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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Gegužes Pirmoji.
“Naujienos” Giria Prusei 

ką.
Senas Vincas ir Partija.
Nauja Istorinė Knyga.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše«na Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Pirmoji Gegužės jau visai ar 
ti. Visų sąmoningų darbininkų 
yra pareiga pasiekti kuoskait- 
lingiausias darbininkų mases su I n i • • • * j 
mūsų literatūra ir gyvu žodžiu. O/Z Orlaiviai Apdengs 
Reikia sukviesti kuoplačiausias | DjJjjj Npur Yofka 
mases į mūsų parengimus ir! ”
demonstracijas.

> Visos klasinės lietuvių darbi
ninkų organizacijos.

MAINIERIAMS GRŪMOJA BADO SMEK- * E t * su Hitlerio rasistais

NEW YORK.— Gegužės 
1 U4 V4CVX •

Aimn 23 d. bus atidarymas oriai- lAiurvu ui vo, ALVIjI/., < # v

JLOSA., TDA. kuopos, chorai irįvių stoties Floyd Bennett 
draugijos bei kliubai privalo' Field. Atidarymo rengėjai 
masiniai dalyvauti ir parodyti sako, kad dalyvaus visas ar- j 
savo solidarumą su kitų tautų ;mįjos orjnįs korpusas, kuris gįau kajD savaitė laiko kai 
darbininkais ir su viso pašau- A79 gvlu’ Kdip Kdl
lio proletariatu. 672 oilaivius. Dai nie jg^jo į streiką Reading Coal

★ I r z-J l\ I t \Z n I r rs iza ri Li 5 y t w

;Ko. mainieriai. Jie kovoja 
! prieš^algų kapojimą ir blo- 
' giniuią darbo sąlygų.

Minėta kompanija pasi
ryžo iš vienos kasyklos iš
varyti 12 šimtų darbininkų, 
paliekant 600 ir skubumo 
pagelba pagaminti vis tik 
tiek anglių. Mainieriai me
tė darbą ir paskelbė kovą 
išnaudotojams ir bosų agen
tams, Brennanui ir jo gru
pei. Vadai, kurie veda 
streiką, neturi jokio pro- 
gramo, jokio nusistatymo, 
kaip galima streikas laimė
ti. NMU deda visas pas
tangas, kad suorganizavus 
mainierius ir paėmus strei
ką į savo rankas. Kiek te
ko patirti, tai pas mainie
rius pasiryžimas yra didelis 
kovoti. Bet kartu jau mai
nieriai išmoko ir suprasti, 

!kad negalima pasitikėti va
dais, kurie juos daugelį kar
tų apgaudinėjo. Vienam 

•UMW. of A. lokalo mitin
ge kalbėjo NMU organizą- 

go. naianuzw u. .umeL 1torius Mairesskov, nurodė, 
įkaitinus vanduo pradėjo mainieriai turi kovoti 
laužyti Maskvos upės ledus. P}<aiP ga^\ laimėti kovą. 
Vanduo pakilo ant 10 pėdų. .• Nežiūrint, kad buvo kele- 
Valdžia, Kom. Partija ir'^as Bormano agentų, bet 
Jauni Komunistai yra pasi- J^e n\e^° negalėjo sakyti, 
rengę kovai prieš grumo-' Daugiau 90 nuoš. darbinm- 
jantį upės išsiliejimą 'iš ikų sutinka su NMU progra- 
krantų. Virš 40,000 žmo- ima lr vadovybe, 
nių iškraustyta iš jų namų, i Šiose apielinkėse mainie- 
Žemi kraštai aptverti 6 pė-iriai badu miršta. Daugelis 
dų tvoromis iš medžio ir:daugiau kaip metai laiko 
maišelių smėlio. ! nedirba ir niekur negali

Prie pakilimo vandens gauti darbo, o kompanijos 
rengtasi nuo senai. 1926 viena po kitai kasyklas už- 
metais buvo daug mažiau 
sniego ir tai potvinis pada
rė apie 5 milionus dolerių 
nuostolių.

LA; STREIKAI PLEČIASI; DARBININKAI 
ATSISAKYS BADAUTI

NUŽUDĖ ŠEŠIS KOMUNISTUS; BIJO 
DARBININKŲ SUKILIMO; HANKOWO 

BUDELIS PAS CHIANG KA1-SHEKA
SHAMOKIN, Pa.— Dau-! Padėtis baisi.

ikados New Yorkas nebuvo 
matęs tokios milžiniško! 
skaičiaus orlaivių vienu 
kiu ore.

Skubinasi Pripažinti
Kapitalistų Valdžią

Ir Anglija jau pripažino 
Ispanijos naują kapitalistų 
valdžią. Tą patį padarė 
Amerika, Italija, Austrija. 
Kapitalistų valstybės skubi
nasi pripažint republikonus, 
kurie įsteigė kapitalo dikta
tūrą ant darbininkų ir vals
tiečių. Atsimenate, kaip 1917 
metų pavasarį tos pačios 
valstybės tuojaus pripažino 
Rusijos Kerenskio valdžią. 
Anglija, Amerika ir kitos 

ko susilaukė d. Pru- valstybės bijo, kad Ispanijoj 
kalba nesukiltų darbininkai.

Baduolių Demonstracija 
Buvo Pasekminga

Kulpmonte, Pa., susirinko 
daugiau, kaip 2000 darbi
ninkų ir klausėsi kalbėtojų. 
Kiekvienas pareiškimas už 
darbininkus buvo patiktas 
griausmingais delnų ploji
mais.

Shamokin demonstracija 
irgi buvo pasekminga, nors 
garsinta tik vieną valandą 
prieš 
džią.

demonstracijos pra- 
Daugiau 300 darbi- 
klausėsi kalbėtojų 

Šiuos žodžius ra- 
atėjo žinia, kad ir

komunizmu, nori pa
savo rankas ‘Laisvę9 

su visais invento-

Soeialfašistų “Naujienos” 93 
numeryje aprašo Chicagos AL
DLD. 1 apskričio sušauktą su
sirinkimą apdiskusavimui da
bartinės padėties. Susirinkime 
būta karšių diskusijų. Tas so- 
cialfašistų šlamštas visaip iš
niekina Komunistų Partijos na
rius, kurie nesvyruojančiai gi
na partijos liniją.

O apie d. L. Pruseiką atsilie
pia labai prielankiai. Ten skai
tome : “Dabar kalba patsai Pru- 
seika. šaltai, rimtai ir nuosek
liai piešia siu dienų padėti pas 
komunistus, ir apkaltina grupę 
karštų vyrukų, kuriuos koman
duoja Bimba su Andriuliu ir 
Gasiuno g engė, ir ta g engė ap
sidengusi 
sigrobti į 
ir * Vilnį9 
riais.”

Na, tai
seika. Jau “Naujienos 
apie jį, kad jis “šaltai, ramiai 
ir nuosekliai piešia šių dienų 
padėtį...” Tie nevidonai, ku
rie jį patį pirmiaus visokiais 
purvais drabstė, kada jis dirbo 
partijai, dabar laimina. O tuos 
draugus, kurie ištikimai dar
buojasi Komunistų Partijai ir 
Kominterno dvasioje, išvadina 
“genge” ir kitokiais vardais. 
Išbjaurioja ir 8 Distrikto par
tijos organizatorių d. Gibertą.

Rodosi, kad jau vien tokis 
priešų atsiliepimas turėti] per
tikrinti tuos pačius opozicijos 
vadus, kurie vis dar kalba, kad 
jie neina prieš Komunistų In
ternacionalo liniją, kad nuva
žiavo į balą. Priešai juos ne
imtų savo globon, jeigu jie ne
dirbtų naudingą jiems darbą.

Maskvoje Sujudimas .!
Del Upės Pakilimo

MASKVA.— Šiais metais 
storai buvo priversta snie
go. Balandžio 20 d. saulei i 
įkaitinus vanduo '

kalbų, 
šant,
Pittstono mainieriai išėjo į 
streiką (15,000) prieš algų 
kapojimą ir bloginimą dar
bo sąlygų. Vadinas, kovų 
banga viena pąskui kitą ei
na kietų anglių industrijoj.

Lietuviai darbininkai ir 
visos organizacijos turėtų 
dėti visas pastangas pagel
bėti N.M.U. vesti organiza
cinį darbą.

Niekad nebuvo taip reika
linga pinigine Nacionaliai 
Mainierių Unijai . parama, 
kaip kad dabar.

M. ž.

Karo Laivynas Puls 
Madeiros Salas

Užsienio draugai vis dar ma
no, kad Senas Vincas yra Ko
munistų Partijos narys. Nieko 
panašaus. Senas Vincas veik 
niekad nebuvo pastovus K. P. 
narys. Man dar būnant III Dis
trikto komitete, net kelis kartus 
jo įstojimą svarstėme. Jis tai 
įstodavo partijon, tai vėl pasi
traukdavo. Ir partijos drau
gai 1929 m. jau nenorėjo jįi 
priimti, kaipo nepastovų ele-Į 
mentą, Man užsistojus, jis bu-.1 
vo priimtas, bet ir vėl greitai; 
apleido partijos eiles.

ALDLD. Centro .Komitetasį 
rengia del 1932 metų labai 
svarbią istorine knygą. Tai bus 
istorija piliečių karo Rusijoje 
nuo 1917 iki 1921 metų. Kny
ga bus tarpe 450 ir 500 pusla
pių. Kiekvienas karo frontas 
bus aiškiai aprašytas.

Bal.

Hondūras Respublikoje 
Revoliucija Tebeina

TEGUCIGALPA. — 
22 d. įvyko trys smarkūs
•susikirtimai tarp valdžios 
I kariuomenės ir Honduros 
sukilėlių. .................
visus mūšius laimėjus ir pa
skerdus 26 f revoliucionie
rius. “Herald-Tribune” ko
respondentas sako, kad su
kilimas labai išsiplėtęs' po 
visą šalį. Susikirtimuose 
su valdžios spėkomis sukilė
liams vadovaująs generolas 
Salvador Canales.

darinėja, mesdamos šimtais 
mainierius į bedarbių armi
ją, į bado nasrus. Daug šei
mynų badauja, neturi mais
to, neturi drabužių. Dauge
lis kūdikių badu miršta.nėm demonstracijoms.

BERLYN.— Komunistų 
j spauda skelbia, kad Vokieti
jos Brueningo valdžia veda ■ 
! slaptas derybas su fašistais I 
!delei sudarymo koalicinės.: SHANGHAI. — Praneši-! Chiang Kai-sheku delei ko- 
valdžios iš dešiniųjų parti- mas Hankowo sako, kad'vos prieš komunizmą.
jų. Gi Brueningo valdžią tenai padėtis tebėra labai' Kunigas Tvedt, kuris bu- 
palaiko socialdemokratai. .tem Q valdžia siunta ;vo Pakliuvęs j Komunistų 

IVadinasi, uzmesgama vie-r . v1 . .armijos rankas, bet tapo
nybė tarpe fašistu ir social-! Prie^ darbininkus.. 11 ys \O- į paiejstas, pribuvo į Shang- 
fašistų. imumstai ir viena jauna ko-įhajų< Jis pasakoja> kad už

---------------- jmumste tapo pastatyti pne l^ mylių nuo Hankowo ke-
- -- sienos n susaudyti. as<U1 įtariuose pavietuose komu-

tos galvos viešoj aikštėj i valdžia. Komunistai esą 
nlmrmrrAmn rl 1 rl'71 O no 1AO VVT1_ v # ,

x . j j gerai organizuoti ir gink- 
mos žmonių. Gūdi, tai a- iuotk Sovietų valdžia smar- 
roma, kad atgąsdmti daibi-!k^aį varQ pįrmyn kūrybos 
nmkus nuo komunistų. darbą, ypatingai prie kelių 

Gi Hankowo miesto ma-įtaisymo. Nankingo valdžios 
joras slaptai pribuvęs į pasiųsti kareiviai atsisako 
Nankingą pasitarti su pulti ant komunistų.

Pramonėje Pastebimas foįmsga°™sn viešoj "anStlj inistai turi isteigę Soviet*j 
Tolimesnis Smukimas akivaizdoje didžiausios mi

Kapitalistų laikraštis “The 
Iron Age” duoda skaitlinių 
apie padėtį pramonėje. Ypa
tingai plieno pramonėj pa
sirodo naujas smukimas. 
Dvi savaitės atgal plieno ir 
geležies pramonė dirbo 57 
nuoš. savo spėkos, savaitė 
atgal dirbo dar 51 nuoš., gi 
šiandien tedirba 49 nuoš. 
Vadinasi, bėgyje pustrečios 
savaitės plieno ir geležies 
pramonės gamyba nupuolė 
8 nuoš. Elektriniu daiktu 
gamyba nupuolus 4.6 nuoš. 
Gi tavorinių vagonų liuoda- 
vimas šiemet 19 nuoš. že- 
mesnis, negu tuo pačiu lai-įgrūs jaunuolius. Tarptau 
ku buvo pernai. f " ’ . ' -- _

T. D. A. ADVOKATAI IŠKĖLĖ AIKŠTĖN, KAD 
VIENAS IŠ NUTEISTŲJŲ MIRTIN TĖRA 

14-kos METŲ AMŽIAUS
CHATTANOOGA, Tenn, valdžia sakė, kad Williams 

tuo daugiau turi turi 19 metų. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni- 
įmas pastatė trys advokatus 
.ginti jaunuolius. Du atsiųs
ti iš New Yorko, būtent Jo
seph Brodsky ir Allan ir 
Allan Taub, ir vienas paim
tas vietinis, advokatas

—Juo toliau 
svarbių dalykų aiškėja apie 
kruviną suokalbį prieš 8 ne-

ku buvo pernai. tinis Darbin. Apsigynimas
Tai tokia padėtis. Pramo- ištyrl“;.atrad?’..kad 

nes smukimas tebeina. L 
Itas reiškia, kad tebeauga ir 
;bedarbė. Vadinasi, buržua-! 
|zijos .spaudos raminimas,

g ne Williams, vienas iš nu 
teistųjų mirtin, tėra 14 me 
tų amžiaus. O laike teismo Chamlee.

i kad laikai eina geryn, jei Trockis Virto Paprasta
■ “ Buržuazijos ProstituteLISBON.^— Portugalijos pasirodo bjauri apgavystė, 

valdžia suriktavo visą savo 
karinį laivyną užpuolimui į 
ant Madeiros salų sukilėlių.
Kada tas laivynas patrauks 
mušin, laikoma slaptybėj.
2,684 Metai Sukako Romai

Padavimai sako, kad šie
met sueina lygiai 2,684 me
tai nuo uždėjimo Romos. 
Fašistų valdžia ruošia tų 
sukaktuvių apvaikščiojimą 
gegužės 1 d., idant pastojus 
kelią darbininkų geguži-

SU 1 D. GEGUŽES DEMONSTRACIJOMIS PRASI
DĖS ALKANŲJŲ BEDARBIŲ EISENOS 

DVIEJOSE VALSTIJOSE

Sukilimas Kitoj 
Portugalijos Kolonijoj

BALOMA, "
Guinea.— šioj Portugalijos 
kolonijoj prasidėjo sukili
mas prieš imperialistus. 
Guinejos žmonės seka pėdo
mis Madeiros sukilėlių. Ir 
jie bando atsikratyti sveti
mą priespaudos jungą.

250,000 Geležinkeliečiu
Neturi Darbo

Buržuazinis “The Satur- Geležinkelių savininkai ir 
|day Evening Post” skelbia,' reakcinių unijų vadai pra- 
'kad tuojaus pradės spaus- dėjo derybas. Nors oficia- 
dinti Leono Trockio “istori- ■ liai užginčijama, bet tikre-

Portuguese ją apie Rusijos revoliuciją.” nybėj derybos eina delei 
Pr\v>Liirvz->liiz^c< I m _ _ • TI • . • 1    1 _ „ 1*  J L! - 1________darbininkams 

algų. Tuo tarpu paskelbta, 
šiandien Amerikoje apie 
250,000 geležinkelio darbi
ninkų vaikštinėja be darbo.

Republikonij Vado Turtas

Tas juodlapis į padanges nukapojimo 
kelia Trockį, kaipo “geriau
si revoliucijos žinovą,” “Le
nino pasekėją” ir tt. Tas 
tik parodo, kad Trockis vi
sai parsidavęs buržuazijos Visoki nauji pagerinimai ir 
įspaudai, kaip kokia prosti- įvedimas paskubos sistemos 
jtutė. juos išmetė iš darbo ant vi-

---------------- Isados.
Kratos ir Areštai ' n . .. _ .. 

t, • Paskerdė renkisVARŠAVA.— Kruvinoji j c i’i-r
Pilsudskio valdžia padarė I Noraguos bukllellUS 
ablavas ant komunistų visoj --------
Lenkijoj. Tik vienam Var- 
šavos mieste suimta 21 
draugas. Kiek kitur sua-

taip! šitos ablavos padarytos pradėjo užpuolimus ant 
delei pakenkimo Pirmosios, Sandino vadaujamų sukilė- 
Gegužės demonstracijoms, lių. Dviejose vietose suki-

CINCINNATI, Ohio. — 
Kongreso republikonų va
das Nicholas Longworth 
mirdamas paliko turto už 
$825,000. Tai buvo didelis 
reakcionierius ir darbinin
kų priešas. Kaip kiti bur-! reštuota, neskelbiama, 
žujai politikieriai, 
Longworth gynė savo 
sinius interesus.

WASHINGTON. — čia 
įgautas pranešimas, kad A- 
merikos jurininkai ir Nica- 

: raguos nacionalė- gvardija

Valdžia giriasi: -----
| Gegužės 1 d. tiesiai iš de
monstracijų prasidės Ohio 
valstijos alkani] bedarbių, 
eisena į Columbus.; Bedar
biai maršuos iš penkių skir
tingų valstybės dalių. Ma
noma, kad maršuotojų susi
darys keli šimtai. Didžiau
sia grupė trąuks iš Cleve- 
lando.

Indiana alkanų bedarbių 
maršavimas į valstijos sos
tinę Indianapolis prasidės 2 
d. gegužės. Didžiuma mar
šuotojų susidarys iš plieno 
darbininkų, kaip iš Gary, 
Indiana Harbor, Hamond ir 
tt.

Abiejose valstijose bedar
biai reikalaus tuojautines

Nepaiso Valdžios Ultima
tumo

ALDLD. 104 kuopa, Chicago, 
Ill., išbraukė iš ALDLD. Dr. G. 
Bložį. Jis kartu su Dr. T. Dundu- ‘ 
liu agitavo už demokratų par
tiją laike pereitų Chicagos mie
sto rinkimų.

Kuopos pasielgimas yra pil-!
nai užginamas. Mūsų tarpe LISBON.— Portugalijos 
negali būti vietos tiems elemen- valdžia padavė Madeiros 
tams, kurie yra priešingi “po- sukilėlims ultimatumą, kad 
litiniai ir ekonominiai organi- jie pasiduotų. Bet sukilė- 
zuotam darbininkų J^j.mui, u]timat atmetg Val. 
kaip sako musų ALDLD. kons- ...
titucija. O mes pripažįstame 
tiktai Komunistų Internaciona
lo vadovybėje politinį ir ekono
minį darbininkų judėjimą. Kas 
eina prieš Komunistų .Partiją, 
tas laužo ALDLD taisykles ir 
jam negali būti vietos musų 
tarpe.

4

Bet sukilę-

džia planuoja karinio laivy
no ekspediciją prieš Madei- 
rą.

Taippašalpos bedarbiams, 
pat bus reikalaujama įvedi
mo bedarbių ąpdraudos.

Alkanųjų eisenas organi
zuoja; Darbo Unijų Vieny
bės Lyga. .

Harrisburg.— Kaipo pa
sekmė . alkanų bedarbių 
spaudimo, valstijos legisla- 
tūra nutarė užtraukti $3,- 
000,000 paskolą delei sušel- 
pimo bedarbių. Tai t ištiktų
jų tik mažas kąsnelis nu
mestas, bet visgi yra šioks 
toks bedarbių laimėjimas. 
Buržujams buvo parodyta, 
kad bedarbiai ne juokais 
pradeda šturmuoti prieš al
kį.

New Yorko Biržoje 
Vėl Reiškiasi Panika

kla-

Paragvajuje Karo Stovis 
Pasiliks iki Rugpj. Mėn.

lių. Dviejose vietose suki
lėliai buvę užklupti ir 5 iš

NEW YORK.— Pramo
nės tolimesnis smukimas vėl 
“erzina” Šerų biržą. Bal. 
23 d. serai vėl smarkiai nu
krito—nupuolė beveik vie
nu nuošimčiu žemiau, negu 
buvo gruodžio mėnesyj, 
kuomet buvo didelis nupuo
limas.

ASUNCION?- Paragua-'Sure8istraOsi? V'SUS 
jaus kongresas 21 balsu Buožes dOV. Sąjungoje 
prieš 6 nubalsavo palikti ša- j --------
lyje karo stovį iki rugpjū-1 “Associated Press” žinių 
čio mėnesio. Dabartinis su- agentūra skelbia, kad Sovie- 
kilimas esąs numalšintas, tų valdžia pradėjus suregis- 
Tarpe 1912 ir 1916 metų bu- truoti visus buožes. Jų vis 
vęs prezidentas Schaėrer iš- dar esama, nors, tiesa, že- 
deportuotas, nes jis kaltina-' mes ūkio kolektyvizacija 
mas ruošime sukilimo prieš pusėtinai daug jų sun^iiki- 
valdžią. i no, tai yra, nusavinę.

RENGKITĖS PRIE PIRMOSIOS GEGUŽES DEMONSTRACIJŲ!
i
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DAR BENT PENKI METAI KRIZIO

! Smetona ir
Popiežiaus Atstovas

Kunigų organas “Drau
gas” balandžio 21 d. laidoj 
dejuoja:

Chicagos Tribune paskelbė, 
kad Prezidentas Smetona ne- 
priėmęs audiencijon šv. Tėvo 

nuncijaus Lietuvai Arkivysku
po Bartaloni. Tuo p. Smeto
nos elgesiu buvę nustebinti vi
si diplomatiniai rateliai, nes 
įįokio atsitikimo diplomatijos 
isW’ijoj dar nėra buvę.

Matomai, masonerija p. i 
Smetonai padiktavo dar atvi-l 
resnę kovą Katalikų Bažnyčiai 
paskelbti. Masonerija, be abe
jo, nori, kad Lietuva neturė
tų jokių santykių su Apašta
liškuoju 
masonų klauso. Jis 

i sielgė su Popiežiaus 
kad diplomatiniai 
tarp Vatikano ir Lietuvos, iš
rodo, turės nutrukti.
Smetona taip pasielgęs 

del to, kad popiežiaus atsto
vas atvirai remia klerikalų 
politiką, 
smetoninius fašistus. Kleri
kaliniai fašistai nori praša
linti smetoninius fašistus 
nuo valstybės vairo ir patys 
užimti jų vietą. Kuomet to
je kovoje popiežiaus atsto
vas palaiko klerikalinių fa
šistų pusę, tai smetoniniai ;nies” nustatytoj linijoj, tai ne- 
fašistai neprielankiai žiūri | reikėjo ir nereikia slapčia ko- 
į jo tokį pasielgimą. O pa- i kusuotis, bet viešai iškelti ne- 
staruoju laiku Smetona net itillka,7> ,s_u»raHm.u’. ,pozici' , . / . 1K- ja ir tegul butų serinmkai ir
atsisakęs šuo juo pasikalbę- Įremejai išdiskusavę. Bet taip 
tL j nebuvo, ir iš to aiškiai pasi

parodė linkui Jūs pakantos. 
Komunistų partija pateikė 
Jums keletą persergėjimų, da
vė progų pataisyt savo klai
das, bet lig šiolei Jūs, Drauge, 
buvote taip keistai atkaklus... 
Ar gi Jūs ištikro manote, kad 
visa J. V. Komunistų partija 
ir jos lietuvių sekcija taip stai
giai ėmė ir užėmė klaidingą 
poziciją? Kad met ir visas 
Komunistų Internacionalas 
Jums liko nebegeras? Tas pats 
Internacionalas,; į kurį Jūs 
taip daug , ilgų metų kvietėt, 
verba vot, rekrutavot naujus 
kovotojus? Nebenorite pasi
duoti jo vyriausioj-o autorite
to taktikai, jo disciplinai. Ne-

beklausote nurodymų net ir tų 
pačių kovoje užgtudytų drau
gų, kaip Angarietis, Kapsu
kas, kuriuos Jūs pirmiau sta
tydavo! aukščiausiu komunis
tinio pastovumo pavyzdžiu.

Nesugadinkite, nesutepkite 
savo gražaus ilgų metų rekor
do! Neniekinkite, neneikite 
tos partijos, kuriai taip daug 
darbavotės! Nelaužykite jos 
disciplinos! Eime, drauge, mi
nios Jūsų tebelaukia, žiūri, ką 
Jūs sakysite, kur link Jūs pa
suksite. Minios turi pasitikė
jimo Jumis: taigi bent nesu
vilkite jų, nesuvedžiokite jų! 
Ir neapsvaigkite, drauge, per
daug minių pasitikėjimo ūpu; 
minios veikiai gali-pasijust esą H 
suvilios t ir atsisukt nuo Jūsų, 
ir Jūs atsikvošėję, atsipeikėję, i 
galėtumėt pasilikti generolu 
be armijos. . .

RENGKIMES PRIE PIRMOS GEGUŽĖS!
C. A. Hathaway

Šiemet Gegužės Pirmoji- 
turi atspindėti sunkiai pa
vergtų, badaujančių darbi
ninkų galimybę suorgani
zuoti savo spėkas delei tga- 
lingo atmušimo darbdavių 
atakos. Svarbu didelės pa
rodos ir masinės demon
stracijos, bet tik per orga- 
nizavimąsi jas galima su
ruošti, tik per tikrą orga
nizavimą dirbtuvėse ir tar
pe bedarbių gali tie marša- 
vimai ir demonstracij.os 
reikšti pradžią reikšmingų 

(kovų- prieš darbdavius.
Kapitalistų puolimas 

siasi. Nesimato krizio 
. Priešingai, krizis

tę- 
ga- 
dar

Sostu. Smetona 
taip pa- 
atstovu, 

santikiai

Mano Žodis ‘Laisvės ir ‘Vilnies Klausiniu j labiau didėja; bankierių ir
_______  fabrikantų kampanija prieš

Kad “Laisvės” šėrininkų su
važiavime iškilo toks nelemtas 
pasikėsinimas ant darbininkiš
ko dienraščio, tai tikrai, rodos, 
nelauktas atsitikimas, lyg koks 
meteoras nukrito iš dausų ir 
nustebino plačias darbo žmo
nių minias.

Berods, mes visi padarom 
atkreiptą prieš klaidų ir dar padarysim, bet 

šita, tūr būt, visų didžiausia 
bus klaida, kurią padarė drau
gai suokalbininkai prieš dien
raštį “Laisvę” ir tebedaro prieš 
“Vilnį.”

• Jeiegu tie draugai šė- 
rininkai numatė ką nors negero 
bei klaidingo “Laisvės” ar “Vil

visi

nepuola darbininkų klasę, kaip (darbininkus tęsiasi su di-: t z-v t • • m • _. nrr s~\ 1 ________ __ 1_ _ _ _“Naujienos” ir “Keleivis”. O 
kodėl taip atsitiko? Todėl, kad 
jie nebuvo po disciplinuota, kla
sine darbininkų vadovybe; tai 
jie ir pateko į socialfašistų kro- 
melį.

Man rodosi, kad opozicionie
riai bei “sklokininkai” prie to |

desniu smarkumu.
Hooverio ir Greeno apga- i 

vikiški pasakojimai apie al
gų nekapojimą tapo iškelta 
į viršų; algų kapojimo kam-j 
panija, dabar atvirai ir be- 

i gėdiškai vedama, kasdieniprivestų ir “Laisvę” bei “Vilnį,’ 6 i- - p / V,
jeigu jiems pavyktų jų daromi Pal‘ecla. tūkstančius darbi-

Pirmoji Gegužės šiemet tai bus jau antra Gegužinė, 
įvykstanti laike dabartinio krizio, kuris tąso visą kapi
talistinį pasaulį; ir bešvenčiant šiemetinę Pirmąją Ge
gužės, krizis bus kur kas aštresnis ir platesnis, nekaip 
pernai tuo laiku. 0 bus ir daugiau Gegužinių, kurias 
darbininkai apvaikščios šio paties, bet vis didėjančio kri
zio sąlygose.

Keynes, vienas iš žinomiausių Anglijos finansų ir pra
monės žinovų, pastarojoj savo prakalboj per radio, pa
skelbė, kad dabartinis krizis turės nusitęst dar ne mažiau, 
kaip penkis metus; ir po to kapitalizmas jau nebūsiąs 
taip stiprus ir užtikrintas, kaip kad jis jautėsi pirm šio 
krizio pradžios 1929 metais.

Kai. krizis prasidėjo, buržuazijos galvočiai skyrė ne 
daugiau kaip 14 mėnesių jam užsibaigti ir gerovei atgal 
sugrįžti. O Jungtinių Valstijų Prekybos Rūmas tuzinus 
sykių pranašavo galą kriziui, nekalbant jau apie prezi
dentą Hooverį, kuris kelis kartus “užbaigė” krizį per 60 
dienų. Iš visų tų pranašysčių išėjo tiktai skaudūs juo
kai didėjančioms bedarbių armijoms ir darbininkams, 
kuriems uždarbiai apsivartant kapojami. #

Kovo mėnesį šiemet kapitalistinė spauda buvo prapliu
pus apie darbų daugėjimą. Dabar pasirodo, kad per tą 
mėnesį ištikro nepadaugėjo darbai nei vienu nuošimčiu; 
iįr pavasarinis kovo mėnesio darbų pakilimas šiemet bu
vo kur kas mažesnis, nekaip pernai tą patį mėnesį. Bet 
ir po tokio menkučio darbų truktelėjimo augštyn dabar 
jie išnaujo vėl ėmė skadžiai ristis žemyn. 

Į

Plieno pramonė nupuolė žemiau 50 proc.; automobilių 
gamyba žemiau stovi negu pernai; elektros pramonė stai
giai šliaužia pakalnėn; tavorų išvežimai iš Amerikos ir 
į Ameriką kaskart eina mažyn. Ir nežiūrint gamybos į 
siaurėjimo, vis mažiau tėra išperkama ir tų tavorų, ku-1
rių jinai šiais laikais pagamina; vis daugiau dirbinių JW Kaškiaučiaus Atviras 
lieka bergdžia sukrauti sandėliuose ir krautuvėse. Tuo 5 
pačiu laiku įvairių pramonių Šerai nupuolė iki žemiau
sio laipsnio, pasiekdami jau veik tą lygmalą, kur stovėjo 
pirm pasaulinio karo.

Po pirmesnių blofų apie “greitą” dalykų pasitaisymą, 
dabar jau patys fabrikų tūzai vis dažniau jaučiasi pri
versti pripažint karčią tiesą. James A. Farrell, prezi
dentas Jungtinių Valstijų Plieno korporacijos, vienas iš 
didžiausių iki šiol bloferių, jau liūdnai niūniuoja: “Nie
kas negali pasakyti arba išpranašauti, ką atneš 1931 me
tai.” (Journal of Commerce, balandžio, 21, 1931.)

Visi reiškiniai rodo, kad iki šių metų pabaigai prie dabar esa
mų 10 milionų bedarbių prisidės dar švieži milionai iš darbo iš
mestųjų. O su bedarbes didėjimu eina lenktynių kapojimai dar
bo mokesnių dirbantiems. Vien pernai metais per visas Jungti-

'hes Valstijas abelnai nukirsta darbininkų klasei 12 bilionų do
lerių uždarbio; ir dauguma tų nukirtimų suplaukė į kišenius ka
pitalistams, kuriems visame kame padeda centralinė Hooverio 
valdžia ir atskirų valstijų valdžios. Be kitko, prezidentas Hoo- 
veris su savo iždo ministeriu Andrium Melionu sugrąžino fabri
kantams ir bankininkams $160,000,000 lųpkesčių, kurių jie, gir
di, buvę “perdaug sumokėję” į valstybės pinigyną. Tai vis 
extra pelnai kapitalistams, kuomet Washington© valdžia dar ne
suranda nei vieno cento sušelpti milionus bedarbių, beduonių ir 

•benamių. a , .-į
y Dabartiniu gi laiku samdytojai savo konferencijose apdirbinė- 
•ja bendrus planus, kad toliaus sutartinai ir sistemaČiai kapoti 
darbo mokesnį visu šalies plotu; ir šitam užsimojimui taipo pat 
tiesioginiai talkininkauja, Hooverio valdžia per savo “darbo” mi- 
nisterį Doaką. ši urminio uždarbio skaldymo nauja pradžia bus 
padaryta gelžkelių ir plieno pramonėje, kaip yra suprantama iš I 
stdihbaus kapitalo* organo Commercial and Financial Chronicle;

„toliaus seks atakos prieš darbo mokesnį visose kitose pramonėse. 
’Ž O darbininkai kaip galės atsispirti prieš’tuos užpuolimus iš 
pelnagrobių puses? Kas liečia Amerikos Darbo’Federaciją, dar
bininkai nieko gero negali iš jos tikėtis. Juk Federacijos vadai 
Greenai ir Wollai dar krizio pradžioje 1929 m. per konferenciją 
su kapitalistais Washingtone pasižadėjo nevesti streikų delei už
darbių, ir 1930 metais jie tarnavo buržuazijai, kaip streiklau- 

ižiai prieš kovon išeinančius darbininkus.
Šitokiose tai sąlygose Amerikos darbininkai apvaikščios šie- 

:met savo tarptautinę šventę Pirmąją Gegužės, į kurios demon
stracijas dabar Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės 
Lyga mobilizuoja bedarbių ir dirbančiųjų minias. Tose demon
stracijose turi būti ir kiekvienas lietuvis darbininkas. Lietu

viškos darbininkų organizacijos turi tam išanksto ruošti savo 
^narius ir dalyvauti tarptautinėse konferencijose delei Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojimo. šiemetine Pirmoji Gegužes turi pasi
reikšti galingiausiais masiniais išstojimais, kurie paskatintų 

-plačiąsias darbo minias organizacijon ir kovon už bedarbių ap- 
dratdą ir prieš uždarbių kapojimus. Jau tūli kapitalistų gal
vočiai numato, kad dabartinis krizis gali užsitęsti dar bent pen
kis metus. Jeigu, todėl, darbininkai su komunistais priekyje ne- 
^ru.3 ir nenulenks sprandą buržuazijai, tai milionai bedarbių 

vir darbininkų per tą laiką turės atsidurti kapuose, kovon tad 
už pačią darbininkų gyvybę ir prieš žvėrišką kapitalizmo vieš- 
įatavimą! ,

Bedarbių Tarybos ir spe
cialiai bedarbių komitetai 
pergulėjimo namuose ir be
duonių eilėse turi būt suda
ryti suvienijimui bedarbių 

į Gegužės Pirmoj ir tęsimui 
kovos toliau po Gegužės 
Pirmos delei tuojautinės pa
talpos ir apdraudos bedar
biams.

. Daugiau paramos reikia 
suteikti Lygai Kovos už 
Negrų Teises Scottsboro (8 

i jaunuolių negrų darbinin
kų) byloje, suvienijant bal-J 
'tuosius ir negrus darbinin
kus prieš legališką lynčia- 
vimą tų negrų jaunuolių ir 
už dalyvavimą Pirmos Ge
gužės maršavimuose ir de
monstracijose, kuriose vi
sur turi būt iškelta reikala
vimas tuojaus paliuosuoti 

i tuos nekaltus jaunuolius.
Visos kitos darbininkų 

organizacijos — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni- * 
mas, Draugai Sovietų Są
jungos, W. I. R., I. W. O., 
Amerikos Darbo Federaci
jos lokalai ir Darbo Unijų 
Vienybės Lygos unijos ir

i or- •
ninkų visose pramonėse. a T K/kzO U1UJU

Kuomet dabar menkas pa- darbininkų fraternalės 
vasarinis sezoninis darbo ganizacijos turi būt suvie- 
pagerėjimas nuslūgo, be- nytos, o jos taipgi turi su- 
darbės didėjimas vėl tęsia- vienyti savo narius ir sim- 
si. O besočiai kapitalistai, patikus delei Gegužės Pir- 
nenorėdami panešti nei ma- mos demonstracijų, 
žiausios krizio naštos, visur ~ 
panaikina net savo menkai vlfc°s tos organi-
labdaringą bedarbių šelpi- yciJ.0S grupes-darbimn-

e _ nariai darbininkų
Gi dirbtuvėse ir kasyklo- organizacijų—turi __

se, pasinaudodami didė j an- vjGny|-a į didelį revoliucinį 
, „.c čia bedarbių armija, darb- bendro fronto judėjimą, 
nuosa-loviai vęrčia darbininkus Išvalo visi vieningai dar- 

ibuotis sutraukimui šimtų 
Karo planai taipgi varo- į tūkstančių darbininkų į gat- 

...1 smarkumu; visas ves į gerai prirengtas, at-. 
___ o„_7 _____ ____ t __  karo rengimąsis svarbiau-;sargiai suorganizuotas dė
ka protą, taisykime klaidas ir šia atkreipta prieš Sovietų imonstracijas Pirmą Gegu- 
palikime Kom: Partijos vadovy- Sąjungą, nors tuo pačiu sy- žes. 1 • • • 1 • 1 • 1 1 1 ZN • • A •

suokalbiai.
Ne, draugai darbininkai, mes 

negalime šito dasileisti. Prieš 
slaptus užpuolikus, prieš tuos 
suokalbininkus mes turime ko
voti.

O kai jie sako, buk tai Ko
munistų Partija norinti sunai
kinti bei sulaikyt “Laisvę”, o 
josios turtą pervest “Daily 
Workeriui,” aš nežinau, ar kas 
manė taip daryti ar ne. (Nie
kas to nemanė; tai piktumas 
s k 1 o k i n i nkų parsimanymas.

kai iš dirbtuvių, bedarbiai, 
nariai darbininkų masinių 

i būt su-t — . - —
Įrodo tų žmonių piktos valios —Red,) Bet, iš savo pusės, aš 
sumanymas ištraukti “Laisvę’^! šimtu nuošimčių geriau sutik

im ‘“Vilnį” iš Komunistų Par-1 čiau, kad “Laisvė” bei “V-nis” 
'tijos vadovybės, ir paskui tegul paliktų “Daily Workerio”)

’ ' ' ‘ vybė, negu kad būtų ištraukta skubiau dirbti.
iš Komunistų Partijos, vadovy
bės ir susilauktų’ tokio1 likimo, 
kaip “Naujienos” ir “Keleivis”.
Draugai, atsikreipkime į svei-

Laiškas Drg. Prūseikai
“Vilnies0 No. 94 telpa Dr.

J.. J. Kaškiaučiaus atviras juję įįe laikrąščiai irgi buvo ka- 
laiškas drg. L. Prūseikai. daisę laikomi darbininkiškais, 
Laiškas labai jautrus. Tarp ir jie išauklėti darbininkų lė

šomis; o šiandien kur jie stovi? 
Net pikčiausių reakcionierių 
laikraščiai dabar taip bjauriai

vadovauja; kaip kas nori.
Gerai, ger.bidmiejj, pažvegki- 

me į' “Naujienas” ir “Keleivi”.

Laiškas labai jautru 
kito ko jis rašo:

Iš visų margų dabartinio 
audringo laikotarpio įvykių, 
nei vienas taip didžiai manęs 
nenustebino, taip skaudžiai 
manęs neužgavo, kaip tos ne
lemtos žinios apie Jūsų, Drau-į 
ge, tokį keistą nusistatymą, I 
musų “Laisvės” ir “Vilnies” 
dienraščių ir komunistų parti
jas plotmėj...

Atsimetę iš savo laikų Ame
rikos Socialistų partijos, išėję 
prieš anuomet nustatytą jos 
liniją, žuvo, išsigimė tokie 
Spargos, Vagingai, Ruseliai... 
žuvo ir jie patys ir dalis jų 
sekėjų. Tokio pat likimo su-i 
silaukė truputį vėliau ir atsi- ’ Ue9uzPs-

mi visu

kiu imperialistai koncent-; 
ruoja militarines ir laivynų 
spėkas kolonijose, šaudo te- 

i nykščius darbininkus, suky
lančius prieš bjaurų kapita- 
llistų išnaudojimą ir plėši
mą; marinų suruoštos žudy
nės Nicaragua j yra išreiška 
Amerikos imperialistų kru- 

Minersville, po 4 n. vmųjų karo planų.
šią savaitę atsiuntė po vieną 

prenumeratą dd. M. Valilionie- 
nė, E. Norwalk, Conn., ir- M. 
Šlekienė, Gardner, Mass.

Po naują narę atsiuntė 11 kp. 
Philadelphia, Pa.; 22 kp., Mon
tello, Mass.; 23 kp., Bingham
ton, N. Y., ir 42 kp., New Ha
ven, Conn.

Reikia tikėtis, kad paskutinę 
savaitę draugės subrus darbuo
tis ir bent dalinai pataisys pir
mesni nedateklių. » Lauksime. 

LDSA. Centro Sekr.

Saulėtekis.

L D. S. A. ir ‘Dark Balso” Vajus
*

Vajus, baigiasi. Jau liko tik 
viena savaitė darbui ir dvi sa- 
vaiti iki paskelbimui vajaus pa
sekmių. Kadangi Pirmoji 
Gegužės, tai yra, paskutinė die
na musų vajaus pripuola penk
tadienį, gi šeštadienis ir sekma
dienis būna patogios dienos ga
vimui narių ir skaitytojų, tad 
atsiuntimą paskutinių vajaus 
laimėjimų nukeliam net iki 7 d.

Tiek laiko reikia, kad 
meteliai iš komunistinio judė-[tolimesnės kolonijos spėtų at- 
jimo—Liudvikai Lores, prisi- siųsti sekmadienį gautas naresprisi--siųsti sekmadienį gautas nares 
šliejėliai Soluckiai, vadai Love-'ir prenumeratas. Bet artimų 
stonai, Gitlovai t. p. Daugybę kolonijų draugės neprasižengs, 
tokių iškrypėlių matėme ir jei turėdamos progą padirbės 
ant platesnio I____
maštabo. Ypač ryškus 
Trockio pavyzdys.

komunistinio dvi dieni viršaus ir gaus dau- 
yra giau narių bei prenumeratų. 

To paties Mums| nedaro skirtumo, kada 
Trockio, kurio vardas kadaise Jūs dirbsit, bile tik į laiką at- 
taip artimai ].. figūruodavo su’ siųsit. Tikimės, kad draugės 
Lenino vardu." Jūs pats, Drau- i tai supras ir stengsis, kad mes 
ge, puikiai žiųbte; visą, tą itin .turėtume sekrjiiiigas ir tvarkias 
negarbingą' Renegatų : isioi^-1 baiį^Veg.4 « j • >'
. * 1 k /
ją...

Lietuvių komunistų tarpe ir
gi netrūksta didesnių ir, ma
žesnių renegatų ir renegatelių 
bei šiaip atsimetėlių. Artimai 
stovėdami prie musų komunis
tinių laikraščių, artimai susi
durdami su musų masėmis, 
jūs, Drauge, negalite nenuma
tyti, kokis likimas laukia to
kių iškrypėlių, pasišiaušiusių 
prieš komunistų partijos vado
vybę.

Jūs pats, Drauge, taip daug 
apie juos rašydavot, minėda
vo!, kitiems jų liūdną pavyz
dį statydavo t, jų klaidas pri- 
vedžiodavot, primokydavo!. O 
dabar... ir pats atsistojo!ant 
to paties slidaus kelio... Kaip 
tai neloginga, brangu^ Drau
ge, kaip tai rizikinga! Kokias 
netikusias, tai velka paskui sa
ve pasėkas!...

Komunistų pattijū dideles

1 > •

« tMūsų 3-čias Rajonas vis ką 
nors suranda. Draugė Krakai- 
tienė praneši), kad jau atgaivi
no arba geriau sakant' naują 
kuopą sutvėrė West Side, Chi- 
cagoje. , Lig vajaus pabaigos ti
kisi šią kuopą išauginti gana 
skaitlingą ir galimas ‘ daiktas, 
kad jos laimės dovaną už narių 
gavimą. Kuopos, kurios buvo 
kandidatės prie dovanos— turė
tų* apsižiūrėti.

Mūsų Vaj minkęs
J. Lapeikienė, Bridgewater, 

Mass., 9 naudas nares.
J. šiupąiliehė, Port Cal’bon, Pa., 

4 pr. j
J. J. Potieilė, Philadelphia, Pa., 

4 pr.
Kuopos

2 kp., W*oreėšfer, Mass., 9 
naujas nareš.

130 kp., IWhtramck, Mich.,

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

17 kp., Detroit, Mich, 5 nar.
43 kp., Cicero, Ill., ir 36 kp.,

SELTZER CITY, PA.

Susiorganizavimas — tai 
yra būtinas reikalas del 
Gegužes Pirmos! Tas turi 
išreikšti darbininkų pasiry
šimą kovoti prieš kapitalis
tus už teisę gyventi!

KAIP Aš ŽIŪRIU I 
“LAISVĘ”

Jungtinėse Valstijose, kad 
prisirengti prie karo, kad 
priversti darbininkus ba-' 
dauti ir skursti iš priežas-į 
ties algų nukapojimo, be
darbės . ir skubinimo siste- 

imos, kapitalistai su pagelba “Keleivis”

Aš atvažiavau į Ameriką 
pradėjau skaityti “Kelei- 

”, ir skaičiau iki Amerika; 
pradėjo kariauti. Karo lai
ku pradėjau skaityti “Lais- 

ivę” ir skaičiau abudu iki 
, ______ nepradėjo verkti ,

Amerikos Darbo Federaci- Kerenskio valdžios. Kada 
jos ir “socialistų” įvedė te- jis verks Kerenskio, tai aš 
roro kampanijų prieš kovin- ijj numečiau i kampų, o 
gesnius darbininkus: kalini-'“Laisvė” pasiliko mano vie- 
mas, deportavimas, muši- natinis draugas, 
mas ir lynčiavimas tęsiasi. ’ , . , .Dabar noriu pasakyti ke-

ir
Vį

i Prieš visą tai darbo m a- Jis žodžius kas link opozici
nės turi streikuoti ir kovoti jos arba sklokos. Palikite 
^Gegužės Pirmą! Streikai ir i “Laisvę” ramybėj ir nesiun- 
; demonstracijos turi būt tik- tinėkite savo purvino pa
irai suorganizuota Turi ne reiškimo “Laisvės” šėrinin- 

Jūs 
mūsų 

į bet turi būt pradžia darbi- darbininkiškam judėjimui.
“Laisvės” šėrininkas, 

G. Danish.

Numirė J. Bagužinskas.
• Balandžio 12 d. numirė , - x i • x~i . .
Bagužinskas. Velionis paliko tlk d e s e t k a i _ tūkstančių kams ir skaitytojams, 
moterį ir dvi dukteris. Velio- darbininkų, išeiti į gatves, jau padarėte žalos 
uis sirgo tik 5 dienas. !

Velionis prigulėjo prie ALD ninku kontr-atakos, pradžia1 
, LD. 226 kuopos ir buvo “Lais-1 darbininku kovos užbaigi-' 
i.vės” skaitytojas. Bet kada . b d * ;
:jau žmogus sunkiai buvo su-;
sirgęs ir negalėjo kalbėti, tai j Pirmoj vietoj reikia na-1 
davatkos pašaukė kunigą ir į- reikalingumas suda- ’ 
grūdo “blyną” jam 1 burną.! -

Darbininkai turi kovoti su .^i komitetus dirbtuvėse ir 
tais juodojo svieto mulkiais.-kasyklose, Pirmos Gegužės 
Reikia vyti laukan iš darbinin-'Komitetus, kurie galėtų pri-[ 

i kų tarpo. t v cuvuid 

laidotas 16 dieną balandžio, i 
Kunigija jo šeimyną vienok1 
aplupo ant 150 dol. , Į -■ . _ . .. - TT.-

Lai būna tam draugui len-'pemis Darbo Unijų Vieny- 
bės Lygos, kuri gali orga
nizuoti ir vadovauti darbi- 
ninkty kovas prieš algų ka- 

SKAITYKIT IR PLATIN- pojimą ir skubinimo siste
mą.

Velionis, tapo pa-jrengti ir pravesti vienos' 
dienos štreiką Gegužes Pir- į 
mą, o vėliaus patapti gru-

gva žemė ilsėtis.
M. š.

KIT “LAISVĘ”

Help The Pioneers!
Everybody who can write 
or draw for children: 
stories, plays, jingles, po
ems, jokes and riddles, 
popular science and how 
to make and do things, 
for use in Pioneer 
groups. Please send mate
rial to:

Pioneer Department 
Box 28, Station D 
. New York, N. Y.
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Puslapis Trečias

CENTRO BIURO RAPORTAS $

Rytinių Valstijų Lietuvių Komunistų Konferencijai, 
Balandžio 11 ir 12 d.

Raportuoja drg. A. Bimba
. (Tąsa)

Ateiviai Darbininkai ir

Kova prieš Oportunizmą 
Mūsų Judėjime

Biuras

1 ar--? ■ . ...............................

bendrovė atėjo ir pasiūlė, kad 
ją paimtų partija. Buvo iš
duotas finansinis raportas. Ir 
visu turtu “Laisvė” buvo pa- 

! imta. Nuo to laikę “Laisve” 
į buvo Komunistų Partijos laik- 
’ rastis. Tiktai dabar oportu
nistai bando ją išplėšti iš Ko
munistų Partijos.

Tiesa, kaip organizacijų, 
J taip ir bendrovės konstitucijo-

nas nutarė tą išradimą nupirk
ti, bet susidėjęs su kitais fab- ti, 
riį<antais, kurie vartojo seną- Į nukentėsią išradimai.

isia.s Macintosh 
!vario ištraukimo iš naugės, ir-' 
nenorėjo tas mašinas laukan iš-, 
mesti.

Inžinierius atsakė, kad jis| 
‘'.i padarė išradimą ne tam, kad j 

daiktas, kad plaukai, sykį pra-Hj8 hutų užgniaužtas, bet prak-j 
r/ii/s! įsncimi Vodn nnvg 1 Baudojftmns. Tuomet 1d- i

spalva ' Bet jhr’kantas pasiūlė antrą tiek di-! 
padarytos delei apsisaugojimo dabar daromi moksliniai tyri-! desnę sumą; bet inžinierius pa-į 
nuo reakcijos, o ne nuo Komu- nėjimai jau suteikia truputį irodč jam duris. . i

Dabar komu- vilties baltagalviams, ypač bal-1 P° ^°. lsradčjas at vyko į So-
Ivinij Smimo-Ji n; pavedė SaVO 1S- |

E3

ĮDOMUMAI
i Ar Galima Pašalint

Plauką Slinkimą?
Iki šiol buvo veik negirdėtas ■

i Dabartinis Centro Biuras1. p_ V . v . K , T'L, i aaiKtas, Kati piauKai, 
i bando pravesti Komunistų Par- i Je nėra tai įrašyta, bet tik to- žilę; paskui kada non 
tijos C K. linija tarpe lietuviu del; kad I<o«’?titucijos buvo lų savo buvusią spa

Jungtinėse Valstijose sun-i darbininkų. Jus matote iš o- 
kiosiose pramonėse ateiviai; portunistų pusės sukilimą prieš i 
darbininkai sudaro didžiumą.i Centro Biurą. < 
Plieno ir geležies industrijoje niekados tiesiog atvirai nepa-i 
58 nuoš., anglies kasyklose 62 stato klausimą.
nuoš., audimo pramonėje 62 juos rašė: ‘ ; į-”™ žv’friaVns' Tie formalu
nuoš., drabužių industrijoje 69 “Kada eina kalba apie kovai6 S ‘ ***• °. .mini išdirbvstėio 67 • v ? . 1 -V- mą pastato augsciau principo,puoš., ooos įsan oysueje o/.pries oportunizmą, nereikia i 
tiuos., rakandų 59 nuoš., alie- niekados pamiršti charakteriu-■ 
jaus 67 nuoš., ir t. t. Svetur Į C,.as pobūdis viso šiandieninio1 es 
gimusių yra daugiau kaip, 13, oportunizmo 

kryptyse: jo 
ištižimas ir

Onortunistai: nistl^ Partijos.
nistų priešai bando tas kons- tagalvėms, kurios kažin ką duo-!vleV s^un^» n1

Leninas apie' ^tumjas panaudoti savo uzma- įų, ]<ad tik jaunesnėms atrody 
1 i čio'ms, savo priešdarbininkiš- +;

1 • ... . v._____• A_____  T- J?__________

Buržuazija mėgsta i 
būk darbininkiškoj tvarkoj 

Bet ši- 
mašinas prie | tas ir (/augelis kitų pavyzdžių

išvadžio- rodo, jog darbininkiška tvarka 
Sovietuose goriau įvertina ir 
pritaiko mokslo išradimus dar
bininkų naudai, negu pelnagro- 
biai kapitalistinėse šalyse.

LIETUVIS GRABORIUS

navimo

“LAISVŲ” ELIZABETH. N. JI 
ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

į S. Mickus, 278 Second St.
V. Donav<>n. 182 First St.

R. Fipenn. 221 Second St.
1 Ir pas Sineeri.

patari

ir už

kainą,

landoj- fcauki-

tis pas:_ __

Norintieji ge

riausio

lemą

nuliūdimo va-

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

r_ j radimą naudot Sovietinei vai-j 
džiai. Su žinia Augščiausios 

Tribune Ekonominės Tarybos, jo išfadi- 
!mas buvo išbandytas vario ka
bykloje No. 14; su jo pagelba 
buvo pradėta gaminti varis ir 
misingis; ir gamyba atsiėjo 12 
procentų pigiau, negu kad su 
senomis mašinomis; produktas 
išėjo geresnis; be to, nėra nei 
dulkių nei trukšmo bedirbant, 

pirktis užsienio 
.brangių mašinų, kurios būdavo 
i pirmiaus naudojamos.

paleisdamos į kraują perdaug | Išradėjas Hans Jorde dabar 
savo sulčių; del tos priežasties i yra 55 metų amžiaus ir apsigy-

Medicale” aprašo vieną žmo
gų, kuriam trumpu laiku buvo 
nusmukę plaukai ne. tik nuo 
.gaivos, bet didelė dauguma 
plaukų 'nubyrėję it nuo antakių, 
ūsų ir viso kūno; .o likusieji vi- 

i si pražilę.
Paėmę tą žmogų tyrinėt, dak- ;.

Įtarai Sežary ir P; Lefevre: atra- įr nerel^ia 
1 j do, kad jo thyroidinės (kakli-i 

gyventojus siausvyros linijos, žaltiškai rai-lkė ryšius su darbininkų kovin-P^s) liaukos persmarkiai dirba, !-

Toleravome ištižimą ir
, Oportunizmąvisur * ir visose i , . ,
nenuosakumas,. Per visą šį laiką mes nesau-
išsisukinėjimas.; gojom savo organizacijų, prie

milionų darbininkų. Aiškus
dalykas, kad jokia kita Ko
minterno partija neturi tokios; Oportunistas, pagal savo pri- jų prisišliejo perdaug oportu-
padėties, kaip mūsų. Mes tu-įgjmtį, visados išsisukinėja nuo nistjnio ir stačiai nedarbinių-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

T ei.: So. Boston 0304- W

rime 17 skirtingų tautų darbi 
ninkus, kurie sudaro mūsų par- klausimo pastatymo, jieško pu-; praturtėjo, pralobo ir nutrau 
tiją. Kitų šalių f------ _______________ - ‘ ..........................
sudaro toj šalyj gimę darbinin- toSi tarpe viena’kitai prięšin 
kai milžiniškoje didžiumoje 
ar tai mes paimsime Angliją 
Franci ją, Vokietiją, ar kitą ko 
J-yi nors šalį.

nuosakaus ir nedvejojančio'kiško elemento. Kiti išsigimė Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

I Abaltiatnuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mano. Pas mane 
galite gauti lotus ant viaokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kuiną. _

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

; gurnu. Tie elementai kelia 
I suirutę. Jie pusiau atvirai ar- 
j ba atvirai eina prieš Komunis- 
tų Partiją. Butkus ir kompa- 

i nija stačiai eina prieš—ir dar 
’ toleruojamas mūsų organiza- 
jcijose. Yra tokių, kurie sta
čiai eina su fašistais, ir mes 
nesiimame tinkamų žingsnių 
prieš juos. Chicagoje dakta
rai Dundulis ir Bložis eina su kis ir Saintonas pastebėjo ryšį <

! demokratais, bet jie yra A.L. 
| D.L.D. nariais. Tas grūmoja 
■mūsų klasinėms organizaci
joms. Jeigu mes nepradėsi- 
jme rimtos ideologinės ir orga- 
; nizacinės kovos prieš oportu- 

istorijos. į nizmą, tai mes išsigimsime ir j žilę,

gų pažvalgų, stengdamasis 
būti sutinkančiu ir su tais ir 
su kitais, atvesdamas savo ne- 

Am.erikoje kas sutikimus prie pataisymų, prie 
. i abejonių, prie gerų ir nekal- 

Opozicijos ir išlaukinių prie- tų velijimų ir t.t. ir t.t.” 
šų prasimanymas,būk K.P. no
rinti panaikinti kalbinę spau
dą ir išvyti kalbinius darbinin
kus iš partijos, yra bjaurus me
las. Komuniątų Partija žino, 1 
kad jos rolė revoliucionizuoti 
ateivius darbininkus, o to at- 
siekimui reikalinga spauda. 
K.P. gelbsti ateivių sekcijoms 
palaikyti spaudą, kurios pa
čios nepajėgia.

Opozicija pasiduoda nacio-.Mūs^ 0L1V0 Pllnai pražūsime. Mes papildysime ■ malę spalvą. Taipo pAt pasi- j
nalistiniam šovinizmui. Ji tik- ^utonominga Socialistų Paiti- baisią ir neatleidžiamą klaidą taisė ir žmogaus sveikata abel- Į 
sijai ta skleidžia. Jos vadai J°L Viskas kas rišo mus su i jr padarysime daug žalos. Mes 
giria lietuvius ir niekina kitu Pa^tija, tai sekietoiius vei-.turime griežtai pasukti į kai-;

Taip tai Leninas apibudino 
oportunistus. Ir mes tokius 
elementus turime prieš save, 
ir jie padeda išlaukiniams 
priešams kovoti prieš partiją.

Bruožai iš Liet. Darbininkų 
Revoliucinio Judėjimo

Štai bruožai iii lietuvių dar 
'bininkų judėjimo i 
Mūsų senoji LSS. buvo pilnai pražūsime.

tautų darbininkus. Butkaus 
sekėjai jau dabar labai susi
artino su “Vienybės” fašistais, 
kas matyti iš jų išleisto ap
linkraščio.

jam buvo išsivertę viršun akys, 
drebėjo širdis ir buvo nesuval
domai susierzinę nervai. Mato
te, bloga būna ne tik tada, kai 
liaukos permažai veikia, bet ir 
tada, kada jos pasidaro perdaug 
veiklios1.

Toliaus, daktarai ^avadovs-

venęs Sovietų šalyj, kur yra 
gerbiamas; kaip labai naudin
gas mokslininkas Sovietinei me
talo pramonei.

O

tarp thyroidinių liaukų veiklu- Į 
mo ir plaukų augimo. Panau
dodami radiumo spindulius, tuo 
būdu jie sumažino veiklumą tų 
liaukų; ir per dvi savaites at
žėlė plaukai, o kurie buvo pra- 

, sugrįžo į savo tamsią nor- 
Mes papildysime’malę spalvą.

tėjas, kuris veik nieko nereiš-irę mūsų judėjimą. To reika 
kė. Kiekviena federacija sa- i Jauja klasių kovos sąlygos, 
vaips tvarkėsi. Mes dalyvavo-;
me S.P. kairiajame sparne ir . Komunistų Internacionalas ir i smarkaus 

' Ii auk iv.įkūrime Komunistų Partijos, i 
Bet • pas mus pasiliko labai!

: daug senų L.S.S. oportunisti- ■ 
nių liekanų. Rusų revoliucija

! pastūmėjo minias į kairę. L.S. i ganizavosiir organizuojasi at-j 
S susidarė L

i “Kova”, senasis” mūsų’sąjkn-’Komunistų Partijos vadovybės, 
gos organas, su atvykimu V. i “Vilnies” direktorių dauguma 
Kapsuko vedė kairiųjų liniją, i a^ra,i pasisakė, kad “Vilnis 
Jam išvažiavus, L... __ o.._
dirbo toje dvasioje. J. šūkis, “Vilnis 
Stalioraitis,

■ ras ir kiti.

• nai.
Vadinasi, galima yra pašalin

ėti žilumą ir atauginti plaukus 
ibent tokiuose atsitikimuose, kur 
Į jie būna nukentėję nuo per

veik imo thyroidin i u
Spaudos Kontrolė

Opozicija, susijungusi su iš-; “ #
laukiniais partijos priešais, or-' Atmestas Amerikoje Inžinie- 

trys frakcijos ' ėmimui mūsų laikraščių iš po ŲUS GaVO Pripazmima 
. _ .. Sovietuose 1

Draugai, mes turime dabar į 
sujungtą Komunistų Partiją. 
Seniau pas mus buvo 17 skir
tingų federacijų, 17 skirtingai' 
kalbančių kiekviename mies
te kuopų. Tos pačios partijos ; 
nariai vienoje dirbtuvėje dirb-: 
darni, nepažindavo vienas kito 
ir nesudarydavo ten organi-j 
zuotą kūną. Klasių kova rei
kalavo, kad partija būtų su
jungta, perorganizuota ir cen-j 
tralizuota. Dabar mes turi-: 
me tokią partiją. Dabar kal
biniai Biurai yra skiriami par
tijos Centralinio Komiteto 
Jie ir atsako prieš Komitetą už 1 
pravedimą linijos tarpe ta kai-: P .VJ?” pusauu* •1'Cvu“nU«vl" kontroliuoti Komunistu Tn-Iba kalbančių darbininkų. Inlu ar P,les- Mes Kontrohuot.. Komunistų In ,

kiti draugai*nepriguli partijai, o jiems. O 
J. šūkis “Vilnis” yra tąsa mūsų sąjun- 

Vidikas, Daubą- gos_organo “Kovos”, “Vilnis” 
Menševikai su i perėmė “.

Californijos inžinierius Hans i 
Jorde buvo išradęs naują būdą,! 
kaip išplaut-išplukdyt varį iš! 
rūdos, arba naugės. Panaudo- j 

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.
r-v-in------------ r~------------------------------------ ■ Į
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1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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NESIKANKINKIT SLOGOMIS
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus j trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus I 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, skaus
mas pranyks ir jūs būsite 
atgal prie darbo su nauja 
energija.

Išpildykite kuponą šian
dien be atidėliojimo.

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

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Ręcepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas 
Adresas 
M iestas

xas ir mu. ivicuocvm<n įsu i  ------- Kovos” mašinas, dau- jant tą išradimą, darbininkai
Grigaičiu ir Michelsonu nuėjo .g^bę knygų jr kitą turtą. “Vii- neturi kentėti nuo žalingų dul-
pasaulinių menševikų keliais, i nįs. pirm įsikūrimo dabartį- kių; ir yra ištraukiama iš rū-
Centristai su d. L. Pruseika I n^a^ “Vilnies” bendrovei per c[os ne 90 arba 95 procentai

___ bangų imetl2 metus gyvavo ir visųo-1 vario, kaip
likosi prišlieti prie bolševikų., buvo skaitoma partijos or-; Įntosh mašinomis, bet visi 100 i

■ Prieš mus stovėjo klausimas,; Kanu- . j procentų vario.
i kur meš eisime, su komunis-! eikime prie klausimo,. Tas jo išradimas buvo plačiai I 
tais ir viso pasaulin revoliuci- J<as darbininkų laikraščius I paskelbtas Amerikos laikraš-! 

, ...v. j-----j , ar prieš. Mes kontroliuoti. Komunistų In“ čiuose; ir tuojaus atvažiavo pas j
Centro Biurai kalbiniu vruniu Pasirinkome kelii* t kair§- Tai tei‘naci(Jna10 Antrojo Kongreso, inžinierių Jordę vienas stambuscentro niuiai Kaioimų grupių . Tiufnvin Knmn iteziai, kurie buvo priimti Le-1 « . , rnėra savistovūs. Jie yea par- bu™ Ka,su-=ls Lietuvių KoTu"' ninui dalwauiant sako ve ka •'f lkantas >r Pasiule dideliusnistų Sąjungos 10-tas suvazia- '’IUH dalyvaujant, saxo ve aą-| u- . išradimą. Bet. • i • t i i •• Vici normdiniai iv įriti laidi- ■ . ° . 1 v •

' išradėjas paklausė, kada ir kur i 
^1, fabrikantas žada pavartot nau-! kite kūną. Vaistinėse trijų dy 
prezidiu-^4^ variui gaminti. ' Fa-Į 

'brikantas atsakė, “niekados.” į

Pasirodė, kad jis norėjo išradi
mą nupirkti tik tam, kad jį 
užgniaužti, taip kad niekas ki-: 
tas negalėtų juom pasinaudbti. i 
Be to, paaiškėjo, kad ne jis vie-1

priešakyje revoliucijos kad senomis Mac-
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VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

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

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

Ifiurdvinaa, sutalsymaa, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAJTKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną, dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tui 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 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEniiiiiuiiiiiiouiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiuiiuiiMiiiuniuDuiuuiiiiinHiiiiiiiiii'uiiuiniiiniiniiiwnnnow

tijos C.K. rankose, kaipo įran- . - 
kiai tam tikram darbui. Taip! ^Lm.as’ 
yra ir su lietuvių Komunistų ■besime’ 
Centro Biuru. Partijos Cen-į 
tro Komiteto linija yra Cen-!
tro Biuro linija. Dabar iš par
tijos narių reikalaujama dau-j 
giau. Narys turi veikti, daly-: 
vauti klasių kovoje, streikuose.: 

geliui nepatiko ir jie pasitrau-; 
kė iš partijos.
. Partijoj Frakcijos Išnyko, itttnistai. Pati partija skilo.

Dabar partija, kaipo tokia} Mes buvome priešingi legalės 
yra suvienyta į vieną partiją, i partijos kūrimui. Bet kuomet 
Dabsfr ne tas, kas. seniau, ka-; Komunistų Internacionalas at- 
da konferencijose eidavo kova mete mūsų poziciją ir liepė 
tarpe atskirų frakcijų. Dabar j taisyti liniją, mes priėmėm jo- 
svarstoma, kaip pravesti par-!jo tarimą, pasidavėm jojo dis- 
tijos liniją darbininkų miniose, j ciplinai.
Frakcijų gadynė mūsų parti-i \ x 
joje praėjo. Partija baigi* Des,n,ta* L,etuv,y Komun.stij 
apsivalyti nuo oportunizmo. Suvažiavimas.
Dešiniojo pavojaus yra, bet; Lietuvių Komunistų Sąjungos 
prieš jį vedama griežta kova, dešimtas suvažiavimas, įvykęs

Nuo partijos atskilo Canno- 1919 metais, buvo didžiausios 
Pas- istorinės svarbos. Mano su- 

t----- Lovestone -oportunistai, pratimu, jisai nustatė teisingą .
Pas mus lietuvius tų sriovių liniją mūsų tyeikimo kaip or- • 
ideologinių palaikytojų buvo,; ganizacijų, taip spaudos klau-’ 
bet jie pasiliko su mumis ir simais. Visas mjūsų judėjimas RRODKIYN I AROR IVfFITM 
dabartės jie kelia galvą visi įtapo pavestas po tampria Ko-!DIU,UIU,in LIVLU1W
kartu prieš Centro Biuro va- munistų Partijos vadovybe, 
dovybę.. Todėl mūsų kova Dešinieji oportunistai užmiršta 
sunkesnė, kaip kad buvo ki- dešimto suvažiavimo tarimus 
tose kalbinėse grupėse. ir bando tą judėjimą išplėšti

Mūsų pats C.B. 
Lovstono klausimu.

apie kurį vėliau kal-'“visi Periodiniai ir kiti leidi-j 
niai, lygiAi kaip ir visi parti
jos laikraščiai ir leidiniai, pri-

Ekstra - Kairysis nukrypimas (klauso nuo partijos
Kitas svarbus mūsų judėji

me laikotarpis, tai buvo 1921 
ir 1922 metai. Istorija to ski
limo žinoma. Kai kurie iš 

Tas'dau^’mQsų Pa(^ar® kairiųjų oportu-!
*„LG-\ Mes nesuti-.
kome su partijos linija, kaip 
dabar nesutinka dešinieji opor- 

'tunistai. Pati partija skilo.

: mo kontrolės, vistiek *ar parti
ja būtų legalė ar ne legalė. 
i Nieku būdu neturi būt leista 
leidėjams savo autonomiją ne

tinkamai vartoti ir varyti poli
tiką, ne pilnai sutinkančią ^u 
partijos politika”, (p.30). Ar
ba ve antra citata: “Legalė 
spauda (laikraščiai ir kitokie 
leidiniai) turi griežtai ir pilnai 
p r i k 1 a u syti nuo bendrosios 
partijos ir nuo jos Gentro Ko
miteto. Šiuo atžvilgiu nega
lima daryti jokių nusileidi
mų”. (p. 44.) • 1

Tai 
terno 
.čh?
musų

šitokia, draugai, Komįn- 
pozicija linkui '• laikraš- 
Gi opozicija sako, kad 
laikraščiai neturi prigu

lėti partijai. Tie draugai lau
žo Kominterno taisykles, jie 
daro kelis žingsnius atgal, pa
lyginant su 1919 metų L.K.S. 
nariais.

(Daugiau bus).

R9M

no pasekė jai-trockistai. 
kiau

Partijos vadovybe.

svyravo iš Komunistų Partijos vadovy- 
Patsai bės. Literatūros Draugijos ir 

Centro Biuras tuom klausimu Darbininkių Susivienijimo 
patiekė netikusią rezoliuciją, klausimu, suvažiavimas nusta- 
Drg. Pruseika buvo prieš iš- te, kad jos veiktų griežtoj Ko- 
metimą Lovstono iš Komunistų munistų Partijos vadovybėj.
t>—t Tame suvažiavime “Laisvės”,

darbininkų įstaiga
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo
dų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

j Partijos.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-

džių. Ieškokite "Gold Medai 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

i

69HAARLEM

LAIVAKORČIŲ KAINOS J GIMTĄJA 
ŠALĮ DAUG NUPIGINTOS

Pasinaudokite bedarbės laiku žemomis laivakorčių kaino- 
■> ■ mis ir aplankykite savo namų žemę.f , .

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

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

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

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

(Re-entry) Permitus ir t. t.
Mūsų laivakorčių departmentas yra ant trečių lubų, rui
muose 325, 326, 327, ir jis yra atdaras kiekvieną dirbamą 
dieną nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro, o taipgi subatomis 

atdaras iki pietų ir nuo 7 iki 8 vakarais.

THE FIRST NATIONAL BANK
Corner Wyoming Avenue and Spruce Street 

SCRANTON, PA.

Autorizuoti Reprezentatoriai Visokią Laivą Liniją

v

A. 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, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

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

A. LUTVINAS
S. PARK SI.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 3-1045

Jūsy 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 Reti’noskopiškij Ištyrinti;

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kūne jums reikalingi.

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

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

ŠIOJE VIETOJE S
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Puslapis Ketvirtas
* ", • »

Penktad., Balandž. 24, 1931

Hans Lorbęr. Vertė J. J.

Fabrikas
Motina pritraukė jį prie savęs ir švel

niai prispaudė. Jis verkė dar labiau ir 
drebėdamas spaudė jos rankų. Tiktai po 
ilgų, švelnių motinos maldymų, jis nusira
mino. *

. — Eik gult, — tarė motina, kai jis nuti
lo.

— Tėvas užmuš tave, — perspėjo tęsda
ma.

— Mes lauksim, jo abu, — stipriai atsa
kė Feliksas.

Motina neprieštaravo.
Jie sėdėjo šalia vienas antro ir tylėjo,

Iš Bethlehem Plieno
Darbų Pragaro

(Tųsa)
Feliksas Einsidleris dažnai vaikščiodavo 

šituo keliu. Bet šiandien ant kojų jis jau- j 
tė švinines vogas. Jis negalėjo žengt nė į 
žingsnio iš miško. O be to buvo jau vėlu, --- -—v- _ ■ . . ■ - « '
taip baisiai vėlu: kad kaimuose prasidėjo kaip nuteistieji laukdami mirties sprendi- 
naktis. Feliksas nusprendė neiti namo, i mo vykdymo. Motina grūmėsi su hude- 
Jis atsirėmė i medį ir mėgino nuramint sa- į siu. _ Berniukas drebėjo vaikiška baime, 
vo susijaudinimų, galvodamas, ar apklota įžiūrėdamas ateičiai į akis. U z lango ban- 
kaip reikiant jo nugara. Och, kad taip ga- {gay0 pakris. . , v _ _
lėtu jis pasilikti visad po šituo medžiu! Jis Staiga kažkas su triukšmu eme laužtis 
įsitaisytu sau mažų urvelį, o maisto gautų {į.šonines duris Pasigirdo šlubuojančio 
gretimuos paliai kelia laukuos, juk ten pa- i žingsniai. lai buvo tėvas. Kada jis įėjo 
siliko dar keletas ropių ir žalių kopūstų, vidun, vaikas norėjo bėgt, bet motinos zvil- 
Progai pasitaikius jis galėtu maitintis gry- gsms sulaikė jį. vištoj. Ievas atlepsėjo į 
bais, žole, samanomis, gaudytų kiškius ir virtuvės vidurį ir murmtelėjo keletu keik- 
triūšius, pagal pat urvų statytų iš šaknų {smų. Po pažastimi laikė su instrumentais 
kilpas. Taip arba kitaip jis įsigyventų. Čavo jysulėlį. Motina is anksto suvokė, 
Čių gailestingi kaimo žmonės nepaliktų jo {kad J1S ve^ P^adčs sėdėti istisas savaites 
vien likimui—jie ateitų į miškų, atneštų {namuose, . palikdamas savo seimų alkti, 
jam duonos, ir sūrio, ir pora žieminių ■ ^^a mintls privertė jų sudrebėti. Felik- 
obuolių. " Is0 tėvas pavirto i visiškų niekniekį; degti-

Feliksas Einsidleris, šitokių minčių su- {P^ prarijo visas jo jėgas. Mušeikos smuk- 
jaudintas, giliai atsiduso, Bet po to jis knmkai nuskriaudė neturtingų jo seimų, 
prisiminė motinų ir su išgųsčiu atmetė vi-' Motina atsikėlė., paimti iš j’o ryšulėlį, 
sus planus. Ne! Motina, tikriausiai, nei- ■ ^.aiAai permetusi jį akimis, su giliu nepasi- 
tu pas jį į urvų. Ir jam reikėtų sėdėt vie- {tikėjimu ištiesė rankas. Jos ispurtusiose 
nam. O jeigu jis susirgtų—niekas neisvir- 
tų -jam arbatos ir nepastatytų kompresų.
Pagaliau, gal būt, jis dar numirtų?...
siauru keliu. Greitai jis priėjo mokyklos inuPesi si_kampan padėjo į baltinių krepšį.

v vv. . 1 • -r t • V • IcuflmroiiiCiAmio nlziwno rYmi-imaikštę. Ji buvo tuščia ir tamsi. Vyriausio- | 
jo mokytojo kambary buvo šviesa: ji krito . - .. .
per užuolaidų plyšius ant žemės. Feliksas r1. . PS1S 0J°> 
su išgųsčiu peršoko šviesos srovę ir smar- :u£ms._ 
kiai alsuodamas parbėgo namo.

Tyliai įėjo jis j namų. Prieš virtuvės du- ! \vaK5inuia siraimi oaiK-
ris atsidėjęs pasiklausė ar negirdėti moti- s^clai dirstelėjo jis į. motinų ir į landynes 
nos verksmo ir tėvo knarkimo. Bet virtu-i u11.s’ et is savo vietos nepajudėjo. Tas 
vėj buvo tylu; iš ten nesigirdėjo nė vieno trioklj. Jis zenge žingsnį vaiko
garso. Jis stipriai paspaudė duru rankena UPtimi.n užsimojo ant jo ranka. . Moti- 
ir įėjo vidun. ~ “ \na st.°vejQ tarp jų ir drųsim žiurėjo gir-

Motina viena sėdėjo už stalo. Vaikai jau į pkis. Gilus.motiniškas jausmas
miegojo.. Tėvas dar negrįžęs U nridavp iai anonnf 
Tikriausia jis vėl girtauja ir smaginasi, 
kad grįžęs namo gerokai paspardytų savo , •__ ^ri . --r-fi. ~ l i xT ■ v všeimų. Feliksas apsidairęs sunkiai atsidu-PcJi^o lygjstiktas stabo. Net kaus- 
so ir pagalvojo, kad visvien, ta .žiauri sce
na yra neišvengiama. • ■

Motina tuojaus pastebėjo sūnaus kelnėse! 
skylę. Jinai taip klausiamai pažiūrėjo j jį 
ir pakraipė galva. Jos akys buvo labai nu
liūdusios. Ir Feliksas pajuto krūtinėje ty- { 
kų skausmų.

— Aš iškritau iš medžio, — sakė jis. , 
Ji vėl pakrai.pė galvų ir dusliai prakvošė:; 
—Nereikia lipti taip aukštai.
— Tai mat, aš tai tik del saulės 

škino Feliksas.
Bet ji dar labiau nuliūdo.

siliko dar keletas ropių ir

akyse baimės pavidale šmėkštelėjo šiurpus 
džiaugsmas. Girtuoklis ciniškai nusikva
tojo ir sviedė ryšulėlį tiesiai į jos krūtinę. 
Ji tylomis pakėlė nuo grindų maišelį ir

Išvarvėjusiomis akimis girtuoklis per
žvelgė kambarį. Užkliudęs vaikų, žvilgs- 

; — jame blykstelėjo pykčio
I ugnis.

— Ką tu čia veiki?
Vaikas tylėjo. Tvaksinčia širdimi baik-

fineli «u Gilus motiniškas jausmas
iš ^darl^o" pridav^ Jai aPSint savo vaikų nuo 

smūgių.. Girtuoklis pirmų kartų pamatęs 
i paklusnių savo vergę taip nusiteikusia — 

{darnas jis suvokė, kad šitie neklaužados 
i pastatys prieš jį savo akis. Suvokė, kad 
{motinos akys, reiškiančios ne nusižeminan
čia laisvę, kaip nors užstos vaikų. Tas 

i jį pykino dar labiau ir jis, suspaudęs kumš
čius, puolė žmona. Feliksas, drebėdamas 
.visu kūnu, abiem rankom įsikibo stalo 
briaunos.- Jo degantis akių žvilgsnis sekė 

įtėvo kumščius. Mažoje jo krūtinėje siautė 
{audra. Jis matė kaip motina gynė jį nuo 
smūgių, o dabar ji pati šiurpunligam pavo
juj.. Kas nors turėjo atsitikti. Tėvas ga
li .vienu smūgiu užmušti motina, o paskui 
vaikus. Ir jis, vargšas Feliksas, nepama-

— paai

—• Del mūs nėra saulės. Kų tu žinai Lt* b- i .gsa£Lrev 11Ksa?> nepama- 
apie gyvenimų? Mes, biednuoliai, perdaug \V£uh uz miško, už p_ie- 
tamsūs del saulės; ji bijosi mūsų. Tu ne-į d J1 VŽnS' Ne? ,JI? .nenorėjo 
bėgsi daugiau iš namų del jos? n11?-1, 11 taiP' pat turi but gyva.

Feliksas negalėjo sakyt “taip,” bet ne-: . kruvina baisenybė: jo akyse 
pasakė ir “ne.” Nenoromis jis priėjo prie VMa’ pikta pas
stalo ir apkabino savo rankomis motinos i lausius žmones.
rankų. Ir staiga pravirko. (Tųsa bus)

ELIZABETH, N. J.

Balandžio 2 d. Tarp. Darb. Į 
Aps. 8 kp. buvo susirinkimas. I 
Draugų bei draugių susirinki
me dalyvavo vidutiniai. Or
ganizatorius, išduodamas ra-j 
portą, nusiskundė, kad šiuom 
laiku labai sunku gaut naujų ' 
narių, tokios didelės bedarbės 
laiku, nors ir visai maža mo
kestis.

TDA. Miesto Komiteto dele
gatai pranešė, kad miesto ko
mitetas veikia gerai. Daugiau
siai darbuojasi tarpe bedarbių. 
Taipgi buvo surengtas koncer
tas, kuris įvyko kovo 28 d., bet 
buvo be pasekmių, nes tą die
ną labai lijo lietus. Publikos 
visai mažai buvo susirinkę.

TDS. kuopa turėjo išrinkus 
kom., kad kreiptųsi į įvairias j 
draugijas bei orgniz. ir kliu- 
bus, su paraginimu, kad tos 
organizacijos bei jų nariai dė
tųsi prie Tarp. Darb. Aps. 8 
kuopos. Šiame susirinkime 
komisija išdavė raportą iš to 
veikimo. Komisija kvietė ir 
dvi “šventųjų” draugijas, kaip 
tai: šv. Petro ir Povilo ir šv. 
Jurgio, šiose dviejose drau
gijose matosi tie patys viršinin
kai. Eiliniai nariai, matosi, 
prijauČia TDA., o valdininkai 
griežti priešai. Komisija bu

vo palikusi Jurgio draugijai 
lapelių, tai viršininkai tuojaus 
sunaikino.

Kuopa nutarė surengti pas
kaitą, klausimu : Kokis skir
tumas tarp baltųjų ir juodvei- 
džių žmonių.

Balandžio 15 d. Bangos cho
ras turėjo antrą metinį koncer
tą. Koncertas, galima sakyti, 
pilnai nusisekė, žmonių buvo 
pilna svetainė. Programos iš
pildyme dalyvavo penki cho
rai ir Aido'Choro merginų sek
stetas; taipgi Lyros Vyrų. Cho
ras. Soloistai: A. Višniauskas 
ir M. ČesnaviČiutė.

Program^ prasidėjo su Ban
gos choru. Bangos choras jau 
ne tokis skaitlingas nariais, 
kaip kad pereitą metą buvo. 
Sudainavo dvi dainas neblo
gai, bet kitas dvi silpniau. Ma
tosi, kad dar nesusimjokinę ge
rai, nes visas naujas dainas 
dainavo. Chorą mokina O. 
Eremirfas.

Sietyno Choras iš Newarko 
daug skaitlingesnis, negu, kad 
pereitą metą buvo. Dainuoja 

I labai gerai. Chorą mokina B. 
Šalinaitė.

Pirmyn choras, iš Great 
Neck, N.Y., jaunas, dar tik 
apie penki mėn. kaip suorga
nizuotas, sudainavo peblogai. 
Chorą mokina F. Pakalniškis.

Aido choro merginų seks
tetas, po vadovyste L. B. šali- 
naitės, sudainavo labai pui
kiai. Lyros Vyrų Choras taip
gi puikiai sudainavo.

Lyros choras, iš Maspeth, 
N.Y. skaitlingas, dainuoja ge
rai. Chorą mokina E.Retikevi- 
čiutė.

A. Višniauskas, baritonas, 
puikiai sudainavo kelis kaval- 
kus solo. M. česnavičiūtė su
dainavo labai puikiai solo. 
Vėliau sudainavo M. česnavi
čiūtė ir A. Višniauskas duetą, 
susirinkusiems labai patiko jų 
duetas.

Aido choras puikiai sudai
navo kelias daineles ir užbai
goj Internacionalą. Su tuo 
punktu programą ir pabaigė.

Užbaigoj koncerto drg. An
driulis, “Vilnies” redaktorius, 
kalbėjo. Drg. Andriulis kvie
tė susirinkusius, kad paauko
tų po kiek kas išgali Paterso- 
no penkių streikerių gelbėji
mui, prieš kuriuos bosai pada
rė suokalbį, kad juos pasius
ti elektros kėdėn. Aukų su
rinkta $16 su centais.

V. K. Valeras.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
^LAISVĘ?

mes nesame susipratę darbi
ninkai. Jei mes skaitytume 
komunistinę spaudą, kaip tai 
Daily Workerj ir kitus darbi
ninkiškus laikraščius, tai ne
galėtų kvatoti iš mūs ir visoki 
dykaduoniai. Tad rengkimės 
prie darbininkų tarptautinės 
šventės — Pirmosios Gegužės. 
Demonstruokime po Komunis
tų Partijos vadovybe ir kartu 
su visais darbininkais.

Darsūniškio Vijūnas.

BETHLEHEM, Pa. — šita 
plieno, geležies ir cino meška 
(dirbtuvė) karo metu ir po 
karui bečiulbdama darbininkų 
prakaitą, taip nutuko, kad jau 
nuo pradžios pereitų metų pra
dėjo darbininkus “spjauti” 
laukan iš savo kruvinų nasrų. 
Čia darbininkams mokėjo tik 
po 33c. į valandą, tai darbiniu-! 
kai paliko taip išsunkti, kad iš; 
jų beliko tik skūra ir kaulai. ■ 
Gi kompanija pralobo, pratur-i 
tėjo, nutuko. į jjetuvjų Tautiško Namo Draugovė {

Darbininkai, kuriuos dar pa- Jungiasi prie atidarymo Tautiškoj 
liko kompanija dirbti, tai tu-į(je(ja pastangas, kad pirtnas atvira-Į 
ri atidirbti UŽ du darbininku, j me ore pasilinksminimas būtų dide-; 
O “iron foundry” darbininkai ills ir Puikus- I

v...z. I R,JS naktiniai šokiai, yra užkviesti Ijau nuo pereitų metų dilba; Kabiosios Amrliios visi nrogresvviš-1 
tik po 3 dienas į savaitę.
ir tai dar ne viskas. Pirmiau 
molderiai turėjo po pagelbi- 
ninką (helperį), o dabar jau stačiusios gegužės 30-tą turėti pa-į 
darbą padalino nuo 
ir vienas darbininkas 
pagelbininku dviem 
riams.

F.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR.

MONTELLO, MASS.

• landžio, Lietuvių svetainėj, 6835 Su-j PHILADELPHIA, PA. ♦ 
perior Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka-{ A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susu w.- 
re. Kalbės R. Mizara iš Brooklyn, kimas bus pirmadienį, 27 balandžio) 
N. Y. Taipgi dainuos A. Ž. Jau
nuolių Choras, T. RauluŠaičiūtė, B. 
Rasiliūtė ir A. K. Gailiūnas. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Komitetas.
(95-97)

Liet. Liaudies Name, 8th St. ir Fair
mount Ave., 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti.

Org. A. (laikus.
(96-98)

Bus naktiniai šokiai, yra užkviesti 
i Naujosios Anglijos visi progresyviš- i 

Bet ki chorai, dalyvaus proletmeno sporto 
mėgėjai, kurie loš įvairias geimes.

Būtų geistina, kad apiclinkės ko- 
, lonij’os, kurios nėra specialiai nusi- -

kavalku ' renffhnus, kad susilaikytų nuo ren- Į 
. c .c. * ’ gimo, o atsilankytų į Montello, nes 
----- ----- , vjiSi turės “good time.”

Renginio Komitetas.
(97-99) |

turi būt ’ vi 
molde- {

valandą ' 
o pagel-!

Molderiai gauna į 
nuo 93 iki 96 centų, 
bininkai tik po 48 centus. Dar
bininkai, taip vadinami molde
riai, per aštuonis mėnesius lie- 30:30 vai 
jo tuneliams reikmenis. Da-,‘r ' 
bar jau tą darbą pabaigė, tai ma, 
ir tie molderiai turi dirbti kai- Yra 
po pagelbininkai (helperiai) ! 
prie kitų molderių. Tokiu bū
du, kad ir visi molderiai dir
btų, tai mes, pagelbininkai, ne-1 .. . n_ , , ]V. . TZ1. ,. . . .. , .. 'dieni, 25 balandžio, Lietuvių Kliubo
gautume daugiau padirbti,. svetainėj, 3-čią vai. po pietų. Be- 
kaip 1-2 dienas į savaitę. darbių delegatai, sugrįžę iš alkanii 

' kelionės į llarrisburgą, išduos ra-
Formanai irgi dirba tik pa--portą, ką laimėjo del bedarbių ap- 

I draudos. Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukit, daug svarbaus išgirsite, 
įžanga dykai. Užsibaigus konferen
cijai, tą pačią dieną, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Kliubo svetainėj bus bankid 
tas naudai Daily Worker. Kviečiame 
visus atsilankyti ir paremti savo kla
sės spaudą. Įžanga tik 15c.

WORCESTER, MASS-
A.L.D.L.D. U-tos kuopos susirinki-: 

mas bus sekmadienį. 26 balandžio, 1 
i Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 

1. ryte. Visi nariai ateikit 
ir užsimokėk i t mokesčius, nes kny- { 

i ga “Aliejus” tuojau bus siuntinėja-1 
o ją gaus tik tie nariai, kurie. 
užsimokėję už šiuos metus.

Šekr. .1. K. Karazija.

ū

n
M

THE COLLECTED WORKS OF

Everything
Issued

A NEW EDITION

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

Ošešta-

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street
ren-

BrooklynCLEVELAND, OHIO
A.Ij.D.L.D. 22 ir 190 kuopos 

giu prakalbas trečiadieni, 29 d. ha- '

CHESTER, PA.
Bedarbių konferencija bus 

dienį, 25 balandžio, 
svetainėj, 
darbių 

; kelionės

dienini. Vieni vieną dieną, ki-i 
ti—kitą. Labai bėda ir su į- 
rankiais. Darbininkas, atėjęs { 
už kelių dienų, negali surasti, 
viedrų, špatų ir kitų įrankių. Į 
Tai verčia darbininkus bartis: 
tarpe savęs. Suprantama, iš1 
to bosams nauda, kad darbi-- 
ninkai pešasi.

Tame ir bėda su mumis, kad I

SCRANTON, PA. SCRANTON, PA
AMERIKOS LIETUVIŲ. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 

KUOPA STATO SCENOJE39-ta

Šį VEIKALĄ SULOŠ AIDO CHORAS IŠ WILKES-BARRE, PA.

WESTON FIELD SVETAINĖJE, SCRANTON, PA
ĮŽANGA 75c., VAIKAM 25c PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE

B "y <-

1 •- 1 'A

Gerbiamieji! Girdėtis daug nusiskundimų iš'mūsų publikos^s/rantoniečiai apsilei
do dailės srityje, nesurengia dailiškų pramogų. Taigi, A.L.D.L.D. 39 kuopa pasirūpi
no duoti labai gražų parengimą: stato scenoje operetę “PEP1TĄ.” Veikalas yra la
bai įdomus ir puikus. Perstato Amerikos milionierių lėbavimą Meksikoje. Ten įvyk
sta meilė, romansai ir pagaliaus vedybos amerikono su meksikonka ir jo sesers su 
meksikonu, sukilėlių vadu. Daugybė gražių dainelių, kurios išpildoma solais, duetais, 
kvartetais ir viso choro.

Syarbu paminėti, kad artistai, kurie vaidins šį veikalą, yra profesionališkai išsila
vinę ir perstatys veikalą pilnoje gyvybėje. Dainos taip pat darys malonaus įspūdžio, 
kurias gražiai sudainuos choras ir atskiri artistai. Matydami šį veikalą, užmiršite 
savo vargus ir rūpesčius, jausitės nors valandai laimingais.

Nuoširdžiai kviečiame skaitlingai atsilankyti,' . KOMITETAS.
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Penktad., Balandž. 24, 1931 Puslapis Penktas Jr

V' Bostonui ir Apielinkei 
Pranešimas

tvėrimus. Amerikos lietuviai 
darbininkai turėtų sykį ant vi
sados atsiminti, kad jie, prisi
dėdami ir remdami panašius 
komitetus savo sunkiai uždirb
tais centais, šeria Lietuvos pa- 
razitų-dykaduonių gaujas, ku
rie engua Lietuvos darbo liau
dį. Lietuvos darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai, ----- 1 

ate kviečiami į bendrą posė- j kęsdami to lietuviško parazitų 

d.*’ 10” vai. * ryte, po num. 376 | “rojaus” į visas dalis/svieto- 
W. Broadway, So. Boston,! Vilnius ;
Mass. : tuomet, kuomet Lenkijos ir

šis bendras posėdis yra šau-! Lietuvos fašistinės valdžios

rengime buš ir laifriėjimai. 
Tad visi atneškite ir laimėji
mo tikietukus. Grąžinkite ti- 
kietus ar pinigus.

Draugai ir draugės, visi da
lyvaukite šiame parengime. 
Nepamirškite, kad parengi
mas įvyks balandžio 26 d., 3 

į v*, po piet, po num. 206 Oli- 
nepa- ver st., Luzerne, Pa.

— ........  t ------ - r— , - _ . - t e Tikietus grąžinkite iki 25 d. 17—
dį, kuris įvyks balandžio 26,kėga iš to palaiminto bai §įuo adresu: M. žaldokas,

atgaus laisvę tik kes-Barre, Pa’.

Komunistų Frakcijos, ALD 
LD. VII Apskričio, LDSA. II 
Rajono, TDĄ. I Distrikto ir 
Proletanj Meno Sąjungos . II 
Apskričio Komitetų nariams. 
Vsi minėtų komitetų nariai es

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Avc., 
wood, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

9— J. Yasadaviče, 538—3rd Avc.,
Kensington, Pa. - ------- -

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., ChicagoAve •
Heights, Ill. '------- ■’

11— Anna Adomaitis, 1039—4th St., Monon
gahela, Pa,

12— John Kindcris, 439 Maplewood 
Ambridge, Pa.

13— Antanas Miliušis, P. O. Box 151, 
burg. Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 Library St., 
dock, Pa.

Old MvllUX (IO pvOvUle j A eV OcVV4 i 
kiamas prisirengimui prie pik- bus nuverstos ir įkurta darbi-
niko, kuris įvyks 6 ir 7 dieno
mis birželio, Montello, Mass.

ninku ir vargingųjų valstiečių 
valdžios, o ne kokiu kitokiu 

Biržiškos ir visų fašis-

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

VALDYBA 1931 M.:
J. Liubcrtas, 4177 Ashland 
Vice-pirm. M. A. Birsenas, 

6388 Sparta Avė.; Nutar. rašt. V. J. i 
Geraltauskas, 7715 Dayton Ave.; 

Avc., Turto rašt. J. Overaitis; 4689 Brand
on Avc.; Iždininkas A. Vegcla, 7715 

! Dayton Ave.; Iždo Globėjai: Jieva 
I Vėgėlienė ir Ona Guntaricne.

Draugijos susirinkimai įvyksta kas 
ketvirtas nedėldienis, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
Vernor Highway.

Brent-

,?:» s-
New Pirm.

JUOZAS KAVALIAUSKAS4

i

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

PHILADELPHIA, PA.

Vesta-

Brnd-

15—P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa,

Levine, 242 Penn Ave. Extension, 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, Minden, 
Va.
Cibulskis, 70-42 Link Čt., Maspeth, '
Y,

Towersdale

41 Eckert St.,

Pa.

19—J.
w.31 Public Sq., Room 47, Wil- 20—A.' Botyrlus, Box 126, Slovan, Pa.

1 ’ ’ ' 22-P. Cibulskis, 7" T KA-
i 
; 24—P. Sodeikis, 132

Youngstown, Ohio.
25— A. Delininkaičiūtė, 

falo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy 

Girardville, Pa.

29—Antanas Kubilskis, 
ter, Pa.

I 30—J. Leonaitis, 107 N. 
ton, 1)1.

. ” j 31—N. Zubrickas, 2304 
tramek, Mich.

i 32—K. Bakanauskas, 69 
Pa.

33—A. B. Shatkus, 1256 
■*• ** I Grand Rapids, Mich.

Diskusijos ir Prakalbos 
Gatvėje

Posėdį ilgiau jau negalima at- būdu.
id^ti, nes nėra laiko. Tad vi-'tinių elementų pučiamas mui- 
si1 minėtų komitetų nariai, pa-p° burbulas apie Vilniaus at- 
matę šį pranešimą, viską pa- vadavimą, tai yra vienas dide- 
dėkite į šalį ir pribūkite į šį pis blofas ir pinigų pasižvejo- 
posėdį. Taip pat be pikniko Ijimas, daugiaus niekas, 
prisirengimo, bus ir kitų rei
kalų aptarti, tai būkite visi, 
ir laiku.
ALDLD. VII Apskričio Org.;

j kaip Lenkijos fašistinė valdžia | 
'smaugia savo darbininkus ir, 
j varginguosius valstiečius, taip Ųūdu* 
i lygiai ir Lietuvos fašistinė val
džia smaugia ir žudo Lietu-[ 
vos darbininkus. Lietuvos fa- Į 

jšistinė valdžia yra nužudžius
! geriausius Lietuvos darbininkų I lyv^ e “Virinkime “ir!
; vadus, kaip tai: Požėlą, Gie- 'girdėti, kas ruošiama prieš! 
.į1’’ Gre^en^e^^, Malemedą, darbininkus. Miesto politikie-, 
, Kiastinaitę ir daug kitų. Šim- pjaį j<a(j įr jįe šaukia!
tus darbininkų n- vargingųjų [ piliečius svarstyti tą plana, i 
valstiečių fašistų valdžia su- Bet jie pasiėme svetainę, ku- r.2-Kaz. 
grūdus į kalėjimus kankina su ■ rjon įe|pa apje joo žmoniii.! 

jiaujausios mados inkviziciji-; jęa> tai susirinko tik patys po
niais įrankiais. ii
tuvos 
niaus

J. Grybas

PITTSBURGH, PA

at
Sve.

vi- 
šim-

WATERBURY, Conn.—Ba-1 
landžio 25 d. prie kareivių sto-! 
vylos įvyks prakalbos ir disku- į 
sijos, 2-rą vai. po piet. 
vieta yra West Main St.

Rengia ' Naujosios Anglijos
i Darbininkų Sąjunga
! England Workers Associa
tion). Kalbės ir komunistai 

, v , ! kalbėtojai. Daugiausia bus
apie naują planą,;

■ kuris siūloma miestą valdyti Į 
[tiesiog diktatorišku, fašistišku!
___  Čia bus išaiškinta, kai 
tas naujas planas reiškia dar-' 
bininkams, kodėl jį norima! 
pravesti ir kam jis reikalingas., 

! Visi darbininkai privalo da-'

Ar Vilniaus Darbininkams 
Būtų Geriau, Kad Lietuva 

Valdytų Vilnių?

Taip pat Lie-i 
fašistai žudytų ir Vii-' 
darbininkus, jeigu jie! 
valdytų. Todėl lietu-! 

darbininkams nėra skir-! 
kas Vilnių valdo. Tai-'

litik ieriai.

Bal. 19 d. atsibuvo prof. M. 
Biržiškos prakalbos, kurias su
rengė bendrai lietuviški fašis
tai (sandariečiai), ukrainų 
buržuazija ir lietuviški kleri- 
kalai-kunigai. Prakalbos 
sibuvo Soldiers Memorial 
tainėj. Publikos buvo su 
sais choristais apie šeši

Apie pusė buvo ukrainie
čiai, taigi prie tokio didelio 
garsinimo, kuomet visos Pitts
burgh© apielinkės. dalyvavo 
net kelių parapijų chorai ir
tų parapijų atbulakalnieriai, o!Vilnių 
irtai lietuviai sutraukė tiklviams 
apie tris šimtelius savo pase- tumo, 
kėjų, tai labai mizernas skai-igi lietuviai darbininkai būkite! 

atsargūs, nesiduokite save ap
gauti, neremkite fašistų-san- 
dariečių ir kunigų, tų lietuviš
kų makliorių. Nei vieno cen-

PATERSON, N. J.

Avc., I 
Bu f- !

Avė.

27— Motiejus Balutis, Box 24, Wilsonville. Ill. i 
Box 236, Coal Can- 1

Duquoin St., Ben-

Hewitt St., Ham-

Oak St., Easton,

Scribner Avc., I

34—Andrius Minkclis, 1’. O. Box 147, Royal- .

čius. Da reikia žinoti, kad 
dauguma ėjo pažiūrėti to “gar
saus” profesoriaus, kas jis do 
sutvėrimas, kaip jis atrodo, ku
rį labai plačiai būbnijo fašis-h 
tinę, socialfašistinė bei kleri- tiniam brudui! 
kalinė spauda. Jei ne tas būb-1 
nijimas, tai publikos gal butų į 
buvę tik pusė tiek ? Kas lie
čia Pittsburgh© fašistus-san- 
dariečius, tai tie “mizerijos” 

Mhieko didesnio vieni be pagel-
bos klerikalų negali surengti,! Pirmoji Gegužės yra darbo 
reiškia, tie laisvamaniški sak-!gmon|u vienybės, solidarumo ir

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

i Pirm. K. Yuška, 325—4th Avc., Mo- 
1 line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th St., Moline, 111.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48t.h St. & 5th 

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline, III.
Iždo globojas J. B. Julius, 48lh St.

& 5th Avė., Moline, 111.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., 

Moline, 111.

Telefonai: Bell — Oregon 5186
Keystone — Main 1417

ton; III. 
35—K. Bagdonas, 

z-kt i kin, Pa.
(New ■ 36—Ch. Vaičiūnas, 

burg, III.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— M. Tarnui leno, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville, III.
10—Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienč 

III.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner 

Ill.
43— J. Kuras, 930 Williamson St., Saginaw 

Mich.
4 1—M. Az.ukienė, P. O. Box 426, Zeigler, Ill
45— M. Savukailiene, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. 

crsville, Pa.
49'—A. Matulevičius, 46

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Mnslaveckas, 

Wilkes-Barre, P:
Januška, 

Chicago, III.
53— J. Gudisauskas, 

Pa.
54— Geo. Braknis, 

Pontiac. Mich.
I 55—Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash

ington, Pa.
I 56—V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End, Į 1057-63 Hamilton Avc. 

Wilkes-Barre, Pa. 1_____________ _____
! 57 John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran- ............. . ............

ton, Pa. 
58—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St 

Brighton. Mass.

114 N. Vine St.. Shatno-

P. O. Box 209, Harris-

P. O. Box 568, Castlo

102 E. 4th ŠL.,, West

514 Autumn Ave., Col-

1388 Andrus St., Akron,

■, P. O. Box 400, Benld,

Scotten Ave., I)o-

O. Box 21G, Min

Ten

4 Lager

69 
a. 
4046

437

222

st.
š.

ž.

Atsišaukimas į Patersono 
Apielinkės Lietuvius

Darbininkus

ir

‘Lietuviai darbininkai, jums
I Pirm.
: Pirm.
' Užrašų
; Finansų

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
(LIETUVOS SŪNŲ LR DUK

TERŲ DRAUGIJA
i

Grand Rapids, Mich.
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

Ęyck

St., N.

Empire

S. Francisco Ave., I 

Elm St., Tamaqua, ; 

Crystal Lake Dr

st.

VALDYBA 1981 METAM: 
i Pirmininkas—K. Margis, 

1323 Muskegon Avc, 
Vice-Pirmininkas—A. Kurcckas,

730 Nason St. 
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9. Box 1 17 
■ Turto Raštininkas—A. Garbanauskas,
I 1108 Elizabeth Ave.
Iždininkas—A. Daukšas,

1131 Walker 
i Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Avc. 
Gruftifltė, 1307 Davis Ave.

i Ligonių Lankytojai: 
Ig. Ručinskas, 1114 Turner 
Vilkuvienė, 718 Richmond 

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus, 
Jasaitis, A. B. Shatkus. 

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentą, 

i Salės valytojas—F. Žegunis, 
Salės pa randavote jas — 

1108 Elizabeth Ave. 
Draugijos susirinkimai
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i 51; J. TURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y,
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, LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
: Frol. rast. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
' son St.
Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

i St., West Hartford, Conn, 
ližei. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, J 74 Ashley St. 

| Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 
I 481 Hudson $t.

Draugystes susirinkimai a’csibū- 
na kas antrą ketvergą kiekvieno me- 

į nėšio, .Labor Lyceum . svetainėj, 29 
: Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
1 vai. vakare.

5.1

n

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. Gelusevičiuo, 51 Glendalo
pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St.

•ašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
rašt. J. Striplnis, 49 Sawtell Avc.

Petrauskas, 22 Merton St.
A. Baronas, 20 Faxon St.

F. Alusevičia, 18 Intervale 
Mačiulailis. 57 Arthur St. : S. 

Petravičia, 702 N. Montello St. ; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.

, Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- 
i nėšio pirmą serotlą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių

to tam klerikališkam bei fašis-[ jau žinoma, kad penki Pater-!
Jsono darbininkai, keturi, vyrai! iždo Globėjai

i ir . viena moteris, yra kaltina
mu žmogžudystėje visai nekal-i 
į tai. Jie yra karingos unijos:
nariai ir kovotojai, todėl juos: Tautiškam Name.

įpuola ir kaltina be j°-(L1ETUVOS Sūnų ir DUKTERŲ 
kio pamato sąrysyj su nuzudy-[draugystės NAUJOS VALDY- 
mu fabrikanto. Tie darbiniu-! .... ........................ ...
kai dirbo visą savo gyvenimą [ _____
Šilko audinyČiose ir buvo ak-1 pirm. A. Palubinskas 
tyviai kovose už geresnes dar-!. _, ‘ , m ji i • i Vice-pirmminkas M. Dulkienebo sąlygas. Todėl ir daroma1 u -wiivwiv; ~v 
ant jų suokalbis, kad legaliai i Prot. rašt. V. Mikalop&s, 
juos sudeginus elektros kėdė-|p.n ra.t A R(ltka<|sf" 
je arba pasodinus j kalėjimą t vine street
daugeliui metų. 'iždininkas, S. Paulenjca

Atsiminkime, draugai, Ta-j . ... . T £hase St.-.-J,,. r. • I Kasos globėjai: J. Karsonas , 43 mą Mooney, Bilhngą, Sacco ir|Tyier st.; A. Randcliunas, 98 Cha- 
Vanzetti ir daug kitų. Tą pa-ipėl St.
ii rnnšia ir rniiQii miesto tiprrm Savo susirinkimus draugyste laiko ų įuosia ir musų mieste ueips kiekvieno mėnesio antrą nedėldien , 
penkiems darbininkams val-l 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
dančioji klasė.

Ar mes, darbininkai, leisi-: 
me žudyti savo klasės drau-! 
gus? Ne, mes negalime leisti!

, , . . savo klasės draugus kovoto- 
c ai 3imn-1 jug terorizuoti, mes turime 

! protestuoti ir gelbėti mūsų! 
kovotojus. Tų draugų Gyni
mo Komitetas yra įsitikinęs, 
kad darbininkai atsakys: ša
lin mirtis nuo mūsų draugų. 
Šalin kruvinos rankos! Dar
bininkai dės visas pastangas, 
kad išgelbėti tuos kovotojus.

Pirmoji Gegužės Winnipeg, 
Kanada LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

ramentų valgytojai galutinai 
nusišpicavę.
Prof. M./Biržiška- Labai pras
tas Kalbėtojas

M. Biržiška, kaipo prof, ir 
Vilniaus atvadavimo pirm, tai 
be galo prastas kalbėt. Net; 
Pittsburgh© senis J. Baltrušai
tis yra geresnis kalbėtojas už ninkai 
tą profesorių. O kokis iš Bal- drausmes; 
trušaičio kalbėtojas, tai žino dais ją 
visi, daug aiškinti nepriseina. -

Prof. Biržiška yra vidutinio į bus

kovos diena.
šiai metais sueina lygiai 42 

metai, kaip 'viso pasaulio dar
bininkai švenčia Pirmą Gegu
žės. Visur valdančioji klasė 
deda pastangas nedaleisti dar
bininkams tą dieną tinkamai 
apvaikščioti.

Klasiniai sąmoningi darbi- 
nepaiso buržuazijos 

visais galimais bū- 
apvaikščioja.

Ir šiemet Pirmoji Gegužės 
- ------------- į mm3- švenčiama viso pasaulio 

ūgio žmogus, su ožiška barz- darbininkų. Mes, lietuviai dar- 
dute po smakru, neturi jokių į binijukai turim švęsti visi kar- 
Toratoriškų gabumų, kalba ne-[^u su vįso pasaulio 
sujudindamas, kaip pastatyta ]<aįs 
mumija, kuris pats netiki tam, r;__
ką jis į publiką kalba. Saki- bus apvaikščiojama penktadie
nių su sakiniais nesuveda, ku- n|> gegUgės 1 d 

(ris užmiršta apie ką jis kalba ke't al:k5tėj. ;..... .................. ,
ir vėla apsisukęs tą patį kalba. darbininkai parodyti savo 
Iš šalies žiūrint, tai tikrai at-įjggas ^naudotojams. Mes vi- 
rodo, kad tas profesorius sap- Lj lietuviai darbininkai priva- 
nuoja. Na ir sapaliojo tas i 
žmogus apie porą valandų tą L]J0J 
patį, neva apie Vilniaus at-Į T.a;

kad VII- žmonių vienybės, solidarumo

mes gražiuoju prašėme Tautų! 
Sąjungos, kad mums Vilnių 
pripažintų, bet Tautų Sąjunga 
Vilnių pripažino Lenkijai, o 
w ginklu mes nesitikime at
kariauti. Iškilus karui, Vil
nius pereitų dar į prastesnes! 
rankas, kokiose jis dabar yra, i 
tai da būtų blogiau, tik, žino-1 (National Miners Union) ren
iną, nepasakė, kas tos “pras-įgia puikų parengimą. Paren- 
tesnės rankos ?” Matyt, kad jis j gimas įvyks balandžio 26 d., 
turėjo mintyj darbininkų val-Į3-čia vai. po pietų, Luzerne, 
džią.. Sako, -
yra labai pavojinga, 
nas Biržiška ir visas klerika
linis bei fašistinis brudas šito 
kelio labai bijosi. Todėl jis 

.pasakė: “kad Vilnius tegul

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
. a niH« -rv. x uiuojiiioaao <

Belle Grove, Box 108? Dracut, Mass. Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St. ( 
LI. Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A.

1. 180 Concord St., Lowell, Mass. Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing-
' , ' , I ton Parkway.

973 Central St. [ Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W. 
49th St.

Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Ave. 
A.

Iždininkas F. Lukaitis, 352 Ave. C.
Ave. C. j

Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E.) 
22nd St., ir J. Laurinaitis, 348 ;

Yra lietuviika drapanų (staiga, kuri turi 
moderniikiauoius Šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coat? prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Taik
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mut

AMERICAN CLOTHING CO 
222 Manhattan Avenue

19 Union St. Lowell, Mass

Pirmoji Gegužes Winnipeg

vakare, Mar
ket aikštėj. Susirinks visų

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

I Clark PI.
! Iždininkas 
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls ;
Ave., Linden, N. J. I

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 ( 
Dayton Št.

I Iždo Globėjas P. Kalnietiene, | 
144 So. Park St.. II Iždo Globėjas 
J. Krakąuskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120; 
ninkai ir darbininkės, daly- So. Park St.

i Maršalka J. Kieeina, 259 Broadway , 
! Aušros Draugijos susirinkimai 1

Linkevičius, 121

V.

B.

Paulauskas,

Barkauskas,

228

255
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ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
i Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale
i St. i
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell j

:lomc dalyvauti' toj demonstra- >pac| kviečiame jus»,darbi- 
_ ninkai ir darbininkės, 

Lai gyvuoja tarptautinė dar- vauti- Gynimo Konferencijoj.' ---------- ---•-----1_-_. -------- t i* •• • 1 5 MJ bl II JIK1 IHtt J 
niaus nedali atvaduoti pqa------------------------------------------ ‘ Gynimo Konferencija įvyks Į įvyksta antrą ketvirtadienj kiekvie-

kovos švente ~ Pirmoji Ge- balandžio 26 d., 2:30 vai. po ■ no men., L. L. svetainėj, 269-73 i 
............| oak rUnnoAn I Second St., Elizabeth, N. J. P ra-i pietų, > po pum. 205 Paterson f1žia 8_tą val vakare.! gūžės! ‘ '

ALDU). 21 kp. Komitetas. 1st., Paterson, N. J.<
Gynimo Komitetas.

Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 
St.

Iždo Globėjai:
•, Melrose St.

D. Vetkauskas, 33 Andover St.
į Maršalka J. Pilipauskis, 19

St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą i'rodą I 

i kiekvifino mėnesio.
S. Mačiulaitis
Amas St ’ 1,1
Arnes St.
Avc.

Marša 
i Visi 
i Susi 
pa nedali kiekvieno menesio.

Petravičia, 162

Ames I

57 Arthur St.
M. Jazukeviczia, 153 

P. Krušas, 141 Sawtell

ika F. Saulenas, 20 Faxon St. 
Montello, Mass.

rinkiniai atsibūtu* paskutini

1

WILKES-BARRE, PA.
t ; Į Į_____

NAUJAUSIOS MAT)6s

SVarbus Parengimas 
Nacionalė Maihięrių Unija

“šituo keliu eiti į Pa. 
ojinga,” mat, po-l gšiame koncerte dalyvaus 

daug gabių dainininkų iš visų

Turi ‘laisvę” už T D *v3 Irtish

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

kietėjimą—kuris, žmogui pagaml- jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am-
25 centai už skrynutę. žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avehue 
(Kampus Clermont A ve nūs)

MASPETH, L. L, N. Y.; 
Telephone, Juniper 5-9796

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užralykite:

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

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

kolonijų. St. Kuzmickas, Gra- bo* now k; 
bauskas ir S. Reikauskas—iš wRrd Avė.. McKe 

v iiiiiuo Shenandoah, Pa. Jie dainuos ,Izwe"t view,'
<*taip stovi, kaip jis dabar yra, duetus ir solo. Zdaniūtėsl— IGGb6Sr 

tik reikia neužmiršti, kad mes!duetas; Kaspariūtės—vėl due- 
be Vilniaus nenurimsime. Rei-1 tas; Miškinis—solo; Davis
kia steigti visur komitetai del (juodveidis) — solo; rusiškus 
Vilniaus atvadavimo.” Kaip šokius šoks mergaitės iš Scran- 
žinoma, tie komitetai del Vii- ton. Joms vadovauja A. Va- 
niaus atvadavimo mulkina lie- nagaiciūtė. Bus ir Aido Cho- 
tuvius darbininkus, prašo iš jų ras. Klasiškus šokius Šoks Ke- 

. pinigų Vilniaus vadavimui ir miniūtės.
su tais pinigais šeria ponus 
Biržiškas ir jam panašius su- Habai plati ir įdomi, šiame pa-

Miškinis—solo;

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M./
A.P.L.A. CENTRO PTLD. KOMITETAS: 

Pirmininkai—F. ROGERS, 312 Oregon St., 
Corllas Sta., Pittsburgh, Pa.

i Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Kensington, Pa.

JlLIAUSKAS, 626 
McKees Rocks, Pa. 

Urmonas, 
West View, Pa.
G. Urbonas, 434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽvirblĮs, 3012 Bremen Ave., Brent

wood, Pa.
J. Urbonas^ 1926 Harcums Way, S. S. 

Pittsburgh, Pa.
A. P. L.‘ A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 

ANTRASAI
Kp. Sekretorius ir antrašas.
J.—Saulis* 8225 Stafford St., Corliss Sta., 

• Pittsburgh, Pa.
8—P. Sadulienė, 108 Crees St., Carnegie, 

Pa.
4—P. Grabauskas, 06 Swatara Rd., She

nandoah, Pa.
6—Mi PaVlavjęienė, 128 E. Monroe St., 

’ McAdoo, Ph.
6—M. E. Custerlen?, 19841 Benwood Ave., 

Cleveland, Ohio.

P. O.
Wood-

7 Norwich Ave.,

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

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

' Į Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati-
dare naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandenili. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PAGEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vahojimdSl kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Dehevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas J Pulnakl S-lGUO

KELRODIS: B. M. T. <Hęv.ejtariti; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
RUT subway—Išlipt »nt Išontm— Avk atntlpis: viunis' 

<troAi1w*v 'Hint »m 9'inahin# A v*%

Vardas-—.
No_______
M1C4 LttB------

r**; Fr

—Street or Aventie
—, State--------------

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
. Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

demiškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, batarejos, mag
netai, pradetoįai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. KlasČs dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai., 

numuSSme pilno mechaniftko kursoAtsižvelgiant į bedarbę,'. mes numuBSme pil— -----
kainą nuo $75 iki $50 

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

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

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

Kaip matote, tai programa
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VIETINES ŽINIOS
20 Žmonių Sužeista 
Viršutinio Trūkio Nelaimėj 
New Yorko Apielinkėje

Iš Kriaučių Lygos 54 Skyr. 
Susirinkimo

MM* >4

Penktad., Balandž. 24, 1931

Pereitą trečiadienį 
Prospect Place stoties viršuti 
nis trūkis prisipildė taip 
tai dūmais, kad spėjus 
įvažiuoti į stotį, žmonės 
mušti langus ir lįsti pro 
lauk. Apie 20 žmonių 
pjaustė stiklais ir kitokiais bū
dais susižeidė. Tačiaus pavo
jingai sužeistų nebuvo. Sun
kiausiai tapo sužeistas devynių 
metų berniukas B. Mulham, 
kuris tuo tarpu ėjo Prospect 
PI. ir ant jo 
sunki geležis, 
tas į ligoninę.

Patyrinėjus 
mės, sakoma, kad vaikai buvę 
numetę ant bėgių geležį, kuri 
užvažiavus trūkiui susisiekė 
elektrikine (gyvąją”) rele 
perdavė elektrą į trūkį.

giečiai Didele Didžiuma
Balsų Pasisakė už Komunis-

Kontrolę ant
“Laisvės” ir

d. buvo kriau

Šį Vakarą Masinės 
Protesto Prakalbos

: Balandžio 20
• |čių 54-to Skyriaus Amalgamei- 

tų Unijos Lygos susirinkimas, 
i Susirinkimas buvo gana skait
lingas ir daug reikalų disku- 
savo, kaip veikti Amalgameitų 
reakcijinėje unijoje.

Buvo pranešta, kad New 
Yorko Amalgameitai kairieji 
atsidarė savo centrą po num. 
83 East 10th St. Ten laikomi 
dirbtuvių komitetų susirinki
mai ir lokalų frakcijiniai susi
rinkimai. Prisirengimo orga- 
nizuotei darbas varomas visais 
garais, kad išjudinus kriau- 
čius į kovas už pagerinimą sa
vo būvio.

Mūsų lokalo situacija buvo 
paliesta ir diskusuota gana 
plačia papėde. Nes ne tik 

;New Yorko kriaučiai sunkias 
gyvenimo sąlygas turi, bet lie
tuviai kriaučiai Brooklyne dar 

i bjauresnėmis sąlygomis dirba,Penktadienio vakarą,
24 d., St. Luke s Hall, 125 W. ,n u kitataučiai darbininkai.
130th St., New Yorke, Tarp-' Tn hlno.n nnc mus 
tautinio Darbininkų Apsigyni-;
mo New Yorko Distriktas ren- a,iicvviv<wvt
gia dideles protesto prakal-1 j^ėlė reikalą sekcijų (skyrių) 
bas pries pietinių valstijų n neva sutvarkymo, kad tuom 
Paterson, N. J., kraugerius, pagerinti kriaučių būvį; o ge- 
kune neteisingai nuteisė mir- rjausiai tą padaryti, tai, sako, 
tin 14 darbininkų kovotojų uz perorganizuoti lokalo pildomą- 
visuomenės reikalus. jj komitetą sekcijiniais pa-

šiose prakalbose kalbės R. ! grindais.
B. Moore, W. L. Patterson ir j Tai yra humbugas, o dau-
C. A. Hathaway. giau niekas! Tai kėlimas sa-

x Visų New YTnjko ir apielin- vo politikieriško kromelio
kių darbininkų pareiga yra prieš kriaučių akis, nudavimas, 
skaitlingai nueiti į tas prakal- būk jie esą irgi kovotojai už 
bas ir prisidėti su savo balsu;
prie išgelbėjimo tų draugų.

Tą blogą padėtį pas mus 
ypatingai pasimojo dešinieji 
išnaudoti savajai politikai. Jie

Devynių Maisto Markely 
Darbininkai Streikuoja

sės arba nestotų prieš ją. Tad 
mes turime pasisakyti, kur sto
vime. Ar mes sutinkame ta
me klausime su K. P. ar stoja
me prieš ją?

Keli “suprato,” būk čia esą į 
• Bimbos “skymas,” daugiau I 

niekas.
Po diskusijų tapo perskaity

ta trumpa rezoliucija, kuri 
’ skamba sekamai:

“Laikytame kriaučių Lygos 
’ susirinkime balandžio 20 d., 

1931 metų, pareiškiame, kad 
mes šimtu nuošimčių stovime i 
su Ajnerikos Kom. Partijos ve-j 
damomis kovomis šioje šalyje. 
Taip pat mes pilnai užgiriame 
K. P. užimtą poziciją kontro
liuoti dienraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį.”

“Mes šaukiame visus susi
pratusius darbininkus stovėti 
su Kom. Partija visose jos ve
damose kovose.”

Už rezoliuciją balasavo 27, 
o prieš tik 7.

Tas parodo, kad Brooklyno 
klasiniai susipratę kriaučiai 
milžiniška didžiuma stovi, 
idant Kom. Partija besąlygi
niai kontroliuotų mūsų spau
dą.

Ratelninkai manė, kad, ki
lus vaidams, jiems bus proga 
lygiečių eiles demoralizuoti, 
bet labai apsiriko! Kurie 
draugai dar balsavo prieš, ti
kimasi, toliau pamatys klaidą 
padarę ir ją pataisys savo dar
bu.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

J Visus Partijos Narius 
Ir Simpatikus

Kas turite automobilius, 
trokus ir motorinius dvira
čius, esate prašomi 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 raportu okit Bend
ro Fronto Komitetui:
16 West 21st St., New York, 
Tel.: Chelsea 3-0962.

('93<r02j

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA f o r n i š i uotas 

kambarys. Yra visi parankamai ir
Įtaisymai. Kreipkitės po No. 327 
Rodney St., Apartment 3, Brooklyn, 
N. Y. (97-99)

PASIRANDAVOJA East New Yorke 
kambarys, garu apšildomas, šviesus 

ir švariai užlaikomas. Esant reika
lui, valgį irgi pagamina. Matyt ga
lima bile laiku. Kreipkitės po No. 
543 Drew Ave., ant pirmo floro, 
Brooklyn, N. Y.

(96-98)

J. Orelis.

Dalyvaukite Mokykloje 
Sekantį Nedėldienį

PARDAVIMAI
PARSIDUODA St. Bernard šuo, 33 

colių augščio, 10 mėnesių senumo.
Kreipkitės po No. 195 Ferry St.,
Newark, N. J. (96-97)

Propagandos ir lavinimosi : REAL ESTATE: Namai, Žeme 
mokykla įvyks sekantį nedėl
dienį, balandžio 26 d.,. “Lais
vės” svetainėj. Pradžia 10 
vai. ryto. Drg. Abekas duos 
svarbią prelekciją temoje 
“Naujas karas—galimybės ir 
galimos pasėkos.”

Visi, kurie iki šioj) lankėte 
mokyklą, nepamirškit^ atsilan
kyti sekantį nedėldienį. Bū
kite laiku. Taipgi gali ateiti 
ir pašaliniai prėlekcijos ir dis
kusijų pasiklausyti.

Mokyklos Komisija.
(97-98)

PARSIDUODA gera farma, 200 ak
rų žemės, pusė dirbamos, puse ga

nyklos ir miško, ant kranto Pere 
Marquette upės, 1 mailč nuo mies
čiuko. Žemė gera, taipgi visi trio- 
bėsiai, visa reikalinga naujausios ma
dos mašinerija. Parsiduoda su gyvu- . 
liais. Pardavimo priežastis—suirutė į 
šeimininiam gyvenime. Del plates
nių informacijų rašykit sekamu ad- i 
resu: P. Skeberdis, R 1, Box 3, 1 
Custer, Mich. į

(91-98) ;

PARSIDUODA NAMAS
Didelė Nuolaida

Labai gera proga pirkti 6-šių kam
barių atskirą namą, ant ištaisytos 
gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan
gai nuo audros ir “pulley screens,” 
tik 5 minutas reikia eiti į transpor- 
tacijos linijas. Visi asesmentai Už
mokėti. Vieta: 104-43—91st Avė. 
Richmond Hill, N. Y. Telefdhas, 
Virginia 7-1506. (85-99)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Telephone, Stagg 2-9910LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

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

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

New York, N. Y.
71-98

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ D1RFKTORIUR

Ifthalzarnuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vesedijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus į va 4b 
riomis spalvo- 

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

A

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

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį Jaunuolių 
Orkestros Balius su Koncerh’

Ateinančio] nedėlioj, baland. 
26, “Laisvės” svetainėj, įvyks 
Liet. Jaunuolių Orkestros, vado
vaujamos J. Baltrukevičiaus, ba
lius su koncertine programa. 
Pradžia 5 vai. Programa pra
sidės lygiai 6 v. v. Programą

Marketų bosai ir Amerikos 
Darbo Federacijos reakciniai 
vadai išgavo indžionkšinus, 
kuriais draudžia streikieriams 
pikietuoti. Pasekme tų in- 
džionkšinų jau apie šimtą 
streikierių areštavo pikieto li
nijose ir daugelį sunkiai nu
baudė. Tuo tarpu Amerikos 
Darbo Federacijos vadai siun
čia savo narius skebauti į strei
ko apimtus marketus.

Nepaisant visų sunkumų ir 
žiaurių persekiojimų, streikuo
janti darbininkai laikosi vieny
bėj ir kovoja už laimėjimą 
streiko.

Visiems Lietuvių 
Darbininkų Chorams

Sekantį šeštadienį, 
džio 25 d., 4-tą vai. po pietų, 
po num. 131 W. 28th St., New 
Yorke, Tarptautinės Darbinin
kiškų Chorų Federacijos susi
rinkimas. Visi lietuvių darb. 
chorų atstovai būtinai daly
vaukite, nes turime visą eilę 
labai svarbių dalykų aptarti.

Prakalbos Sveikatos 
Klausimu

Sveiki ir nesijaučią 
sveikatoje, seni ir jauni, visi 
prašomi į Sveikatos Kultūros 
Draugijos prakalbas, kurios 
įvyks trečiadienį, balandžio 
29 d., 7:30'val. vakare, ‘‘Lais
vės” svetainėj.

Kalbės sveikatos klausimu 
garsus natūralistas ir žinovas 
žmonijos nesveikatų priežas
čių, tai daktaras C. Yourman. 
Taipgi kalbės du lietuvių kal
ba kalbėtojai. Kalbėtojai at
sakinės į visokius klausimus. 
Prie to bus rodomos įvairios 
gimnastikos.

įžanga dykai!
Rengėjai.

kriaučių reikalus; o tikrenybė
je jau pamatiniai sekcijinis or
ganizavimasis1 suskaldo darbi
ninkų vienybę, kaipo tokią.

Tie politikieriai, žinoma, rū
pinasi tik amatninkais, o ne 
paprastais darbininkais.

Šiandien kriaučių industri-
Maisto Darbininkų Industri-j joje yra darbas taip sudalin- 

nė Unija šiuo tarpu veda de- tas, kad geru kriaučium jau 
vynis maisto darbininkų strei- skaitomas pasimokinęs porą 
kus New Yorke ir Brooklyne. i trejetą savaičių, žiponas da

lijas į 46 skyrius; tai nuo kiek
vieno skyriaus reikėtų po du 
žmones dėti; tad lokalo pildo
moji taryba būtu iš 92 žmo
nių. Bet to dešinieji nenori. 
Jie nori, kad taryba susidėtų
tik iš svarbiųjų sekcijų, kaip į išpildyt visa orkestrą, sekste
tai, rankinių kriaučių, prosi- tas, kvartetas, armonistas; dai- 
ninku ir opereitorių. O kurjnuos Lillian Kavaliauskaite, 
smulkius darbus dirba didelė; Šokiams grieš puiki orkestrą, 
didžiuma darbininku, tai tuds ■ 
ignoruoti. Mat, dešiniųjų su-! 
pratimu, tie nesą mechanikai, i 

Lokalo pildomasis komitetas' 
iki dabar susidėjo ne iš sekei-į 
jų, bet iš kovotojų, kurie ly-i

Reng.

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Užsimušė Nukritęs Nuo 
Keltuvo

NEW YORK.— Child’s 
giai gina visų reikalus, o ne|va^ykl°s darbininkas Go- 
kurios vienos bei kitos sekei-’gal, 30 m. amžiaus, manė, 
jos. Toks komitetas turėtų ir!kad tai laiptai, bet būta kel- 
ateityje tik būti, kuris gins jtuvo skylės. Žengė ir nusi- 
darbininkų reikalus, o ne.sek-'i . , , , ,cijos, kaip kokios profesijos. I ei^° skiepą nuo penk-

Darbo kainų (preisų) nusta-'^0 HUgsto. Ant vietos užsi- 
tyme dešinieji ir didelę nely- mušė.
gybę padarė: mažesnių darbų | —-------------------- -----------—
tai taip sumažino vertę, kad 
žmogus dirbdamas sau gyveni
mo nepasidarys; o pamušikai, 
apkirpikai, apatiniai ir “buš- 
leriai” įsikėlė vidutines darbo 
kainas. Kodėl toji nelygybė? 
Jeigu tvarkyti “preisus,” tai 
visiems reikėjo sutvarkyti, kad 
galėtų kiekvienas gyvenimą 
užsidirbt. Labai prasti lygin
tojai tie mūsų dešinieji. . .

Po visų tų reikalų, paimta 
apsvarstyt mūsų darbininkiš
kos spaudos klausimas. Buvo 
gana karštu ginčų ir išmetinė
jimų, kad Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biuras pats 
išpūtęs burbulą tos sklokos, 
nors sklokininkai visi kaip 
vienas einą su Komunistų Par
tija, tik nesutinką su L. C. 
Biuro koliojančia taktika.

Kiti nurodinėjo, kad mes, 
lygiečiai, esame K. P. pagelbi- 
ne vienetą darbo unijoje ir po 
Partijos direktyvomis iki šiam 
laikui veikėme, ir čia pat mū^ 
sų lokale. Dabar K. P. griež
tai ima komunistinius darbi
ninkų laikraščius sava kontro- 
lėn, kad kovose tie laikraščiai 
nepabėgtų nuo darbininkų kla-

cnsxwj
NAUJA LIETUVIŠKA

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Balvočiute,
♦ Josephine Tukiene.

Savininkės
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Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

Man garbingai* su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negales įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad 1/ 
seniausi būtu jūsų narnoj, prie iūsu lancrų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit® naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 

.įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.
• Tie prietaisai langų Negadina. Prisisuka su 

mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 

• yra auksinė proga padaryti pinigų) pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti.
nėjimui., kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

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

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

Telephone, Mitchell 2-2554

' MOT. LAUKUS .Fotografas

■ V’- ;wouy
^Geriausia StutįjįjH Ptf^yMync.' ' Ateikit Peruttkrmti

taip pat tunme žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės TeL, Greenpoint 9-2017-2360-3514
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45e

Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

Window Lock 
kad niekas per jį

J
Sumi-

Kundroto aptieka yra didžiausia (r seniausia vaistini?. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės Šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

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