Prūseika vistiek 

parodė savo silpnumus. Jis, ga
vęs informacijų iš manęs, Buk- 
nio ir Matulio, vietoj kalbėti sa
vo, kaipo mūsų judėjime autori
teto vardu, pasirėmė ant mūs. 
Atrodytų, kad mes esame auto
ritetai lietuvių darbininkų ju
dėjimo, o d. Prūseika tik įsi
kibęs mus seka, 
pasiramščiavimas 
jo vardą.

me yra dėstoma ton kryptin, 
draugų nemanytų, 

arčiau

dos ganėtinai įrodžiau “Lais
vės” šėrininkų suvažiavime, bet 
kaip kuriems dar vis neaišku, 
kad imi ir parodai klaidą ar 
netaktiškumą tūlų draugų bend
ram veikime. Tai todėl dariau 
šį pareiškimą.

Mano supratimu, darbininkai 
įvertina K. P. vedamas kovas 
už bedarbių reikalus, už atei
vių gynimą, prieš algų kapoji

Jeigu mums apeina darbo 
žmonių reikalai, kad juos vesti 
kovosna prieš išnaudotojus, tai 
vieta ir tik viena vieta eiti po 
Komunistų Partijos vėliava.

“Kas neveikia, to niekas ne
peikia”, taip priežodis sako. 
Mes veikiame, darome klaidų, 
apsibarame, apsipešame, bet 
juk mes vėl turime suprasti, kad 
esame darbininkai, fabriko ma
šinos ratai. Ten išnaudojami 
bendrai. Bendra kova išvien 
prieš išnaudotojus, o ne prieš 
Komunistų Partiją, kaip jau tū
li iš sklokininkų nužygiavo. 
Tai jau perdaug. Tiems sunku 
bus grįžti pas mus, nes giliai 
šiukšlyne nusmego. Bet tie, 
kurie tik iš keršto bando eiti, o 
ypatingai dirbtuvių darbininkai, 
ko greičiausia meskite skloką, 
eikite su Komunistų Partiją, su 
Komi nter nu.

Buivydas
Nevisai Taip

Šiame straipsny drg Buivy-

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemes Ūkis; Pramone; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Tok i s vado 
kitais puldo 

O dar ypatingai to
kiame atsitikime, kuomet infor
macijų teikėjas griežtai už
draudžia viešai jas naudoti.

Drg. L. Prūseika man laiške 
kad mūsų įstaigas turi 

tai, drauge,
kad “Vilnies” suva- 

ant 
Paragink savo žodžiu, 

iš sklokininkų įsi-

j rašo, 
kontroliuoti K. P 
padirbėk, 
žiavimas ir išeitų K. P. 
naudos, 
kad audra 
karščiavimo ir įsišokimo slug- 
tų, o ne didėtų. Tai būsi pui
kus mūs draugas, o kitaip, im-

mą ir visą eile prakilnių darbų das paduoda neva citatą iš ma- 
labo. 110 kalbos apie jo straipsnį. Jis 

dabar ,neturėtų švetimženkliuose pa-i 
duoti mano aiškinimą del jo 
straipsnio netinkamumo, nes 
kada aš su juo kabėjau, mano 
kalba nebuvo stenografiškai 
nurašyta; neigi jis pats tuomet, 
užsirašė bent vieną mano žodį, i 
Jis turėjo tik abelnai mano 
mintį pasakyti.

Del jo minėto straipsnio aš; 
pasakiau, kad jis yra antipar-

del darbininkų klasės 
Kurie ir klydo ir dar 
klysta savo nusistatyme— pa
taisys tas klaidas ir glaudžiau, 
tampriau susiriš su KP. vado
vybe. Einančius darbininkus 
prieš K. P. vadavybę pašauks 
proletarinė vienybė prie tvar
kos! O tuos, kurie neklausys, 
pastūmės į šiukšlyną. Jankaus
kas iš to didelio kytrumo jau 
maudosi socialfašistų baloj. Tai
kosi bristi Butkus ir dar visa ei
lė neblogų buvusių draugų. Ap-Įtijinėj dvasioj parašytas, kad; 
simąstykite, draugai, kol dar ne-Į jis’, paduodamas tą straipsnį1 
įbridote, nes paskum bus labai spaudon, dar labiau gali save 
sunku išbristi. Vieną unaras įsivelti į anti— partijinę pozi-Į

simės už plaukų. Gana svyruo-! neleidžia ant savo nepastačius, ciją. 
ti, nes dvidešimties metų orga-'kitą sarmata nuo pašalinių, kad 

ir nepavyko kaip kam kailis išva
noti arba ir netikęs tikslas da- 
slekti. Tas juk nieko tokio, 
visko pasitaiko.

Tai buvo mano pamati-j 
nė mintis. Tik man tokioj pra-. 
smėj paaiškinus, drg. Buivydas 
sutiko tą straipsnį neduoti spau- į 
don, o parašyti kitą.

J. Siurba. 
--------------------------- c.------------ !

dis-

nizuotas darbas birte byra, 
ar mes turime tylėti?

Mano Santikiai su 
Jankausku

Sklokininkai, kad mane
kredituoti komunistų eilėse, pa
skelbė savo fašistiniame pareiš
kime, kad aš Jankauskui iš ko
munistų susirinkimų praneši
mus darydavęs, o kaipo faktą, 
pamini, kad p e r e it ų me- į 
tų gruodžio mėnesį Rusijos ( 
draugų leidžiamą “Komunistą” 
perdavęs, iš kur Jankauskas

Zinovjev. Verte D. M. Šolomskas.KOMUNISTAS AR BEPARTYV1S
(Tąsa)

Ko Mes Norime1?
Kviečiame jus į partiją, tai

faktus prieš komunistus sėmėsi, ko gi mes norime? Pagal priešų
. Yra grynas melas, bztk aš jam 

Mano Laiškas L. Pruseikai 1 pranešimus iš komunistų susi
mi rinkimų darydavęs.

“Komunisto” tą numerį da-

Itybės budavojimo kiekvienas te
kis darbininkas privalo pasiduo
ti partijinei disciplinai, ir taip 
jis gauna progą patikrinti savo i 
spėkas, dirbti ten ar kitur, pa-| 
gelbėt savo klasei kurt naujai 
tvarka, štai kam mes norime, i 
kad mūsų programa būtų aiški, ■

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BJMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat jsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
leresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atšakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietukų kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra- ' 
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų irt 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del ’‘kompanijos," 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Po “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo rašiau ilgą straipsnį, 
del ko toji skloka iškilo, del ko ;vįaUt Daviau todėl, kad, veikda- 
ji laikė slaptus susirinkimus ir-mas su Butkum sklokoje, 
tt. ir tt. Parašęs parodžiau d. Buįųus mane prašė, kad aš 
Siurbai; ką jis mano apie mano, jankauskui duočiau “Komunis
.išvadas tame straipsnyje. Jis 

' perstudijuoja ir man sako:
“Drauge, kaip kurie daly M pa
liesti gerai, kaip kurie ypatiško 
pobūdžio, o kiti dalykai pačia-\ 
jam svietui nereikalingi, nes tai 
grynai K. P. vidujiniai daily-\ 
kai, kuriuos galima rišti tik K. j 
P. vienetose, o ne spaudoje. 
Verčiau spaudai neduok ir ne
reikalauk, kad jicos spausdin
tų.” Aš d. Siurbos nuomonę pil- j 
kai priėmiau.

štai gaunu nuo d. L. Prūsei-lsu Juo aršiai

perstatymus, komunistai kvie
čia tam, kad jiems sunku pasi
darė. Taip kalba buržujai ir 
menševikai... Ikad ji degtų ugninėmis raidėmis!

Mes kvietėme jus, draugai, i širdyje kiekvieno sąmoningoj 
prie blogesnių sąlygų, kviečia-1 proletaro. Kiekvienas sažinin- į 
me ir dabar. Todėl, kad mūsų, gas dūrbininkas, tankiai ir pat-i 
partija— tai dalis jūs. Įsai tą nesuprasdamas, savo šie-.

Jeigu sulyginti partiją su ju-p°Je jau komunistas, jeigu jis 
mis, kurie esate čia svtainėje, i neapkenčia buržuazijos išnau-

kiekvieno i
Kiekvienas sąžinių-

kos laišką, rašytą vasario 15 d., 
1931, kuris skamba sekamai: 
“Gerbiamas Drauge!

tą.” Jankauskas manęs jo ne
prašė.

Aš kriauciuo.se su Jankausku 
niekados nesutikau. Mes dar 
būnant Socialistų Sąjungoje 19- 
19 metais labai pešėmės. Jan
kauskas ėjo su Bekampiu, o aš 
veik vienas prieš juodu vedžiau 
kovą 54 lietuvių skyriuje.

Kada Jankauskas pradėjo 
i streiko laiku 192’0-21 i____
• švaistyties lokale savotiškai, aš i

i nesutikau. Tik tijoje, tuo, suprantama, mes tik-!
aš jį palaikiau viename klausi- resni savo pergale ant seno pa-'• E.WINDSOR, ONT., CANADA 
me 1922 metais, tai kaip su B. šaulio, ant to visko, kas atgyve-i2 Ą.L.D.L.D,, 211 kp.
Jokuboniu karčiamoje vos nesu- no ir supuvo ir baigia atgyven-

Bet nariai, stojanti į par
tiją, turi būti verti to. Todėl 
mes nekviečiam kiekvieną į mū
sų “krautuvėlę” ir nesirupinam 
naudotoju ir turčium, 
vien tik narių skaičiumi. Da
lykas netiktai narių skaičiuje, 
dalykas tame, kad visi darbinin
kai, kad visi pirmaeiliai butų 
partijos eilėse, šiame sunkia
me momente socialistinio vals-

tai musų partijos štai šios pir-' klojimo, jeigu jam jau svetimi
iriosios eilės, jeigu persistatyt, ■ buržuaziniai keliai, jeigu jis 
kad šioje svetainėje pirmose ei- j negalvoja anksčiau ar vėliau 
lėse sėdi patys kovingiausi, pa-:Patsai pasidaryti buržujum, iš- 
tys tinkamiausi kovai, patys i naudotojų^ir turčium, 
drąsiausi ir patys labiausiai pa-i (Bus daugiau) 
siryžę, tai ir bus tada tas patsai, į —. 
kas yra musų partija, lyginant r 
ją su visa darbininkų klase.

Skaičiumi,metais Mes N esirupiname 5

Kuo daugiau narių musų par- 
_____ ’.... -1______ _______________ l

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

“Del situacijos Brooklyne ir fsipešė ir paskum tuos vaidus B. I ti. 
Chic.,tuoj rašysiu ilgą pareiš
kimą K. Partijos Centro Ko
mitetui. Bet pirma to aš noriu 
išgirsti Jūsų pačių pranešimą

Jokubonis ir J. Hermanas norė
jo perkelti į Komunistų frakci
ją. Tai aš spyriausi, kad jeigu 
smerkti, tai visus tris, o jeigu

fcpie tai, kas įvyko pirm “Lais- ne, tai nei Jankausko tame rei- 
vės” šėrininkų suvažiavimo, kale nesmerkti. Taip tą reika- 
Esu tos nuomonės, kad mūsų įą Komunistų frakcija ir likvi- 
įtaigos turi būti Komunistų ;davo. g. j0kubonis tuomet la- 
Partijos kontrolėje. Bet pama-1 labai buvo tuo nepatenkin- 
tinis klausimas vis vien neiš-! tas 
rištas: kodėl! t<« viskas ivVko?\ " pats jankauskas 
Kada atsirado toji opozicija?j.,Dal.ba„ (tode, 
Ir kaip toliau dalykai eis? I, . - ■

“Ar prieita prie kokio bendro 
plano su d. Bimba ir ar jo ša
lininkai padarė nusileidimų?

“Kas yra nauji ‘Laisvės” di
rektoriai ?

“Apie tą viską ir apie 
kitus dalykus duok man 
bešalį pranešimą.

“Draugiškai,
“L. Prūseika.”

Kaip minėjau viršuj, aš turė
jau ilgą, iš devynių mašinėle 
rašytų puslapių straipsnį, kur 
d. Siurba mane sudraudė nuo 
reikalavimo paduoti į spaudą. 
AŠ jį pasiunčiau d. L. Prusei
kai. Aš padariau pastabą del

visus 
platų

per savo 
sakau jo, 

kad vis po puslapį ir daugiau 
pašvenčiąma komunistus pur
vinti, o ne sunkias kriaučių pro
blemas rišti) jau apie virš ke
turis kartus gnybtelėjo mane. 
Gerai, aš tpkio gnaibymo neat- 
boju. Bet aš tiek turiu pasaky
ti, kad Jankauskas niekada ne
buvo komunistu, bet karjeristu. 
Jis mano, kad dabar esąs kyt- 
riausias žmogus todėl,, kad ta
po redaktorium. Tai jau kiek
vieno karjeristo yra tokia ma- 
nija. Het laikraštis virto tikru 
socialfašistiniu šlamštu.

Kada Jankauskas buvo K.P. 
nariu ir Amalgameitų nariu, tai

LIETUVIS GRABORIUS
I

_. rengia didelį 
teatrą ir balių su programa 25-tą 
d. balandžio, 1931. Bus perstato
ma vieno veiksmo juokai “Viršaičio 
Vargai,” Ukrainą darbininkų sveti
nėj, 967 Drouvillard Rd., E. Windsor, 
Ont., Canada. Pradžia 6-tą vai. va
kare. O koncertine dalis 7:30 vai. 
vakare. Užsibaigus vaidinimui, pra
sidės šokiai prie geriausios E. Wincl- 
soro .simfonijos orkestros irstęsis iki 
12-tai vai. nakties. Dalyvaukite visi 
ir visos.

Kviečia Rengimo Komisija.
(94-95)

N. J.
išvažia- 
birželio 

(June) 14 d.,*š‘.m., Kulakausko darže, 
Nutley, N. J. Apielinkės draugijos 
vengkite tą dieną nerengti išvažia
vimų. Kom. Narys.

HARRISON-KEARNY,
A.L.D.L.D. 186 kp. rengia 

vimą (outingą) nedėliojo, _

Norintieji ge-
rian«io patar

navimo ir už
i e m 9 kaiiuj,

nuliūdimo va
landoj- Sauki-

tie pas: __ _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Teh: So. Boston 0304-W

(94-95)

NEWARK, N. J.
Tarp. Darb. Apsigynimas rengia 

di'delį protesto susirinkimą (mitin
gą) apgynimui penkių Patersono 
Tautinės Audėjų Unijos darbininkų, 
gilsiantiems elektros kede, pėtnyčio- 
je, balandžio 24 d., š.m., 8-tą vai. va
kare, Workmen’s Lyceum, 190 Bel
mont Ave., Newark, N. J. Bus žy
mūs kalbėtojai: Richard B. Moore, 
Tarp. Darb. Apsig. negrų organiza
torius, George Maurer, Pagelb. Rašt. 
Tarpt. Darb. Apsig., Fred Biedenkap, 
org. Neprigulmingos Autuvų Darb. 
Unijos? Sadie Van Veen, vadovė Be
darbių New Yorke.

Atsilankykite visi kuoskaitlingiau- 
siai išgirsti teisybę. Įžanga, veltui.

T. D. A. Narys.
(94-95),

(mitin-

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.
,■■■„ ................ ........................................ i , -...... -

'Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera
tūra, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

ApysakaMOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotdjams.

Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
t Motinos rūpesčiai,. revoliucionierių planavimas vadovauti 

darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, škaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo- 

* buciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re-
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių, bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapiu 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

x “LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

kriauciuo.se
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RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO
“Dūšių” Ganytojų Darbai

MONTREAL, Kanada. —I 
Ekonominiam krizini siau-'

Iš Kovos Lauko

'varo perorganizavimo darbą.'mųnistų Partijos vadovybę.'.SKAITYKIT, PLATINKIT 
'Norima padaryti taip, kad. Todėl ir ^Veikimas pas mus yra’ 
Į darbininko kiekviena minuta j neblogas. Tik būtinai reikėtų' 
būtų išvokuota—kiek darbo; komunistų simpatikams pada-i 
galima padaryti. Matomai, ryti pirmyn vienas žingsnis ir j

JUOZAS KAVALIAUSKAS

i MONTREAL, Kanada. - 
čiant pasaulyj, milionams dar- ■ Darbininkų Vienybės Lyga pa 

k U f i -T _ T • i ' V •• *1_1 2— -L? _1 _

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

čia įvedama Fordo sistema. I Įstoti į Komunistų Partiją ir|
1 I /AliTlll rAl 1 / i 11 H O 1* lA 1111 IA Ir O 1 Ir 1’11 ' n Iri-XJXTI n 1 i Ai A rl o i’Vn n aTicy /4zx1 t y i

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

iją lietuvišką valgyklą po se
kančiu antrašu:

150 LEONARD STREET
Tarpe Stagg ir Scholes Streets 

, BROOKLYN, N. Y.

j Tokiu būdu darbininkai krū-’Į aktyviai Joje darbuotis del vi- 
[ vomis metama laukan iš dar-1 
bo.

Bet darbininkai dar kol kas
'nieko nedaro, nesiorganizuoja. |bininkų netekus darbų ir at-'ruošė bilių, reikalaujantį dar-;Buvo bandoma rengti pt.aka!.| 

sisiojus prieš bado nasrus,; bininkams 5 dienų darbo Los, bet ir jos daug naudos ne-i 
tas juos paskatino stoti į dar- v^heje ir 7-nių vai. į su (jaVe; darbininkai dar bijo ką [
bininkiškas organizacijas ir mini!"um atlyginimo-$25 j nors prad5tk _ __ ■ - 
kovoti nrieš k-initali^mn ...r.. savalt?> ° bėdaibiams pilnos rcjkgs ilgai jiems paskursti iki kovot! pries kapitalizmo supu- apdraudos, pilno užlaikymo ir ateis j 3asipratima. 
vusią sistemą, kuri tarnauja: apdengimo. !
vien tik saujelei parazitų. ! Darbininl

matydama dar—vg ottawos parlamentui, 
bį/iinkų kairėjimą, o savų per- į apdraudos bilius buvo ne bol-1 
teklingam gyvenimui prisitar- ševikų prasimanymas, tai rodo; 
tinantį galą, tada jie griebiasi' surinktų parašų skaičius ir^

< gelbėtis, bando sukelti darbi
ninkuose neapykąntą, kad pa
tiems, prisidengusiems kruvi
nais darbais, ilgiau pasilaiky
ti perteklingame gyvenime. 
Francūzų kunigai kiekvienoj 
bažnyčioj pradėjo varyti šlyk
ščią 
būk ateiviai yra kaltininkai da" didiapiai" Montrealo, 
šios 
hę 
dirbti už pigesnes kainas. Jie, stenų-museikų. šyti
užtaisė visus francūzų mulki-' Paduotas policijos skaičius nies”

7 v . . <<T* nepajege išsklaidyti demonst- pilna. nyčių aparatus šauksmui: Is- ra^įs per 3 val<
’ vykite ateivius, tai jums visko j.aį atkakliai kovėsi su polici- Nes tik Komunistu Partijos va- 

užteks!” - _.........................
Užnuodinti religiniais nuo-11 

'‘dais francūzų tautos darbiniu- ^vus neblogmusia 
kai, žvėriškai pradėjo puldi- .

Atrodo, kad dar

sos darbininkų klasės naudos.
Proletaras.

BAYONNE, N. J.
Tai ir Vėl Lietuviu Tauta 

“Pakilo” ‘

antrašu:
STREET

PA.

Dalykas tame. Balandžio.
Į '

Į 7 d. tapo areštuotas lietuvis Į 
j (šiuo tarpu jo vardą neminė-; 
siu) ir kaltinamas išžaginime' 
12 metų amžiaus i 
Tas begėdis padėtas po didelei 
k a u c i j a. Jo prasikaltimą j 
spręs prisaikintieji teisėjai.! 

balandžio Lietuviu! Mi"Stas “etuv‘s ^a, apie 50 
j metų amžiaus ir diktas vyras, 
. ! vedęs ir gyvena su moteria. 

Labai pavyzdingas parapijo
mis ir gerbiamais fašistinio 
kliubo narys. Pas ‘vienybinius’ 

i fašistukus irgi labai gerą var
dą turi. Komunistų labai ne-, 
apkenčia. Juos vadino neišma
nėliais ir ištvirkėliais.

Šis ’ klerikalu ir tautininku 4- 4- |

“žvaigždė” yra karčiamnin-' 
kas ir tą nedorą darbą atliko j • 
savo karčiamoj (dabar jo kar- 
čiama uždaryta). Nelaimiu-i 
gos mergaitės tėvai gyvena tik ' 
už keliu namu nuo minėto 1 i karčiamnmko ir gyvenimo sun- , 
kių aplinkybių verčiami išėjo ; 
abudu uždarbiauti, palikdami ! 
vaikučius vienus namie. Ir į 
jiems bežaidžiant lauke, minė- i 
tas fašistų gerbiamas ištvirkę- [ 
lis pradėjo jiems duoti saldai- | 

jiių ir pinigų. Kuomet mer- j 
igaitės daugiau priprato prie 

Antras laiškas, tai nuo vie-'jo, tai įsikalbino į vidų ir at
kurt liko ‘gyvulišką darbą. O kad 

giai. [kviečia prisidėti prie surengi- negirdėtų susiedai mergaitės Į
Tačiau smūgiai policijos ne-jmo paminėjimo Pirmosios Ge-j verksmo, sako, užkišęs jai su!l 

Laiškas priimtas ir iš- skaruliu burną. Po to, mer-[| 
Motina 11 

Maččnas, kurie dalyvaus pašaukė daktarą ir daktaras! 
pareiškė, kad mergaitė išža
ginta. Tuomet motina prane
šė policijai ir kaip bematant 
minėtas ištvirkėlis atsidūrė po

licijos skiepe, o j'o'gyvuliškas 
“romansas” teisman.

Matysim, kas iš to išeis? 
žinau dar ir daugiau apie 

jo panašius darbelius, bet pa
lauksiu, kuomet*'atsibus teis-i 
mas, tuomet parašysiu apie 
viską 4>

ueiigiiuo. j
Darbininkų išrinkti- delega-j 

i tai tą apdraudos bilių prida-Į 
' ve Ottawos parlamentui, Kad;

Vietinis.*
Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

BOSTONAS IR APYLINKE
NORWOOD, MASS.

iš Darbininkiško Veikimo
12 d.

i parašų skaičius ir, 
skaitlingos demonstracijos po 
visą Kanadą. Montreale be
darbiai susirinko masėmis į Svetainėj įvyko A.L.D.L.D. 9 
Victoria aikštę; prie jų priši-įkp. susirinkimas, šiame susi
dėjo ir iš dirbtuvių išėję dar- rinkim© buvo skaityta net trys 
bininkai. svarbiais

Policija su didžiausiu įnir-'Nuo

mergaitės. I Vyriausia kukarka šioje vietoj
’• - ’ yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

klausimais laiškai: 
Vilnies,” kuriame kvie- 

tiu puolė demonstruojančius čia atsiųsti atstovą į šėrininkų 
Buvo sutraukta suvažiavimą, kuris įvyks 10 d. 

Chicago, Ill. Laiš- 
kad kas apsvarstytas ir nutarta at- 

bedarbės, nes jie užgrie- vienų guzikuotų buvo virš 600, stovo nesiųsti, nes perdaug 
visus darbus, sutikdami'o kiek tų penkdolerinių geng-: kainuotų.

agitaciją prieš ateivius,

nėti ant ateivių ir daugeli su-

darbininkus.
policijos galybė, kaip paduo- gegužės,

nes
Bet nutarta para- 
i, raginantis “Vil- 

šėrininkus, kad priimtų 
vadovybę ir kontrolę 

racijos per 3 vai. Darbiniu- Amerikos Komunistų Partijos.

kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass.' Taipgi yra dir
busi už kukarką belotoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valeri j a Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

WMWDWDMffli

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-8261

ta
i p.'4 NESIKANKINKIT

SLOGOMIS . .
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus i trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLI) 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite lik po tris kartus į 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.
'Įdekite 35c pinigais ar 

stampomis, ir 25 tabletei bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės. už vieną dolerį.

į ja; sužeistų, sumuštų darbi-1 dovybėj esanti laikraščiai yra 
ninku šimtai. Sako ir policija, tikrieji gynėjai, švietėjai ir or- 

Lietuvių ganizuotojai darbininkų kla- 
demonstraci-;sės prieš išnaudotojus. Laiš- 

kad draugai'ką parašys d. J. Galgauskas. 
susirinkime buvę nariai 

, kad “Vil- 
Teko matyti inis” turi pasilikti po Komunis- 

lietuvių tarpo.'tų Partijos vadovybe.
Dalinai ir man pačiam teko pa-į 
tirti policijos žiaurumo smū-i tos Komunistų Partijos,

nemažai matėsi
jose, tai gerai,
supranta kovos reikalingumą, j Visižalojo paskutinėse dienose ko- .

šimtai!nes aisku> kad geruoju nieko i vienbalsiai sutiko,
_ m _ i .   . i _ j • I • •. • . i . -i , •vo mėnesio. Apiet v IlIVllvOJVt J i,į7AV VAJO uja a i » vvw* j • v i • — «

francūzų veržėsi į Macdonald neislaynesime. 
tabako dirbtuvę, kur daugu- :y. H’ 1S
moj dirbo ateiviai, kad juos 
išvyti. Bet tam puolimui ne
pavykus, tada visa gauja, 
vaikščiodama gatvėmis, visus 
mušė, kurie tik nesuprato jų 
kalbos. >

Pagalinus atėjo prie gatves 
taisančių darbininkų, 
daugumoje dirbo italai ir če- les 
koslovakai. Jie užpulti tokios Tegul nemano buržuazija, kad' 
fanatikų gaujos, žinoma, ne-.mes už jų smūgius eisime lai- 
^alėdami pasiaiškinti, irgi’žyti jų padus. Ne, mes kovo-'
pradėjo vartoti peilius ir kitus’je sujungtomis jėgomis su-! 

■fdarbo įrankius apsigynimui, trinsime buržuazijos galybę ir 
To pasekmės: keli desėtkai ant još griuvėsių sukursime1 
sunkiai sužeista ir tapo nuvež- • proletariato valstybę, sovietus. Į 
ta į ligoninę ir, kaip girdėtis, Į Tegyvuoja Darbininkų Vieny- i 
tai yra iš jų ir mirusių. O;bes Lyga! Tegyvuoja Komu-! 
tie suvedžiotojai—kunigai ir.nistų Partija! 
kiti valdomosios klasės palai- Rankpelhis.
kytojai, siurbėlės darbininkui  
kraujo, kvatoja ir džiaugiasi, | D n L D r 
kad jų vergai smeigia vienas | JtySKUS VarblJ TUOmaS 
kitam peilį į krūtinę, kad jų' w
mulkinyčios aparatas dar to-: ras8re's^ lsa 
kią rolę suvaidina.

turi atbaidyti mus nuo kovos, i gūžės.
bet dar su didesniu užsigrūdi-i rinkta du atstovai: J. Grybas gaitė pradėjo sirgti, 
nimu įrodykime kovingumą į ir F 
Pirmosios Gegužės viso pašau- prisirengimo konferencijoj ir

kui'iHo darbininkų kovų ir perga- t. t.
šventės demonstracijose, i m . .v, m’ - •• ’ ’! Taip pat laiškas nuo Tarp

tautinio Darbininkų Apsigyni
mo, kuriame kviečia prisidėti 

j prie surengimo tarptautinio 
i koncerto ir prakalbų, kuris 
j įvyks 10 d. gegužes. Tam dar- 
į bui irgi išrinkta du draugai: 
Į J. Gudaitis ir L. Trakimavi- 
i čius, kurie darbuosis sykiu su 
į kitų tautų darbininkais 
! parengimą padarius 
i sėkmingu.

Iš fin. sekretoriaus 
paaiškėjo, kad narių

Ikėjusių už šiuos metus yra tik 
lapie desėtkas, tai išrinkti (ar-

, kad 
pilnai

raporto 
užsimo

1

Proletaras.

AR ŽINAI?
kad » ;

AMERICAN CLOTHING CO.

į SCHENECTADY, N. Y. — Į J.' Budrevičius
F. Macenas ir n j 
kurie atšilau-1 Hj kjkJ t ILJx 1 JJV A 4117 A , AT. A.. (J • XJUVIL V V It/IUO, IKUL1V ClviJllClll

Tokius vaizdus mes, darbi-:General Electric Kompanija [kys pas kiekvieną narį ir pa-'O 
ninkai, miatydami, turime pa-■ visuomet gyrėsi, kad jos dar-įkalbins užsimokėti duokles ir'į?įj 
galvoti : Delko tie mulkintojai' bininkai gerai dirba ir uždir-! pinigus tuojaus pasiųs į Cent-! 1 įj 
—dangaus agentai ir kitokie'ba geras algas. Vienok, jaulrą. Komisija pranešė, kad Į™ 
^kapitalistinės sistemos palai- ir čia nasireiškė šiomis dieno-;Lenkijos Komunistu Partijos wkapitalistinės sistemos palai-'ir čia pasireiškė šiomis dieno--Lenkijos Komunistų Partijos 
kytojai tokius žygius daro? j mis darbų smukimas žemyn, paramai štampų išparduota už
Delko mes, darbininkai, turi
me skerstis vieni kiftis už tų 
mulkintojų reikalus? Ar mes, 

' ^draugai, negalėtume atsukti 
tą visą puolimą bendromis jė
gomis prieš tikrąjį kaltininką į 
šio ekonominio krizio,—prieš j 
kapitalistinę sistemą ir jos ge-! 
riausią palaikytoją, religiją? į 

Mes, darbininkai, neturime 
daryti puolimus ant vieni kitų į 
už esančias blogas gyvenimo J 
sąlygas. Mes žinome, kad ■ 
šiandien krautuvės ir sandėliai I 
perpildyti visokiais ptoduk-' 

ftais, reikalingais gyvenimui, • 
kuriuos mes bendromis jėgo-Į 
is pagaminome, o saujelė pa-l 
razitų pasisavino. Jeigu mes| 
mokame pagaminti, tai turi
me mokėti ir suvartoti.

O kad atsiekti geresnio gy
venimo sąlygų, kad išbristi iš 
šios badavimo sistemos, mes, j 

f, darbininkai, turime stoti į' 
darbininkiškas organizacijas, 
kurios eina po Kompartijos va
dovybe. Tokiose organizaci

jose mes gausime tinkamiau-' 
’■sius nurodymus, kaip išbristi!

iš šios vergijos. Tik paimki
me pavyzdį Sovietų Sąjungos 
darbininkų, kurie po komparti-į 
jos vadovybe eidami, nušlavė! 
nuo šeštos dalies žemės ka
muolio kapitalizmo tvarką ir 
tuos visus mulkintojus, kurie 
šiandien čia mus dar kursto 
vieni kitus žudytis.

V. Gilutietis.

Darbininkus atleidinėja veik 
kasdieną. Tie darbininkai,

$3.00 ir pinigai bus pasiųsti 
d. D. M. šolomsko vardu. Per- 

kurie ’dar pasiliko darbe, turi eitame susirinkime aukota iš 
pasitenkinti su pora dienų į i kuopos iždo $3.00 A. F. 
savaitę. I Norwoodo komunistai ir

Pasirodo, kad ši kompanija simpatikai pilnai užgiriu Ko-
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Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ant VANDENS, 
per Cherbourg—6 dienos per Bremen 

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven

, • Arba keliaukite I TR/IICPI
ekspresiniu laivu IVJoLJ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais LaivaisĘĮaĮ Berlin-Stuttgart-Gen. von Stcuben-D r e s d e n 

"1 Informacijų klauskite pas bilę vietinįĮ agentą arba
J 57 BROA/DWAY. NEW YORK

NORTH
GERMAN -

LLOYD
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. Ir 504B CHENE ST., DETROIT, MICH.

skaus- 
būsite 
nauja

šian-

KUPONAS
Prisiųskito man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas --------------------------
Adresas -------------------------
Miestas ------------------- i-----
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THE COLLECTED WORKS OF

A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE
«

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED
Usually $18.30

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.,

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.
Yra lietuviška drapanų Įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų jrengimus, 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 at 
kas kita, užeik pas mua

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Brooklyn, N. Y.

□lUOtllOIIIOIHOflMIIIGillCItlQIlIQi

Kas yra, didžiausias žmogaus priešas?—-šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo.
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, i 
25 centai už skrynutę. i

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kumpu Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas---------

No.----------------

Miestas---------

-Street or Avenue

State------------------

LIETUVIŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
’Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo- 

«&•< ||llllM lill1 derniškai įrengtoj Amato Mokykloj.
F_II MĮLIn JJlrtfrjn Bendrasai taisymo darbas, praktis-

*____ „ —fl/lullĮ^ kas šapo j lavinimas; abelni pertal-
r I Ik symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš- 

skirstymas įvairių rūšių motorų;

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
kautą nuo $75 iki $50 

įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui 
Specialia 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. popiet.

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

elektrinės sistemos, batarejos, mag- 
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt- 
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

nu mušėme pilno mechaniško kurso
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Platinkite Pirmosios
Gegužės Lietuviu
Kalboje Lapelius

bus pradžia kapojimo < 
paskui kurią seks visų kitų lo
kalų darbininkų numušinėji- 
mas. Nors buvo nemažas pa
sipriešinimas iš darbininkų pu- 

j sės, bet parsidavėliai viršinin- 
Sekmadienio vakarą, balau-! kai vis tiek laimėjo.

I džio 19 d., “Laisvės” svetai-' ---- -------------

Jš L.D.S.A. 1-mos Kuopos 
i Vakarienės

lokalo darbininkai gausią L.D.L.D. 23 kuopa rengia pui-j 
daugiau darbo, bet tikrenybėj parengimą, kokio neturėjo-

_ . . _ Die ilgą laiką.
Draugės ir draugai, šis pa-: PAJIEŠKAU draugės Zabelės Kijau- 

rengimas bus paskutinis šia- ■ .. liūtės, Karklupienų kaimo, Virba- 
° , ; . . . .. lio parapijos, duktė Antano kijaus-mc sezone, tad nepraleiskite Nori su ja susižinoti Antanas 

jo, nes iki sekančio rudens ki- I Guzikas, 415 Lorimer St., Brooklyn, 
to tokio parengimo nebus. ! N‘ Y’ (94-96)

| PAJIEŠKO.IIMAII
Telephone, Stagg 2-9910

nėję, buvo surengta L.D.S A. ŠaljnajĮeS MokillJU 
----- . .. .t kp. metine vakariene. Pu- _ .

bininkiškų Organizacijų Sąry- blikos atsilankė neperdaugiau- i SSCklHlUgO KonCCflO
Didžiojo New Yorko Dar-

šis ir Lietuvių Komunistų 
Frakcija bendrai išleido Pir
mosios Gegužės lietuvių kalbo
je laoelius.
čiai privalo ateiti į “Laisvės” niaįs svetainėse.

si iri.
daug:

Priežasčių gali būti "„L. 1.1_  __ I__________
didelė bedarbė, pavasa-1 §a)inaitės Muzikos Akademi- 

.. . . r’° oras gražus ir daugelis jau; jos mokiniu pereita šeštadienį 
Visi brooklynie- pracieda nesirūpinti parengi-į vakare padarė publikai ytin 

Jis buvo

Ketvirtas metinis koncertas

parengi-j vakare padarė publikai 
Prie to, da- gražaus įspūdžio.• v . .. . . .. . • -- ----------- ------------------- - ~ įopuuziiv. t) utivv

rastinę, pasiimti tų ape iu n , Hs neatsilankė delei kilusių įvairus/su geru skoniu'sureng- 
placiai paskleisti, juos tarpe, ginčų mūsų tarpe.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Kad piOgrama bus giaži ii PAJIEŠKAU partnerio arba partner- 
įdomi, tai čia nereikia daug kos į restorano biznj. Turiu du 
kalbėti, nes galima spręsti iš ne£’aliu apsidirbti,
to, kad jos išpildyme daly-1 n. y. (92-94)
vans pagarsėjęs gražiu ir su
tartingu dainavimu Aido Cho
ras iš Brooklyno, vadovauja
mas patyrusios ir 
kytojos d. E. Retikevičiūtės. I 
Dainuos dainų lakštingalė 
M. česnavičiūtė, kuri 
mialoniai skambančiu balsu vi
sada užganėdina publiką. 
Taipgi d. Velička, kuris ilgą 
laiką nėra dainavęs mūsų ko
lonijoj. Be to, bus ir daugiau 
gražių pamarginimų ir paįvai
rinimų.

Šis parengimas rengiamas 
paminėjimui darbininkų šven- 

, . - ------- TadLawlor, 
Stewait vo ]<ajmyllus jr draugus.

Nuoširdžiai kviečia
Rengėjai

įdomi, tai čia nereikia daug

Pas mus 
visoje vis dar yra žmonių, kurie, jei- 

l gu tik ne taip yra, kaip jie 
įnori, tai viską daro, kad pa- 
j kenkus parengimams.

Vakarienė surengta labai 
■gera. Maisto tinkamiausio ne 
; tiktai buvo pakankamai, bet 

Didžiojo New Yorko Darbi-'"'. Iiko- Veikiausiai rengėjos 
ninkiškų Organizacijų Sąryšis nepelnys. ■ | Edythe Freer, Betty i
ir Liet. Komunistų Frakcija! Buvo programa. Pirrmau-1 Harvc .. •’ i tęs Pnmosms Gegužes,
šiais metais smarkiai rengiasi šiai kalbėjo d. II. Jeskevičiū-IAjjce 

tė. Ji kvietė drauges Stoti į q^eįįen 
| L.D.S.A., ypatingai jaunimą, i Mary įj Law]or.

n Aromnrznr.uos va-! ]w skambinimu

Nellie Arlauskaitė, Olga Yuo- 
Justine Message, Albi-J 

na Ambraziejūtė ir Mildred: 
i Jamison.—Victoria Valukiūtė, ( 

„ . . ... 'beje, sirgo, tai negalėjo daly-Publika gausiais aplodis-.vaut pro?ramoje. j
Artistiškai padainavo The

resa Arlauskaitė; dailiškai su-' 
, 2 _ ,, . . vaidino-sudainavo “Molio Uz-sekretorius, kalbėjo■ jipie bonĮJ„ Albina h. Biruta Amb. 

, , raziejūtės. viešpataujančios kla- 
Tinkamai kostiumuotas Ai

do Choro merginų sekstetas 
labai lipšniai padainavo ispa
niškų melodijų, sykiu ir loš
damas. Skambiai išėjo ir Vic
tor Beckerio su Charles Youn- 
gu dainavimas, pritariamas 
mergaičių seksteto.

Buvo pasigrožėjimo iš visų 
Perskaitė d. V. Kap- viršminėto koncerto dalyvių 

, kurią buvo bendro dainavimo, padailinto 
tik aplaikęs ginčų klausime, šokiais gerai išsilavinusių ma- 
Susirinkusieji griausmingai pa- žų mergaičių, 
sveikino d. Kapsuko atsiliepi-1 Po to sekė svečių / artistų 
mą ir palydėjo d. B. kalbą, programa, kur su profesiona-1 
Draugai Pakalniškis ir L. Ka-piškais gabumais ir puikiais1 
valiauskaitė kartu sudainavo j balsais dainavo Elena Austrą, 
norą dainelių; taipgi d. Pakai- mezzo-soprano; Anthony Vis- 
niškis vienas padainavo dvi niauskas, baritonas; Margaret 

i daineles, kurios publiką gerai! česnavičiūtė, soprano, ir Anna 
: pajuokino. Po vakarienės bu- Katkauskaitė, 
į vo šokiai iki vėlumos.

Rep. Š.

lietuvių darbininkų 
apielinkėje.

New Yorko ir Brooklyno 
Muzikantu Atydai!

tas ir įvyko gražioje Shuberto 
salėje, Brooklyne.

Gerai pasirodė visi, šalinai- 
tės mokiniai: Katharine Ma- 
tunas ir Anna Gill, Violet Ma- 
tulonis ir Beatrice Bepirštis, 
Albina ir Biruta Ambraziejū- 
tės, Nellie ir Theresa Arlaus- 

;kaitės, piano duetuose; o pia-

, REAL ESTATE: Namai, Žemė 
? gabios mo-1 paRSUJUODA gera farma, 200 ak- 

I P rų žemės, pusė dirbamos, puse ga- 
(nykios ir miško, ant kranto Pere 

’ I Marquette upės, 1 mailė nuo mies- 
SaVO čiuko. Žeme gera, taipgi visi trio- 

bėsiai, visa reikalinga naujausios ma
dos mašinerija. Parsiduoda su gyvu
liais. Pardavimo priežastis—suirute 
šeimininiam gyvenime, 
nių informacijų 1 
resu: P. Skeberdis, R 

i Custer, Mich.

prie apvaikščiojimo Pirmosios 
Gegužės ir organizuoja visus 
lietuvius darbininkus, kad jie 
bendrai su kitų tautų darbi-j.Jus- 
ninkais dalyvautų demonstra- 1 
cijoj. E-l— __  " ,
sos pastangos suorganizuoti į Draugė L. Kavaliauskaitė 
lietuviu bena (Brass Band), i gražiai sudainavo porą daine-! 
Drg. V. Retikevičius apsiėmė111.1-
tam reikalui pasidarbuoti. J nmntais iššaukė ją padainuoti > 
Tad kviečiame visus muzikan-■ V1G116 dainelę. Drg. A. ■
tus, tinkamus del beno, prisi- f Bimba, Lietuvių Komunistų C. 
dėti. Pirmos pamokos įvyks ‘B. . „ .
ketvirtadienį, bal. 23 d., 8-tą darbininkų kovas, apie pasikė-

[L.D.S.A., ypatingai jaunimą, i 
Dabar eina organizacijos va-!

. Kvietė visus darbuotis ir
priklausyti darbininkių

Dabar yra dedamos vi- i nizacijoj.
pastangos suorganizuoti į

, Marcella
Alice Kalvaičiūtė,

, Mildred Gorylewski,1 
Puikiu pia-, 
pasižymėjo :

01 ^a" deska,

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

unmic. xyv.i p.avcn- (darbo, dabar laikas ir gera proga 
rašykit sekamu ad- mokintis barberystės amato. Galit 

Box 3, ’ išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa- 
i daryti gerą pragyvenimą. Mes mo- 

(91-98) i kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 

jr persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-!

Del plates-

PARSIDUODA NAMAS
Didele Nuolaida

Labai gera proga pirkti 6-šių kam-

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

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

visi dalyvauki! ir atsiveskit sa-• barili atskirą namą, ant ištaisytos 
. gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan- 
! gai nuo audros ir “pulley screens,” 
į tik 5 minutas reikia eiti į transpor- 
, tacijos linijas. Visi asesmentai už
mokėti. Vieta: 104-43—91 st Ave. 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas, 

Virginia 7-1506. (85-99)

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spin dūlių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučerne, važiuoju j 

Lietuvą^ parduosiu greit ir už to
kią kainą kiek pirmas pirkikas pasiū
lys. Biznio vieta gera, galima da
ryti gražų pragyvenimą. nXiojau 
kreipkitės: 564 Wythe Ave., Brook
lyn, N. Y. (92-95)

J Visus Partijos Narius 
Ir Simpatikus

Kas turite automobilius, 
tuokus ir motorinius dvira
čius, esate prašom,i pagel
bėti prisirengime prie Pir
mosios Gegužės demonstra
cijos ir laike demonstraci
jos. Toki vežimai bus labai 
reikalingi, tad jūs panau
dodamas savo vežimą daug 
pagelbėsit.

Tuojau raportuoki! Bend
ro Fronto Komitetui:
16 West 21st St., New York, 
Tel.: Chelsea 3-0962.
________(g^Y)

sinimą

Kviečia Sąryšio Valdyba.

Pereitą sekmadienį del
priežasčių lavinimosi mokykla ' nuošimčių ir pridėjo daugiau zikos studijuotojai gauna pro-1 
neįvyko. įvyks sekantį trečia^ darbo, už kurį nieko nemoka.; gos viešai parodyti savo ga-Į 
dienį, balandžio 22 d., “Lais-jTo lokalo merginos darbiniu-'bumus ir pažangą, o publika 
vės” svetainėj. Pradžia 8-tą'kės sutiko priimti algų nuka- turi galimybės susipažinti su

programos

kės sutiko priimti algų nuka- turi galimybės susipažinti su
1 pojimą, bet unijos sekretorė
kaip leido balsavimui nukapo

simą algų, tai prie to balsavi-

vai. vakare, “Laisvės” svetai-

įvyko reikia pavadinti blizgančiu.
Tie Šalinaitės muzikos mo-

nėj, 46 Ten Eyck St., Brook- sės ant 8 negrų jaunuolių gy-į 
ivn N V įvasties ---- -1-'*-----

j Kvietė 
džią ii 
m o.

r

Scena iš vokiško judžio “Viena, Tu Dainų Mieste,” kuris dabar rodomas (šią 
savaitę) Little Carnegie Playhouse. Teatre, po num. 146 W ėst 57th St., New Yorke.

PARSIDUODA grosernč labai pui
kioje biznio vietoje, apgyventa lie

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

(91-96) |

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva.
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRKKTOMOS

A.L.D.LD. Pirmos Kuopos 
Mėnesinis Susirinkimas

Ketvirtadienį, bal. 23 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, įvyks A.L.D.L.D. pirmos 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai ir narės, ma
lonėkite ateiti į šį susirinkimą 
ir naujų narių atsivesti. Ypa
tingai tie turite ateiti, katrie 
mokesčių į Centrą dar nepasi- 
'mokėjote už šiuos metus, nesi 
nauja knyga “Aliejus” tuojau ' 
bus gatava ir duodama tik 
tiem nariam, katrie bus pasi- 
mokėję už šiuos metus.

Kuopos Rašt.
S. Garbačauskas.

Alabama valstijoje, 
protestuoti prieš val- 
reikalauti naujo teis- 

Priimta protesto rezoliu
cija prieš pasikėsinimą nužu- 

' dyti tuos jaunuolius ir surink
ta aukų T.D. A. virš $9.00.. 
Palietė mūsų kovas su oportu-: 
nizmu. 
suko kablegramą

Jr

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Lavinimosi Mokykla 
Perkelta j Trečiadienį

mezzo-soprano. 
Gabiai smuiku pagriežė Win. 
Endziulis, žymiausias lietuvis 

i smuikininkas šioj apielinkėj. 
i Pianu akompanavo B. šalinai- 
tė.

Bendrasai koncerto įspūdis
i Skrybėlių Dirbėjams
■ Kapoja Algas

Pereitą penktadienį
susirinkimas United Hatters |

i of North America lokalų 7 ir, kinių metiniai koncertai yra 
j 8. Lokalo 7-to darbininkams ■ pasidarę reguliare įstaigėle, 

tūlų! algas tik ką nukapojo po 10 ; kur vaikučiai ir jaunuoliai mu-

vai. vakare.
Drg. F. Abekas duos prelek- 

ciją temoje “Naujas karas— 
galimybės ir galimos pasek- mo prikergė sutikimą ir dau- _ I ■ i_ _ j___ i! u. _ i_;i. j_mes.

Visi, kurie iki šiol lankėte 
mokyklą, nepamirškite ateiti.

Mokykla yra vieša, ir del to 
gali ateiti prelekcijos pasiklau
syti ir pašaliniai—tie, kurie 
iki šiol nesilankė.

Mokyklos Komisija.
(94-95)

naujais, kylančiais talentais, 
taipgi išgirsti jau nuo seniau 
pagarsėjusių dainos ir muzi
kos artistų.

įgiau darbo daryti, tokiu būdu ! Po muzikalūs 
! jos dabar yra priverstos pada- buvo šokiai, 
ryti daugiau darbo už mažės-!
nę algą. i —-—  ----

Lokaio 8 viršininkai pasiu- Newyorkieciai Dalyvaukite 
lė darbininkams nusimušti ai- «« . n 
gas ant tam tikrų rūšių skry- HlIKiame ”arengIIUe 
bėlių nuo $3.50 už tuziną iki j 
$3.25 ir $2.80. 
tavo, kad numušus algas to Clinton Ave

Sekmadienį, bal. 26 d., 5:30
Jie argumen-' vai. vakare, svetainėj 2075 

Bronx, N. Y., A.
030

NAUJAUSIOS MADOS

O

Mes

o
KUNDROTO APTIEKA

P?

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

skirtumo. Tolumas del

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

TSbalzamuoja ir laidoja numlrusiuR 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yešelijoms, 
fcrikžtynoms ir pasivažinėjimams.

TEL., STAGG 2-0783

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
uam, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

P. J. KUNDROTĄ, Ravi.iinkas 

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Tel., Groennoinl 9-2017-2360-8514

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATZ^S
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

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

ftiaia vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kfldikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60e, per paštą

GRABORIUS 
(Undertaker)

AfO 7. LAUKUS. Fotografas '

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

-

f

J. LeVANDA
(Levand&uskas)

SUSIRINKIMAI.
“Laisves” Spaudos Bendroves 

Direktorių Reguliaris 
Susirinkimas

“Laisves” Boardirektorių • reguliaris 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 24 d., 1931 m., 7-tą vai. va
kare. Susirinkimo vieta—“Laisvės” 
svetainė. Visi direktoriai turi būti :
laiku.

Direktorių Sekr. f- i
F. ABEK.. I

(94-96),

be 
ma

nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma- 

‘ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiąi. .

734' Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c 

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiSka Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
.10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonam Pulaski 5-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveltenu; išlipt ant Flushing Ave. stoties! 
B M T «iibway—ISHpt ant Montrov Ava. stoties; visais 

•xoadwai karaut—lIUfii ant finshlns Ax*.

229
Kamp. N. 4-tos gatvės

likirųkit iį skelbime ir prtaliMklft kartu au nia&kymu.

IEe




