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Muštynės Alytaus 
Bažnyčios Šventoriuje

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

I«e:*»a Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

“Liet. Žinios” bal. 13 d. 
laidoj praneša:

Vakar Alytaus bažnyčioj 
po pamaldų kun. Paulaus- jqq 

kas paskelbė, kad žmonės iš Į _ ___
bažnyčios dar nesiskirstytų, 
nes būsiąs perskaitytas vie
nas raštas.

Tuojau bažnyčios tarnai 
ant bažn. laiptų pastatė 
staliuką, ant kurio užšokęs 
Kun. Paulauskas pradėjo 
skaityti K. A. K. instrukci-

sta- 
ap- 
su-

sti

Suf ašistėję Sklokininkai Išardė Paterson® Komu
nistu Prakalbas; Pasipiktinę Darbininkai 

Stoja j Partija

JAMAICOJ GOVĖDA ŠAU
KĖ NULYNčIUOT 

NEGRĄ
N. Y. POLIO JA TERORIZAVO ŠIMTUS j ?40KAi° PASKOLOS IŠ 

DEMONSTRAVUSIU UŽ PAUUOSA-i VAK”.cnkijos 
W devynių NEGRU jaunuoliu 

-------------------- t Už tą paskolą Lenkai žada
Pirmoji Gegužės Bus Milžiniški Baltyjij ir Negru Darbo Mi- pagerinti ir tvirtoviškai su- 

niy Išstojimai, Reikalaujanti Tuojaus Paliuosuoti Tuos
Nekaltai Martin Nuswktus Negrus Jaunuolius; Geguži- selžkelių linijas, kurias 
niai Prisirengimai Eina Visoje Amerikoje . Lenkija naudos daugiausia

_____ ' karo tikslams. Lenkų val- 
masčmis susirinkti Pirmo-i džia užtikrina Prancūzams 
joj Gegužės, 12:30 vai. po (paskolą, užstatydama jiems 
pietų, j Madison Sąuarą, kitus savo gelžkelius, taipo 
New Yorke, Madison Ave. pat Įvairias kasyklas ir ki-. 
ir 23rd St., ir po demonstra-j tokius gamtos turtus, 
ei jai ant vietos, maršuot į j __________
Union Square 4 vai. vakare, i ■ • • ir

Bedarbiai Kovoja su

BROOKLYN, N. Y.—Bal
tųjų goveda Jahnaicoj apspi
to negrą darbininką J. 
Chestnuta, šaukdami: “Duo-“visus žydus,” turėdamas 

mintyje vietinį Komunistų 
Partijos atstovą d. David 
Gordon ir da porą draugų. 
Gi John Dulkis šaukė, kad

■ čia yra “mitingas lietuvių, 
o ne žydų ir lenkų ir todėl 

i visus svetimtaučius turime 
! išvyti laukan.”
I Buvo viena išeitis: fiziš- 
į kai muštis su galutinai su- 
i fašistėjusiais sklokininkais, 
Įarba išeiti į kitą svetainę.
■ Pasirinkta antrasis kelias. 
(Būrelis klasiniai sąmoningų 
darbininkų susirinko kitur 
ir apkalbėjo vietos judėji
mo . reikalus. Drg. Bimba 
ir d. Gordon trumpai kalbė
jo. Į partiją įstojo 5 nau
ji nariai (pirmiau tebuvo 
vienas). Vadinasi, susidarė ’ 
grupė draugų, kurie supra
to, jog su tais sufašistėju-

John Dutkus. Brooklyniš- siais elementais reikia rim- 
kis Zajankauskas lakstė po tai kovoti. Aiškus dalykas, 
svetainę ir norėjo sukelti kąd tie, kurie suardė Ko

munistų Partijos susirinki
mą, i

PATERSON, N. J.— Bal. 
25 d., pereitą šeštadienį, 
čionai Komunistų Partijos 
lietuvių frakcija turėjo su
rengus prakalbas. Kalbėto
jais buvo dd. Bimba ir Da
vid Gordon. Galutinai sufa- 
šistėjus skloka prieš prakal
bas atlaikė susirinkimą ir 
nutarė komunistų masmi- 

;tingą išardyti. Jiems pagel- 
. bon pribuvo desėtkas sklo- 
; kininkų atvykę iš Brookly- 
ino po vadovybe Zajankaus- 
ko, Kreivėno ir Kuodžio.

Susidarė šaika iš kokio 
idesėtko žmonių ir pradėjo 
i rėkti, neleisdami susirinki-

Policija išgelbėjo juėduką 
nuo gaujos. Mat, baltieji 

buvoti užkabinę tą 
<ada . is gynėsi, tai 
jo rėkt, būk jisai 
” viena balta t. v

patriotai 
negrą, o 
jie prade 
“užpuolęs 
ra ir penkias su juom
vusias mbteris...

vy NEW YORK.—Pirmosios
bu-Į Gegužės demonstracija bus 

j svarbiausias darbininkų 
masinis išstojimas, reika
laujantis paliuosuot aštuo-

Klausytojai tuojau pasi
dalijo į dvi dalis ir vieni no
rėjo kun. Paulauskui leisti 
kalbėti, kiti neleisti. Pir
miausia kilo didelis triukš
mas, o paskui ir muštynės.

Kun. Paulauskas nuo 
liuko buvo nuverstas, 
stumdytas ir purvuose 
voliotas.

Yra daug apdraskytų, 
plėšytais rūbais ir tt.

7 žmonės policijos suimti

Kliubas ar 
Paleistuvystės Namai

Jau senai yrą žinoma,, mą pradėti. Triukšmą kėlė 
kad Kauno Romuva yra ne i vietiniai ALDLD. kuopos 
kas kita, kaip karininkų pa-! nariai Kindaras, Prapiestis, 
leistuvystės namai. Dabar 
“Žemaičių balsas” rašo, kad 
Telšių “inteligentų kliubas” 
—tai vieta, kur “legalizuo
tas ištvirkimas,” būtent tas 
kliubas tai paprastos paleis
tuvystės narnas.

Naudojama Ndegališ- -gį-Jj
tos Deportavimo 

Metodos
# ------------------

WASHINGTON.— Meto-i

Vergų Valdovas

NAUMIESTIS.—Kunigas 
Visgirdas “senelių prieglau
dos” skraiste dangstydama- 
sis liko tikru vergų valdo
vu. Bedarbei siaučiant sun
ku senesniam darbininkui 
ar kaimo biedniokui gaut• 
apmokamą darbą. Tuo pa- į 

sinaudojo kunigas Visgir
das ir į “senelių prieglaudą” 
priimtus varo dirbt lauko 
darbus, už kuriuos nieko ne

John Dulkis, Sakatauskas, 
Strumyla, Ragauskas, Šaliai 
ir Pijus Gilius, ir fašistas 
SLA. kuopos sekretorius

muštynes.
Nesenai atėjęs nuo tauti

ninku Sakatauskas rėkė, laukan iš darbininkiškų or-'V « 7 *

kad reikia išmesti laukan ganizacijų.

dos, kuriomis Jungtin. Val
stijų valdžia veda savo 
bjaurią kampaniją prieš 
ateivius darbininkus, yra 
nelegališkos ir prieš šalies 
konstituciją. r~ _ 
savo raporte net paties 
Hooverio paskirta komisija

nusmerkti numarint elekt
ros kėdėj e liepos 10 d.—De- 

į vintam jų, keturiolikos me
tų berniukui, gręsia toks 
pat nuosprendis.

1 New Yorko ir apielinkės, 
taip ir kitų miestų negrai ir 
baltieji darbininkai yra pa
siryžę taip galingai ir gręs- 
mingai demonstruoti ir pro- 

' testuoti Pirmojoj Gegužės,

Visoje šalyje Prisirengimai 
Prie Pirmosios Gegužės
Pereito penktadienio va

kare įvykusioj Didžiojo! 
New Yorko bendro fronto | 
k o n f e r en ei j o j p r i si r en gi m u i

Policija Vokietijoj
BERLYNAS.— Penkta- 

cw Aumv mvxxmxv xxvxxvm vja parlamento
pn7 Ph-mosVos GeguIėT da- namo !vVko susikirtimas 
lyvavo 700 negrų ir baltųjų tarp bedarbių ir policijos, 
delegatų nuo šimtų darbi- Policija buožėmis mušė be- 
ninkiškų organizacijų. i darbius, o bedarbiai akme- 

išdeginti gyvybę iš tų devy- Pirm desėtko dienų, Pa- nimis svaidė į policiją. Ne- 
nių nekaltų negrų jaunuo- tersone, N. J., buvo atlaiky- mažai bedarbių tapo suareš- 

prirengimo tuota.
vo pusės, ne tiktai pietinėse i konferencija su 25 delega-! Pereita ketvirtadienį va. 
valstijose, bet ,r New Yor-, tais nuo 18 darbininkiškų ,k sįOntaniškai ' vyko 
ke ir kitur siaurinėse ir va-; organizacijų. Apgynimas mot’ (iarbininkiu demon- 
1 1 1 "Į *,, , Į .* Al ] . <• j *1* * 1* "jstracija pietinėj Berlyno da-
kon budeliams, kurie Alaba- mų penkių streikierių, kaip j reakcinę BrueningP 

.. ........ x ir dejonių negrų darbinin- va$žia Polcija sumušg || 
suareštavo keletą moterų.

Tą pripažino j kad buržuazija neišdrįstų

>ių laiuijos susiimKi- tyrjnejimųi įstatymu pildys H R f
Eurčs būt prašalinti mo irJvybdymo. Tuo pačiu Bet kdPltallstdl.> ls -a‘ta Gegužines

i o rl n vhi va i Izi o Im V O

i

Mainierių Šeimynos Badauja: Kūdikiai
Neturi Pieno, Motinos Maitinasi Žole

PITTSBURGH, Pa.— Ba-| legatus į distrikto konven- 
daujančių Avella mainierių ei ją, kuri įvyks gegužės 23 
maršavimai ir reikalavimai —24 dd., Pittsburgh, Pa. 
tuojautinės pašalpos bedar-'__________

■ biams privertė vakarinės

l sykiu, kada raportas buvo 
patiektas, tos komisijos pir
mininkas Wickersham, kal
bėdamas ■ ^Cincinnati mieste, 
delei piktadarysčių padidė
jimo kajtino valdininkus 
laužyme įstatymų.

Raporte nurodoma, kad 
tūkstančiai sveturgimių 
darbininkįi tapo nelegališ- 
kai suareštuoti be warran- 
tų ir išdeportuoti be tinka
mo ištyrinėjimo; 100,000 
imigrantų, kurie bandė at
vykti į šią šalį pas savo gi-

stracija pietinėj Berlyno da

TJemš kurie nelljėJaS-! Penn^'lvanij°8t. , kaPitalįs 1̂ Anglijos. Darbininkę
ti teduoda tik vandenį i1-: anie'bado'padė’ti toTsritv Delegacija Sovietu Sąjungon minos, buvo nelegaliai neį- 
bulves. Be to, kunigas Vis-, vienas Pittsburgho kapita; -------- įleisti įvažiuoti. _
girdas dar iš stojančių HstiniS laikraštis rašo: į T ONDONA^_
“prieglaudon” reikalauja, “Maži vaikučiai basi hė- ! n U \ • •kad iie iam atiduotu turi-' • . Z1 vaiKuciai vDasi Dc i delegatai, Kuriuos Kad jie jam. atiduotų tuu g10ja. jle neturi ceverykų;A i-- dirbtuvių darbi

y mus centus ir atsineštų pa- nno nerpito rudens Motinos - i -0S cil^btuvlLl .J.01 * naivėle ir anklode Tokiu A ? i 1 ren^ Motino_^lunkai, pereitą savaitę įske- gniveię ir anKiodę. -tokiu.band0 palaikyti savo spe-ų- n • anv:pb Qainno-n dq 
būdu kunigas Visgirdas pa-,ka ir maitinti savo pienu 0 A į etų ~5JU <
liVn Hhrn vovmi voidnvn , . t. Piei,u lyvauti Pirmos Gegužes ap-nko tikru veigų valdovu,,kūdikius, pačios.maitinda- 
kurie ne tik jo laukus “už,mOsios karvažolėmis, kurių 
pilvą” apdirba, bet dar ir pasirenka pakalnėse. Per j 
paskutinius centus verčia- kiek mėnesių mažyčiai vai- 
mi atiduot kunigui Visgir- kučiai jau neturi pieno.

! “Tuojaus reikalinga dra-
-7 777-z i, i bužių delei vaikų visokio i

Muitų Politika [amžiaus, nuo 2 iki 14 metų
Fašistų vyriausybė pake-; amžiaus; reikalinga čevery-

vaikščiojime. Jie iškeliavo 
Sovietų laivu “Kooperativ.”

BIJOMASI DIDELIO SU
KILIMO KUBOJE

HAVANA, Kuba.— Čia
vyiidUByuc , X vxxx«xxxx&cx wx j o-inklnntn sukilimo

lė muitus cukrui ir sumaži- kų, pančiakų, apatinių ir. bijomasi ginkluoto su 
no muitus įvairiems 
kraštų vaisiams.

□dzi- p.ai iv x« BU, XX I prieš diktatoriaus prez. Macha-
Šiltų į viršutinių drabužių deleivaldžią. Su kankinimais

Cukrų mergaičių ir vaikų. Reika- 
biednuomenė vartoja vieton Hnga drabužių delėi mote- 
pieno; o šiltų kraštų vaisius fJL •; .Mažai moterų tegali 
vartoja turtingieji gyvento- išeiti iš stubos, nes jos ne- 

_ Vadinas ir ' 
muitų politika rodo, kad fa- spengti, 
šistų valdžia tai turtingųjų 
klesų valdžia.

jų sluogsniai. Vadinas ir

♦

Extra Clevelandiečiams!
Drg. R. Mizara 

svarbiais klausiniais 
dienio vakare, 29 d. 
džio, Lietuvių Svet.
koncertinė programa. Atsi
lankykite visi j šias svar
bias prakalbas.

kalbės 
trečia- 
balan-

Bus

B.

turi užtektinai drabužių ap-

Reakcinių vadų kontro
liuojama United Mine Wor
kers of America Unija nie
ko nedaro suorganizavimui 
badaujančių mainierių.

Nacionalė Mainierių Uni
ja šaukia distrikto. konven
ciją. Organizavimo darbas 
vedamas pamatu kovos už 
tuoj autinę pašelpą bedar
biams. Mainieriai < visose 
Pennsylvania anglies kasyk
lose raginami prisiųsti de-

yra tardoma vyresnysis ar
mijos oficierius Manuel Es
pinosa, kuris pirmiaus bu
vo asmeninis prezidento 
sargas. Jis dabar kaltina
mas, kad pro kaminą įme
tęs bombą į savo pono pa- 
locių. Bomba išdraskė ke
lis kambarius; bet tuo kar
tu prez. Machado nebuvo 
viduj.

Dabar taipo- pat daroma 
nesiliaujančios kratos pas 
nužiūrimus šalininkus to 
oficieriaus; sykiu areštuo
jama vis daugiau darbinin
kų ir valstiečių, kurie tik 
atrodo valdžiai kairūs.

Raporto dalis, kur kalba- 
Septym ma apįe valdininkų įstaty- 
išrinkoimų laužymą, nepaskelbta 

viešai. Tačiaus žinoma, jog 
valdžios pozicija kritikuoja
ma byloj Guido Serio, ku
riam valdžia nesuteikė tei
sės liuosnoriai išvykti į So
vietų Sąjungą; Amerikos 
valdžia susitarė su Italijos 
fašistine valdžia, kad Serio 
turi būt pasiųstas į fašisti
nių budelių rankas.

Aiškus dalykas, kad ko
misija turėjo pripažinti 
tuos faktus tik pasidėkavo- 
jant smarkiam darbininkų 
protestui prieš persekioji
mą ateivių darbininkų, prieš 
deportavimus ir tt.

Todėl darbininkai privalo 
dar labiau padidinti savo 
protestus prieš persekioji
mą sveturgimių darbininkų. 
Demonstruokite Pirmą Ge
gužės prieš deportavimus, 
lynčiavimus, algų kapojimą, 
bedarbę ir imperialistų ren
gimąsi prie karo!

Sacramento, Gal.— Balan
džio 15 d. čia Southern Pa
cific gelžkelio dirbtuvės at
leido 400 darbininkų nuo 
darbo iš įvairių skyrių ir 
pradėjo, qirbti tris dienas 
į savaitę.

mos valstijoj nusitarė nužu
dyt devynis juodaspalvius 
darbininku klasės narius, v

Pereitą šeštadienį, kuo
met šimtai baltųjų ir negrų 
darbininkų suruošė maršuo- 
jančią demonstraciją prieš 
tą mirties nuosprendį, “de
mokratinis” New Yorko 
miesto policijos komisionie- 
rius Mulrooney užsiundė 
savo mėlynsiūlius iš pasalų 
užpulti demonstrantus tarp 
137 ir 138th St., New Yor
ke; ir tam galvų skaldymo 
darbui buvo panaudota dau
giausiai negrai policmanai. 
Desėtkai darbininkų tapo 
sužeista. Išplėšta iš demon
strantų ir po kojomis su
trempta nešamieji plakatai 
su ūbaisiais: “Mirtis lyn- 
čiavimams;” “Ištaškykime 
suokalbį prieš devynis neg
rus jaunuolius;” “Besąlygi
nė lygybė negrams su bal
taisiais” ir tt.

Negana tų budelysčių. centras
Policija dar areštavo seka- įvyks demonstracijos seka- tuojaus paliuosuot devynis 
mus veiklius demonstraci
jos dalyvius: John Cerno- 
rius
Paulas ir Jack Speiser.

Kapitalistai naudojasi, 
kaip matome, ne tiktai savo 
baltąją, bet ir negrų polici
ja prieš darbininkus, sto
jančius apginti mirtin pa
smerktuosius negrus darbi
ninkus; Tai turi būti pamo
ka baltiems darbininkams 
eiti į gludžiausią vienybę su 
juodaspalviais darbininkais 
delei bendros kovos prieš 
išnaudotojus ir terorizuoto- 
jus, kaip negrų darbininkų, 
taip ir baltųjų. Vieni ir ki
ti turi lygiai didžiausiomis

kų Alabamoj, buvo priimta, ■ 
kaip greičiausias uždavinys, 
kuris bus iškeltas Pirmosios
Gegužės dcmonsU-acijosc. _ g j j,. Katėms pasaj 

’ I ' z-x r'i f ’ z-A ZMi 1 r-r ■» V* z-v
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Tos rūšies Gegužinės pri- 
ruošimo bendro fronto kon
ferencijos buvo atlaikytos 
bei dar bus laikomos visoj Wilenski 
šioj plačioj apielinkėj: Ne- Lenkijoj nuo kovo 6 d. įves- 
warke, Yonkerse, kit., taip-jti iš užsienių įvežiamiems 
gi visose Jungtinėse Valsti- šunims 
jose. '.

Erie, Pa., Pirmosios Ge- j skelbtas lenkų vyriausybės 
gūžės demonstracija įvyks | žiniose. Pase turi būti pa- 
Perry Square, 2:30 vai. po žymėta šunies arba katės 
pietų. .savininko pavardė ir gyve- »

Youngstowne, Ohio, Ge-;nan}°R . šunies arba 
gužinė demonstracija bus i katės rūšis, lytis, plaukas, 
laikoma Public Square, 2:15Tasė, amžius, taip pat, ypa- 
val.; po demonstracijos dar-.11 tuu būti 
bininkai ir bedarbiai prisi- iPn^a.s hudilimas, kad šuo 
dės »rie alkanuiu maršuo-'ar kate’ pries lsvezaat- b«* aes pi le aiKanųjų maišuo j .. . . j pripažinti svei- 
tojų, traukiančių ant valsti-L 1 1
jos sostinės Columbus, O.! ’__________________ ___

Komunistų Partijos De- Į =
: vintame Distrikte, kurio 1 gubernatoriui Milleriui te- 

yra Minneapolis, ’ legramą, reikalaudamos
a * « I a •

VILNIUS.—
v

“Dziennik
praneša, kad

; ir katėms pasai.
i Atitinkamas įsakymas pa-

mose vietose:
Minneapolis, 5 p. m

Ph. Spector, Dimitri'Bridge Square; St. Paul,
4:30 p. m., Tenth and Wa
bash;
Courthouse Square; Virgi
nia, 2 p. m., Mesaba and 
Chestnut; Superior, 5 p. m., 
Broadway and Tower; Iron
wood, 2 p.m.,i Farmers Mar
ket Square; Negaunee, 1:30 
p. m., Labor Temple; New
berry, 1:30 p. m., Finnish 
Workers Hall.

Minneapolyj, Minn., mo
terys Finų Darbininkų Kliu- 
bų narės savo suvažiavime 
—186 delegatės nuo 52 or
ganizacijų—mušė Alabamos

Duluth, 5 p. m.

mirčiai skiriamus negrus 
jaunuolius. Tokią rezoliu
ciją telegrafavo gub. Mille
riui ir nacionalė konferenci- < j 
ja Darbininkų ir Farmerių 
Kooperatyvės Sąjungos Su
perior, Wis., ir Tarptauti
nio Darb. Apsigynimo su
šaukti masiniai , mitingai 
Madison, Wis., ir Cleveland, 
Ohio. Panašūs reikalavimai į 
su protestais buvo pasiųsti 
gub. Milleriui iš Gegužinių 
bendro fronto konferencijų 
bei masinių mitingų, įvyku
sių Oklahoma City, Buffa
lo, N. Y.; Rochesteryj, Nia
gara Falls, Endicott, N. Y< 
ir iš šimtų kitų vietų.

DIDŽIOJO NEW YORKO DARBININKAI: VISI Į MADISON SQ. GEGUŽĖS 1D
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darbiniu-

I mases, 
tai darbi-

p r

TRUPIMAI

j balistinėj Amerikoj.

skurdo jo savininko, praneškite

ŠIS-TAS

pro-

kolektyvius ūkius.

silaikydamos reakcines 
kos ir reakcinių Fish komiteto, 
pasiūlymų, neteks prekybos su!

Dabartiniu laiku suvirs 11,- 
000,000 valstiečių ūkių (dau- 

•^Įgiau negu trečdalis visų bied- 
t Įnųjų ir vidutinių valstiečių ūkių

New Yorke buržuazinė drau
gija apsaugojimui gyvulių nuo 

i kankinimo (Society for the

grupe mokslininkų 
kad motinos meilė 
nuo to, kiek kūne

— . Na, o kačių, šunų ir kitokių 
nebuvo : gyvulilJ savininkai, jeigu jie 

Į neturi darbo, neturi ko valgyti, 
f progos atsa- pa^ stimpa badu—buržujų drau- 

Prezidento j gijai negalvoj.

Tai pripa-

APŽVALGA

suvažiavime,
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CENTRO BIURO RAPORTAS
Rytiniu Valstijų Lietuvių Komunistų Konferencijai, 

Balandžio 11 ir 12 d.
Nesenai 

paskelbė, 
priklauso 
randasi mangano. Kuomet to Į 
mineralo stokuoja, motinos ne-i 
nori turėt vaikų, o jeigu turi, I 
tai jų nemyli, nepaiso.

Kiek laiko atgal Amerikos ; 
kapitalistai rėkė prieš įgabeni- 
mą Sovietų mangano į šią šalį 
Mat, jie tuomet nežinojo, kad. 
motinos meilė priklauso nuo i 
mangano. Ką jie žinojo, tai; 
kad be mangano negalima gero į 
plieno išdirbti.

Melavimo Ministeris
<7 A V WAX m J.AVJLCVJL v JJLV'

Šiuo krizio metu kapita-Įten baliavos. Jię sumokėjo 
. ~ ’ luž ta vieta 100,000 dolerių,

minister} melavimui, šiomis jjįe tuos pinigus surinko iš 
dienomis Prekybos Depart- į tamsių lietuvių darbininkų, 
ment?, sekretorius Lamont, tikinčių į religinius burtus, 

ir dar jie tikisi iš jų nema
žai surinkti, nes, kaip jie 
sako, užlaikymui to rojaus 
reikės daug lėšų.

Visokie “dievo agentai”

agentai” įsitaisė sau rojų. 
Jie ten puikiai gyvens, jie

ftntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at listams apsimoka užlaikyti j 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879 ,

KAIP ORGANIZUOTI PIRMOSIOS 
’ GEGUŽES DEMONSTRACIJAS

pareiškė:
Aš ištyrinėjau svarbiausias 

pramones ir nesuradau judėji
mo nukapojimui algų. Priešin
gai, yra pageidavimas palaiky
ti ir ant toliaus tokią pat pa
dėtį visais galimais būdais.

O tuo pačiu sykiu algų 
kapojimas eina visu smar
kumu visoj šaly. Nesenai 
šioj vietoj buvo nurodyta, 
kaip, kur ir ant kiek algos 
kapojamos. Ir da*bar pa
varčius laikraščius randi 
pranešimus, kad čia ir čia 
algos tapo nukapotos, kad 

nacinstracijai paskirtą vietą su savo vėliavomis, dideliais tokia ir tokia kompanija pa
skelbė, jog nukapos algas 
ant 5, 10 ar 20 nuošimčių.

Štai “Labor Herald,” Ro
chester, N. Y., balandžio 25 
d. laidoj rašo:

Everett, Wash. — Keletas 
šimtų darbininkų, dirbančių 
Robinson Manufacturing Kom
panijoj, streikuoja prieš algų 
nukapojimą ant 10 nuošimčių, 
kas daugelį atsitikimų sudary
tų mokestį tik $1.80 į dieną. 
Kiti darbininkai gautų $2.10 
į dieną.

Pereitą rudenį kompanija 
nukapojo algas ant 20 nuošim
čių. Dabartiniam algų nuka- 
ppjimui darbininkai priešina
si. . .
Gurno pramonėj algos ka

pojamos. Tas pat plieno 
pramonėj. Tas pat drabu
žių pramonėj, tas pat viso
se pramonėse. Net toks fa
šistinis Amerikos Darbo Fe
deracijos viršininkas M. 
Woll tam pat laikrašty pri
pažįsta, kad “algų kapoji
mas darosi vis pavojinges
nių grasinimu.”

‘Šiemet Pirmosios Gegužės demonstracijos turės paro
dyti organizuotą ir disciplinuotą darbininkų pajėgą.
tpemonstracija turi būti ne mišri krūva žmonių, bet 

jinai turi pamatiniai susidėti iš organizacijų skaičiaus, 
liiękviena organizacija turi būt išanksto sumobilizavus 
sHvo narius ir pritarėjus, kurie turi būt sutelkti per mi- 
tęfeus, per vaikščiojimus po jų namus, per lapelius, laiš-

•Kiekviena, dalyvaujanti demonstracijoj organizacija, 
pyfvalo išrinkti savo vadovaujamąjį komitetą (steering 
committee) iš trijų asmenų. Organizacija ateina į de- 

plakatais (su išrašytais anglų kalba obalsiais iš abiejų 
plikių), ir drauge su savo simpatizuotojais laikosi krūvoj 
pH visą demonstraciją.
; Demonstracija turi savo vyriausią vadovaujamąjį ko

mitetą. Įvairių dalyvaujančių organizacijij savi komite
tai turi būt patvarkymus gavę iš to vyriausio komiteto. 
Demonstracijos pirmininkas turi žiūrėti, kad viskas eitų 
griežtai sulig išdirbtos programos; kad kalbėtojai tik 
tiek laiko tekalbėtų, kiek paskirta, ir kad demonstracija 
būtų vieninga ir tiksli nuo pradžios iki pabaigos.

‘ Pirmininkas daro atsiliepimus į susirinkusius—balsuo
ti již patiekiamas rezoliucijas; šaukti “yes” arba “no” į 
paduodamus klausimus; pakelti savo rankas, kaip atsa- 
kymą, dainuojant, šaukiant bei delnais plojant. Tinka- 
njas pirmininkas panaudoja šiuos ir kitus būdus, kuriais 
galima parodyt, jog tai yra pačių darbininkų demonstra
cija, ir kad jie nėra tiktai žiopsotojų minia.

. Planuojant demonstraciją, vyriausias vadovaujamasis 
kįpinitetas turi išanksto aplankyti aikštę bei kitokią vie- 
tj< kur demonstracija turės įvykti. Komitetas apžiūri 
įėjimus į aikštę ir išėjimus iš jos, taip kad darbininkai, 
sulig patvarkymo, galėtų greitai ir įspūdingai sueiti ir 
tafp.o pat, atėjus momentui bei reikalui, prideramai išsi- 
sSlrstyti. Turi būt išanksto nusakyta, kur bus statoma 

-kalbėtojams platforma arba platformos; kur stovės įvai
rios organizacijos; ir jų komitetams turi būt išanksto 
įteikta nubraižyti planai visos demonstracijos vietos. 
•i Demonstracija turi prasidėti griežtai paskirtu laiku. 
Nustatoma yra neilgas (aplamai iki porai valandų) lai- 
kaš, taip kad susirinkusieji palengva neišsisklaidytų iš 
nuobodumo. Kiekvienam kalbėtojui turi būt išanksto 
paskirta tema, idant vienas po kito nekartotų tų pačių 
dalykų. Vely tegul pasako po trumpą prakalbėlę dau
gelis kalbėtojų, negu vienas kitas po ilgą prakalbą.
^Jeigu yra tinkamas radio garsiakalbis (laudspykeris), 

tįi kalbant nuo vienos platformos galima girdėt visai su
sirinkusiai masei. Kitaip, prisieina turėti kelias platfor- 
ipąs< Šiame atsitikime kalbėtojai keičiasi; pasakęs ppa- 
lįąlbelę nuo vienos platformos, kalbėtojas toliau kalba 
nrtąo kitos* i
■^•Vėliavos ir obalsiniai plakatai turi būt paskirstyti po i 
visą mitingą, o ne sugrūsti vienoj vietoj į krūvą aplink | 
Kalbėtojų platformą bei šiaip kokiame kampe.
JT Pirmojoj Gegužės, kaip ir kiekvienoj masinėj demon- 

šjracijoj, turi būt gerai sumobilizuotas darbininkų ap
sigynimo korpusas. Abelnai šio korpuso nariai yra pa- 
Sfcirstomi į tris dalis. Viena dalis apsupa kalbėtojų plat
formą bei platformas; apsigynimo korpuso nariai susto
ji taip, kad žiūrėt į lauko pusę, viską matyt ir reikale 
aįgint kalbėtojus. Kita darbininkų apsigynimo korpuso 
(ftlis sustoja demonstracinio mitingo pakraščiais, kad 
palaikyt ten discipliną ir tvarką; kad paragint susirin
kusius tėmyti, kas yra kalbama ir daroma, o ne susime-

į būrelius tarp savęs šnekėtis, ši apsigynimo kor-i 
puse dalis, suprantama, tarnauja kaipo pirma atsispyri- ‘ 
mo linija prieš užpuolikus. Trečia darbininkų apsigyni-1 
nho spėkų dalis yra priskiriama prie įvairių organizacijų, | 
dalyvaujančių demonstraciniame mitinge. 

iį’Komunistinių laikraščių ir kitokios revoliucines litera
tūros skleidimas demonstraciniame mitinge turi būt or
ganizuotai varomas. Kalbėtojai turi primint susirinku- 
sfems apie Daily Workeri ir kitus komunistinės spau-; 
dės organus. Kiekviena dalyvaujanti organizacija turi i 
pareigą skleisti paskirtus laikrrišČius, brošiūras bei ki- 
tėkią komunistinę literatūrą.
įlietiivių darbininkų organizacijos, matydamos šito- 

kiūS' nurodymus, visos prisiruoškite tinkamai ir veikliai 
dįąlyvautĮ‘demonstracijose šios Pirmosios Gegužės, kuri 
bjus svarbiausia iš visų, kokias tik Amerikos proletaria
tas kada apvaikščiojo.

į; Raita Policija Jieško
Balsiečių

» dabar policija pasiuto -jieš- 
* kot, kas skaitė ir platino 

| NAPALIAI ( Vilk, apskr.).-tuos atsišaukimus ir “Bal- 
į -fePo apylinkę laksto raita są” Veltui, darbininkų tar- 

’ pe judošių nėr ir policija ir 
už 30 sidabrinukų'judošiaus 
mūsų tarpe neras. Be to, ir 
Naumiesčio darbininkus 
tardė, kas skaito ir platina 
“Balsą.”

1 policija ir klausinėja “Bal- 
k so” ir atsišaukimų. Mat 
į “Balse” buvo rašyta, kad 
f d&bą prie tilto darbininkai 
E rĮčlo atsišaukimų ir viešai 
r skaitė juos ir “Balsą”, tai

venimą, o savo tamsiems se
kėjams darbininkams žada 
rojų po mirties. Tai tikrai 
sulig Kristaus “mokslo.”

Gegužis Užsispyręs
Išvyti Jurgeliūtę

“Tėvynės” No. 17

(Tąsa) j
Pačiame suvažiavime But

ukus pasiprašė balso po disku
sijų uždarymo, t 
: kad jis nori padaryti pareiški
mą ir ištraukti savo “sleitą.” 

j Jam, kaipo sklokos vadui, bu
vo balsas suteiktas. Jis išėjo 

i ir per pusę valandos bjauriai 
| niekino Komunistų Partiją ir 
, ąlpifn” neištraukė Tas davė 

Dabar Amerikoss kapitalistai, | suprasti| kad skloka balsuos kas, o C. B. žino, kad darbi- 
ypatingai, jų pačios ir męilu- savo “s]eįta ” jr neapsi-'ninko kišenius ir Rockefelleno 
~ ’-d šioj rikta ’ •

mangano, Partijos 
■jta 60 balsų 
’ ,'tijos 

' sais.

I Tas elementas yra priešin- 
- i gas K. P. aštrioms klasių ko-

- - - v o m s . T i e d r a u g a i‘, ku- 
sakydamas, r*e Paslepia socialį pagrindą 

dabartinės kovos, kaip kad d. 
Prūseika, kuris jau daro juo- 

! kus, kad C. B. nusako savo 
politiką, sprendžiant pagal 
“kišenius,” nėra marksistai. 

'Prūseika juokiasi iš marksiz- 
Tas "davė; mo* Jam kišenius, tai tik juo-

tilpo | 
protokolas SLA. Pildomo
sios Tarybos suvažiavimo, I Prevention of Cruelty to Ani- 
jvykusio 10 d. kovo, ir ten’mals) šiomis dienomis išleido 
vienas punktas štai kaip ' sekamą , pareiškimą: 
skamba’ | ”JeiS’^ Jūs žinote bile gyvu-

SLA. ‘ Prezidentas, S. Gegu-pb kuris. badauja iš priežasties 
zis, skaito skundo rezoliuciją! skurdo jo savininko, praneškite 
prieš SLA. Sekretorę, P. Jur-i aPie'tai s- p- C- A- Mes su mie’ 
geliutę, reikalaujant SLA. Se-ilu noi:u Juos užlaikysime laike 
kretorės rezignacijos už skun- to^blogų laikų periodo, 
de įvardintus kaltinimus. Ka
dangi šiame reikale i____
galima imti jokios akcijos ne- ‘ 
davus Sekretorei 
kyti į patiektus 
kaltinimus, tai Prezidentas re-į ,
zignacijos reikalavimą ištrau-j valstijos daibo depart-
kė iki .sekančiam suvažiavi-! mento moteių biuias pianesa, 
mui, kuomet įvyks tardymas pęa(^ darbminkių moterų algos 
šiame reikale ir Sekretore at-j New Yorko mieste smarkiai nu
sakys į daromus jai Preziden- Įkrito nuo 1929 metų rudens, ne
to kaltinimus.
Tas parodo, kad Gegužis 

yra pasiryžęs išvyti panelę 
Jurgeliutę iš šiltos vietos. 
Fašistai, socialfašistai ir

o ypatingai, jų pačios ir męilu- 
žes, turi reikalauti, kad 
šaly būtų daugiau r’~ 
kad ir iš Sovietų Sąjungos at
gabento. Mat, juo mažiau man
gano, tuo greičiau gali žlugti 
šventoji motinystės meilė kapi- j trukšmuodama ėjo* laukan. Jie džirbininko, kuris dirba už $20 
tnlistinėi Amerikai. ' ___ i savaite ir turi užlaikyti kelis

vaikus.
Mes žinome, kad opozicija • — 1 J • • 1

įpaišant visokių pareiškimų, 
būk algos nekapojamos.

Ofisų darbininkės, kurios 
gaudavo nuo $10 iki $22 į sa
vaitę, dabar gauna tik nuo $8 
iki $18. Knygvedės, kurios 

sandariečiai ėdasi tarp sa-įgaudavo nuo $23 iki $25 į sa
vęs už organizacijos 
rolę.

Chinijoje provincija Szechu- 
Na,' ir akyvaizdoje tų fak- ian.užima didesni P|ot^ žemSs’ 

tu ponas Lamont išleidžia,'If aipn^r®"®įa’ 11110 45’’
pareiškimą, jog jis tyrinėjęs 
svarbiausias pramones ir 
nesuradęs jokio algų kapoji
mo.

Jį reikėtų vadinti ne pre
kybos, bet melavimo minis- 
teriu.

Tėvai Marijonai 
jsitaisė Rojų

Klerikalų “Darbininkas” 
balandžio 24 d. laidoj pra
neša, kad

Tėvai Marijonai nusipirko 
naują nuosavybę savo Kolegi
jai, Thompson, Conn. Ta nuo
savybė susidaro iš milžiniškos 
.farmos, 300 akerių, su gyve
namais namais, turinčiais apie 
40 kambarių, kieta mažesnių 
namelių, milžiniškais kluonais, 
iš kurių galima padaryti pui
kiausius butus, ir dar keliais 
įvairių rūšių trobesiais. Ten 
yra gan aukštas, gražiai pa
statytas bokštas vandeniui 
traukti ir prietaisai savo elek
trai gaminti. Toji farma tai 
didžiausias, puikiai ištaisytas 
parkas, su išvadžiotais gra
žiais keliais, kurių. ilgumas 
siekia 7 mylių. Prie įgimtų 
gamtos grožybių pridėta daug 
darbo ir milžiniškų lėšų. Pri
sodinta visokių brangių krū
mų ir medžių, kurių vienas 
atseinąs net 3,000. Yra taip 
pat vaisinis sodnas ir keletas 
akerių išdirbtos žemes. O kiek 
ten puikiausių ir įvairiausių 
gėlių! žymi farmos dalis ap
augus tankiu mišku, žodžiu, 
ten yra visko: ir įgimtos gro
žės, ir meno.

Gyvenamas namas tai tik
ras palocius... Įrengimas pui
kus, skoningas ir turtingas. 
Perdaug jau gal turtingas. 
Reikės daug rūpesčio ir lėšų 
jį palaikyti... ■ -

f’ • -T t 4‘

Reiškia, lietuviški “dievo

000,000 iki 60 milionų gyvento- 
jų. .Ji yra tarpe Sovietų Mon
golijos ir Indijos, prie Sovietų 
Sąjungos Turkestano. Kiti ją 
vadina — Chinijos Turkesta
nas. Ją valdo apie pusė tuzino 
atskirų generolų; jų armiją su
daro iki 250,000 kareivių, bet 
prastai ginkluoti. Ji yra toli 
nuo čiang-Kai-šeko teritorijos 
ir jis ją veik negali pasiekti.

Iš vienos pusės Sovietinė 
Mongolija, o iš kitos — Sovietų 
Sąjunga daug daro įtakos į 
šios proyincijos darbo liaudį., 
Buržuazija rėkia, kad ta 
vincija virstanti raudona.

nes prieš Komunistu kišenius, tai yra ne vienas ir 
. “sleitą” buvo paduo- tas patsai. Mes žinome, kad 

komunistų Par- darbininko, kad ir rūbsiuvio, 
sleitas” laimėjo 136 bal- kuris gauna virš $50. į savaitę, 
Tada opozicija sukilo ir kišenius nėra tokis,^ kaipto 

.nedavė baigti suvažiavimą, i savaitę ir turi užlaikyti kelis 
'kaip reikia. į vaikus.

Dabar opozicija sako, kad Mes žinome, kad opozicija 
jeigu C. B. nebūtų atakavęs turi spėkų pusėtinai daug, 
juos po “L.” suvažiavimo, tai Jiems pavyko apgauti nemažai 
dabar viskas būtų gerai. Tai darbininkų, jie juos suvedžio- 
ne tiesa. Opozicija buvo or- ja. Prūseika taipgi turi ne- 
ganizuota nacionale papėde,; mažai įtakos. Jis net apsvai- 
nuo Brooklyno iki Chicagos.j go ta savo įtaka. Jis kaip ir 
Jie, parlaimėję “Laisvės” šuva-1 Lovestonas, kuris savo įtaka 
žiavime, mano atsigriebti “Vii-1 didžiavosi Kominternui ir grū
mės” suvažiavime. Kada po mojo, kaip dabar Prūseika 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi-, grūmojo C. B. Jie padarys 
mo mes atėjome į “L.” sve- nemažai komunistiniam judė- 
tainėje surengtą vakarienę, tai Ujimui žalos. Bet jie galų ga- 
skloką laikė savo susirinkimą, le pralaimės. Mes tą žinome, 
išsirinko komitetą ir nusitarė ■ mes tame tikri. Mūsų uždavi- 
ant toliaus kovoti, slaptai iriai išgelbėti kovoms kuodau- 
rengtis prie kito suvažiavimo, giausia suklaidintų

C. B. neša tuos skirtumus į į kų. 
viešuma, į darbininkų minias. M turime eiti

114 O- Mūs veikimo dirva, 
ninku masės. Mūsų K. P. lai- 

^kad m®Umo kovų užtikrinimas, tai 
j proletarų minios. Asmenys 
čia reiškia mažai, čia yra dvi

I pozicijos—komunistinė ir dar- 
įbininkų priešų. Opozicija to
dėl taip ■ bijosi masių, bijosi 
nešimo šių dalykų minių teis- 

„ , mui. Jūs vakar matėte pra- 
! kalbose, kuriose buvo apie 
1600 žmonių. Milžiniška di- 
j džiuma su Komunistų Parti- 

’ k'ati Tisw“wozitijos 7pik“o“sJ ’a-..Macs laimime’ opo- 
! Prūseika yra oportunistu va. i z>coa darbininkų mimoje pra- 
1 ’ . Jis jau pereitais metais J’fs' 0 tol-Yn ^^ininkai dar 

klausė Centro Biuro vieno na- “l“?“ n?° I1-’, nusl?!‘ls’ su.1flai- 
rio, kokią pozicija užims “Lai-Ldnlt.’ darbininkai vėl sugqs po 
svė” linkui “Vilnies,” jeigu I kovinga komunistų vėliava, 
pastaroji išeitų kovon su Ko-1 Mūsų organizacijos ėjo ir 
munistų Partija. Taip negali privalo eiti su Komunistų Par- 
daryti jokis K. P. narys. Itija. Jos turi svarstyti kiek- 

Paskiau d. Prūseika visaip vieną K. P. kampaniją, kaipo 
'teisina Strazdą, gina jį nuo savo reikalą.

Vojfniwini rinrii noai-onc ! . R^0 C. B. laišką ir i Savaki’itika pas mus turi bū-
Kapitahstai deda pastangas reikalauja, kad mes viską da- naqtatvta nirmon vieton suversti krizio naštą ant darbi-j rytume, kad Strazdas pasilik-: pJalo bVi atvira ir pamatL 

ninku pečių, nukapojant algas, tų dirbti pne "Vilnies.” _ n?. Jeigu jos būtų buvę pir.
L’ Prūseika ir Bacevičius mįau daugiau, tai dabar pas

uiisLų l aiujai,: mus ’Kjįaįp reikalai stovėtų. 
dus palciid ota,1

šaukti darbininkų mases , į 
kaip kovas. Sumobilizuoti jas kla- 

i eš šių kovoms, sutraukti po K. P.
vadovybės vėliava, eiti su vi- 

Prūseikos parašytas j so pasaulio revoliuciniu dar- 
’ straipsnis 23 d. va-ibininkų judėjimu.

Traukti naujas spėkas į par- ‘ 
su- tiją. Kiekvieno draugo ir 

draugės pareiga taip kalbinti 
darbininkus, kad jie suprastų, 
kad jų vieta tikrai yra parti
joje, kad jie persiimtų komu
nistiniu supratimu, kad jie pa
mylėtų savo partiją.

Kurti lavinimosi mokyklėles. 
C. B. nutarė įsteigti dvi nuola
tines mokyklas, šią vasarą ko
kiom 4 savaitėm — vieną 
Brooklyne, antrą Chicagoje. 
Sutraukti po kokį 30 draugų 
ir draugių. Lavinti juos. Išlai- 

. kyt, kaip “Laisvę,” taip ir 
i “Vilnį” po Komunistų Parti
jos vadovybe del darbininkų 

atsirubežiuotų nuo priešų i ‘ centro Biuras pasiūlė Cent-

kont-j vaitę, dabar gauna tik nuo $15 
iki $18. Kasierkos restoranuo
se pirmiau gaudavo po $23 į sa
vaitę, o dabar gauna tik po $18. 
Skalbyklų darbininkės gaudavo! , 
nuo $14 iki $16 į savaitę, dabar I. ?s’_ 
gauna tik nuo $10 iki $12. Na- f 
mų ruošos darbininkės pirmiaus 
gaudavo nuo $40 iki $70 į mė
nesį, o dabar gauna tik nuo $15 
iki $55.

Tuo būdu darbininkės pri
verstos skurdžiau gyventi.

Mes taip elgiamės, kaip 
kino Leninas. . .

C. B. teisingai iš pat 
džios apibūdino skloką, 
ji yra antipartijinė.

Drg. Prūseikos Rolė

Drg. Prūseika vaidina svar
bią rolę visuose šiuose įvy
kiuose. Mums yra mažiau pa-, 
vėjingas atviras" ] 
kus, kaip viduje partijos opo
zicijos vadas d. Prūseika. Jis 
yra tas centras, apie kurį su-

ilginant darbo valandas, . ver
čiant skubiau dirbti. Ir - jie grūmoja Komunistų Partijai, j 
stums darbininkus įdar didės- kad “Vilnis” 1
nį skurdą patol, pakol darbiniu-Į jeigu K. P. kovos “Vilnies” 
kai tvirtai nesusiorganizuos į: šėrininkų ,r 
revoliucines darbo unijas ir ne- k a d’ k o v o j o “L.” 
pradės vesti kovos už savo bū- organizuotą opoziciją, 
vio pagerinimą.

Vokietijos valdonai pasibu- 
davojo naujos rūšies karo lai
vą, kurio įtalpa yra 10,000 to
nų. Mat, Vokietija negali di
desnius budavoti pagal Versa
lio sutartį. Laivas gali daryti 
apie 28 mylias į valandą, turi 
šešias kanuoles su 11 colių ger
klėmis ir daugelį mažesnių.

J. Jakovlev, agrikultūros ko
misaras, -savo raporte Visos So
vietų Sąjungos Kongresui pa
reiškė :

“1933 metais mašinų ir trak
torių stotys apims nuo 70 iki 
80 milionų hektarų kolektyvių 
ūkių plotą, vietoj trijų milionų 
hektarų, kaip buvo pirmiaus

Dabar kitų šalių imperial- Rokuota sutig penkių pietų 
tai suka galvas, kas daryti. Pan0, ' 
Jų laivai tokio dydžio turi tik 
po 8 colius kanuoles, ir, supran- i 
tama, negali atsilaikyti prieš Į 
vokišką. O šarvuočiai, kurie 
turi net 16 colių gerklėmis 
kanuoles, ;
nūs juos su vokišku. (Turi dar
bo kariniai žinovai, diskusuoja, 
kas daryti. B,et viešpataujanti 
klasė neturi nei noro, nei lėšų 
del aprūpinimo milionų bedar
bių. Darbininkai privalo pa
didinti savo kovas už bedarbių 
apdraudą.

Drg.
“Vilnyje 
sario suteikė opozicijai plat
formą. Jis išgalvojo 
važiavime mažumą balsų už 
K. P. Jis išgalvojo neteisin
gą informavimą K. P. per C. 
B. Jis reikalavo tyrinėjimo ir 
jį gavo. Jis apsisuko ir su
laužė duotą savo žodį. Prū- 
seika neklauso K. P. Jis ne
pasitiki nei Komunistų Inter
nacionalu. Jis atsisako per
kelti tą dalyką Konrinter- 
nan...

Kas lieka daryti? Drg. Prū- 
seika labai greitai ritasi į ba
lą. K. P. nori kiekvieną drau
gą išgelbėti darbininkų judėji-; 
mui. K.P. C.K. vėl stato drauyra nemiti palyti- Soviet,} s^un^) sujungta ! įyia negieiu paiygi- koiektyvius ūkįus. ___ ____ „„ ........... ..............v

Sovietų Sąjungoj vystoma- ?.ul Prūseikai -reikalavimą, kad ; k]asgs kovų.
milžiniški žemės ūkiai, vietoj^ atsirubež.uotų nuo priešui Centro Biuras pasiūlė Cent- 
milionų smulkių valstiečių ūke- į11 P a r t1J ° s s 1 e 11 Ų 11 kad ■ valiniam Komitetui Biurą pa- 
hu. v

Ponas T. D. Campbell, di- ( 
džiausiąs Jungtinėse Valstijose S^SR. 
žemės ūkio savininkas, aplankė j Campbell tarpe kitko • pareiš- 
Sovietų Sąjungą. Jis'sako, jog kė; “Dabar Sovietų Sąjungoje 
tai didžiausia kol kas pasaulyj'e 80 nuošimčių gyventojų turi ge- 
tavorams rinka. Jis tvirtina, riau, kaip jie turėjo prie pir- 
kad Anglija jau gvarantuoja mesnės valdžios, 
savo kapitalistams kreditą tei-; žinimas iš priešo lūpų, 
kiamą del SSSH ant 60 nuošim-1 Jis sako, jog Penkių Metų 
čių, Vokietija ant 75, ir Italija Planas eina pasekmingai. Ir jis 
nuo 60 iki 75 nuoš. Jo suprati- stoja už plačią prekybą su S., 
mu, Jungtinės Valstijos, pri- S. S. R.

pasiduotų partijos disciplinai.; didinti dviem draugais tiesiog 
iš fabrikų.

Draugai, varde C. B. kvie
čiu jus visus diskusuoti jums 
patiektus klausimus. Atvirai, 
drąsiai, nieko neslėpkite. Kri
tikai čia yra vieta. Komunis
tų Internacionalas ir Komunis
tų Partija nustato liniją, bet 
jos pravedimas ir pritaikymas 
lietuvių masių tarpe priklauso 
mums.

Draugai, del darbininkų 
klasės laimėjimo, del jos pa- 
siliuosavimo, mes privalome 
pravesti Komunistų Partijos 
liniją lietuvių darbininkų mi 
iriose.

Skirtumai Dabar Aiškūs 
i

'/T! Draugai, dabar kortos visų 
pohti-1 ant stalo. Mes aiškiai mato- 
””+nf“ me, kur link jie eina. Opo

zicija griauja mūsų organiza
cijas. Jos socialis pamatas 
yra smulkioji buržuazija ir 
darbo aristokratija. Tiesa, 
mes nesakome, kad visi tų 
sluogsnių žmonės eina su jais. 
Bet mes žinome, kad ekonomi
nės materialės sąlygos nusa
ko politiką. Ir kur mes ne
pažvelgsime, mes tą rasime— 
Brooklyne, Patersone, Rock- 
forde, Chicagoj ir kitur.
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■ Ne Nusiraminimas, o Griežtesnė Kova su i tūkstančių jų vien tiktai
• nn • xt i pradėjo skaityti ištikimu ir

Oponumzmu 1 im But Vedama : e>ne^
1 tinga būtų jieškot kokio tai

vidurio.” Da labiau tas ne 
■ tik nepritinka, bet ir neleistina 

Komunistų Partijos nariui.
Ką gi sako ir daro d. Prū

seika dabartiniu momentu, 
kuonfct Komunistų Partija yra 
puolama priešų iš visų pusių ir 
kuomet jai prisieina kaip kur 
nei paskutinį ir geriausią sa-

Griežtas ir atviras Jungti
nių Valstijų Komunistų Parti
jos susikirtimas su oportunis
tais lietuviškame darbininkiš
kame judėjime įvarė baimės 
nekuriems mūsų draugams. 
Tai vienur, tai kitur išgirsi 
žmonių, kurie reikalauja baigt 
ginčus ir “nūsi ramint.” Tok
sai reikalavimas yra klaidin
gas ir nepriimtinas, nes priė
mimas jo, pertraukimas dis
kusijų ir nusiraminimas prida
rytų labai daug žalos ir pasė
tų didžiausią demoralizaciją 

Rietuvių darbininkų revoliuci
niame judėjime, net smarkiai

a,' o deęetka'i' ir šimtai ■ reikią šturmuoti

aišku kiekvienam: ai’ prieš im
perialistinį karą, ar už jį; ar 
už sudaužymą kapitalizmo ir 
Įsteigimą darbininkų klases 
viešpatavimo (p r o 1 e t ariate 
diktatūros), ar už palaikymą 
kapitalizmo, ir didesnį darbi
ninkų klasės pavergimą? Vie
nok kaip tuomet, taip ir da
bar d. Prūseika neatsistoja ant vo narį paaukot, kad išlaikyt 
aiškios politinės revoliucinės' judėjimą, kad Įtraukt Į ji pla- 
linijos, vien tik mėtosi ir blaš
kosi į visas puses.

Kokia padėtis dabar Jung
tinėse Valstijose? Masinė be
darbė ir skurdas, kruvina ka
pitalistinė priespauda, nežmo
niškas 
m as ir 
mirties 
ra, tai 
konstitucijomis arba deklara
cijomis apie ypatų, žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę, 
kapitalistų klasės diktatūrą 
razbaininkišku būdu, ginkluo
tos spėkos pagalba slopina 

i kiekvieną ir visus, kas tik dri- 
.„ų prieš -kruviną 
klases diktatūrą, 

darbo unijų vadai ir 
socialistų partija atvirai per
ėjo Į tarnystę kapitalistų kla
sei, kurios reikalus jie ištiki-

d a rbi n in k ų išnau d o j i- 
stūmimas jų i bado ir 
nasrus—tai viena. Ant- 

nesiskaitant jokiomis

Svarbu Žinot, Kur Kas Stovi

Kiekvienas lietuvis darbi
ninkas ir darbininkė abelnai ir 
revoliuciniai darbininkai ypa
tingai turėtų suprast ir gera' 
įsidomėt, kad pradėtas lietu
viškas s m u 1 k i a i b ųržuazinis 
oportunizmo puolimas prieš 
Komunistų Partiją yra pasek
mė abelno kapitalistų klasės Sfa kelt baisa 
puolimo ir persekiojimo viso kapitalistu 
darbininkų revoliucinio judė- Trečia, 
jimo. Persekiojimas sveturgi- 
miu revoliucinių darbininku ii 
išdeportavimas šimtais jų iš 
šios šalies, priteisimas ilgiems mai ir nuoširdžiai gina, judo- 
metams kalėjimo darbininkų,, šiškai ant kiekvieno žingsnio 
dalyvaujančių streikuose arba išduoda darbininkus, 
organizuojančių juos, Komuni- ................... ..
stų Partijai momentas stato Darbininkai Žiūri i Komunistų 
būtinu reikalu sužinot, kur sto- Partiją Kaipo į Vadą, Opor- 
vi jos nariai ir artimi simpati-i 
kai. Ne vien tik Komunistų; 
Partijai svarbu žinot, kokiai

tunistai Žemina Jos 
Autoritetą t-

Kuomet milionai šios šalies 
poziciją užima jos nariai, pa- darbininkų pradėjo ne juokais 
statyti strategijos punktuose,. klausyti, ka sako Komunistu 
bet tas taip pat svarbu žinot, 
ir darbininkams, kurie prisi-! 
ima komunistinę vadovybę. O' 
sužinot apie nusistatymus! 
žmonių, vadovaujančių darbi-1 
ninku judėjimui, tiktai ir ga- į 
Įima, kuomet jie savo veikime ■ 
pasisako apie tai atvirai.

Pavyzdžiui, apie tokį Butkų, i 
kuris “Laisvės” šėrininkų su
važiavime pasisakė esąs di
džiausias “revoliucionierius,” 
esą, buvęs net atstovu į Ko- 
minterno kongresą, niekas ne
būtų žinojęs, kur jis stovi, jei
gu pats nebūtų pasisakęs. Per 
keletą metu priklausydamas 
Komunistų Partijai Cliffsidėje, 
o Brooklyne gyvendamas ir 
dirbdamas “Laisvėje” už zece- 
rį, jokio darbo organizacijose 
nedirbo, todėl ir savo pozici
jos niekam neparodė. O kuo
met Partija pareikalavo, kad 
darbais įrodytų, jog ištik rujų 
yra komunistas, tik tuomet jis 
pradėjo reikšt nesutikimą su 
Partija, už ką ir tapo išmestas. , 
Gi suorganizuodamas skloką 
ir jai vadovaudamas “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavime, aiškiai 
parodė savo prieškomunistinį,! 
priešdarbininkišką nusistaty- ( 
mą. i

l 
Diskusijoms tęsiantis, vie

nas po kitam komunistai pra
dėjo rodyt savo nusistatymus, 
savo pozicijas linkui darbiniu-j 
kų revoliucinio judėjimo ir i 
linkui jo vado—Komunistų i
Partijos. Drg. L. Prūseika nie- i 
kuomet pirmiau taip aiškiai ir j 
atvirai nėra parodęs savo op
ortunizmo, kaip dabar. • Net 
pereito pasaulinio karo metu,. 
o ypatingai Rusijos revoliuci
jos metu, d. Pruseikos politinis 
nusistatymas buvo neaiškus, 
svyruojantis. Gal būt tuomet, 
d. Prūseika nepajėgė nusista-' 
tyti savo aiškiu, pastovių poli- ( 
tinių pažiūrų linkui tų pasau
linių įvykiu, kurie sudrebino 
visą pasaulį todėl, kąd mirti
nų . kovų, nulemiamų mūšių 
frontas buvo labai toli nuo 
Amerikos.
Darbininkų Skurdo Didėjimas 
ir Kapitalistų Klasės Šėlimas

Laikai radikaliai persimai
nė. Dabar imperialistinis ka
pitalizmas įžengė į naują fa-į 
zę——į fazę gilaus krizio ir pa- į 
aštrėjusių, vietomis net kruvi
nų klasinių susikirtimų kiek
vienoj atskiroj kapitalistinėj 
šalyj. Anais, pasaulinio karo 
ir proletarinių revoliucijų me
tais, rodos, net mažai susipra- 
tusieji darbininkai negalėjo 
turėt abejonių ir jieškot kokio 
tai vidurio. Rodos, galėjo būt

i “Vilnies” šu-l klasių kova', patol neišnyks ir 
ją . važiavime (kaip buvo štur

muota “Laisvės” suvažiavime), 
tąi galima laimėti kovą už 
partiją, bet prarasti ‘Vil
nį’,. . . ” Iš šios grūmojančios 
dį. Prūseikos kalbos išeina taip, 
k!ad “jeigu Komunistų Parti- 

laimėtu ‘Vilnies’ šėrininkų

tesnes darbininkų nias.es?

“Vilnyj” editoriale d. Prū
seika ve kokią giesmę gieda: 
“Mudu su d. Bacevičium (o 

. mus paseks šimtai mūsų drau
gų ir pasekėjų-—‘•mano pa- 
1 x i t Iri *i I 10 \ roi k ] ii 11 i m m

ci.ią, apie 
tuoj būtų“Laisvę, 

i partijos Centro 
.” Atrodo, kad tie

visą lietu\ 
“Vilnį” ir 
perkeltas 
K omit etą. 
du žmone
Bacevičius) būtų visai sveti
mi Komunistu Partijai ir jos 
vadovaujamam j u d ė i i m u i. 
Tiktai mudu (aš—Prūseįka ir 
aš—Bacevičius;‘bet mos taip
gi turime draugų ir pritarėjų 
ir jie mus seks) reikalaujame 
to ir to, o jeigu neišpildysito. 
tai mes su savo draugais ir 
pasekėjais jus pamokinsime!

rast, kad ve, “aš ir Bacevi- 
iiis su savo pasekėjais ‘svietą’ 

ūgu .jūs—Partija 
biurai—neseksite 
oportunizmą.” 
Prūseika sako:

ia

draugus ir

pari i .ja 
'a i p

s u organ i z 11 osi m e sa v o

Jme ‘Vilnį’ taip, kad
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VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
141 h STREET, Avenue NEW YORK CITY

revoliucionierius 
kokio 

Prūsei- 
931 metų, vie

niems metams praėjus po jo. 
dvidešimt pen k’met in i o literati-

oportunizmo daejo d.

■visokie darbininkų klasės prie
šai pačioj toj klasėj ir visuo
met darbininkiškame ir net re
voliuciniame judėjime atsiras 
visokių nukrypėlių, visokių 
taikintoji! ir oportunistų. Ko
va su nukrypimais ir oportu
nizmui pačiame darbininkų ju
dėjime yra klasių kova, kova
ne vien tik atsikratymui to j 
oportunizmo; ji/reiškia už su-i I 
formavimą darbininkų eilių ir i S 
jų supratimo pakėlimą prie'H 
šio momento aplinkybių taip,11 
kad ne tik priskubinus mūši Į 
darbininkų už nuvertimą ka-į 
pitalizmo, o ir užtikrinus per
gale darbininkų pusei.

Sovietų Sąjungoj kova su j 
Trockio ir kitais kairiaisiais iri

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

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

TICHN1AV1Č1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti.
Mes padedam 

tlžsirakymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
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

E

s

ifigfiiTrf

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinant dienomis 
Mokytojais yra žymū’s ekspertai—I.
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. 
kiekvienam prie pirkimo karo.
iki 9-tai valandai vakaro.

Į 'Pagal dabartinį d. Prūsei- mosi nukrypėliais buvo veda-! 
Kos supratimą ir nusistatymą, ■ ma, kad pasekmingiau sumo-j 
$ai Komumstų Partija niekas;. bilizavus darbininkų klasės ir 
I i sos kitos lietuvių darbininkų valstiečių miases greitesniam ir, 

, kurios . n oi;i būt pasekmingesniam socializmo Į 
tos partijos, irgi buda'vojimui.
- i< i a, n > e k ai

vadovybe je

■ims darbininku jiidūji- 
įjaiit ant jo. Vol, “aš 
eviip'us” Chicago]’, ir

Butkus su keliais
Brooklyne ir šimtai

<a

Į ’ ’ '
tepasimol' 

■“.sukilimu

mūs drau- 
visą Ame- 
akrobatai 

lietuviškoj scenoj !
sv:11 'niausi

visu panašių
Komunistų

a pgaileti-
ha . 1
^odel Reikalinga Kova Prieš

Amerikos Komunistų Parti
joj kova su trockistais ir love- 
ston iečiais buvo r ei k alinga, 
kad atsikratyt nuo buržuazi
nes Įtakos, nuo elementų, ku
rie trukdo budavojimą Komu
nistų Partijos, revoliucinių uni
jų, kurie trukdo rengimą dar
bininkų masių delei kovų prieš i

THE COLLECTED WORKS OF

14

Kva

HįįfĮUk • x '

Dabar gi lietuvių darbinin
kų revoliucinio judėjimo tarpe 
eina kova revoliucinės ideolo
gijos prieš buržuazinę ideolo
giją tam, kad visas, ant kiek 
galint, lietuvių darbininkų or
ganizuotas spėkas Įtraukt į 
abelną visos Amerikos, sykiu 
ir viso pasaulio, revoliucini 
darbininkų judėjimą kovai už 
n u v er t i m ą k a p i ta 1 i z m o.

J. Kraucevičius.

Komunistai negalės nutilt ir 
nusiramini puto!, pakol gyvuos 
(capital ištinę sistema, pakol

D
Usually $18.50

Buy these books from

LUCK BES visuomet
qerkieio

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

f'

Jūsų Gerklės Apsauga—Prioš knitejimus—pries kosulį

a ir

■ NOW $9.25
ALSO SOLD ON EA’ŠY:'pAYMENT PLAN,

A. LUlVllVAb

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

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą,

66

© 1931, The American Tobacco Co., Mira.

J ū s tt gydytoj aus 
patarimas yra: Būk 
lanke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 
minštinančiuosc sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū-

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas ? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja išjiriežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiriiais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone, Stagg 2-&342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

ir visokie
paskui mūsų

Toliau d.
“Toliau mudu su d. B
Čium dar štai ką sakome 
pareiškime: “Jeigu d r;
Centro Biuro) mano!

i o

A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original edition 

Issued by International Publishers
SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Kiekvienas žino, kad saule 
nokina - del to “S.PRAG5NikgO” pro
ceso naudojami Ultra Violetini?.; Spindu
liai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš 
geriausių tabakų - Derliaus Grietinės - 
DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas šildymo procesas, gerklę erziną 

‘aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
tabake ^SPRAGINIMlF^^n^Tj^

• --  --- -----r ill i III -f-.irw«r—u.. LiJMJnim IIIILII

parduodami kitiems. Jų norą jūsų 
LUCKY STRESE cigaretuose. Nenuo
stabu, kad LUCKIES visuomet palankus

t’s toasted*

69

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

Lu t win’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotaa 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

nias.es


DEL AIŠKUMO kapitalistinio surėd

Lapelių
Beskaitydamas “Laisvę,” stu šoko, vadindamas tuos 

pastebėjau aprašymus apie draugus, kurie kritikuoja, 
“poetą” J. Vilkelį. Girdė-1 pamišėliais. .
jau,-kad jis pilnai susirišęs Vėliau iškilo Detroite ne
su Butkum organizavime igrų klausimas . Ištisos na- 
“naujos partijos.” ktys tęsdavosi diskusijomis.

. v .. v. , .v TA i Ir geriausi mūsų draugai,
As jį pažįstu dar is Dėt- !suklaidinti dešiniojo ele-

roito laikų, kada mum teko’men^ gj0 prje§ mus, gi- 
sykiu .gyventi ir buvome ■nan^us partijos liniją. Vil
tais laikais geriausi drau- Į<eĮis tuomi pasinaudodamas 
gai, iki aš pastebėjau, kokiu vadovavo Tam dešiniajam 
keliu jis eina ir veda savo! elementui.
asmeninius draugus. Vilke- kuSijose, 
lis— žmogus, senas “revo-1 
liucionierius,” nervų sues-į į
tas. . Kada mudu draugavo-!partijos liniją, prieš drau- 
me, aš buvau nuo senai Par-igU^ kurie tampriai stove- 
tijps narys.' Vilkelis.yįs da-- - -•* 
rydavo išsisukinėjimus. Ke
letą sykių mėginau jį kal
binti, kad prisirašytų Kom- 
pafrtijon. C 
atsakė: “Žinai, drauge, aš

Prakalbose, dis- 
kumščia drožda

mas stalan, liejo visą neapy- 
! kantą prieš Partiją, prieš

jo šu Partija.
Jau nuo senai Vilkelis lo

šė renegato rolę. Nesenai 
gavau iš Wilkes-Barres nuo

Galop jis man draugo laišką, kuriame pla-
čiau aprašo Vilkelio žalin-

apgailestauju, kad tu taip gus darbus darbininkų kla- 
atsidavęs davatkiškai Par- sep 
tijai.” — -
aiškiausiai pamačiau 
priešpartinį veidą.

Kada buvo tenai su- 
Iš to jo pasakymo šauktas mūsų darbininkiškų 

J° i organizacijų susirinkimas 
išdiskusavimui dabartinių 

Vilkelis (po eilėraščiais mūsų klausimų, tai (iš laiš- 
pasirašydavo J. Bijūnas) ko galima spręsti) Vilkelis 
troško neišpasakytai gar- tą susirinkimą išardė. Susi- 
bės.
kuot! Jei girsi — keliais, lis šokosi
alkūnėmis vaikštinės. O. jei Susirinkimas liko išardytas, 
kuris draugas dar aštriau jį Bet draugui astrą vakarą 
pakritikuodavo už nepripa-j susirinkę, atlaikė ^susirinki- 
žinimą daromų klaidų, tai mą, užgirdanti dabartinį! 
gink perkūne! Savžudystė i “Laisvės” išlaimėjimą. Tai! 
jo akyse vaidinosi, 
riu minty pasakyti 
užsienio draugai niu? kri- niani darbininkų judėjimui 
tikavo (mane ir J. Bijūną- Susipratę T 
Vilkelį) už dešnįjį nukry-; darbininkiškų < 
pimą mūsų raštuose - eilė- privalėtų šalint jį i 
raščiuose. Tiesa, tuo sykiu tarpo, kaipo 1 
ir aš nepermačiau teisingu-; darbininkų klasės priešams, i 
mą tų kritikų. Vilkelis pie-1

organizacijas. Kanados darbi
ninkų Apsigynimo Lyga, tai 
vienintelė organizacija Kana
doj, kuri rūpinasi nuskriaustų 
darbininkų likimu, ypač šiuo 
laiku daug turi įvairių bylų, 
kurios kainuoja daug pinigų, 
už tai reik remti visais gali
mais būdais—piniginiai ir sto
jant į Lygą be jokių atidėlio
jimų. Kapitalistų teroras ne
laukia rytdienos, bet veikia be 
perstojimo. Tad turi veikti ir 
darbininkai.

Ar Pildoma Obalsis?
Užėmus naujai valdybai A.; Mat, bandoma bent kuom nu 

L.D.L.D. 162-ros kuopos vietą, 
pats organizatorius V. R. pa
kėlė obalsį, kad mūs kuopa 
su šiais metais pakiltų iki 100 
narių, kvietė kiekvieną narį 
gauti po vieną ar du nauju na
riu. žinoma, tokis obalsis bu- Į bininkai turi rimtai atsakyti 
vo sutikta triukšmingu delnų j tokius policijos puolimus, o at 
plojimu ir, rodosi, kad va ryt sakymas į tai, tai masinis dar
ines jau 
kuopą, 
sime skaitlingiati lietuviais ap
gyventas kolonijas. Kad obal
sis nepaliktų tik obalsiu, tai 
nuo žodžių reikia eiti prie dar
bų.

A.L.D.L.D. 162-ra kuopa ir j 
Darbininkų Apsigynimo Lyga 
dirba ir turi dirbti bendrai. 
Pavyzdžiui, jei gauni narį į 
A.L.D.L.D., tai labai lengva 
pakalbinti ir įrašyti į Lygą. 
Tokia veikimo taktika gera.

ELIZABETH, N. J.—Georg- 
Walker, Jaunųjų Komunisti 
Įjygos narys, tapo areštuota; 
tik už lapelių dalinimą. La 
peliuose raginama darbiniu 
kai dalyvauti Pirmosios Ge 
gūžės demonstracijose, kurio; 
įvyks pirmą dieną gegužė; 
Union Square aikštė j, 12:3( 
valandą dieną.

Kaltinimų prieš jaunuolį jo 
kių neturėjo, tad teisėjas j 
turėjo paleisti. Bet policija 
tą jaunuolį gerai apmušė

bausti.
Tai taip policija terorizuoji 

darbininkus, kurie kovoja u; 
geresnes darbo sąlygas, prie; 
bedarbę ir kitus kapitalisti, 
klases pavergimo būdus. Dar

V A J V ) t C 7

turime šimtnarinę ! bimnkų pasirodymas gatvėse 
Atrodė, kad pralenk- protestai ir kova prieĮš kapita

listų terorą.
“Laisvės” Koresp.

Nedrįsk jo pakriti- rinkimui prasidėjus, Vilke-i Tad dirbkime visi.
T~' triukšmą.' Žukas.

NAUGATUCK, CONN.
Savaitė laiko atgal buvo i*a-

Čia tu-’matote, Vilkelis aiškiai pa-j^yta, kad Vilkas sunkiai serga, 
kada'rodo savo veidą revoliuci-jšanki liga ir nuvarė tą

- - ! “ j žmogų į kapus nelaiku. Vil-
o palaido-

kaipo

, . _ ’ i kas mirė bal. 17 d.draugai musų tas 2o d.
J organizacijų I Velionis paliko 

iŠ Savo ' penkias dukteris.
žmona ir v I Velionis

>

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikčme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekąnti Svarbūs. Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
' (LIETUVIU MACOCHAS)

Birma laida Jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

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

BAYONNE, N. J.
Apvaikščiokime Darbininkų šventę 

Pirmą Gegužes!
PRAKALBAS rengia T.D.A., A.L.. 

D.L.D., L.D.S.A. ir kitos Darbininkų 
draugijos pėtnyčioje, gegužės (May) 
1-mą d., 1931, L. A. U. Kliubo Sve- 

I tainėje, 197 Avenue E, kampas E.
19th St., Bayonne, N. J. Pradžia 
7-tą Valandą Vakare—-.Darbininkės 
ir darbininkai! Dar niekad kapita
listinio pasaulio istorijoj nebuvo to
kio krizio, kokis dabar yra, milionai 
darbininkų be darbo badauja ir varg
sta,; milionai darbininkų kovoja už 
žmoniškas gyvenimo sąlygas ir tuos 
m.ilipnus kovojančių darbininkų reak
cija 
juos 
skal lo galvas ir t. t.
žės yra tarptautine darbininkų šven
tė. i šiais metais daugiau negu kada 
nors darbininkų išeis į gatves de- 

šias 
apie 

Bus geri

Kviečia Rengėjai.
(100-101)

GREAT NECK? N. Y.
Apvaikščiojimą Darbininkų Šven

tės, Pirmosios Gegužės rengia A.L. 
D.L.D. 72 kuopa petnyčioje, gegužės

žiauriausiai persekioja, grūda 
į kalėjimus, policija buožėmis 

Pirma gegu

monstruoti. 
prakalbas, 
bedarbę ir

tarnaujanti buvo religinis žmogus, tai taip kalbėtojai.

Taigi ateikite į 
kur bus kalbama 
kovą su jąja. 
Įžanga dykai.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra- 
šytųjas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai, mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingunje jo argumentų ir 
gražume- lietuviškos kalbos. ‘ .
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos; del smagumb; <lel “koąipąnjjos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje suralsite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gerb daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00, Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Piliulės •
Parašė V. Kapsukas

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

• Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

Tai kūrinys piešianti gyveriinią reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revolitieionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų Sekiojimas revoliucionierių, areš
tai,- skaudžios bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam 'darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Ras juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų kįesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

» Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
' Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

:ir palaidotas.
~ i sveikatą sunaikino dirb

ot. milKUS. tuvė. Ten išsėmė jo visą ener-|
; giją ir sveikatą. Taip ir daugy- 
į be kitų darbininkų netenka gy- 
; vybės dar jauni būdami. , (May) 1 d.,t 1931’m., Zen. L.“ Strau- 

Darbai guminėse jau, sako-iko Svetainėje, 139 Steamboat Road;
tz„i i pradžia 7:30 vai. vakare. T šį mimą, pi adės eiti geriau. J^al"itingą Great Necko ir apielinkės dar- 

bama, kad pradės dirbti po bininkai ir darbininkės privalo kuo- 
5 dienas į savaitę nuo 1 geg. ! skaitlingiausiai atsilankyt. Kalbės 
— - ?' geriausi kalbėtojai lietuvių ir anglų

padėtis kalbomis ir dainuos vietinis choras 
Draugai ga- Pirmyn. Vis labiau didėjanti bedar- 

i A L D L D be ir kasdien visur darbininkų algų 
kapojimas ir vis didėjantis skurdas 
verčia net Great Necko darbininkus 
susidomėt tuomi. Prakalbose bus 

darbininkams būdai, kaip 
iš tos nelemtos padėties ir pa-

siveskit kitus darbininkus kad ir ne 
lietuvius. Įžanga veltui!

(100-101).

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras rengia puikią opere

tę “Nebaigta Kova” ketvirtadienį, 30 
balandžio, Coughlin High School Au- 

darbo. ditorium, 72 N. Washington St. Vai
dins Lyros Choras iš Shenandoah. 

...... Mūsų choras lošė Shenandoah “Pe- SusiVienijimo ; ” 0 jie suloš pas mus “Nebaig-
! ta Kova.” Kviečiame visus atsilan- 
! kyti, nes veikalas puikus, girdėsite 

. .  ’ ‘ i
Lošimas pra- 
Įžanga pigi,

• 
Rengėjai.

(99-100)

j KANADOS ŽINIOS '
---------  *’ ’Kanados Darbininkų Apsigy-

Apie “Švieskis ir Šviesk” !, nimo Lygos Vajus ir Jo Eiga 
Draugijas i jau antras mėnuo, kaip ei-

Mačiau “Laisvėje,” draugai! na Kanados Darb. Aps. Lygos . . ..
iŠ Winnipego, Kanada, prane-'vajus gavimui naujų narių į ,1.u1om. ir Lnansine 
ša, kad pas juos įsikūrė “be- lietuvių skyrių, sulig nustaty-! PaP>e1^- 
partyve” nauja susaidė po! tos kvotos reikalinga gauti 25 es ozsimoketi 
obalsiu “šviegkis ir šviesk.” ’ nauji narjai. Kvota labai ma-' ku°P^ 11 nauB pristoti. Mes 
Kad praneša draugai vieti- ža, . ...
niams ir abelnai visuomenei; Vajaus komisija per visą mė- j nanais. 
apie šios “susaidės” įsikūrimą, nesį gavo tik tris naujus na- 
“bepartyviškumą” ir t. t., tai rius. 
labai gerai. Bet winnipegie- Atrodo, kad Toronte lietuvių ( 
Čiams, matyt, tas pirmiena ir visai nesama. Lietuvių čia yra 
jie mano, kad gali sugriauti Į daug ir tai organizacijai dirva 
vietinį darbininkišką judėji-Įgera, tik reik pasidarbuoti, ne
muši “susaidė.” Ne, draugai, tingėti vienas kitas draugas 
to nebuvo ir nebus; tik jūs pa- pakviesti. Nors tas darbas 
dirbėkite, numaskuokite juos, gula ne tik ant vienos vajaus I

TORONTO, ON T.

ujj ikujcu. xkvviti iciMcii Jim- .* ...... v. .
, bet pildosi labai sunkiai.: tunme padvigubinti šią kuopą j 

-----—- Centras nuolatos ra- K £ ;
gina, kad kuopos mokėtų mo- gerint savo būvį. Ateikit visi ir at- 
kesčius. Tad mes neturime.
liktis paskutiniais.

Kitas svarbus dalykas, tai: 
organizavimas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopos. 
Mes, naugatuckiečiai, turime 
pasiskubinti prie šio 

j Juk tai sarmata taip ilgai ne
susiorganizuoti

Choras

Pas mus, Toronte, buvo net komisijos, bet lygiai ant visų nUslOrg 
kelįos arba kelis kartus įsikūrę narių ir kiekvieno nario parei-Į <u°Pa>
šioa “bepartyviškos” “susai- 
dės”—^“švieskis ir šviesk.”

N augatuckietis.ga gauti nors vienas narys. (
PRATINKU

Tas pats bus ir su Winnipego • eilės, kaip buvo daroma anks-! “LAISVE ”
“svietiečiais.” Ba po šio “gra- > čiau, ypač ten, kur nesiranda ' 
Žiojo” obalsio kauke, slepiasi šios draugijos narių, o pasek-! 
šlykštaus kruvinojo fašizmo mes bus ir kvota dar su per-!
“feĮsas!"
Draugai ir Draugės, Pasidar-; Tokiam krizini esant, dau-j 

buokime gumas labai sunkiai verčiasi su •
J* * finansais, bet čia mokestis la-j
Jau visai baigiasi balandžio ^aĮ j “ ..

mėįuo, “Workefio,” Kanados svarba prigulėti labai didelė, 
Kompartijos oficialio Organo neįkainuojama. Kasdieną kri- 
yajajus laikas. Iš pradžių va- zįai plečiantis į visas puses,— 1 
jauš, pasekmės buvo neperge- aštrėja ir kapitalistų santikiaij 
riatjkioš/ tad nors pabaigoj pfi- su darbininkų klase; “
valom pasidarbuoti šiam taip yjausį pasipriešinimą gręsia de 
svarbiam tikslui. “”r 
riui” būtinai reikj^j^a 
$7,500 ir gauti 
skaitytojų. ,........UVZUU11,
džiausią kvota. Be abejo, jei- priklausai ar ne, bet jei tik 
gu nuoširdžiai ir aktyviai pa- pareikalavai to, kas tau pri- 
sidarbuotume, tai sukeltume ir klaus*, tai tuojaus apšau- 
suvirš minėtą normą. I Rįa bolševiku, komunistu ir tt.

Draugai ir draugės, kurie Tad darbininkas gyvena ir ne
turime rinkimo prenumeratų 
ir aukų blankas, nors paskuti
nėmis dienomis užminkime ant 
gazo taip, kad visi galėtume 
priduoti pripildę nors po vie
ną blanką, o tuo daug prisi
dėsime prie pakėlimo Kana
dos darbininkų judėjimo. Tie
sa, tūli mūs draugai jau po ---- v _ -------- -------- ---------
antrą blanką baigia pririnkti, lį, tai visur ir ant kiekvieno 
bet kad toįių pasišventusių! v* ’ ' 1
draugų mažai tėra.

Toronto Žvalgas.

viršium išpildysime. 1
1 ____ I

Tokiam krizini esant, dau-j

___ maža, tik 10c į mėnesį, o į 
Kanados svarba prigulėti labai didelė, 

, Kasdieną kri-

už ma-!

“Worke- portavimas ateiviams, o čia gi- 
t wkelti musiems ilgi metai kalėjimo. 
1 naujų Kapitalistai tiek sužiaurėjo, 

Tai yra neperdi- kad nežiūri, kas tu esi ir leur

žine, kada jis bus visai nekal
tai prašalintas iš darbo, ap
šauktas tokiu ir kitokiu. O 
jei būdamas bedarbių eilėse, 
pareikalausi darbo ar duonos 
ar, stovėdamas “sūplainėj” 
neatgiedosi tinkamai paskirtos 
maldos už juodos kavos puo
duką ir sausos duonos šmote-

žingsnio gręsia pavojus. Kad 
sumažinti nors dalinai tas pa
vojus, gręsiantis nuo pūvančio

o jie suloš pas mus “Nebaig- 
Kviečiame visus 

veikalas puikus, 
daug gražių lietuviškų dainų; taipgi 
paremsite Aido Chorą.

^jiiBiiniHinininniiuiininiinimiiJinniinnnniniiiiiinnii

Greičiausi F
PASAULY LAIVAI 4

BREMEN |
EUROPA E

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ant VANDENS 
per Cherbourg—(i dienos per Bremen 

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ
Specialis trūkis iš Bremerhaven

ekspresiniu laivu COLUMBUS
ĮMBl Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai U* gerai žinomais Lloyd ^abininiais Laivais 3^ Berlin-Stuttgart-Gen. von 

Informacijų klauskite
I agentą aį’ba

J 57 BROADWAY
NORTH

GERMAN '
LLOYD

Steuben-D r e s d e n 
pas bile vietinį

NEW YORK

DETROITO LIETUVIU DARBUjlNKU APTIEKUS I
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kujrioso galima pirkti vais
tus daug prięinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. it 5040 CHENE STW DETROIT, MICH.

____________  .1  ■   <■’. ■ . ... y J ! .    
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Antradieniu Bal. 28, 1981 Puslapis Penktas f

Sovietų Sąjungoj
•—1 "".... ' i | ■■...« ......

Ne ji viena tarnauja Sovietų 
militariškoj orlaivininkystėj, 
bet šimtai kitų moterų ir mer
ginų seka jos pėdomis.

WATERBURY, CONN
Pirmoji Gegužes

Duoda Koncortines Programas
G i riiį Kirtėjams

Pereitą žiemą įvairios teatri
nės įstaigos Sovietų Sąjungoje 
suorganizavo artistų grupes, 
kurios važinėjo po girių kirtė
jų stovyklas ir davė koncerti
nes programas.

Astuonios artistų grupės Phi
lharmonic Ivanovo skyriaus ap
važiavo viršutines dalis pavol- 
gės ir atlaikė 250 koncertų.

Archangelsko a p i e 1 i n kėj ■ ..
taipgi buvo suorganizuota ke-j Armijos Kliubus, kurių 
liolika grupių aktorių ir 1— 
krutamu paveikslų ėmėjų, ku
rie apvažiavo visas i 
apii 

kirtėjams, bet ir daugeliui pnklauso apie 155,000 raudo-' 
kaimiečių. j narmiečių. _ Į

Prie dainų, vaidinimų ir mu- Militaristinėse įstaigose tar-, 
zikalinių instrumentų progra-1 naujantieji ir raudonarmiečiai, 
mos buvo duodamos prelek-’turi P^vilegijas naudo-
cijos ir platinama literatūra'18 ^00 pastovių knygynų; 
Viąur stengtasi supažindinti i 11 7,500 kilnojamų! Balandžio 14 d. Lietuvių'
darbininkus su Sovietų Vald- j knygynų knygomis. Šios dvi, Darbininkių Susivienijimo Am-'
žios vyriausiais siekiais del ’ knygynų Įstaigos užlaiko aPie|erikoj įvyko mėnesinis susirin-'
pagerinimo visuomenės būvio, ^fyntį milionų knygų. , kimas. ..

Is Raudonosios Armijos yra susirinkimas buvo nepaprastai j
____ j*- —----- ------- * išlavintų skaitlingas, tai reiškia, kad 

i* pagerina darbi-, dubininkų ir statomi į atsako- darbininkės moterys domisi sa-

Draugai ir draugės, darbi
ninkai ir darbininkės, Pirmoji 
Gegužės yra viso pasaulio dar
bininkų šventė—kovos ir pro
testų diena. Visų darbininkų 

pareiga tą dieną išeiti į 
praleido dideles sumas pinigų, gatvės, kelti 
Nuo 1917 metų spalio revo- valdančią klasę, prieš jos tero- 
liucijos iki šiam laikui išmo 
kinta apie 600,000 raudonar- juo 
miečių skaityti ir rašyti. ’__
darbas atliktas daugiausiai per' 

šiuo ■ mitingas prasidės

Raudonoji Armija Kaipo Apš- 
vietos ir Kultūros Centras

penktadienį, 12 vai. dieną, 
prie City Hali. O vakare bus 
prakalbos su programa Lietu
vių Svetainėj, 29 
Visi darbininkai 
kės, dalyvaukite 
monstracijose ir

Endicott St. 
ir darbi nin- 
Gegužės de- 
prakalbose.

2-ros Kuopos Koresp.Svarbiausias Sovietų vald 
žios tikslas yra šviesti Raudo 
nąją Armiją. Tam tikslui ji yr

protestus prieš

rą. Tą dieną reikia skelbti 
i didesnę kovą už darbą, 

Tas duoną, bedarbiams apdraudą. 
Pirmosios Gegužės masinis 

10-tą vai.
311 tarpu randasi 830. Kultūrinis, ryte. Visi lietuviai darbinin
kėj darbas tarpe Raudonosios Ar-’kai turite dalyvauti kuo skait- 

plačias mU°s taipgi yra vedamas pla-■ lingiausia. Nepraleiskite šiosctUVdAldVv Vlbcld IJldLldu A. 1 1 • • 1 !•
elinkes, duodami koncerti- eiai- Dabar jau Įsteigta 19,999, darbininkų dienos.

1 programas, ne tik girių kultūrinių centrų, prie kurių ■
ir

Militaristinėse įstaigose tar-' 
inaujantieji ir raudonarmiečiai’ 
j turi pilna 
1 tis 1,600

Plačiai buvo aiškinama apie . J x_. , v. . 
kolektyvį darbą ir ant kiek jis imama tūkstančiai 
neša naudos ir 
ninku gyvenimą.

Tos grupės visur buvo dar-, 
bininkų pasitiktos entuzias
tiškai ir priimtos draugiškai. 
Kiti darbininkai pareiškė, kad f 
jie iš girių niekada nevažiuo-: 
tų, jei tokios grupės lankytųsi j 
ir tokios programos būtų duo
damos tankiau. Teatrinės įstai
gos užsipylė laiškais, reikalau
jančiais, kad artistų grupės 
tankiau būtų siuntinėjamos.

J. Ž.

WORCESTER, MASS
Iš L.D.S.A. 2-ros Kuopos 

Susirinkamo

Reikia žymėti, kad šis'

mingas valdžios vietas. Nuo vo organizacijos reikalais.Ap- 
1917 metų iki 1929 metų 233,-; kalbėjus kuopos reikalus ir iš- 
000 tokių darbininkų buvo pa-j klausius komisijų, raportus, 
imta. Vien tek pastaraisiais i prieita apkalbėti sklokos iš-!

i metais išlavinama apie po j leistą Butkaus pareiškimą. 
' 100,000 atsakomingų darbinin- _ ...........

Visose Sovietų įstaigose, 
’ ar tai būtų miestuose, ar .kai
muose visur atrasi buvusius 
raudonarmiečius, u ž i m ančius 
atsakomingas vietas.

Sumarokova Pasižymėjo Mili- i 
tariskoj Oriaivininkystėj TORONTO, KANADA

Klaidos Atitaisymas
“Laisvės” num. 95, aprašy- ’

Draagiįijt Adresai, Kurios
Turi “Laisve” už Organa

APLA CENTRO KOMITETO
ANTRASAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M
A.P.L. A. CENTRO PILD. KOMITETAS:

Pirmininkas—F._ ROGERS, 312 Oregon
Corliss Sta

Vice-Pirm ini n kas —'
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J.
ward Ave.,

Iždininkas—K.
West View,

Globėjai:—
G. Urbonas,
A. Žvirblis,

wood. l’a.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

A. P.

Kp.
J

Sovietų Sąjungoje moterys.
turi lygias teises su vyrais ir 
ibs tomistteisėmis naudojasi.’ . AT r> ti 
Pavyzdžiui/\Nadežda Vladi-; me apie SUSJ"
mirova Sumarokova jau spėjoį rinkimą ir naujų narių įstoji-

l hlsižymūti miiitariškoje Sovie- im^’ nekurib drnugy pavaidės; 
tų Sąjungos orlaivininkystėj, ’ 
kaipo vienatinė moteris visame 
pasaulyje, kuri atlieka visas! 
kariškos orlaivininkystės pa
reigas taip gerai, kaip ir vyrai.;

neteisingai skamba: Į A. L. 
D.L.D. kuopą: P. Lenčys, J. 
Sasnauskas, S. Lekavičius, F.

’Lekavičienė, K. Marsauskas ir 
; A. Petronis.

Visoje Sovietų Sąjungoje ji yra į 7“^- Sarapa, J. Kaukys, S. Le- 
zinoma kaipo “skrajojanti ka-1 _ vJC1U8’ __ 
balaitė”.
vininkystėj ji jau ištarnavo aš
tuonis metus. 1925 metais 
orlaiviui nukritus ji buvo sun
kiai sužeista, bet pasveikusi 
vėl gryžo prie orlaivininkystės. 
Dabar ji mokihasi svetimų kal
bų ir orlaivių motorų pataisy
mo bei subudavojimo, kas jos 
supratimu yra labai svarbu 
orlaivininkams žinoti.

Į K.D.A. Lygą

Lekavičienė, P. 
Miiitariškoje oriai- Fulis, K. Marsauskas ir A. Pe- 

itronis.
Turi būt: į A.L.D.L.D. kp. 

P. Jančys, S. Sasnauskas, S. 
Jakavičius, Z. Jakavičienė, K. 
Marazauskas ir A. Petronis. 
Į K.D.A. Lygą—J. Sarapa, J. 
Kaukys, S. Jakavičiųs, Z. Ja
kavičienė, P. Julis, K. Mara
zauskas ir A. Petronis.

S. Ledas.

Po apkalbėjimo, nutarta pa
smerkti tą pragaištingą sklo- 
kininkų darbą ir vienbalsiai iš
nešta rezoliucija pasmerkimui 
tokių pragaištingų jų darbų.

Taip pat nutarta paaukoti 
$30 Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui, kuris veda 
kovas prieš darbininkų linčia- 
vimą ir visais būdais bando 
išgelbėti negrų jaunuolius, ku
rie yra teisiami mirti.

“Daily Workeriui” aukota 
$2, “Labor Defender—$5.- Vi
so išaukota 37 dol. Tai pagir
ti reikia tokį 2-ros kuopos na- 

; riu veikimą. Linkėtina, kad 
visuomet draugės taip energin
gai darbuotųsi.

Priimta trys naujos narės: 
D. Jelskienė, M. Lukienė ir O. 
Krapienė. Delei vajaus mė
nesio komisija nusiskundė, 
kad daug kenkia nedarbas, 
sunku gauti naujų narių ir lai
kraščiams prenumeratorių.
* Lavinimosi vakarai perkelta 
iš pirmo penktadienio į pasku
tinį ketvirtadienį. Sekantis 
lavinimosi vakaras įvyks ba
landžio 30 d., 7:30 vai. va
kare. Kuopa taip pat nutarė 
prisidėti prie apvaikščiojimo 
Pirmosios Gegužės. » Pirmosios 
Gegužės paminėjimas įvyks

TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA OPERETE

NEBAIGTA KOVA”T '■H

Rengia Wilkes-Barre Aido Choras 
Vaidins Shenandoah Lyros Choras

>;7%

F’ Z

S. KUZMICKAS, Tenoras 
Onutės mylėtinis 

Jonuko, kaimynų berno rolėje;

KETVERGE

BalandžioU

fr® S 8 8 (J I M. KUZMICKAITĖ, Sopranas
■J' M M M • 1 fl Onutės, turtingo ūkininko dukters
KL / rolėje

COUGHLIN HIGH SCHOOL AUDITORIUM
72 N. Washington St. Wilkes-Barre, Pa.

Pradžia lykiai 7:45 valandą vakare
Gerbiamieji Wilkes-Barre ir'apielinkės Lietuviai! Svarbu yra visiems matyti šį labai puikų perstatymą sce- 

jrfoje “NEBAIGTA KOVA.” Parašyta Seno Vinco ir per spaudą buvo daug kritikuojama, bet nežiūrint to, yra ge- 
'f'as veikalas ir verta visiems pamatyti. Tai yra istorinis veikalas, perstatantis Lietuvos kaimo jaunuomenę laike 
1905 metų revoliucijos. Rusijos o taip pat ir Lietuvos miestuose—revoliucijos centruose—Kijo baisi kova tarpe 
revoliucionierių ir caro valdžios, ir nekuriuos miestus buvo paėmę revoliucionieriai, bet čia bus parodoma vien 
tik Lietuvos kaime revoliucinis judėjimas. Prie to yra ir meilės tarpe ūkininkaitės Onutės ir samdininko—berno 
Jonuko. Gi Birbilas, ūkininkaitis—šlėkta, nori Onutę paveržti iš Jonuko, tai negalėdamas nieko padaryti, Jonu
ką išduoda caro valdžiai kaipo revoliucionierių. Ir kas gi iš lietuvių nenorės pamatyti, kas dėjosi laike 1905 metij 
revoliucijos Lietuvoj? Visi! Taip gi parodoma ir senų žmonių prietarai. St. Kuzmickas loš Jonuko rolėje, o 
jis yra geras dainininkas, tai gražiai padainuos. Ir visoje operetėje dainos primins, kad mes randamos tarp kai
mo jaunuomenės. J

Užtikrinam visus, kad lošimas pasibaigs prieš 11 valandą ir nebus nesmagumų parvažiuoti namo į Hanover ar 
kitur. . i

Įžanga 50 Centu, Vaikams 25 Centai
Kviečia AIDO CHORAS.

JUOZAS KAVALIAUSKASAUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai:

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

Clark PL
Iždininkas

Clark PI.
Nu t. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayįon St.
1 Iždo Globėjas

144 So. Park St.,
J. Krakauskas, 300

Organo Sekr. V.
So. Park St.

Maršalka J. Kičci
Aušros

j įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie-
I no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
i Second St., Elizabeth, N. J. Pra- 
| džia 8-tą vai. vakare.

Pinkevičius,

Paulauskas,

121

228
B. Barkauskas, 255

*
S

Laisniuotas Graborius

T. Kalnietienę, 
II Iždo Globėjas 
First St.
K, Sheralis, 120

259 Broadway
Draugijos susirinkimai

CENTRO l’ILD.
ROGERS, 

ritt.sbur»rh. Pa.
K. STAŠINSKAS,

MILIAUSKAS. 626
McKees Rocks, Pa.
Urmonas, 37 Norwich 

Pa.

431 Library St.,
3012 Bremen

1925 Ilarcums 
Pa.

FINANSŲ SEKRETORIŲ
ANTRAŠAI

antrašas.
Stafford St., Corliss Sta

108 Cress St., Carnegie, |------—į
66 Swatara Rd., She- J

St., j
I Pirm.

Brent- 1 Ave.J
j 6388 Sparta Ave

• s- j Geraltauskas, Ti

st.,

o.p.

Wood-

Avė.,

Braddock, Pa. 
Ave., Brent- i

Way, S. S.

L. A.

Sekretorius i 
Saulis,.

Pittsburgh. Pa.
P.
Pa.

1—P. C ' 
nandoah,

5— M.
McAdoo, Pa.

6— M. E
Cleveland.

7— J. 1).
wood,

8— W.
Pittsburgh,

9— -J ” .
Kensington,

10— J. Albauskis, 
Heights, III.

11— Anna Adomaitis, 
gahela, Pa.

12— John Kindcris, 
Ambridge, Pa.

13— Antanas Miliušis, 
burg, Pa.

14— Gęo. Urbonas, 4 
dock, Pa.

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

Extension

, Minden

17

19—T.
W.

20 —A.
22—P.

N.
24— P.

25- a: c:j 2G—A.

;č

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

APIELINKeS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

Kairys, 414

PITTSBURGH!) IR
PR1EŠFAŠIST1NIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A.
Broadway, Pitcairn, Pa.

| Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

! Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
! Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum

■ Way, S. S Pittsburgh, Pa.

El- ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Aiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

r

I

St..

Swatara Rd.,

123 E. Monroe

19841 Benwood Ave.

3121 Elroy Ave.,

2310 Sarah St.,

538—3rd Ave.,

— Chicago | Dayton Ave.;

Sadulienė,

Grabauskas, 
Pa.

Paulavičienč,

Custcricnū, 
Ohio.

Sliekas, 
Pa.

Slačinskas, 
Pa.

Yasųdaviec, 
l’a.

1100 Union Avė., 

1039—4th St., 

439 Maplewood

P. O. Box 151,

4 Library St.,

D. L. K. K. DRAIKU J A 
Detroit, Mich.

VALDYBA 1931 M.:
J. Liubertas, 4177 Ashland ' 
Vice-pirm. M. A. Birsenas, i 

Nutar. rašt. V. J. į 
i Dayton Avė.;

NOW j Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand- ; 
j on Avc.; Iždininkas A. Vegela, 7715 

; Iždo Globėjai: J ieva
Monon- i Vėgėlienė ir Ona Guntaricnė.

i Draugijos susirinkimai įvyksta kas 1 
i ketvirtas nedėldienis, 2-rą vai. po 
■ pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
I Vcrnor Highway.

s

Avė..

Vesta- j

Brad- |

IR

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-6261

Levine,
Turtle Creek, 

Preikšą, 
Va.
Potyrius, 
Cibulskis, 
Y.

Sodeikis.
Youngstown,

Delininkaičiūtė 
falo, N. Y.
‘ . Dambauskas, < 
Girardville, Pa.<-- - — • • -'

29— Antanas Kuhilskis, 
ter, Pa.

30— J. Leonaitis, 107 N.
ton, III.

31— -N. Zubrir-kas, 2301 
tramek, Mich.

32— K. Bakanauskas, 69 
Pa.

33— A. B. Shatkus, 1256 
Grand Rapids, Mich.

34— -Andrius Minkelis, P. O. Box 147,
ton, 111.

35— K. Bagdonas, 111 
kin. Pa.

36— Cb. Vaičiūnas, P.
burg, UI.

37— L. Aimanas, P.
Shannon, Pa.

38— M. Tamulicnč,
Frankfort, H).

39— Tony Zedolck, 
linsvillc, III.

40— Anna Kirtiklis, 
Ohio.

41— J. Guziavičicnč, P. O.
III.

42— Frank Miller, I’. O. Box 261, Buckner, 
El.

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

44— M. Ažukienė. P. O. Box 426. Zeigler, III.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

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

Scotten Avc., De-

O. Box 216, Min-

Ten Eyck

Lager St., N.

69 S. Empire

S. Francisco Ave., , 
Elm St., Tamaqua, !

Crystal Lake Dr., |

242 I’enn Avc.
Pu.

P. O. Box 201.

Box 126, Slovan, 
70-42 Link Ct.,

1321 Powcrsilalo 
Ohio.

41 Eckert St.,

. .._J E. Mahanoy

27—Motiejus Balutis, Box 21, Wilsonville, III.
Box 236, Coal Cen-

Duquoin St., Ben-

Hewitt St.. Ham-

Oak St., Easton.

Scribner Avc..

Royal-

Shamo-

Harris-

Pa.
Maspeth,

Ave.,

Buf-

Ave.,

N.

O.

Vine

Box

Box

E. 4 th

st.,

209.

568,

St.,

o.

102

514 Aulunin

1388 Andrus

Box

Castle

West

Ave., Col- 

St., Akron, 

400, Benld,

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troil, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P.

ersville, Pa.
19—A. Matulevičius, 46

I Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 4 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslnvcckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Kaz. Januška, 

Chicago. III.
53— J. Gudišauskas,

Pa.
54— Geo. Braknis, 

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

ington, Pa.
56— V. Glaubičius, 316 George Avc., N. End, 

Wilkes-Barre. Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

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

Brighton. Mass.

4016

437

222

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. Gclusevičius, 51 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St.

J. Stoškus, 20 Faxon St.

St.,

st..

Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt.
Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtcll Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Morton_ St.
Ligonių rašt .
Iždo Globėjai: F. Alusovičia, 18 Intervale

Arthur St.: S.
Petravičia, 702 N. Montello St. ; Maršalka

, P. Krušas.
Visi Montello, Mans.

I Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė
nesio pirmų scrcdą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Petrauskas,
A. Baronas, 20 Faxon St.

F. Alusovičia, 
Mačiulaitis. 57

141 Sawtcll Avc.

i LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ 
' DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

: Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass. 

Vice-pirmininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, Mass. 

Prot. rast. V. Mikalppas,
973 Central St. 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1' Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno menesio antrą nedeldieni, 

12-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
Pirm, W. Gcluflovičia. 61 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka,

Ž56 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 SawXello Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

"12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukcvičia,

153 Ames St.
Iždininkas M. MlŽkiųia,

9 Burton St,
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavičia, U Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St. 
Visi Montell, Mass.

tCilOilIGIIIJL

Mo- AR HNAI?

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTER Ų D RA U G Y STĖ, 

MOLINE. ILL. 
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avc., 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, 111.

Fin. sekr. B. Daučenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. Jr-Julius, 48th
Avė., Moline,\lll.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, TU.

Iždo globėjas J. B. Juliir.
& 5th Avė., Moline, 111.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St 
Moline, III.

10 th i

St. & 5th

215—17th

48th St

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ* DRAUGIJA

Grand RaĮjids, Mich.

VALDYBA 1931 -METAM: 
Pirmininkas—K. Margis, ’ 

1323 Muskegon 
Vicc-I’irm įninkąs — A. Kareckasv

730 Nason 
Nutarimu Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9, Box 
Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 

1108 Elizabeth 
Iždininkas—-A. Daukšas,

1131 Walker 
Iždo Globėjai :

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

Ligonių Lankytojai: 
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avc. 
Vilkuvienč, 718 Richmond 

Trustisai:
T. Rasikas, A. T.ujus. F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus. 

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentą, M. 

Salės valytojas F. Žegunis, 515 
Salės parandavotojas — A. ( 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką savam name, 
1057-63 Hamilton Avc.

Ave.

St.

117

Avė.

Avė.

T.

ir O.
0>

Žegunis,

Eleventh

Bell Phone, Poplar 7545

A.

GRABORIUS-UNDERTAKER
Ifibn Išimuoju ir 
visokių kajiinių. 
tarnavimo ir už 
valandoje šaukitės pas marie, 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemi

laidoja numirusiu* ant 
Norintieji geresnio p;i- 
žemų kainų nuliūdimo 

Pas mane
3

a

ISSr—

’.Wtl YiUWl jr.n«VtW

GRABORIUS

Vardas----
No----------
Mieataa----

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint #-1411

1023 M t. Vernon Street

IJETUVIS
Norintieji iro

riminio patar

navimo

žemą kainu.

nuliūdimo va-

landoj- šauki'

tia pas: _

kad

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

Savininkai
t

222 MANHATTAN AVE.
Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausios šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodamo 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, pąltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas rpua

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

i, J Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

SUITULILTIH|»Oi|IEHID»IOŪW ICIIIDlIlOIIIDIIIGIIIOlIlDfllOl

M

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui paganai- jokių šalčių nebijo. Už 75c už. 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priežo!

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kampą* Clermont Avenue) 

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

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

_ Street or Avenue
—, State_________

v

Ž

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBM MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai W

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mcchan&Qj ir šoferiu
Išsimokinkite naujausios rūšies mt>- . 

demiškai įrengto j Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktią- . « 
kas šapoj lavinimai; abelni pertui- M 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir 15- 
skirstymas įvairių rūšių motoru; ‘i

ir už

elektrinės sistemos, batarejos, maff- 
fcS šį r netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt-

ros gamintojai. Klasės dieną i? nak
tį”. Ekspertai mokytojai.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 West iftd Street 

Tuį: So. Poston 0304-W

ros gamintojai. ...
tį. Ekspertai mokytojai.

numušeme pilno mechaniško kursoAtsižvelgiant j bedarbę, mes .
kainą nuę $7$ iki $5.0

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui ,
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnjj? ir Diplomą Užtikrinta.

Atdara Šiokiomis dienomis nuo 9> vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek- j 
madieniais 10-tą vai. rytą iki ž .vai, po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas Utį Si. NEW YOftK, N. J.

j i.a.
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Rengia Prakalbas
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Telephone, Stagg 2-4409
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KILLS PAIN

lUQIIIOHIOI

i
B

lai

Partijos 
bu lėti ne

’<5

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas 
Savininkas

tik- 
ant

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

o

"o"

o

K

o,

"o

'o

Vardas 
Adresas 
Miestas

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Tai
LIETUVIŲ 

išdirbystės
CIGARAI

/jo 
S 
ii 

° i

Ižbalznmuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

TEL., STAGG 2-0783

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

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

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri
nant, kad sudėtinės iii receptų dalys, gydytojų užsa- 

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

PAJ IEŠKAU kukoriaus vyro arba 
moters, darbas nuolatinis, darbo 

valandos nuo 6 iš ryto iki 4 po pietų, 
subatomis ir nedaliomis iki pirmai 
vai. po pietų. Gera alga.—K. Galiū
nas, 145 Thames St., Brooklyn, N.Y.

(98-104)

’oi 
a

būsite 
nauja

šian-

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

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų

k Skausmtj Krutinėję
. Sustingusio Sprando
t Pečių Skaudėjimo

Išsinarinimų ir
' Išsitempimų 

Neuralgijos
Persitikrinkite, kati gaunate 

rajj! INKARO vaisbaženklis 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

Ltdborftfdr/es trP
F.A«LRICHTEH & CO.) 

CERflVANDSOUTH FIFTH 6T5.
>BftOOKLYN, tU.V

01111°1111° J II111°1111°1111°

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi
taisyti mašinas. Laikąs mokinimosi nęaprubežiuotas. Mokinimo kur

sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai 
del moterų. Orlaiviais važinėti mokiname 
ant mūsų specialio orlaivių lauko. Vienas 
mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau
dokite proga. Būtinai stokite į mokyklą.

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla jrengta pagal paskutinės ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL
231 West 58th Street, New York, N. Y.

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik Q 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 1 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- I 
sierai. Kaina...................................  60c, per paštą <5e I

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sarnpalą.

mis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

V. Dvariškis
Aido Choro Pirm, kirpėjų.

darbininkus kovoti prieš nuka-l
Kalbamos korn-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

MOT. LAUKŲS^FMrafas 
“ - 214 BeĮford Ave^Brooklyn >

Tel 'i^^ęlipdiny ?-riti 3-i
.Geriausia Studt/p ’3roo(iiyne.' Ateikit Persitikrinti

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

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

ATDARA DIENA IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Pulaski 5-10B0

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; lilipt ant Flushing Ave. stotiiss; 
B M T subway—išlipt imt Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karab—IDiirt ani Blukina An.

J. LeVAND
(Levandauskas)

Otis Elevator Kompanijos 
dirbtuvėj Yonkerse Komunistų Iwgą ir kovoja prieš ją

nandoahrį dalyvaut josios šer
menyse.

Tai tragiškas nuotikių ir ap- 
kacl lenkybių susipynimas.

Rep.

VIETINES ŽINIOS
Lietuvių Oganizaciją
Rezoliucija Policijos
Viršininkui Mulrooney

niai New Yorko rasėjai ir ar
tistai.

Manoma, kad į šiuos deba
tus susirinks daug publikos, i 
nes d. Fosteris yra žinomas 
kaipo ištikimas kovotojas už 
darbininkų reikalus, o Mušte, 
kaipo išdavėjas darbininkų, 
kuris .jau ne sykį yra parda
vęs juos laike didesnių ir jna- 
žesniu streiku.

Dabar jis veda šlykščią agi
taciją prieš Darbo Unijų Vic-I

Komunistų Dirbtuvės 
Branduolis Šaukia 
Darbininkus Kovoti 
Prieš Algų Kapojimą

April 24, 1931., ” ______
Police Commissioner Mulroonev' 
New York City, N. Y.
gjr. -Partijos branduolis išleido bn- e ,

At the conference of the Lith- lėtiną šaukiantį tos dirbtuvės I SvClkatOS KuItŪlfOS Draugija I 
uanian Workers Allied Organiz
ations of Greater New York * P0.!’1™!
held on the 14th day of April, panijos bosai ką tik paskelbė 
1931, in Brooklyn, N. Y., re
presenting 21) organizations 
with membership of 10,000, it 
was decided to demand the 
right for the May Day United 
Front Conference of New York 
to hold its May Day demonstra
tion at Union Square on May 
1st.

We protest against the action 
)f your department in barring 
the demonstration from Union 
Square.

We pledge ourselves to carry

i nukaposimą darbininkams al
gų nuo 5 iki 15 nuošimčių. 1

I Jos viršininkai sako, kad per
eitais metais kompanija turė
jusi apie du milionu dolerių

I mažiau pelno, negu užperei- 
tais metais, tad dabar nukapo-

>jant algas sutaupys tuos pini- 
. gus.

Komunistų 
j duolis savo 
| darbininkus tuojau 
skundų komisiją, kuri

1 darbininkų pasipriešinimo rei- 
on4hrght7oi-7he'ri'ght'of'the k.alavimlls Prieš alf^ nakaP°- 
workers to assemble and dem- i’nla- _ Sekanti punktai tuojau 
onstrate on their International j ^LI!' vykinami gyvenimai!. 
Holiday, against the hunger ex-' atsallk!mas alfJ aukaP(>J>m» i 
isting in this country, against. Pnp^nnmas skundu komisijos 
wage cuts, persecution of the velk>mas P>'!CX bonų sistema, 
foreign born workers, against i, Buletine ragmam. darbimn- 

t;™ i j kai mesti darba Pirmąją Ge-the Jim Crow system employed v . ... . ; . .., „ r - , i, I gūžes ir eiti i demonstracija,by the bosses against the negro { ______ _
masses in this country.

Chairman Taraškd, 
Secretary M. Stakov.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Aido Choro Susirinkimas.
Pradeda Mokintis Spartaką

Amalgameitu Unijos 
Nariai Kyla Prieš 
Viršininkus

J Visus Partijos Narius 
Ir Simpatikus

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

Tuojau raportuoki! Bend
ro Fronto Komitetui:
16 West 21 st St., New York, 
Tel.: Chelsea 3-0962.

uAbixLMimkrx’mixaijuj
NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi- 

1 suomenei, kuri valgo restaura- 
i ei jose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes. Streets 
BROOKLYN, N. Y.

elcphone, 8tagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ ROSIU SVIE2OS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, balandžio 29 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės”.

'svetainėje, 46 Ton Eyck St., | 
I Sveikatos Kultūros Draugijai 
įrengia svarbias prakalbas.1 
! Kalbūs Dr. Louis Yunnan na- 
turopatas ir chiropraktas. La
bai svarbu yra girdėti jį kal

siant, nes jis aiškiai ir nuosek- 
bran- '^a' Pasa^<0» kaip geriau užlai- 

kvti sveikata, kaip ir kokiam 
išrinkti zmo^'ul kibiausiai kenkia tam 

tikri pasielgimai ir gyvenimo 
sąlygos, kokį maistą turi var
toti, o tas yra labai svarbu 
kiekvienam.

Jis dar pirmą sykį kalbės 
Williamsburgho a p i e 1 i nkėj. 

j Tai bus gera proga visiems pa
sinaudoti jo kalba, nes jis yra 
žymus gydytojas, ir kad visą i 
tą sužinoti pas jį privatiškai, j 
kainuotų daug pinigų, o čia' 
dykai išgirsite.

Kviečia visus Rengėjai.

Pereitą ketvirtadienį 
gameitai kriaučiai lokalo 19 lai
kė susirinkimą, kuriame daly
vavo tarpe .300 ir 400 narių, 
šiame susirinkime eiliniai uni
jos nariai pareiškė didelio nepa
sitenkinimo viršininkais. I. 
Gill, Jenny Lieberman, Louis 
Dickstein ir kiti savo kalbose 
išparodė Hillmano ir kitų virši
ninkų pardavikiškus i 
kad jie tarnauja bosams, o ne. 
darbininkams ir t. t.
jai pasiūlė suma’nymą, kad ei-1

i 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 Tukienė.

Savininkės

M. Yokimonienė Atvažiavusi 
j Dukters Vedybas Staiga 
Mirė ant Gatvės

Pereitą subatvakarį atvažia
vus busu iš Shenandoah, Pa., | 
staiga nuo širdies sustojimo Į 
mirė Margareta Yokimonis, 50 | 
metų amžiaus, nespėjus iš bu- 
so išlipt ant 50-tos gatvės, 
New Yorke, vos pamačius tris 
savo sūnus ir vieną dukterį, 
kurie gyvena čia ir buvo nu- 

darbus, (vykę pasitikti motinos. Moti
fs o ne na £* atvažiavo, kad dalyvaut 
Kalbėto-1 sav0 dukters vestuvėse.

Velionė gyveno po 
naujiems nariams i’iniai nal'iai imtlJ unijos" vado- Ckerg_,St.

senaisiais mokintis vVb?- Tas sumanymas iššaukė

Šiandien, balandžio 28 dieną, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėje, įvyks Aido Choro mė
nesinis susirinkimas. Visi ai- 
diečiai yra kviečiami ateiti į šį 
susirinkimą. Taipgi norisi at

kreipti visų aidiečių domę į tai, 
' kad atsivestų naujų narių, nes 
dabar pradedame mokintis vei
kalą “Spartakas,” tai kaip tik 
laikas įstoti naujiems nariams 
ir sykiu su i_______ _______
dainas ir lošimo, šiame susi
rinkime turėsime pasitarti ir Tuojau tapo nutarta šaukti ma- . . 
apie Pirmosios Gegužės de- mitingą ir jame išdirbti j 
monstraciją bei prisirengimą > planus del atkovojimo unijos; 
prie jos. " ‘įvadovybės nuo parsidavėlių va-;

Tad būkite visi ir raginkite I 
kitus, kad ateitų. Tą pačią dieną įvyko susi

rinkimas lokalo 4 bedarbių 
Šiame susirinkime 

taipgi kilo didelių protestų 
prieš unijos biurokratiją. Eili
niai nariai priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalauja, kad virsi-iįryS ve]jon§s sūnūs, visa šei- 
nmkai tuojau imtų veikti deb rnyna abelnai, išvažiavo į She-

Į iškovojimo 40 valandų penkių; ................. ...
j dienų savaitės be nukirtimo

Delegacija susidedanti iš 10įa!^lL kad būtų panaikinta lai- 
negrų bedarbių, nuvyko pas kįna korčiukių sistema; T 
New Yorko miesto Apskaitlia-, būtų lygus darbas visuose sky- 
vimų: Komisiją reikalauti be-1 ™uose» kad bosams butų uz-į 
darbiams pašalpos ir kad mie-1 I
stas apsaugotų juos nuo mėty
mo iš namų del neturėjimo iš 
ko pasimokėti randų.

Viena iš bedarbių delegačių 
d. Anderson savo kalboje išpa
rodė, kokiose blogose sąlygose 
gyvena tūkstančiai negrų be
darbių New Yorke ir kad šim
tais meta iš namų tuos, kurie 
neturi pinigų pasimokėjimui 
randų ir t. t. Delegatai reika
lavo, kad būtų daromas spau
dimas > ant valstijos, kuri turė
tų ąptaksuoti bosus ir iš tų tak-j,". T’ " v.. . M
sų mokSti bedarbiams pašalpa. ankFSt 1 nauJ\rastin?.,r ve,k’ 
Miesto majoras Walkeris atsa-'11 sutartWe su ka*nuoju spar- 
kė, kad valstija neturinti jokios I nU' ______________
teisės aptaksuoti bosus ir jis' n nr r * . • -
nematąs, iš kur būtų galima į W. Z. rOStCHS 1111*68 1 •• 1 1 1 •! j • '

Negrai Bedarbiai Buvo pas 
Walkerj Prašyti Pašalpos

gauti tiek pinigų, kad suteikti 
pašalpą apie 700,000 bedarbių, 
kuriems ji yra būtinai reika
linga. Jis patarė delegatams 
eiti į Valstijos Darbo Davimo 
Agentūrą prašyti darbo, bet jie 
atsakė, ten buvo daug sykių ir 
darbo negavę. ’ Kitokios pagel- 
bos jis sakėsi negalįs duoti ir 
nieko negalįs patarti.

Delegatai išeidami pareiškė, 
kad jie organizuos visus dar
bininkus ir kovos už bedarbių 
apdraudą. Sakė, šauks visus 
darbininkus į Pirmosios Gegu
žės demonstracijas, kovos prieš 
mėtymą bedarbių šeimynų iš 
namų ir t; t.

num. 
Shenandoah-

Brooklyniškis graborius Ii 
griausmingus delnu plojimus. Bieliauskas išsiuntė jos kūną Į j 

i atgal sekmadieni 1-mą vai. po'Į 
Kūnas bus perduotas 11 

jtenaitinei lietuvei graborei I 
! Helenai Cherkowski palaidoti.

Už pusės valandos, t. y. 1 :30
Į vai. po pietų tas pats laidotu- 
■ vių direktorius Bieliauskas nu- 
į vežė j šliūbą mirusios dukte
rį su josios vaikinu. Tokiose Į 

j apystovose vedybos buvo be j 
į muzikos ir be gėlių. 9-tą
I valandą vakare jaunavedžiai ir į

stalų, o jų vietoje samdomi; 
darbininkai. Dabartinės uždė
tos mokestys ant narių del šel-; 
pimo bedarbių, kad būtų pa
naikintos, nes patirta, kad jos 
nėra tam tikslui naudojamos; 
kad darbai būtų duodami per j 
eilinių narių komitetą ir kad | 
visiems kriaučiams būtų duo
dami iš eilės.

Kairieji eiliniai nariai ati-i 
darė savo centralinę raštinę po 
num. 83 E. 10th St., New Yor-1 
ke. Visi nariai yra kviečiami

Sekmadienį, gegužės 10 
New Star Casino svetainėj, 
Park Ave. ir 107th St., New 
Yorke, įvyks svarbūs debatai 
tarpe dd. W. Z. Fosterio, vy
riausio sekretoriaus Darbo 
Unijų Vienybės Lygos ir Mus- 
te’s vyriausios galvos Brook
wood Labor College ir Lygos 
Progresyvio Darbininkų Veiki
mo. Debatų tema: “Darbo 
Unijų. Vienybės Lygos Unijinė 
Politika ir Progresyvis veiki
mas?” Debatus rengia John 
Reed Kliubas, tai yra organi
zacija, kurią sudaro revoliuci-

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokę Cigary

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista- 
tom.e 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.

NESIKANKINKIT SLOGOMIS
Sunaikinkite Šalti 

Kuogreičiaušia
Jausitės kaip naująs 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 į 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, skaus
mas pranyks ir jūs ' '*
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416

be
»■

3

(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 kuog*1- 
riausiai.

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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P. J. KUNDROTĄ. Savininkas
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