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KRISLAI
Komunistų Internaciona

lo Žodis.
Nuosprendis Pasaulio Re

voliucijos štabo.
Bandė ir Philadeiphijoj.
Turėsime Apvalyti.

Rašo Komunistas

šios dienos “Laisvėje” talpi
name Komunistų Internaciona
lo, pasaulinio, proletarinės revo
liucijos štabo, nuosprendį 
klausime mūsų kovos su opor
tunistais. Tai istorinės svar
bos dokumentas. Pirmu sykiu 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimo istorijoj Internaciona
las tiesioginiai tarė savo žodį. 
' Tegul kiekvienas lietuvis dar-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše»»*a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

KOMUNISTŲ INTERNACIONALAS SAUKIA I DEMONSTRACIJASi

Anglijos Budžetas iš
bininkas ir darbininkė perskai- KctUHU BiliOnU Doleriu 
to šitą Komunistų Internaciona- 
lo pareiškimą. Tegul kiekvie
nas klasiniai sąmoningas darbi
ninkas, kuris iki šiol buvo su-

LONDON.— Darbietis
Snowdenas, karaliaus vai- 

vedžiotas oportunistų apgaviu-1 džios iždininkas, parlamen
te patiekė biudžetą—sąma-!' 
tą. Tai milžiniška suma,! 
siekiant $4,016,000,000. Bet | 
sąmatoje yra didelis defici
tas (nedateklius), kuris sie
kia $186,830,000.

gaiš ©balsiais, dabar rimtai pa
galvoja. Tegul kiekvienas pa
stato sau klausimą: nejaugi aš 
eisiu su renegatu Butkum arba 
oportunistu Pruseika, o ne su 
Komunistų Internacionalu, su 
viso pasaulio revoliuciniu judė
jimu?

Nanking© Kariuomenėj
Sukilo Visas Regimentas

Pavyzdį turi-

Oportunistai ir sklokininkai 
apgavo dalį darbininkų. Kai 
kuriose vietose nelemta skloka 
priveisė elementų, kurie jau net 
fašistus pralenkia. Pavyzdį tu
rime Patersone.
rime Brooklyne. Susidarė gru
pė žmonių, kurie bando neleist 
Komunistų Partijai susirinki
mus laikyti. Jie išardė susirin
kimą pereitą šeštadienį Pater
sone. Neleido net pradėt susi
rinkimą, neleido kalbėtojams nė 
žodį ištarti. Pamatę Komunis
tų Partijos vietinės sekcijos at
siųstą kalbėtoją, jie šaukė, kad 
“reikia vyti laukan žydus ir 
lenkus.”

Iš Brooklyno nuvažiavus sklo
kininkų grupė sušilus darbavo
si, kad susirinkime išprovokuoti 
muštynes. Brooklyno žinomas 
“drūtuolis”, kuris ALDLD. 1 
kuopos susirinkime, nebūdama^ 
nariu, sukėlė triukšmą, vadova
vo Patersone griovikų šaikan 
Komunistai parodė nepaprastos 
ištvermės ir pakantrumo. Jie 
darė viską, kad išvengus muš
tynių. Jie geriau nuėjo į kitą 
svetainę ir atlaikė susirinkimą, 
negu būti išprovokuotiems.

HONKONG, Chinija. — 
Čia gautas pranešimas, kad 
sukilo visas Nankingo val
džios regimentas, kuris bu
vo pastatytas Hoifung-Luk- 
fung srityje. Būrys karei
vių įsiveržė į komandieriaus 
ofisą ir nudėjo tris oficft- 
rius. Sakoma, kad sukili
mas tačiaus pavykęs numal
šinti.

Sukilęs regimentas norėjo 
prisidėti prie Raudonosios 
Armijos.

• Penki klasiniai sąmoningi 
darbininkai įstojo į partiją. 
Tai geriausias atsakymas su- 
fašistėjusiems sklokininkams. 
Tiktai tvirta partijiečių grupė

Nuteistas Mirtin
Šaukiasi prie T.D A

Pasirodo, kad juodosios 
spėkos tebesistengia pasi
gauti negrus jaunuolius sa
vo pusėn ir juos nužudyti. 
Vienas iš nuteistųjų šaukia
si, kad gelbėtų. Tarptauti
nio Darb. Apsig. advokatas 
Taub aplaikė sekamą atvi
rutę nuo Charles Weems:

“Klausyk, pone Taub, su
simildamas pribūk čionai,

apvalys Patersono darbininkiš-! kuogreičiausia į Birming- 
kas organizacijas nuo to suge- j ham pavieto kalėjimą. To 
dusio elemento. į jp užteks šį sykį. Susimilda-

-------  jmas, pribūk kuogreičiausia.
Mes jūsų norime.”Philadelphijos sklokininkai ir

gi buvo nusitarę Komunistų

pereitą sekmadienį. Jie gyrėsi, i So. Bostono ir Worces- 
kad jie taip padarys, jog “per 
septynius metus Bimba nekels 
kojos į Philadelphiją.” Dar 
prieš susirinkimą, Šimanskis 
pastatė ultimatumą pirminin
kui : Jeigu ęimba užkliudys 
opoziciją arba skaitys bile ko-1 
kią rezoliuciją, tai susirinkimas 
bus ištaškytas!

Ir bandė jie tą padaryti. At- 
j 
ir Šimanskis, sklokos vadai, ir 
pasileido rėkti. Bėt kokie mi- 
zerijos jie pasirodė! Generolai; 
be armijos! Pastaugė ir turėjo ’

terio Lietuviam
Darbininkam

Komunistu Internacionalas Pasmerkia
Oportunistus ir Renegatus Lietuviu 

Darbininkų Judėjime
Komunistų Internacionalo Pildomasai Komitetas, 

išgvildenęs klausimą dešiniosios opozicijos lietuvių 
darbininkų judėjime Jungtinėse Valstijose, yra pri
verstas pareikšti, jog tuo laiku, kai Jungtinėse Vals
tijose auga bedarbė, nešanti neapsakomus darbinin
kų klasei kentėjimus; kai kova tarp kapitalistų ir 
darbininkų aštrėja; kai būtiniausia yra darbininkų 
klasei vienybė vadovybėje Jungtinių Amerikos Vals
tijų Komunistų Partijos,—tai Pruseika ir jo pasekė
jai atakuoja Komunistų Partijos vadovybę ir bando 
ištraukti iš Partijos kontrolės laikraščius “Laisvę” 
ir “Vilnį”, kad užkirst kelią pravedimui teisingos 
klasinės linijos tylose organuose. Pruseika ir jo ša
lininkai, iš pradžios sutikę, kad visus ginčijamus 
klausimus išspręstų Kominternas, paskui permainė 
savo mintį ir faktinai sudarė bloką su tokiais ryš
kiais darbininkų klasės priešais, kaip Butkus. Vie
nintelė išvada, kurią Komunistų Internacionalo Pil
domasai Komitetas gali padaryti, tai kad Pruseika 
ir jo sekėjai bailišku būdu kapituliuoja (pasiduoda) 
prieš ofensyvą iš buržuazijos pusės; kad jie atsipa
laiduoja nuo Komunistų Partijos ir nuo Komunistų 
Internacionalo ir stengiasi su savim nusivesti tiek 
lietuvių darbininkų, kiek tik gali, šitaip berengdami 
sau visišką perėjimą į abazą renegatų ir buržuazinių 
darbo unijų biurokratų.

Imdamas tatai domėn, Komunistų Internacionalo 
Pildomasai Komitetas, šaukia visus klasiniai sąmo
ningus lietuvius darbininkus, ypač tuos,.- kurieJ bnvo;. 
suklaidinti per Pruseikoš ir kitų demagogiją, beno
ri stovėti klasinės kovos ir komunistinio judėjimo 
pusėj,—kad visi tie darbininkai tuojaus ir ant visa
dos nutrauktų ryšius su Pruseika, ir niekais pavers
tu. kaip kad buvo padaryta “Laisvės” šėrininkų, pa
sikėsinimą “Vilnies” direktorių tarybos didžiumos, 
kuri stengiasi ištraukt tą laikraštį iš revoliucinių 
darbininkų rankų.

Komunistų Internacionalo Pildomasai Komitetas 
šaukia lietuvius darbininkus atsakyt į ofensyvą iš 
kapitalistų ir renegatų pusės, tuom, kad dar drūčiau 
susikurt apie Amerikos Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partiją ir josios vadovybėje varyti pirmyn išvien 
su visų tautų darbininkais pasiaukojančią kovą, už 
visišką darbininkų klasės paliuo.savimą nuo kapita
listu jungo.

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO 
PILDOMASAI KOMITETAS.

Pirmosios Gegužės Demonstracijos Bus Kova 
Prieš Alkį ir Algy Kapojimą

Dar niekados visoj savo. atsilikusius brolius ir sese- 
istorijoj Jungtinės Valstijos, ris, kad visi dėtųsi prie ko- 
nematė tokio baisaus skur- vojančios proletariato armi- 
do plačiausių darbininkų jos, kad protestuotų prieš 
masių. Paskutiniai prane- ' tą naštą, kurią valdančioji 

________ _______Išimai parodo, kad 61 mies-1klasė uždėjo >ant darbinin- 
sistojo ant kojų Senas Vincas Llyno. Iš vienos pusės kri- i te tapo nutraukta bedar- Č1YVTO nfl/1 et r* Ir 1 zslr rvci i m/-Irki t___________________ "___________ ! -i • • , i v i

šiuose dviejuose miestuo
se rengiami svarbūs masi
niai susirinkimai, kuriuose 
kalbės d. Aj Bimba, išBroo-

i Darbininkų Delegacijos 
į į Sovietų Sąjungą

» Iš visų pasaulio kampų 
palukia skaitlingos darbi
ninkų delegacijos į Sovietų 
Sąjungos Pirmosios Gegu
žės demonstracijas. Ameri- 

i kos delegacija jau pasiekė 
i Helsingforsą, Suomijos sos
tinę. Iš čia važiuos į Sov. 
Sąjungą.

Atnaujino Prekybos
Sutartį su Italija

ROMA.— Baf. 27 d. tapo 
pasirašyta prekybos sutar
tis tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Italijos. Pagal seną su
tartį, Italija sutiko prista
tyti Sovietų Sąjungai pro
duktų vertės 200,000,000 li
rų, gi pagal naująją priža
dą pristatyti produktu 
350,000,000 lirų.

Religinės Sektos už 
Socialistų Partijų

NEW YORK.— Taip 
dinama Krikščioniškų
ganizacijų Nacionalė Tary
ba užgyrė geltonąją Socia
listų Partiją, kaipo savo or
ganizaciją. Į tą tarybą, 
tarp kitų religiškų sektų, 
įeina Young Men’s Chris
tian Association ir Young 
Women’s Christian Associa
tion. Matote, kokios orga
nizacijos eina su socialfašis- 
tais. Taip išsigimė Socia
listų PartĄ'a, jog bažnyti
nėms organizacijoms jinai 
pasidarė priimtina.

va-
Or-

Gegužės 1. d. Susirinki
mas Montelloje .

MONTELLO, Mass. — 
Tarptautinėj Darbi ninku 
Dienoj—geguž. 1 d., įvyks 
masinis susirinkimas Lietu
vių t Svetainėj, 668 North

VISIEMS DARBININKAMS!
Komunistų Internacionalo Pildomojo Komiteto 

Atsišaukimas Pirmajai Gegužės

Komunistų Internacionalo streikus, kraujuose skandi- 
Pildomasai komitetas išlei- na demonstracijas, naikina 
do sekantį atsišaukimą de- revoliucines organizacijas, 

j žaloja proletarinę spaudą ir 
slopina revoliucinius vals
tiečius.

Pavergtos tautos, tautinės 
mažumos vaitoja po Versa- 
lės jungu. Sovietų Sąjun
goj šimtai tautų, kurios bu
vo pirmiaus carizmo slėgia- 

j mos, dabar, paliuosuotos 
per proletarinę revoliuciją, 
yra susiorganizavusios į 
brolišką sąjungą, ir naudo
jasi socialistiniu tautiniu 

' pasiliuosavimu, kad siekti 
nuolatinio savo ekonominio 
ir kultūrinio progreso.

Gerumai planingos socia- 
j i listinės ekonomijos prieš 

: kapitalistinę anarchiją dar 
i niekad nebuvo aiškiau pasi
rodę, kaip šiandie. Imperia- 

ilistai, todėl, bijosi socializ
mo pasisekimo Sovietų ’Są
jungoj ir įkaitę ruošiasi Įta
rui ir ginkluotam įsikiš)-‘

(Tąsa 2-ram Pusi.)

lei Pirmosios Gegužes:
Pasaulio darbininkai!

Kapitalizmas dar niekad 
pirmiau neparodė taip aiš
kiai savo bankrutą ir klasi
nį brutališkumą, kaip kad 
baisingame dabartiniame 
savo- krizyje, kuriam lygaus 1 
nėra buvę pasaulinėj isto
rijoj.

Badas, skurdas, žiaurūs 
darbo mokesnio kapojimai, 
urminiai darbininkų palei-1 
dinėjimai iš darbo, numuši- į 
nėjimai socialės apdraudos, ■ 
nepakeliami mokesčiai, re-! 
akcija, fašizmas, karas, ko- ■ 
lonijų suvarginimas — tai, 
šitokia yra imperializmo po
litika, per kurią jis stengia
si išeiti iš šio krizio.

O darbo žmonės ar turi 
kitokią išeitį iš bedarbės 
krizio, iš badavimo ir skur
do ?—Taip. Komunistų In
ternacionalas, partija prole
tarinės pasaulio revoliuci- 
j°s,^ parodo išėjimo kelią. , prancjjos Kariniai Manevrai1

Išeitis gi yra per nuver- A 
timą buržuazijos diktatu- 
ros, o įsteigimą proletaria- valdžia surengė didelius^ka-?. 
to diktatūros, socializmo. ' l!

Sovietų Sąjungos pavyz
dys įtikinančiai rodo tikrą 
išeitį darbininkams.

Kapitalistinėse šalyse 
dirbtuvės tūkstančiais užsi
darinėja, tuo tarpu Sovietų 
Sąjungoj socialistinė pra
monė plėtojasi milžinišku Yar .. . . t . ..
spartumu. Sovietų Sąjun- Ęrancrjos imperialistai mik- 
goj nebėra bedarbės. Joj < ma /avo spėkas naujaui 
šiemet buvo panaudota j karui. 
2,000,000 extra darbininkų. 

T • • • i • . — — — . M V*. m

rinius manevrus ties Itali- 
jos rubežium. Susirems dvi 
armijos — “Raudonoji” ir J 
“Mėlynoji.” Pirmoji užpul- 
sianti, o pastaroji gelbė- 
sianti Franci j a nuo “užpuo
likų.”

Šitie kariniai manevrai 
kartą parodo, kad

,1
J 4

I

t

zio augimas ir .bedarbė, iš ibiams ir ta menka1 pašalpa, 
kitos - pusės kilus kova su‘kokią jie gaudavo iš -višo- 
oportunistais mūsų lietuvių kių organizacijų. Tai buvoii-ii j vo • x n luicju r* * * c . • j

nutilti, Gusikeldami prieš ^ave darbininkų judėjime ir puo- tik išmatos, bet vis dar nčrs 
ilimas ant komunistų vado- 
jvybės yra didžiausios svar- 
Įbos klausimai. Tuos klausi- 
!mus kalbėtojas plačiai api- 
i budins ir nušvies.

So. Bostone prakalbos 
įvyks sekmadienį, gegužės3 
d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Svetainėj, kampas E ir 
Silver St.

Worcester y j susirinkimas 
įvyks pirmadienį, l
4 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott darbininkės! Ruoškitės prie 
St.

visą publiką. Kiekvienas pasi- Į 
piktino triukšmadariais.

Philadelphijoj irgi keturi dar-1 
bininkai įstojo į Komunistui 
Partiją.

Mūsų darbininkiškos organi
zacijos ir laikraščių bendrovės 
turės apsivalyti nuo galutinai 
sufašistėjusių sklokininkų, or- 
ganizuotojų naujos partijos, ku
rios tikslas, matote, yra sėti su
irutę mūsų eilėse, sabotažuoti 
mūsų organizacijų darbą, kelti 
triukšmą susirinkimuose ir ar
dyti Komunistų Partijos pra
kalbas.

kų pečių.
• Pirmoji Gegužės yra tarp
tautinio Proletariato kovos 
diena—diena visų . pavergtų
jų. Pirmoji '. Gegužės ; yra 
diena klasinio solidarumo ir 
.kovos.

laikinai palaikė bado šmėk
lą už durų. ’

Gi algų kapojimas darbi
ninkams varomas visais ga- 
rais. Kapojamos algos vi> 14 Bedarbių Nusižudė 
sose pramonėse.

Šitose sąlygose šių metų 
Pirmosios Gegužės demon-' 
stracijos įgauna be galo di
delės klasinės .svarbos. Tai 
bus demonstracijos prieš

Main St. Prasidės 7:30 vai. Nauji miestai dygsta pir- SALVADORE IŠSIVERŽĖ 
vakare. Rengia bendro | miau buvusiuose tyjlaukiuo- 
fronto komitetas. Visi lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės turi dalyvauti šioje 
gegužinėj demonstracijoj. 

I ■ --------------------------------------------------t—
šešių Kūdikių Tėvas
Bedarbis Išgėrė Nuodų

BUFFALO, N. Y —
26. d. bedarbis Frank 
čovskis, 41 metų amžiaus ir 
tėvas šęšių kūdikių, išgėrė 
nuodų. Jis negalėjo žiūrėti 
į badaujančią šeimyną.

Darbininkas Nori Parsiduot
Vergijon

Bal.
Wa-

i Dešimts Dienų

111IYJ.111U0 I K/VtkJ uv All LX CVVJLJVO

gegužes’ alkį ir algų' kapojimą.
Lietuviai darbininkai ir

demonstracijų. Agituokite

FARGO, North Dakota.— 
Visoj šioj valstijoj ekono
minė darbininkų padėtis 
baisi. Tik bėgyje paskuti
nių 10 dienų 14 bedarbių 
atėmė sau gyvybę, nes ne
galėjo pakęsti .bado, .

HOBOKEN, N. J.— Be
darbis Peter J. Ross, 36 me
tų amžiaus, sutinka parsi

duoti vergijon. Kaina to
kia: $250, drapanos ir mais
tas. Jeigu niekas jo nepirks, 
tai jis sutinka eiti į kalėji
mą, idant išsigelbėjus iš ba
do.

VULKANAS
SAN SALVADORO res- | 

nes kultūros, pramonės ir pUp>iii<ojy Pietinėj Amerikoj, 
žemdirbystės milžinai visur smarkiai išsivežė ugniakal- 
gema ir auga. ^Naujovinė nįg (vuikanas) izalzo. Dre- 
techmka ir socialistinė dar- jjs karštus pelenus ant 
bo organizacija užima vie- <įaUgelio aplinkinių mieste- 
tą pirmiau buvusio trės- jper tfesėtkus mylių ap- 
kiancio valstiečių darbo ir pnkui aptemusi visa padan- ; 
veda mihonus kolektyvistų , nuo vuikano dūmų, garų
į platųjj kelią geroves ir-r nuQ -0 į§metamų pelenu-" 4 
kultūros; Uždarbiai nepa- ^e]jesu 
liaujamai didėja. Iš sočia- » - ■ , '

iBinSh»n.t.ni«s
pramonė pereina prie septy
nių valandų darbo dienos. 
Socialistinė ofensyvą naiki
na paskutines kapitalizmo 
šaknis. Nyksta paskutiniai 
išnaudotojai. Buožės (kulo- 
kai) yra likviduojami kaipo 
klasė, pagrindais sąlydžios 
kolektyvizacijos.

Kapitalistiniame surėdy
me begailestingas politinis 
teroras siaučia visur. Su 
pagelba fašistų ir socialfa- 
šistų, buržuazija kriušina

se (pūstynėse). Socialisti-

Pirmos Gegužės paminė^ 
j imas rengiamas penktaifię-} 
nį 1 d. gegužės, Liet. Svetį 
8 vai. vakare. Bus prakal
bos ir koncertinė programa. 
Kalbės drg. F. G. Bieden- 
kaff, sekretorius čeverykų 
ir odos unijos. Rengia suvie
nytas visų darbininkiškų or
ganizacijų komitetas. Atsi
lankykite visi į šias svai> 
bias prakalbas.

Komitetas. x
11
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; papėde prieš Sovietų darbinin- 
; kus. Tuomi vaduojantis kon- 
i ferencija išreiškia savo pasi

ryžimą" vesti kovą prieš milį-’ 
tarinius prisirengimus ir už-i 
tikrina Sovietų darbininkams, 
jog jiems bus teikiama pilna> 
parama kas liečia vykinimą 
užsibrėžto jų pląno.
Taigi, ir Anglijos taip va-

Pagamins Daugiau
• |

^Pranešama, kad Ameri
can Machine ir Foundry 
Kompanija, New Yorke, 
dįrba naują mašiną gamini-, 
ratui cigaretų. Ta mašina 
galės pagaminti tris kartus 
tifek cigaretų, kiek dabar 
pagaminama. idinami “kairieji” socialistai
tratentai ant dabartinių i pripažįsta tą faktą, kad im- 

mrašinų išsibaigia. Dabartį-1 perialistai rengiasi prie ka- 
njs mašinos pagamina 600, ro prieš r Sovietų Sąjungą.

Nepriklausomosios Darbo 
Partijos eiliniai nariai dar
bininkai verčia vadus kitaip 
žiūrėti linkui Sovietų Są
jungos.

Vis daugiau ir daugiau 
darbininkų visose kapitalis
tinėse šalyse pradeda nuo
širdžiai pritarti Sovietų Są
jungai. Jie mato, kad ten

cigare tų į minutą. Nauja 
masina, sakoma, pagamins 
npi) 1,600 iki 2,000 cigaretų 
į :ifiinutą.
’Aišku, kad cigaretų fab

rikantai, vietoj sutrumpinti 
d&frbo valandas, sumažins 
darbininkų skaičių; naujos 
nešinos išmes daug darbi
ninkų iš darbo. Su mažes-
nĮų skaičium darbininkų fa-1 darbininkų gyvenimas gerė- 
bfikantai galės pagaminti j ja, kad kuomet kapitalisti- 
dįųgiau cigaretų. į nėse šalyse milionai darbi
nas pats dedasi ir kitose Įninku neturi darbo, tai ten

daugiau cigaretų. Į
jTas pats dedasi ir kitose Įninku neturi darbo, 

pramonėse. Naujos maši- i bedarbė panaikinta. 
riOš išmeta darbininkus iš1 
darbo.

i Už tai darbininkams rei- Popiežiaus
f U4 tču učU'jlmhiiijs.čuhs rex- «įt « ■ .j. <

kia organizuotis į kovingas Neklaidingumas
dhrbo unijas ir kovoti už 
shtfumpinimą darbo valan-

“Drad

r

Kunigų organas 
gas” nusiskundžia, kad ma
žai kas iš lietuvių katalikų 
supranta tuos 
burtus, kuriais 
dinti. Girdi, 

jei nekatąlikas 
tikėjime užklaustų 
“Kas yra Popiežiaus Neklai
dingumas?” Ar daug lietuvių 
katalikų tą klausimą nežinan
tiems išaiškintų? Abejotina, 
ar iš kelių šimtų vienas tai 
padarytų. O jug “Popiežiaus 
Neklaidingumas” yra tikėjimo 
tiesa.

Bažnyčios ir šv. Tėvo Ne- 
•klaidingumą galima trumpai 
pavadinti “Dieviškoji apsauga, 
ginanti, kad nepadarytų klai
dos tikėjimo ir dorovės daly
kuose Bažnyčia arba Popie
žius, kalbąs Bažnyčios vardu 
kaipo jo£ Galva ir Kristaus 
vietininkas ant žemės.”
Tai taip “Draugo” redak- 

priversti dirbti devynias ir į toriai išaiškina popiežiaus 
dešimts valandų į dieną. “neklaidingumą.” Popiežius 

del to, kad 
Jis gali ūž-

;ĮC . . ., - i -
patbl kapitalistai netrum- skriausti kitus ir visaip ki- 
pinš darbo valandų. Darbi-' taip “griešinti,” bet vistiek 
pinkai tik per kovą gali pri- jis “neklaidingas,” nes jis

reli’giniujs' 
jie užnuon'Hz Ilgas Darbo Valandas

i Wisconsin valstijos seime
lį *buvo patiektas bilius įve- 
dį|i})ui astuonių valandų 
da^bo dienos ir 44 valandų 
darbo savaitės moterims, 
dirbančioms už algas. Jau 
astuonių valandų darbo die
na ir tai yra perilga. Da
bar prie ištobulintos maši- 

’ nerijos reiktų sutrumpinti 
darbo dieną iki 
šešių valandų. Bet štai, 
kuomet tasai 
balsuojamas, tai 65 atstovai 
balsavo prieš, o tik 30 už.

Nepaisant, kad milionai 
darbininkų neturi darbo, 
tie darbininkai, kurie dirba, i 
C----- - ‘ ' “ v - - ‘
dešimts valandų į dieną.

•-Ir pakol darbininkai ne-! “neklaidingas” 
sudarys.tvirto judėjimo už!taip pasakyta, 
darbo dienos sutrumpinimą,! ti, baliavoti, paleistuvauti 
nathl knnit.fllistei net.nim-. alrrisjiicH L-ifnc iv vranin Iri.

septynių ar

versti kapitalistus įvesti 
tnimpesnę darbo dieną.
i*9* įjos Nepriklausomieji 

liną Sovietu Sąjungą
' Nesenai įvyko Anglijos 

1 bepriklausomos Darbo 
partijos konferencija. Eili- 
ttiai nariai delegatai pa
skalavo, kad būtų priim- 
4 /HždBucija Sovietų Są
jungos klausimu. Rezoliu- 
qja sako:

Konferencija sveikina Sovie
tu valdžią ir visą Sovietų Są
jungos darbininkų klasę su pa
lėkimu, kokis iki šiol pada- 
tytas vykinime Penkių Metų

Tolinus rezoliucija sako:
Ir mes pareiškiame, kad ku

nigijos beprotiškos atakos, 
šlukSmas apie verstiną darbą, 
iškraipytos ’ipformacijos apie 
Sjbviętų Rusiją ir tt. yra pro- 
1^'gahda, vedama su tikslu pri
rengti militarinę ataką plačia

nA... ž.

ir suklydęs
kataliko

Komunisty Internacionalo Pildomojo Komiteto 
Atsišaukimas Pirmajai Gegužės 

f ’ I '

(Tąsa nuo 1 pusi.) i kovos pajėgą.
. - J _

popiežius.
Popiežius gali laiminti ka-' 1918 m., 

pitalistų surengtus karus, ir 
jis bus “neklaidingas.”

Pasaulio darbininkai! Im
perializmas rengiasi nuvers
ti Sovietų Sąjungą,ir įvesti 

. militarinę diktatūrą, kad iš-; 
naujo atsteigt kapitalizmą 
ir vėl pavergti tautas, • ku-1 

; rias paliuosavo Lapkričio 
Revoliucija. Jie daro su- 
mokslus, kad paverst Sovie
tų Sąjungą į kapitalistų ko- 

; loniją, o tuo pdčiū laiku jie 
'Sunkina ;darbinipk;arp^ ver
giją kapitalistinėse ( šalyse. 
Tuos gi imperialistų planus 
pilnai remia tarptautinė so- 
cialderųokratija.. . . .

Darbininkai, 'ypač social
demokratiniai, nutraukite 
maskąs nuo “socialistinių” 
vadų! Reikalaukite iš jų 
atskaitos už begėdišką jų 
streiklaužiavimą Ruhr sri* 
tyje, Lancashire, South 
Wales’e ir Franci jos mai- 
nierių streike, kur jie rėmė 
buržuaziją, padėdami jai 
įvykdyt uždarbių kapojimus 
ir nuskaldyt socialės ap- 
draudos pensijas, ir kurie 
remia Vokietijoj Brueningo 
valdžią, įvedinėjaučią fašis
tinę diktatūrą su badu ir 
teroru.

Reikalaukite atsiskaitymo 
iš Antrojo Internacionalo 
už niekšiškas išdavystes.. 
Boncour’o ir Blumo, tų 
agentų • Francijos armijos 
generalio štabo; reikalauki
te atskaitos už. politiką1 An-- 
glij.os , jdarbięčįų valdžios, 
kuri į kaiėjipiuą sugrūdo 
50,000 i kpvotojų. už Indijos 
laisvę;—atskaitos.,; už daly
vavimą . prisirengimuose 
prie ginkluotos intervenci
jos; už begėdišką išdavystę 
iš rusišką menševikų' pusės; 
už rėmimą Čhiang Kai-she- 
ko; už Ispanijos socialistų 
išdavystę, kurie palengvino 
fašistams laimėt ' pergalę, 
kuomet revoliucija buvo pa
siekus augščiausią savo 
laipsnį.

Darbininkai, socialdemo
kratai! Atsimeskite nuo 
“socialistinių” partijų. Ap- 
leiskite Antrąjį Internacio
nalą! Nusigrįžkįte užpaka
liu i tarptautinius streik
laužius, policijos preziden
tus, intervencionistus. Ant
rasis Internacionalas nėra 
niekas daugiau, kaip niek
šiškas talkininkas gaištan
čio j o kapitalizmo. , n

Pasaulio darbininkai! Tai 
nuo jūsų priklauso, ar so
cialistams pavyks išgelbėti 
kapitalizmą nuo proletari
nės revoliucijos, kaip ’ kad

Pirmojoj Gegužės pasau
lio darbininkai maršuos po 
kovingąja Komunistų In
ternacionalo vėliava. Prieš 
imperialistinius intervenci
jos rengimus!; Prieš buržu
azinės reakcijos baltąjį te
rorą! Prieš fašizmą, social- 
fašizmą! Prieš kapitalizmą, 
prieš buržuazijos diktatūrą! 
Už Sovietų Sąjungą! Už 
Sovietinę Čhiniją! Už pro
letariato diktatūrą! Už ko- 
munizmą!

KOMUNISTŲ, INTER
NACIONALO PILDO-

> MASAI KOMITETAS.

Mažiausia 10,000,000 iš 45.- 
000,000 vaikų Jungt. Valst. yra 
fizikiniai ar protiniai nenor- 
mališki ir mažiausia 6,000,000 
jų nenormališki delei stokos 
maisto. Taip pareiškė Grace 
Abbott, galva J. V. Vaikų Biu
ro, nesenai įvykusioj Amerikos! 
Rąudonojo Kryžiaus konvenci- ’ 
joj.

Reiškia, milionai darbininkų' 
vaikų priversti badauti. Tas 
dedasi turtingiausioj pasaulio 
šalyj, kurią valdo kapitalistai. 
Bet to nėra darbininkų valdo
moj šalyj— Sovietų Sąjungoj.

KaĮjitalištirič stabilizaciją
• J “• • • \ . * i 1 . >Popiežius, kaipo ’ galva Oiusį^vėjimas);’ 'baigiasi 

oriosios klerikalu armiios. VersaleS . sistepia Aįfiirajuodosios klerikalų armijos, 
yra darbįninkų klasės prie
šas. Popiežius, kaip ir pa
tys kapitalistai, reikalui 
esant, kad apginti savo kla
sės reikalus, nepaiso niek- 
šiškiausiai pasielgti.

Irųperiąlistū, jiogetių. neturi 
užgitikriųįnio. {Tai, nuo. jų?, 
sųi priklauso, ar hapitaliz--i 
mas suras kapitalistinę; išėi- 
tį iš šio krizio. • • ' ‘ 

Pasaulio darbininkai! Su
darykite revoliucinį Bendrą 
frontą darbininkų, ir pa
vergtų pasaulio tautų prieš 
išnaudotojus. ’ :, .

, e Į ginkluoto įsikišinio grą-‘
AKRON, Ohio.— Vakar sinimą Sovietų Sąjungos 

tapo pašauktas teisman darbininkai ir kolektyvizūo- 
?engras revoliucinis darbi- ti valstiečiai atsako' bolse- 
ninkas P. F. Kassey. Yra vistiniu • kūrybos smarku-1 
kaltinamas, būk spjaudęs mu, sudarydami 'tųkstąn- 
ant Amerikos valdžiai sta-| čius naujų urmininkų gru- 
tomų kafiškų baliūninių or-; pių, statydami bei atidary-

SUOKALBIS PRIEŠ VEN
GRĄ DARBININKĄ

laivių, ir tuom juos “gadi-l darni šimtus. naujįlfdbriKį,: 
nęs.” Tas kaltinimas , yra ;ėlektros pajSgos stociu^'Ea- 
suokalbis ir dargi žioplas sykių, kolektjrvtį, ir drutin-

. darni Raudonosios Armijos

nęs.” Tas kaltinimas

išmislas.

ĮDOMUMAI
Kerosininiai Orlaiviu Motorai

Vokietijos profesorius Hugo 
Junkers išrado orlaiviams nau
jus motorus, kurie yra varomi 
paprastu kerosimi. O kerosi- 
nas daug pigešnis negu gazoli
nas. Vokietijos Komercinė < 
laivių Kompanija, arba Lufth- 
ansaj jau užsisakė dešimtį tų 
motorų.

Naujasis motoras išvysto 
700 arklių pajėgą; su juom or
laivis gali lėkti bent 50 valandų 
be sustojimb; ir 'sunaudoja 35 
nuošimčiais mažiau kėrosino, 
negu senieji motorai suvartoja 
gazolino lygaus ilgio kelionėje. 
Kai; {Jei, įtęlię, Lai su nauju mo
toru galima vienu ' pradėjimu 
nulėkti 4,200 mylių, kur.su ga- 
zplininiu,mot(frįu tegalimi tiktai 
3,000 myliųaL , f; • i-, '
! i Kerosininiš friototas, be tb 
yra nepalyginamai saugesnis už 
gįi^olininį, nes kerosinas susi
maišęs su oru nesudaro taip 
ėi|sjploduojančios medžią gos, 
kaip gazolinas, t Eksplozija nau
jame moforfe’’ąeįali kilti iš “kar- 
bųryterio'” todėl, kad jis visai 
neturi karburyterio, kuris ran
dasi senuosiuose automobilių ir 
orlaivių motoruose. Naujasai 
motoras •'neturi nei valvų (val
ves). Jų darbą atlieka du pis
tonai, vaikščiojanti prieš kitas 
kįtą kiekviename cilindre. Mo
toras daro po. 1,700 apsisukimų 
per minutę. - Jo orlaivio prope
leris (sparnukai) taip nustato
ma, kad sukasi po 1,200 kartų 
į minutę. "

SESIJA ANTRA IR TREČIA bar jau geri, o puolami su- 
t; klaidinti darbininkai.

Sub-Biuro Raportas Butkus yra žuvęs darbinin-
V. Andriulis. — Pas mus, kų judėjimui. Jis yra priešas 

iChicagoj, yra lietuvių kalboje ;ne tiktai K. P., bet ir Sovietų 
trys dienraščiai, du priešų ir Sąjungos. Prieš jį reikia ko- 
vienas mūsų. Mes turime dau-’ Voti, prieš jį reikia atkreipti 
giau, kaip 70 lietuvių komu- visas kanuoles. 
nistų. Yra daug jaunuolių 
jaunųjų kom. lygoje. •

“Vilnyje” eina kova jau nu©! 
senai tarpe redakcijos ir ad-; 

; ministram jos.

Ten yra dar'daug suklaidin
tų darbininkų, ir jie neturi 

- - - ' - - I jokių blogų tikslų prieš K. P.
___________  SDr7Bacėvič“uš'J!!0.s itl'a“!i6 'adai, kurie 

stų payojus, nepaisant kas jos j vįsa įaiką ėjo prieš partijos 
priešai nebūtų, aš būsiti jos pu- reikalavimus, , Pas mus buvo 1 
sėj.” Taip sako žynius ( fran-J nemažai kovos ir del skelbi-' 
euzų rašytojas Romain Rolland, mų. jr jeigu redakcija nėbū-! 
kuris už pasižymėjimą litera- tų kovojus, tai “V.” pozicija! 
turoj gavo Nobelio.dovaną 1915 mes dabar negalėtume pasi- 
metais. Pastaruoju laiku tasai girti, I ’ “ ’ ............. .
intelektualas uoliai gina Soyie- Strazdas 
tų Sąjungą nuo visokių kapita- progos kovoti su K. P. 
listų atakų.

Jeigu Sovietų Sąjungai grę
i gėsi per du metus, o paskui, 
į pastatę prieš K. P., paliko, 
i O dabar yra atakuojami tie 
i darbininkai. Jie negali supra- 

^"iSti, kodėl yra geri tie, kurie 
’ 'ijuos organizavo?

kad ji darbininkiška. J. Buivydas. — Draugai, iš 
visą laiką jieškojo > dalies aš buvau opozicijos va- 

Jis! das ir organizatorius. Ką 
visados nesutikdavo tai vienu,; draugas Bimba apibūdino apie 
tai kitu klausimu, ir visai ne- Komunistų Partiją, ginčų ne- 

Darbo Department© vedama tiko į redaktorius. ! gali būti.. Kas del lietuvių
deportavimo kampanija didėja. J Dabar opozicija iškėlė obal-; santikių su K. P., aš ne pilnai 
Pranešama, kad deportavimas sį: “Gelbėkime kitus 1” Jie ei-i sutinku. Kada buvo Chicago- 
taip padidėjo, jog pradžioj šio na prieš partiją, jie žino, kad je opozicijos pasitarimas, ten 
mėnesio buvo daugiau svetur- i partija i 
girnių išdeportuota, negu atvy- Jie tą patys gerai žino, kad i 
ko į Jungtines Valstijas. Tai jie eina prie išmetimo. (buvo daug reikalavimų, 
dar pirmu kartu Amerikos is- j 
tori jo j tokis atsitikimas. '

negali juos toleruoti, sakė, būk K. P. paskolinus iš 
oatys gerai žino, kad!“V.” $5,000 ir neatiduoda, ir 

ži- 
j Drg. Prūseika, kuris padrą-’noma, nebuvo tiek reikalauta, 

Tuo sino opoziciją ir suteikė jai kaip Butkus rašo savo gazieto- 
►, !je. Mes nusprendėme Brook- 

ateivius darbininkus, kad jie kaip jis buvo New Yorke, pa- lyne nebūti tokiais kvailiais, 
butų nuolankesni, kad nekovotų 
prieš algų kapojimą, už apdrau
dą bedarbiams ir tt.

Bet darbininkai gali atmušti 
kapitalistų atakas tik gerai su
siorganizavę, tik bendrai kovo
dami po Komunistų Partijos 
vadovybe prieš persekiojimą 
ateiviu, prieš lynčiavima negru , 
darbininkų. ’ statymas.

IU11JUJ LUA1O (XLaiianUllClO. 1UU ^“‘U xx jl*
*"|būdu kapitalistai nori įbauginti platformą kovai, dabar po to

Jo prie- kaip “V.” direktoriai ir pra
dėjome organizuotis.

Ir apie tą laiką, kada d. 
Prūseika klausė, kokios laiky
sis pozicijos “Laisvė,” jeigu 
“Vilnis” išeis prieš K. P., ta
da prasidėjo organizavimas 

i opozicijos. Iš karto nebuvo

sitraukė į užpakalį.
šakyje atsistojo d. Bacevičius. 
Suprantama, kad tai yra tiks
liai padaryta. Drg. Bacevi
čius nuolatos kartoja: “Aš ir 
Prūseika.” Matyti, jis didžiuo
jasi d. Prūseika. Neutralite
tas Prūseikos yra supranta- 
mas, • kaipo kitų priesakui pa- manyta> kad įaį ]jUS prieš K.

P. suokalbis. Buvo manyta tik 
Pas mus biedni darbininkai patarkuoti d. Bimbą. Supran-

National Urban League nese- eina su K. P., bet d. Bacevičius tania, mes gyvenome gyveni- 
nąi savo paskelbtam 'raporte, |ir- kiti išvystė naują teoriją: niu, kokis buvo 10 metų atgal. 
Ątlanta, Gą., riurodo, kad .pro,-jkas^ uždirba $18 į savaitę, tas,' Atstatymas d. J. Siurbos iš 
porcionaliai bedarbė daug la-:mažai veltas, o kuiis neuzdii- g. sekretoriaus ir prašali- 
biau paliečia negrus darbiniu- ba nieko, tas ir nevertas nie-!nimas c gj mus <jar labiau 

Masės . ko. Pagal jų išvadas, jie ne-. pastūmėjo opoziciją organv- 
gkh paaukoti ^partijai ir pa- zuoti, nes mes supratome, kad'1 
remti spaudą. Tie draugai ne- j Bimba nori sudėti į įstaigas : 
įvertina klasių kovos. Jie ma- €av0 pasekėjus 1921 metų. , 
no, _kad aukomis darbininkų Į<ac|a p0 t0 suokalbio,kuris at- 
ę sibuvo 1 d. vasario, dalykai

Vilnies direktorių didžiu-: pradej0 daugiau aiškėti, kad 
mos pareiškimas patalpintas ^ja yra suokalbis prieš K. P., 
šmugelio keliu. Jie jį nerodė. ^aį a§ įšėjau prieš skloką.

Pas mus pirmiau buvo daug 
ištižimo. Streiku metu mes tik 

, o neveikdavome 
l kas reikia. Ir taip buvo daug 
apsileidimo. Ir tas, kas da
bar yra, tfii buvo neišvengia
ma. Tas turėjo anksčiau ar 
vėliau įvykti.

Man rodosi, kad mes už op- 
; ortunizmą perdaug bėdą ver- 
■ čiame ant vieno Prūseikos, o 
patys savę mažai kritikuoja- . 
me. Drg. Bimba taipgi buvo / 
atsiskyręs nuo minių per dau
gelį metų. Jeigu plakti, tai 
reikia plakti visas C. B., visus 
tuos, kurie priešakyje stovėjo. 
Aš manau, kad mūsų vadovy- ' 
be buvo perdąug neproletari
nė. Mes organizavomės, kad 

! išpilti kailį C. B. ir d. Bimbai, 
i nors mes širdyje jau jautėme,

kus, negu ..baltuosius.,.
negrų bedarbių’ randaši dide
liame skurde. Už tai baltieji ir 
negrai darbininkai privalo ben
drai kovoti už tuojautinę pašal
pą bedarbiams, už atatinkamą 
apdraudą nuo bedarbes, už su
trumpinimą darbo valandų.

sibuvo 1 d. vasario, dalykai

Belgai Suvalgo 
Daugiausia Duonos

1929 metais Beigai sunaudo
jo proporcionaliai daugiau kvie
čių, negu bi kurios kitos tautos 
žijįonės. Kiekvienam, belgui iš- 
ėj;^ vidutiniai po 515 svarų 
kviečių, kup^ų daugiausia jie 
suvalgė pavydale’ duonos. Jung
tinėse Valstijose tais metais 
pripuolė vidutiniai po 17$ -sva- 
Tifc kviečių' kiekvienam gyven
tojui; o Vokįfetiipj po; 478, bet , ,
reikia žy^|$įį Geoffrey Olark, į pęeljifųą i laivų

sgiatisia

redakcijoje. Jie slaptai jį su
statė ir įdėjo. Jie rėkia, būk 
partija vartoja diktatūrą, o 
patys “Vii.” valdo, nesirokuo- ginčijomės, 
ja su vyriausiu redaktorium.“ (

Valgykloje baltasis šoviniz- 
!mas pasireiškė. Tą pripažino 
| ne tiktai partija, bet kaip ku- 
|rie ir dabartiniai opozicionie- 
i riai. *
! Bacevičius daro juokus iš 
! trečio pokarinio laikotarpio. I

Aprokuojama, kad,tarpe 1899 
ir 1919 metų ‘produktyviškumas 
pramonėse padidėjo ant 26.2 
nuošimčių; tarpe 1919 ir 1929 
metų padidėjo ant 50 nuošim
čių. Tas reiškia, kad ką dar
bininkas galėjo pagaminti 1899 j 
metais į septynias ir pusę die
nas, tai tą galėjo pagaminti J 
šešias dienas 1919 metais ir į i 
keturias dienas 1929 metais. I 
Reiškia, su pagelba mašinerijos I jįs sa]<0> jeigu yra kairėjimas I 
darbo našumas labai padidėjo.; darbininkų, tai kodėl lietuvių 
Bet kam iš to n’auda? Kapita- ( partijiečių skaičius sumažėjo? 
listams. Jie daro didžiausius I jie nemato abelno darbininkų 
pelnus, mažai atlygindami dar- kairėjimo. ’ 
bininkams, versdami darbinin
kus kuo skubiausiai dirbti.

darbo našumas labai padidėjo. {darbininkų, tai kodėl lietuvių

Anglijos, kaip ir kitų šalių 
kapitalistai labai susirūpinę 
penkių metų planu. Pereitą 
penktadienį Anglijos Prekybos 
Buto susirinkime kalbėję Sir z'i _ J _ x_' zYi_ ’ A.i.l *i'L
ir kitų kompanijų į direktorius, 
apie ŠpyiętąB Sajdngps 
.prję^/k^pįtalfziAą. į j įąreiš-'
$4 -kąd:'jeigu dabar iviį^s k&pH

Opozicijos žmonės yra tur
tingi. Jie turi krautuves, na
mus ir automobilius. Jie turi 
pinigų, jie važinėja, o mes 
turime už ką nuvažiuoti, 
sako,; jeigu jienjs nepavyks 

Jtariauti Vilnis, tai leis sa-lj<a(j negerai darome.’ 
| v-o laikytį.;
' į Į^rasauskas^-Aš sutinku .Ų ............ /

su d. užvchinietį d. Li, kurią,M‘Lais- 
*Btnab(įšBei -ąš- hesu-

t šų C. Bh hfožtdijd į po 
‘’Laišvės”1 šitvnžlavųno.

( .5 . C T s ’ I

ne-;
Jie;
už-

Kas del uždėjimo kaucijos 

vės” direktoriai* atsisakėme 
uždėti.,(tail mesj padarome bai-

0 
lg||u jUį ^frąncūząiį. 

is I gabu ma is įvairioms
V i ku|įos| yaHoją;

daugiau; rąėįpi.Uj U •

•i' uul .J u U;..'

politinis 
kitpms

V

Progresas Žemės Ūkio 
Kolektyvizavime

.MASKVA.— SSSR, 
mėš ūkio kolektivizacija • ■ ■ * • « ■ a

ze- 
ei-

< » v • A

na pirmyn; milžiniškais 
žingsniais. Sausio mėn. 737,- 
400,valstiečių ūkių prisidėjo 
prie kolektyvų; vasario mė
nesį 1,520,800' /ūkių, ^kovo 
1n£Ž.^l,^61,500r > gi bėgyje 
pirmųjų 10'"iftenq balandžio1 
mėnesio—673,000 ūkių.

“La.išyės’^ sitVnzlavui'io. Aš šiai ned^ahotmą; kįaiįfej Pa- 
taiistjįiėė šalys tvilkai AnešiteU kad 'taU-būvo netikusi skui aš if -d'.x Ėtiimys pradėjo-
jimgllpijieš 'Sovietus) Ui gi|itU PPžiCija. Aš: bu^au vieną kar-'me griauti tą opoziciją,'idant 

. tą suokalbio susirinkime, ir ten; jai nepavyktų laimėti, ąes jau
pat pasmerkiau juos. Bet aš matėme, kad ji virto antiko- 
m4naū, kad C. .B., linija buvo munistinė.
peraštri; jie buvo atakuoja-; 
mi, kaipo priešai, o ten buvo 
daug darbininkų, ir jie neno
rėjo atimti “Laisvę” nuo Ko-i 
munistų Partijos. žinoma, i 
vadai to suokalbio tai kas ki- 
ta. Reikėjo mušti tie, kurie; 
ištikro daugiausiai suorgani-1 
zavo opoziciją, nes ji kilo iš ’ 
“Laisvės” pastogės. Ir kaip-i

am, ? z ,, , ,
laiku* hfe|iireš’ spėkos. phši^iep
šįnti Rusijos maršąyiniųi ' pir
myn. 3 'Ų ■ n' H

Už. ? tai t kapitalistinės šalys 
visu Smarkumu rengiasi prie 
karo prieš Sovietų Sąjungą.

i; . . 1 ' ■ -i ’ ' • ■/ . '
i ■ ? - 7 ——— ■ !

Peiiiisylvanią viešbutyj,- New- 
Yorke, Amerikos laikraščių lei
dėjų sąjungos koiivencijoj Char
les M. Schwab Bethlehem plieno 
kompanijos galva, savo kalboje 
pareiškė :■ “Aš nepasidariau nei' 
vieno dolerio iš Bethlehem Kom- i 
panijoS— aš tik noriu išbuda- 
yoti didelį paminklą Amerikos 
pramonei. Praleidžiau milio
nus dolerių į savaitę laike Bet- 

•hlehem plieno kompanijos 26 
metų gyvavimo ir tikiuosiu to- 
JUu ĮjrĄLėišti milionus } savaitę 
per likusią dalį mano gyvenimo 
— ir vis del būdavo j imo to did-

Brooklyne didžiuma lietuvių 
komunistų buvo įtraukta į tą 
suokalbį.

Po suvažiavimo, mano su
pratimu, C. B. vieton sulip
dyti tas perskeltas spėkas, tai 
tik aliejų pylė ant ugnies su 

(visokiomis rezoliucijomis ir ’ 
i aštria taktika.

gi dabar atrodo: tie, kurie su-1 Aš manau, didžiausias kal- 
klaidino tuos darbininkus, da- tininkas tų Įvykių tai tas, kad 

‘ ................... .. mes per metų metus ėjome at
sipalaidavę nuo K. P.

Dabar prieš mūsų akis yra 
kova ir nemaža kova. Opozi
cija yra pavojinga mūsų judė- < 
jimui ir pusėtinai galipgą> bet. 
reikia ją; nugalėti.

(Bus daugiau)

žiojo paminklo.”
Tai tikras “stebukladaris” 

tas plieno magnatas— nei vieno 
dolerio negauna iš kompanijos, 
o tUęm; pačiu sykių ; -praleidžia 
milionus dolerių.

kur.su


XHMHR*1

Trečiadienis, Bal. 29, 1931

Ar žaldokui sustabdė pra-5 ' DRAUGIŠKI TEISMAI SOVIETUOSE
New -Yorko republ ikonų 

“Sun”, balandžio 23 d., pasis
tebėdamas rašo apie sklandumą 
ir aiškumą, su kuriuom veikia 
Sovietų Sąjungos teismai; ypač 
domisi draugiškais teismais.

vietuose išsprendžia draugiški 
teismai, kurie posėdžiauja fab 
tikimuose kambariuose, rašti
nėse bei kitokiose triobose. Tei
sėjai susidaro iš pačių darbi
ninkų ir valstiečių. Tokie teis
mai gali kailininką pabaust’ 
šitokiais būdais: rimtesniuose 
atsitikimuose atstatyti iš darbo, 
šiaip gi nutarti, kad kaltininkas 
užsimokėtu tam tikrą nedidelę 
si'rną pinigų iš savo uždarbio' 
nuspręsti, kad atrastas kaltu 
padirbėtų valandą kitą ilgiai 
fabrike bei raštinėj, ir tuo pa
čiu sykiu nebūtų skaitomas ka' 
liniu. Bet viena iš labiausia 
bijomų bausmių, tai yra įdėl 
nusikaltėlio vardą j sieninį fa
briko laikraštėlį su pažymėji
mu jo kaičios. Kiekvienas sau 
gojasi, kad nepapulti į sienin’ 
laikraštėlį, ir kad tuo būdu ne 
prarasti gero vardo pas saw 
draugus darbininkus.

Šičia paduosime keletą 
džių tokiu draugiškų 
nuosprendžių.

Vienas darbininkas

Draugiškas teismas išnešė jam 
lapoikimą ir savo nuosprendį 
rašė į sieninį fabriko laikraš- 
uką.

Tūlas darbininkas, sulyg pas
vyrimo, per trejus paskutinius 
metus dalino darbininkams ci- 
<aretus. Pasirodė, kad pasku- 
iniu laiku jis pasilaikydavo 

>au po keletą extra cigaretų. 
Draugiškas teismas davė jam 
japeikimą su privedžiojimu, 
kaip reikalinga yra 
cams teisingumas, 
niosprendis nebuvo 
deniu į laikraštuką.

Viena moteris traukė 
;išką teismą savo vyrą, 
lasigerdavo ir parėjęs 
mušdavo ja ir vaikus, 
.-ui nei vienas nei kitas 
man neatėjo.
edžiojimą abudu liko nubausti' 
•yrąs užsimokėt dešimti rublių 
i moteris du rubli”, j iždą die 
lines kūdikių auklėtuvės prie 
abriko.

darbiniu-
Bet šis 

įrašytas i t v v

Laike 
drg. kalbą tas svetainės užveizda, ar 

R e i k a uskas (shenandoriętis) 1 u^baige—
. A ,, . 1 , n T;. I buvau užimtas.per.stato zaldoka kalbėt. Ka-1. . ... . „ . , •1 . _ _ ‘ . v. v. kaip jiedu jau barasi šioj pu-

dangi opeiėtės sulosimas užima s^j uždangos (ant “steičiaus”). 
daug laiko, o mėgėjai ir choris-1 Nė tik aš> bet ir dau<reiis kitu 

netrum-1 kajp senįs šaukė, kad
„• nori jam nereikalingos jokios infor

macijos, nes esąs ne žioplas ir 
7“ j supranta žodžius: unija, strei- 

t - . ,ir|kas, revoliucija ir tt.
. paprašiau d. S. Reikausko (pir- Nejaugi žaldokas dasileidžia 
imininko) , kad pasakytų ž., kad i prje Įokjo absurdiško manymo, 
! šis per ilgai nekalbėtų. Drg. i buk jam kag pavydį prakalbų 
j Reikauskas atsakė, kad ilgai ne- , - • - •• •

Gerai, žaldokas kalba, maįs?
i o svetaines užveizda (anglas) 

Ir ilgai nelaukus 
i pribėga prie manęs ir pradeda 
: bartis, kam mes leidžiam bol- 
jševikui kalbėt apie Nacionalę 
! Mainierių Uniją, apie streikus, 
I komunizmą, revoliuciją ir tt.

Mat jis manė, kad aš ten vi
as tvarkdarys, nes matė, kaip 
mikoves pasiraitojęs aktorius 

i trumpai kalbės ir nuėjo!grimeriavau, o 'laike 
V. pradėjo kelti tru-' tvarkiau į estradą visų 

; ir tt. Aš jam atšakiau 
įdėjo ir kiti), kad mes

i š 1 c n d a wilkesbarieciai ir čia atvažia-
.s ir trau-'vę nieko netvarkohi. Tas pats į svetimų purvų, 
pareikšda-1 žmogus ir su tokiu , pat reikalą-i

pradėti I vimu buvo užpuolęs ir sufliorių : ____
L„ikxuij... Stani.siovaitienę. Vėliaus-

pribėgęs prie manęs sako, 
šios I-figh School svetainės 
niekad daugiau negausit ir 
Ant pabaigos tas pats žmo- 
atrodė labai įtūžęs, nes su

kad pašaukimas teisman tokio lošt operetę 
ir tokio asmens, yra priimtas permainymo 
ir bus, kam reikia, perduotas.! 
Taigi nereikia nei šerifų nei jų' 
šunelių, kurie Amerikoj ima sau l 
riebias algas ir dar lupa mokes-! 
čius ir kyšius už panašius “pa-į 
tarnavimus.

“Pepitą”, 
scenerijų

■ nežinau, nes 
Tik išgirdau,

■
I
I

Puslapis Trečįis 
■■■!■> j..... . i

VIENINTĖLE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY

tai jaučiasi pailsę po i
! pos kelionės ir tūli dar
■ parvažiavę nors kelias minutes
i prisnust prieš eisian į darbą

E. 14th STREET, Near 1st325

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

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

ISardymas, sujaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAV1C1US, B. J. VAITKUNAŠ ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

už mažą užmokestj. Mes padedam
Ūžsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.Gerbiamieji!
“Laisvės” No. 93 tūlas Lij 

rietis parašė “korespondenciją’ 
iš Shenandoah, Ra., kuriai ant-! kalbės, 
rašte uždėjo: “Vilkelio nieksi 
kas pasielgimas.” Paskui seka- >klausosi, 
mai rašo:

“Vos spėjo drg. žaldokas pra
dėti savo trumpą' prakalbėlę, Į 
tai Vilkelis tuojau pradėjo zur
zėti ir reikalauti vakaro pirmi- 
linko, kad sustabdytų kalbeto- 
ią. Kuomet pirmininkas paša-1 
:ė Vilkeliui, kad drg. žaldokas ; 
ūsai 
svetainėn

I ;šmą už 
I saldokas 

bėjo 8
: svetainės

sakymo ir net užsiima skundi-
^■MnnniiiiMiiniiiiiiM^

Kad taip, o nekitaip dalykai 
dėjosi, kaip čion pažymėjau, tai 
turiu tam ir liudininkus, kurie 
kad ir teisme galėtų paliudyti...

Nežinau, ką jūs, “Laisvės” 
j red. nariai, darysite su šiuom 
mano pasiaiškinimu ir su anuo 
mane juodinančiu rašiniu, ku
ris jau “L.” tilpo.

Jei “Laisvė” nenuims nuo 
manęs skundiko, išdaviko, niek- 

j šo ir judošiaus vardų, tai būsiu 
kitokių priemonių 

j ieškot, kad save apsivalius nuo
esame priverstas

J. Vilkelis

DAUGIAU KOVINGUMO

i

Dilge.

MM 1MM

1
«

HI

lošimo 
Įėjimus 
(tą gir-

5 
S 
S 
S

i drau- 
kad jis 

namo 
Bet pas- 

teis-
Už tą draugų su

pavyz- 
teismu . rolę, reikalaudamas jūs 

, kad nutrauktų 
nuo estrados ir įskūs-

Kas traukia kitą teisman, tas i damas, kad jis kalba apie strei- 
pats atneša jam ir teismišką i ką. Ir šitokį niekšą Aido cho-

Tikrenybėj štai kaip buvo:
Wilkes Barre Aido Choras 

nuvažiavo net į Shenandoah su-

a

scenos. Kuomet drg 
jau baigė kalbą (kai- 
minutes), 

_____ prižiūrėto j 
mekleriams > |-,a kalbėtoją šalin, 

. Teismai > mas> gad lošėjai nori ;
...... .......... neturi kalbėti l drg..

... apie streiką. Reiškia, Aido! vėl 
proga apsiginti; vietoj i choro režisierius Vilkelis šulo-j kad

“Sun” pastebi, kad Sovie- 
uose advokatams i 
isai nėra kas veikti. Teismai 
vyksta griežtai sulig įstatymu, i ]0§tf įr ]<ac] ^fa 

Bet kaltinamam duodama did
žiausia 
advokato jis paprastai ima sauĮgg Judos i 
talkon kokį gabų, sau pasitiki-; džianitoriaus,

Lenhi- mą darbininką.
grade metė darbą ir gavo kitą :
bet ir antras darbas jam nepa
tiko, ir jis jį apleido, niekam pakvietimą; jeigu jis negali as-i ras pakenčia”.

^neduodamas jokios žinios. Drau- meniškai sueit šaukiamąjį teis-! Tai šitokioj “šviesoj” i 
vgiškas teismas išnešė jam pa-i man, tai pakvietimo raštą pa- kutini padorumą praradęs 

peikimą, ir jis turėjo prižadėt lieka raštinėje fabriko arba pas muo perstoto 
sugrįžti darban. Kitas darbi-i komitetą namų, kur kaltinama-j skaitytojams, 
ninkas manė sau, kad jis užsi-i 
tarnauja bono už gerą darbą;.
bet jis negavo parašo artimiau-j namajam.
šio savo
pats padėjo viršininko parašą

Tai šitokioj “šviesoj” tas pas- 
j as- 

manę “Laisvės” 
Ir nenuostabu, 

sis gyvena; ir pašaukimas teis-j kad po tokiu sofizmu neišdrįso 
man turi būt perduotas kalti-j nei savo vardo pasirašyti.

Skundėjas gauna 
iršininko; tuomet jis parašą iš fabriko raštinės arba 

. namų komiteto bei kokio ofiso,

tt. 
gus 
nieku nesusikalba,— niekas žal- 
doko nestabdo. Bijodamas, kad 
kas blogo neįvyktų (kad nesu
stabdytų perstatymo) papra
šiau tūlo draugo, kad pašauktų 
pirmininką Reikauską iš sve
tainės ant estrados. Atėjus 
Reikauskui pasakiau, kad sve
tainės užveizda įniršęs ir žada 
daugiau svetainės neduot. Drg. 
Reikau.skas atsakė: mes to ne
paisom.

TORONTO, Kam— Bal.
d. Kanados bedarbių apdraudos 
biliaus pridovimo dienoje, bu
vo laikomos visuose miestuose 
demonstracijos. Bet kaip vė
liau pasirodė, tai Toronto be
darbiai toliausia atsilikę demon
stracijų veikime. Sudbury, ma
žam miestelyj buvo net ugnia
gesiai šaukiami išsklaidyti mi
nios. Ir kituose miestuose bu
vo stiprių susikirtimų su polici- 

nebuvo. 
kovingu-

Aiitorius Senas Vincas: Muzika E. Retikevičiutes 
RENGIA GEDIMINO DRAUGYSTĖ

575 JOSEPH AVENUE, į
LOŠIMAS PRASIDĖS 7:45 VALANDĄ VAKARE 
Visi Aktoriai Bilighamtoniečiai iš Aušros Choro

ROCHESTER N. Y

THE COLLECTED WORKS OF

A NEW EDITION

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

I

Aušros Choras iš Binghamton, New York.

Operete “Nebaigta Kova” atvaizdina varžytines beturčio vaikino su turtingu už morfemą. Turtin
gas vaikinas nepajiegdamas paversti merginą daro Skundą ant neturtingo vaikino caro valdžiai. Į- 
vyksta areštai. Bet draugai atima iš žandaru ginklus. Senas kareivis-muzikantas, Philypas per 
visą .veikalą daro juoką. Dainų veikale yra suvirs 20. Binghamtoniečiai jau nepirmu kartu sta 
to operetes ir yra išsilavinę artistai. Tad abejoti nereikia apie gerą sulosimą.

/ • e , k

Įžanga 50 centų ypatai, vaikams 15c.
Po Operetes Lošimui Bus Šokiai. UžkvieČia visus Komitetas. ’

ir dir- 
žinom, 

ir
O

ja. Bet Toronte to 
Maža drąsos, maža 
mo.

Draugai, bedarbiai 
bantieji, manau, visi
kad Bemiett’as bedarbių 
darbininkų apdraudos bilių at
metė, reiškia neduos jokios pa- 
gelbos. “Bred-laines” jau bai
gia panaikinti. Nors jau pava- į 
saris, bet nei jokio darbelio; 
nesiranda. Reiškia, Benne-; 
ti’as bedarbiais ir darbininkais < 
nei kiek nesirūpina. Bet be- 
abejo,: jis gerai pasirūpino apie 
savo seserį, kuriai ženijantisi 
cla'vė $2,000,000 vestuvių “pre-; 
žentą”.' Ot, kur mūs kruvinas? 
prakaitas yra švaistomas! Ot,' 
delko mes badaujami Argi 
mes turim tylėti? Jokiu būdu < 
nė! Bennett’as nedavė gražu
mu, kaip buvo nuvykę delega
tai, todėl mes turime kovoti. 
Pirmoji Gegužės, viso pasaulio i 
darbininkų šventė, jau čia pat.! 
Meskim į šalį nedrąsumą ir: 
baimę ir visi kaip vienas į de
monstracijas prieš badą. Bur
žuazija, matyt, griežtai misis- j 
tačius prieš darbo klasę, tai 
mes turime griežtai nusistatyti 
prieš buržuaziją. Nes tai yra 

Idu mirtini priešai ir jokiu) bū
du negalima susitaikyti. Aiš
ku, išnaudotojų klasė bus,nu
galėta.

Pernai, Sunny Side Beachiai 
atsidarė 24 gegužės, šiuomet, 
kad pakenkus darb. demonstra
cijoms, visais garais garsinama, 
kad “byčiai” atsidaro Pirmą 
Gegužės. Ar čia ne buržuazijos 
skymas, kad užbėgti darbininkų 
demonstracijai už akių. Ma
tyk, kad jau policijoj buožei 
mažai apsitiki.

Draugai, mes neprivalome 
į eiti Pirmoje Gegužės į “by- 

. Ičius”. Mūs vieta turi būti 
gatvėse, kur visi klasiniai su
sipratę bedarbiai ir dirbantieji, 
darbininkai—mes turime de
monstruoti.

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N.
!»
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A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

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

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

.taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

Del Prasto Apetito ir 
Nevirškinimo

Ar jūsų apetitas yra prastas? Ar jūs tu
rite keblumų su suvirškinimu to, ką jūs su
valgėte? Ar jūs turite gasus ar išpūstus 
'fcilvą ar vidurius. Ar jus vargina konspa- 
cija ar silpni inkstai? Ar jūs esate ner
viškas ir negalite gauti gero nakties poilsio? 
Jeigu jūs turite vieną šių pakrikimų, jūs 
nusistebėsite kaip s greit Nuga-Tone suteiks 
pageidaujamą pagelbą.

Nuga-Tonc suteikia jums geresnę sveikatą 
ir didesnę spėką, kadangi jis išvalo kūną 
nuo ligas ir nesmagumus gimdančių nuodų. 
Jis stimuliuoja nervus, muskulus ir orga
nus, suteikia jums gerą apetitą ir leidžia 
jums lengvai suvirškinti viską suvalgytą. 
Tik nors trumpą laiką ėmus Nuga-Tone jūs 
jau nebevargins daugiau konstipacija, silpni 
inkstai ar pūslė, nevirškinimas, ar panašios 
ligos ir jūs pabusite rytais labai sustiprėję 
ir atsigaivinę nuo gero nakties miego.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vais
tų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas ne
turi jų stake, paprašykite jj užsakyti jų del 
jūs iš savo džiaberio.

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

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose paliose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 
Daugiausia Atsidedame aut Retinoskopišką Ištyrimą

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE
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EMIGRACIJOS PRIEŽASTYS DETROIT, MICH jos ir Italijos, derybos delei

j Šis Tas iš Kanados
J • i. : \

♦ Emigracija į Kanadą prasi- 
ėdėjo iš Lietuvos daug maž po 
'antrojo lenkmečio (1861), 
;taip pat, kaip ir į Suv. Vals.
Amerikoje, bet į Kanadą emi
gravo mažiau. Po 1905 metų 
revoliucijos prieš caristinę Ru
siją prasidėjo Lietuvoje didės-1 
nis persekiojimas, o ekonomi-' 
nės sąlygos vis blogėjo. Tas 
dar padidino emigraciją, ir taip 
tęsėsi iki didžiojo karo. Poka
rinis ekonominis krizis pasirei
škęs Europoje dar pastūmėjoj 

•emigraciją pirmyn.
Tas galima aiškinti tuo, kadi 

Amerikos pramonė pajėgė grei
čiau .persigrupuoti j— ---

• 'bos ginklų prie vartojimo reik
menų. ( , ! Bankai taipgi augo. Atsira-

Visai kitaip buvo Europoje, j do naujas luomas' skolintojų, 
Europą pakratė visa eilė pilie-i kurie lupdavo po didžiausius 
tinių karų, pav.: Vengrijoj, Vo- ,i nuošimčius; nuo 24-72 nuoš. 
•kieti jo j ir daugiau ai- mažiau ūkininkų tarpe pats gyvenimas 
:tas gręsė kitoms šalims. pagimdė idėją, kad tik dideli
i Rusijos proletariato revoliu-' ūkiai gali išsilaikyti ir tik su 

. ’cija suteikė atskiroms tautomsi samdomais darbininkais. Tas 
•galimybę atsteigti savo valsty-j reikėjo reguliuoti, ūkininkai- 
bėlės. Buržuazija panaudojo tą' ejai, pasiimdami neva savo da-

2. Baimė karo.
3. Tai valstiečių ūkio išlaiky

mas neišdalytų.
Dabar pakalbėsime apie šias 

tris priežastis atskirai.
Ekonominis krizis Lietuvoje 

jau pradėjo reikštis apie 1925 
metus. Kas kart augantys mo- 

jkesčiai visu sunkumu gulė ant 
| darbininkų, neturtingąjį) vals
tiečių ir smulkių priekybinin- 
kų bei pramonininkų. Prasidė- 
jo bankrutai po bankrutų. Nau 
jakuriai, gavę žemės einant že
mės reformos įstatymu, visai 
negalėjo atsilaikyti. Sunaikin
tose vietose nuo karo smulkieji 

■žemės savininkai taipgi buvo 
dar neatsistatę, o gautos pasko- 

11U0 S^m>- los pjaute pjovė. Išpardavi- 
- . imai, licitacijos augo. 
_' Bankai taipgi augo.

Labai Svarbios prakalbos 
Rengia Detroito Priešfašistinis 

Komitetas
Kalbės Drg. R. Mizara 

Iš Brooklyno, N. Y.
Gerb. detroitiečiai! Fašiz

mas Lietuvoj nei kiek nesu- 
švelnėjo. Areštai ir kankini
mai darbininkų tebesitęsia nuo 
pat užgrobimo valdžios per 
tautininkus—fašistus.

Kruvinasis Smetona, kad il- 
giaus palaikyti savo žiaurų 
rėžimą, dažnai prisiunčia savo 
agentus į mūsų kolonijas pa- 
žvejojimui pinigų iš Amerikos 
lietuvių darbininkų.

Nesenai buvo Biržiška, 
užilgo atvažiuoja Bučys. 
ilgai mes duosimės save
gaudinėti Smetonos agentam? 
Mes visi turime jiem pasakyti: 
šalin kruvinasis Smetona! Lai 
gyvuoja Lietuvos darbininkų 
ir biednųjų valstiečių valdžia!

Kad tą kovą už paliuosavi- 
mą Lietuvos darbininkų pada- 
ryti sėkmingą, mes turime or
ganizuotis.

Apie tai mums daug ko pa- ^ankyS8

nų padidinimo, nes Anglija 
atmeta Francijos reikalavi
mą, kad jos laivynas būtų 
padidintas 66,000 tonų tarp 
1934 ir 1936 metų. Sekma
dienį čia tapo aplaikyta 
Anglijos nota tuo klausimu.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ne-

ap-

:tas gręsė kitoms šalims.

piliečių ųpo pakilimą būti ne
priklausomais. Reikėjo staty
bos darbas varyti pirmyn ir su
daryti sieną antirevoliucinė- 
mis idėjomis.

’ Amerika, Anglija ir kartu 
Kanada buvo tos imperialistą 
smegenys, kurios bėrė laikinai 
trupinius nuo savo stalo. Pa- 
baltei ir Lenkijai ’ paskolų for
moje, už tą pasiimant įvairiau
sių koncesijų sau.

Europos naujai sukurtos val
stybėlės turėjo pasisekimo lai
kinai nuslopinti revoliucinį dar
bininkų judėjimą po priedanga 
nacionalizmo, bet visai užslo
pinti nepajėgė, nepajėgia ir ne
pajėgs.

Po atstatymo nepriklausomų , 
valstybėlių, užsienio investinti 
kapitalai augo, kaip ant mie- j 
lių, o darbininkų padėtis vis 
sunkėjo, taip pat smuko ir vi
dutinių valstiečių ūkiai.

Tas kaip tik ir buvo pirmuo- i 
ju signalu emigracijos. Prie I 

<z to buvo dar ir daugiau priežas
čių delei emigracijos. AŠ ': &a 
ir noriu suminėti keletą jų Lie-

l tuvoje.

Trečiadienis, Bal. 29, 1931

SKAITYKITE!
CHESTER, PA.

I

Pirmos Gegužes demonstracija i 
įvyks po atviru dangum, tarpe Mar- j 
ket ii’ 3rd Sts., 12-tą vai. dieną, 1 
Gegužes (May)). Visi lietuviai dar
bininkai dalyvaukit. Tą pačią dieną, ( 
8-tą vai. vakąre, bus masinis susirin- ' 
kimas Lietuvių Kliubo svetainėj,' 339 I 
E. 4th St. Lietuviai darbininkai { 
kviečiami dalyvauti.

Koin. Partija. I
(101-102) ,

PHILADELPHIA? PA. I
A. Ž. V. Draugijėle sulos puikų ■ 

' j “Raudoni žiburiai” sekma- I 
dienį, 3 gegužės, Lietuvių Tautiškoj 1 
svetainėj, 928 E. Moyamensing Avė., ' 
1-mą vai. po pietų. Bus ir konepr- ; 
tinę programa. Kviečiame visus at- !

Rengėjai. i 
(101-103) 1

WILKES BARRE, PA.
A.P.L.A.' 51-mos kuopos • darbštus 

narys Jurgis Karlavičius mirė ba
landžio 2 d. Sirgo tik 8 dienas. 
Tapo palaidotas 6 d. balandžio lais
vose kapinėse, Nanticoke, Pa. Laido
tuvėmis rūpinosi graborius V. šuk- 
vietis. Visi kuopos nariai atidavė 
paskutinį patarnavimą. Ilsėkis, mūs 
drauge.

P. Maslaveskas. i

SVARBAS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų;

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas '
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonė;
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žui ir Perspektyvos. *

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠ® A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymejimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat Įsisteigimo 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 pusįapjų, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

sakys drg. Mizara. Prakalbos 
įvyks ketvirtadienį, 30 dieną 
balandžio, 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėj, 4637 
Vernor Highway.

Įžanga visiems veltui.
Kviečia Priešfašistinis

Komitetas.

' lį pinigais, kartu traukė su tais, 
kurie paskutines kelias dešimti
nes buvo pardavę arba užstatę 
amžinai, kurių nematys 
giau, kaip savo ausų savo 
ninei naudai.

Baimė karo ir stumte 
pabėgti, kad gavus slekeriauti. 
Karo baimė kilo ne veltui, nes 

[tokios mažos valstybėlės, kaip 
Lietuva, smarkus ginklavimasis 

l rodyte rodė, kad kitos šalys ir 
' nesnaudžia.

Darbininkai bėgo nuo karo, 
visai pamiršdami, kad jie at
sidurs tuose pat imperialistų 
nasruose. t

Kas del ūkininkaičių, tai ga
lima pasakyti dar ve kas. Jei 
darbiu, ir biedniokai bėgda
mi į užsienį, nepakęsdami lie
tuviškos būržuazijos ir jų šni
pų, tikėjos dirbdami bent pa
laikyti žmoniškiau savo gyvy
bę ir pragyventi ramiai meke
no nekliudomi, tai ūkininkaičiai 
tikėjos uždirbti tiek pinigų, kad 
paskum galėtų įsigyti panašius note, keli metai atgal, šenado

dau-
asme-

stūmė
WILKES-BARRE, PA

W.

Ketverge, 30 d. balandžio, j 
wilkes-barrieciai turės iškil-j

ar dar didesnius ūkius, negu jy 
broliu. Bet čia lyg kad apsiri
ko. Darbininkai buvo įpratę 
vargti, jie lengviau pakelia ir

Lietuvos “nepriklausomą vai-i šioje šalyje vargą, o šie, papra
stybę” atstačius, prasidėjo ab-;tę būti ūkininkaičiais, labai 
lavos ant kovingųjų darbininkų,nusiminė, kad jau čia jų luomo 
bet ūmai nepajėgė buržuazija i nieks neįvertina. Apsiprato su 
užslopinti to, nes revoliucinis; sąlygom ir ūkininkaičiai ir jau 
ūpas pilnai dar nebuvo atslu- pradeda jaustis darbininkais, 
gęs, ką parodo visa eilė sukili
mų kariuomenės dalyse: Kaune

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

CLIFFSIDE, N. J.
L.D.S. kuopos susirinkimas įvyks 

'. balandžio, Mažeikos 
svetainėj, 185 Jersey Ave. Prasi- , 

.—-Visi nariai yra

me. Bus renkami darbininkai ir 
apsvarstoma visi kiti reikalai del 
būsiančio kuopos rengiamojo baliaus. 
Balius įvyks 3 d. gegužės, Carrello’s 
svetainėj. Komitetas.

PITTSTON, PA.
i 

A.L.D.L.D. 12-tos kuopos menesi- 1 
nis susirinkimas įvyks gegužės 3 <1., | 
1931, 6:30 vai. vakare, 51 Butler

Visi nariai kviečiami daly-j 
vauti, nes turim keletą svarbių daly- I 
kų aptart, o jau ir laikas užsimokėt | 
metines duokles. Draugai, atsiveskit ' 
ir naujų narių prirašyt prie organi- į 
zacijos. Taipgi yra kviečiami Ame- ! 
rikos Komunistų Partijos Lietuvių i 
Sekcijos nariai ii’ Ateities Žiedo 
draugijėlės * komitetas, kadangi par
tijos kuopa ir Ateities žiedo drau
gijėle likviduota, o ižduose yra pasi
likę pinigų, tai turėsim aptart ir 
perduot, kur bus nutarta.

D. Gudišauskas.
(101-102)

BAYONNE, N. J.

mių dieną. Tą dieną atvažiuos ser®doj,_ 29 d.
šenadoriečiai ir sulos “Nebaig- 8-tąJ’val. vakare.'

Veikalas imtas iš! kviečiami dalyvauti šiame susirinki-tą . Kovą.
1905-6 metų revoliucijos Lie
tuvoj, parašytas Seno Vinco, 
o muziką pritaikė Retikevičiū- 
tė. Tai tikrai lietuviškas per
statymas—operetė, kur girdė
site daug lietuviškų melodijų. 
Nei vienas nesigailės pamatęs 
^Nebaigtą Kovą.”

Wilkes-barrieciai aną savai-i Alley, 
tę važiavo pas šenadonecius ir 
sulošė “Pepitą.” Dabar še
nadoriečiai atvažiuos pas mus 
ir suloš “Nebaigtą Kovą.” ži-

jjių ncuiuumeiies uiuyov. rkctuue, ' jiem dai kol kas.
Alytuje, 1920 m. Tada tas pats baisu darbininkų organizacijų, 

o ypač Komunistų Partijos. Kai 
...... ir kurie nebenori rodyti savo 

'Šleževičiaus,! smulkiaburžuazinių ragelių ’ ir 
Kairio, Bielinio ir Ko., sušaukė supranta, kad darbininkų ir 
steigiamąjį seimą, o tas reiškė, {.valstiečių kova turi būti bendra 
kad visas atakas ant darbinin- j PJ’^s kapitalizmą, bet dar da- 
kų pridengs demokratijos skrai-: yra t°kių> kurie, nors ir 
ste. Taip ir atsitiko. Steigia- Įbreadlinėse (bedarbių, beduonių 
.majam seimui sųlipdžius neva !e^ęse). stovi, tačiau kovos ne
demokratinę valdžią, prasidėjo i pripažįsta, nes, girdi, jų luomą 
hežmoniški persekiojimai, 0 ir kilmę naikinanti panaši kova, 
išrinkus II Seimą visai padūko Well, well, panaikino luomą gy- 
Griniaus ir žalkausko įkurta ;venimas, o minties įsikajtą luo- 
žvalgyba. Lietuvoje susidarė Panaikins alkis, žinoma, 
nepakenčiama padėtis. Darbi- ras*s dalis, kurie mirs, o ne- 
ninkuose kilo mintys (taipgi suP,ras' Jų proįo kvailybes Pą-i'ja keturi šimtai trisdešimts 

kad grabas taip, kaip panai- deĮegatu, Tarpe delegatu 
kiną kuprotam kuprą tik gra-l <2 • . . v

riečiai sulošė “Grigutį,” ir vi
si buvo patenkinti, tai ir da
bar jie visus užganėdins su 
“Nebaigta Kova.” Rengėjai, 
t. y., Aido Choras nori, kad 
visi lietuviai atsilankytų į šį 
parengimą, tai padarė ir ma-į 
Žą kainą UŽ tikietųs, tik 50 i Apvaikščiokime Darbininkų šventę i 
centų. Aido Choras pasitiki,' Pirmą Gegužes!
kad skaitlingai atsilankys iri prakalbas rengia T.D.A., A.L.. [ 
parems chorą, nes pinigų jis{D.L.D., r

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
•'lai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 

klausimu. Dr. KaŠkiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos," 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—^

kruvinasis Smetona, pataria 
mas užsienio imperialistų 
vietos “kairiųjų” ‘

buržuazijos sukurstyta), 
^migruoti. - - -
j Prasidėjo emigracija į Fran-P38, . ,
iiją, bet ji daugiau palietė tik Nėra tiek stebėtina, kad juos 
fryrus. Mat, mergaičių . pir-!taiP gyvemmas klaidingai išau- 
inasis transportas pateko tiesiai igin0’ tik stebėtina, kad jie, it 
į baltąją vergiją. širšes, sekioja paskui savo su-

’ f Tačiau darbininkai, bado ver7! vedžiotoją,
iįianų,: jieškojo kelių pabėgti iš Pamąstykime, draugai, rim- 
įdetuyos. Tas kelias atsivSrė tai> ar ne laikas nusikratyti »tų 
-tais pat 1923 metais j Pietų'suvedžiotojų? Ar ne laikas 
Ameriką, į Brazilija, Argenti- at.otl » kovotojų eiles? Sujung- 
4a,'Uruguajų ir kitas dalis.
Pirmučiausia emigracija palietė 2 
darbininkus. Pastarieji, išsipar-į 

.davę savo paskutinius skarma 
lūs, vyko salonas po šalOno. To 
ji emigracija, galima pasakyti, 
buvo 1 pokarainė emigracija 
— darbininkų ir kaimo bied- 
niokų emįgracija. (Jei keletas' 
buožiukų pabėgo apgavę tar
naites, tai tas dar nenusako 
bendrai apie visus). Tas prasi- 

, tęsė iki 1925 metų pabaigos.
Nuo minėto laiko prasideda an
tras etapas emigracijos kaimo 
biedniokų, vidutiniokų ir pasi
turinčių valstiečių — buožijoj.

; , Susidėjo tam sekamos prie
žastys:

L Ekonominis krizis.

kime savo jėgas bendrai po . K. 
mums 
dienos 
“Dar-

Tik tada 
bus • lengva laimėti šios 
svarbiausias klausimas:

>bo ar duonos.”
Paulius St.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

..2AJU19/A.D lUllgTd, l.JL/./l., /Y.l-/.. j h

XXX.M J _____ , L.D.S.A. ft RltOS Da 1’ Ijl U1 111< U Į 5 j
knin ir noturi n išlaido/ I draugijos pčtnyčioje, gegužės (May) ji Kaip n neturi, o isiaiaos Kas 1-mą d > 1931> L A u Kliubo Sve.. 
mėnesis apie $30. Taigi kvie- tainėje,. 197 Avenue E, kampas E. i 1 
čiame visus atsilankyti ir pa-l^th St., Bayonne, N. J. Pradžiai | 
__ . .. i j__i: 7-tą Valandą Vakare—.Darbininkes1 |matyti, ką šenadoriečiai gali 
parodyti, o taip pat ir paremt 
Aido Chorą.

Aido Choro Pirmininkas.

Metalisty Kongresas
MASKVA.— Čia prasidė

jo pirmutinis kongresas 
perorganizuotos Metalo 
Darbininkų Unijos, kuri tu
ri 800,000 narių. Dalyvau- 

;s

yra atstovai nuo vokiečių ir 
amerikonų darbininkų, ku
rie dirba Sovietų inžiniery's- 
tės pramonėj. Pirmoj kon
greso sesijoj buvo išklausy
ti raportai iš dirbtuvių.

Anglija Atmetė Francijos 
.Reikalavimus del Laivyno

PARYŽIUS.— .Manoma, 
kad pairsią .imperialistinių 

! valstybių, Francijos, Angli-

J. Urbonui, J. Urmonui, Ch. 
Ormon'ir J. A. Shimkui. — J.ū- 
sų aprašymą “Iš APLA. 1 Ap
skričio Komiteto Suvažiavimo” 
netalpiname; Tuo klausimu ne
verta toliaus ginčytis.

SKAITYKITE “LAISVĘ” 
“LAISVĘ”

7-tą Valandią Vakare .........  . ,
ir darbininkai! Dar niekad kapita-i i 
listinio pasaulio istorijoj nebuvo to- ' I 
kio krizio, kokis dabar yra, niilionai ! | 
darbininkų be darbo badauja ir varg- 1 1 
sta, milionai darbininkų kovoja už i 
žmoniškas gyvenimo sąlygas ir tuos j 
mjlionus kovojančių darbininkų reak- { S 
cija žiauriausiai persekioja, grūdai L 
juos į kalėjimus, policija buožėmis S į 
skaldo galvas ii’ t. t. Pirma gegu- g 
žės yra tarptautinė darbininkų šven- L 
te. šiais metais daugiau negu kada L 
nors darbininkų išeis į gatves de- g 
monstruoti. 
prakalbas, 
bedarbę ir 
kalbėtojai.

Taigi ateikite j šias 
kur bus kalbama apie 
kovą su jąja. Bus geri 
Įžanga dykai.

Kviečia Rengėjai, 
s (100-101)

GREAT NECK? N. Y.
i Apvaikščiojimą Darbininkų Šven

tes, Pirmosios Gegužes rengia A.L. 
D.L.D. 72 kuopa pčtnyčioje, gegužės 
(May) 1 d., 1931 m., Zeh.,L. Strau- 
ko - Svetainėje, 139 Steamboat Road; 
pradžią 7:30 vai. vakare. Į. šį mi-į 
tingą Great Ne’cko i'r apielinkęs dar- | 
bininkai ir darbininkės privalo kuo- . 
skaitlingiausiai atsilankyt. Kalbės ’ 
geriausi kalbėtojai lietuvių ir anglų ' 
kalbomis ir dainuos vietinis choras. 
Pirmyn. Vis labiau didėjanti bedar
bė ir kasdien visur darbininkų algų 
kapojimas, ft vis didėjantis skurdas 
verčia t net Great Necko darbininkus 
susido.foėt tuoini. Prakalbose bus 
nurodyta darbininkams būdai, kaip 
išeit iš tos nelemtos padėties ir pa
gerint savo bįūvį. Ateikit visi ir dt- 
siveskit kitus darbininkus kad ir ne 
lietuvius. Įžanga -veltui!

______ ______________ V -7 —- O (100-101)

Vilkinti pavojinga, jei /vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos: “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- IMPftOU,

vardo dėžutėse. Ne- EKOBUSaa

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių.

Lietuvos Darbininkes ir Poniutės
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

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
.Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose,, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės darinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
vbliucioinieriaį veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų .klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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



Puslapis Penktas

/Oslvkūl Connpctipni’ Valętiini draugai iŠ. A.L.D.L.D. kuopos I draugams Partijoje veikti ii 
jMiyHdl vunireuuui VaibUJOJ permažai veikia. Ten Kūrai- reakcijai paaštrėjus, tie ele- 

įtis ir Ynamaitis turėtų labiau; mentai, nepakentę Partijos dis- 
susidomėti padidinimu litera-; ciplinos, priešinasi jai ir net Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C. 
tūros draugijos kuopų, taip | veda kovą prieš Partiją. Tą! j^i^jai: v. Vaclavičius, 20 E.!

viską tokie draugai išgirdę, su-’ 22nd St., ir J. Laurinaitis, 348' 
tinka, kad Komunistų Partijos' --------------------------------------- ;
vadovybė turi būt pirmiausiai j §v. ROKO DRAUGIJA,
statoma, nepaisant kam patin-' MONTELLO, mass. !'
ka, ar ne. Į Valdyba:

Komiteto užduotis dar ap- ’ Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale į

ŠV. ROKO DRAUGIJA ' 
IVlontello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM:
V. Gelusevičius, 51 Glendale 
pageli). M. Miškinis, 9 Burton St.

J. Stoškus, 20 Faxon 
.J. Stripinis, 49 Snwtell Ave. Į 
Petrauskas, 22 Merton 

A. Baronas, 20 Faxon St.
F. Alusevičia, 18 

Mačiulaitis, 57 Arthur 
, 702 N. Montello St. ;

141 Sawtoll Ave.

susirinkimus laiko kiekvieno

ir Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W. i 
49th St.

Finansij sekr. A. Lukaitis, 591 Avė. .
j Pirm. 
Pirm.

I Užraiių ............
■ Finansų rašt. 

Iždininkas Ig. 
Ligonių rašt. 
Iždo Globojai: 

St..; S. “ 
Petravičia. 
P. Krušas, 
Visi Montello, Mass. 
Draugija

nėšio pirmų seredų, 7-tų vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

Jausta, kad A.L.D.L.D. III
Apskričio ribose, kai kuriose, luivb uiaugijvo nuvyų, 
kuopose veikimas nėjo taifT1 pat reikėtų bandyt sutvert L. | 
sklandžiai, kaip jis turėjo ei- j D.S. kuopą nors iš keleto na- 
ti. Tad Apskričio komitetas rių. Draugai, jeigu jūs ten 
nutarė pasiusti bedarbį d. J. nepereisite per stubas, jeigu; 
ž. į kolonijas, kad sušauktų' nepakalbinsite žmones dėtis J 
susirinkimus ir juose apkalbėt prie mūs organizacijų, tai jie1 
neveiklumo priežastis ir išju- patys niekados neateis. O 
dint sustingusius draugus prie kad yra tokių, kurie dejuoja,! 
didesnio veikimo ir sutvarkyt kad dabar bedarbė, vargas ir! 
judėjimą taip, kaip jis ištikrų- sunku prisidėti prie organiza-! 
jii turėtų būti. Nutarta ir pa- cijos del finansų stokos, tai dar! 
daryta. Tuose pasikalbėji
muose net ir man teko daly
vauti. Tai davė gražios pro
gos susipažinti su mūs drau
gų vedama darbininkiško ju
dėjimo linija, kur ir kaip ji 
pašiseka pravesti. Kur tik 
teko dalyvauti susirinkimuose, 
kurie buvo panašūs į prakal- 

f bas, visur darbininkai supran
ta vieną ir tą patį, kad jau 
tie baikos, bet reikalinga or
ganizuotis ir kovoti prieš šią 
bedarbę. Seni papročiai rei
kia mesti ir bendrinti veikimą 
tarptautine papėde visuose 
svarbiuose klausimuose.
laikraščiai tikra to žodžio pras- silinksminimam ir yra didelis' 
sme turi būti susirišę su revo- nerangumas rašinėti į mūši] < 
bucinė Komunistų Partijos va- dienraščius “Laisvę” arba “Vil- 
dovybe, kad paraginimas ne- nį”. Tiesa, susirinkime kai 
veiklių narių prie aktyviškes- kurie žadėjo rašinėti žinutes į 
nio veikimo yra girtinas ir t.t. laikraščius iš lietuviško judė-j

Mano manymu, ne vien čia, jjimo ir iš darbaviečių, tačiaus, 
mūs apielinkėje, bet ir visur’kaip matos, yra gera prižadėt

pačius būdus, sugabesnis drau-| žadą išpildyt, tai nėra. Ve-! 
gas reikia pasiusti pervažiuoti liaus draugai papuls po pa- 

Apatingai per mažąsias kolo-!; peikimo rykšte.
nijas. Ten, žinoma, draugų
norai yra geri, bet nėra taip kampelis, be to 
nužengę progrese, ten ir prie- nai veiklių draugų, kurie bu- i 
šai sunkiau atmušti, o dirva ty pasišventę veikime, < . ‘ 
veikimui visur labai plati, tik į šų spėkos ir gi nemenkos ir J'“- ‘ j:;;*'’ ' f ! pietų, Draugijų svetainėj, 25thSt.*iri
reikėtų visiems draugams la- jau jų tas nachališkumas, tai ”ę’ 0 1S ™ uos i iviacuson, Vernor Hi„.hway>
biau įsijudinti į veikimą'ypa-į tikrai kai kuriuos draugus tie-! Squ,ar®: Madison Squaie įvyks i ..._____------------------ ------- i
tingai šiuo krizio laiku. Da- sjog pavargina, atima energi- centrahne demonstracija. Lie- teisybe^jiyleTOJŲ .VYRŲ IR 
bar daug lengviau nesusipra- ją. 
tusius darbininkus pertikrinti, f. \ 
negu kada pirmiau.

Paimkim, pavyzdžiui, Torr- kūmai.
ingtoną. Ten būnant pirmam' dalyką mestų į šalį, veikiau- 
susirinkime, kuris buvo pusė- šiai nors kiek veikimas pakil- 
tinai mažas, bet jame įsirašė! tų, ypač šiuo bedarbės laiku 
apie penki nariai į A.L.D.L.D I lengviau prieiti prie tamsių 
kuopą. To nei vietos draugai žmonelių, 
nesitikėjo. Antrame dalyvau
jant, jau skaitlingesniam susi- dingiausiai tvarkoma 
■rinkime, pakalbėta apie bedar- L.D.L.D. ir L.D.S. kuopos. Ten 

^bę, jos priežastis ir darbiniu-1 jie veik visi lanko susirinki-1 
kiškų organizacijų svarbą bei mūs ‘ir juose tvarka kuo ge-1 
kreipimą domės į auklėjimą riausia. Visi dirba ką kas iš-! 

’ jaunimo darbininkiškoj dva- gali. Naujus narius verbuoja 
į A.L.D.L.A. ir L.D.S. kuopas. 
Kadangi tenais vis ūkininkai, 
tai didesnį veikimą veik nega
lima išplėsti, tačiaus jie gau
siai remia mūs darbininkiškas 
įstaigas aukomis. Beje, jie 

susirūpinę ir jaunimu. Už
rašo jiem anglų kalba darbi
ninkiškus laikraščius ir prati-

Avė. C

lankyti sekančias kolonijas : yke-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. : 
Meriden, nes ten reikia su- j Užrašų Rašt. J. Stoškus, 
tvarkyti dalykai, literatūros1 
kuopelė likviduota; Bristolyj j 

. . i t • i , . . .. irgi prasti dalykai, .nereiškia, kad nieko atsiekti; Manchester ir Windsor Locks i 
negalima, nes ir gerais laikais rejkgtų pasiekti. Tas.jau rei- 
buna nekitaip. . i kejo padaryti anksčiau, bet ........ ..... .

New Havene prasčiausiai j deiej stokos laiko vis nebuvo < Maršalka J. 
draugai atsinešė į mūs atšilau-|Ralima. Vis vien būtų geriau! 
kymą. Ten jie prižadėt visko | v61iau> negu niekad', 
prižadėjo, bet ištesėt, tai kitas; Vikutis.
klausimas. Mūs organizacijų t_________ _____________
kuopos nemenkos, be to yra ei-' 
lė gerų simpatikų, tik bėda ta- • UWTnC 
me, kad nėra noro grynai bol-| V JL J VU ZjaBu V 
ševiškiškai veikti. Iš tiek i 
daug narių, nėra nė vieno, ku- ' . ~ ~
ris priklausytų Partijoje. Kiek j Iš Atsibuvusiu Prakalbu 
teko nuo kai kurių nusiklau-1 n • • . • • n •
syti, tai perdaug praleidžia PriSireUglUlUI PneWVUV . o y vi, LC11 pi ~----------- --------O

Mūs laiko taip sau privatiškiem pa- PiriTIOSiOS GegUZOS
B’HC- dili nlrcimi n im n m iv irvn zd i rizaite* i

st.

St.

st.

Intervale
St. ; S.

Maršalka

JUOZAS KAVALIAUSKAS

20 Faxon
i St.
, Fjn Kast. J. Stripinis, 49 Sawtell j 
: Avė.Vėliaus Iždininkas’ T. Petrauskas, 29 Merton ,
■ St. i

• i Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 
Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Ames 1. Pilipauskis, 19 
Visi Montello, Mass, 

pirmą
57 Arthur St.

M. Jazukeviczia, 153
P. Krušas, 141 Sawtell

st.
Susirinkimus laiko 

; kiekvieno menesio.
S. M ačiū lai lis 

' A mes St
j A mes St.
i Ave.
1 Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.

Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūne paskutini 

I panedėli kiekvieno mėnesio.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS i 
PRIEŠFĄŠIST1NIS K-TAS, 1931: ; 

, Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite I
Ave., Wilmerding, Pa.

414'

“Lais-į
I Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
’ Prot., sekr. A. K. Sliekienū, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
in. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum1 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Pereitą pirmadienį 
i vės” svetainėj Įvyko Didžiojo i 
New Yorko Darbininkiškų Or-, 
ganizacijų ir Komunistų Frak
cijos surengtos prakalbos pri-1 
sirengimui prie Pirmosios Ge- 

mvto cjpivmmvjv, ii v.OKA j lllALVO, J l Cl pilZ.Čl,UCV, v- 1
kitur reikėtų praktikuoti tuos'kuomet būna užpulti, bet pri-jguzes' 

yg_ i Drg. Stakovas išdavė plati) Pirni j/' 
raportą iš Bendro Komiteto Avė.;

' " i veikimo\ir kvietė visus Metu-1 6388 Spart
Ansonia, tai tamsiausias ’ Y*.us darbininkus dalyvauti Turto ragti .L pveraitis, 4689 Brand-1 

i, nėra ganėti-j 11??OS1O,ST. ~ . r i>ivton Avc •racijoj. Jis pranese, kad he- jvc-’ o J i ' Vnrrnlionn i v I
o nrie- susirinktų, 10-tą vai

prieš pietus Į “Laisvės

i

I). L. K. K. DRAUGIJA 
I Detroit, Mich.

VALDYBA 1931 M.:
J. Liubertas, 4177 Ashland [ 
Vide-pirm. Mf A. Birsenas, | 

a’ Avė.; Nutar. rašt. V. J.
7715 Dayton Ave.; '

Gegužės demonst- on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
; Iždo Globėjai: Jicva ■ 

Vėgėlienė ir Ona Guntarienė.
Draugijoms susirinkimai įvyksta kas ‘ 

SVCtai- ketvirtas inędčldienis, 2-rą vai. po

: Vernor Highwav.
i ___ ____I______________________ i

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

JONO ARBA
PETRO

Kainos po

Tai

Savininkas

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

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

i
J. Naujokų Cigarų | 

Dirbtuve
Broadway,

Brooklyn
3G1

I tuvių vieta bus prie 5th Avė.;
t. , . . ir 25th St. Lietuviai turės sa-Draugų tarpe esą jsigyvenęs ... , . . . Lithua.

nelemtas dalykas, tai ypatiš- . ' ... aiv„,iT . ... man Workers Allied Orgam-Jeigu ta negeistiną .. „6 " - zations of Greater New York.
■ Nuo Madison Square demons-, 
traeija trauks linkui Union; 
Square. Į Union Square nie-j 
kas negalės Įeiti kitaip, kaip1 

į tik su demonstracija, nes po
licija planuoja uždaryti visas 

! gatves.
Po jo raporto kalbėjo atsto

vas nuo Lygos Kovai už Neg- .. 
rų Teises d. Max Weide. Jis j 
plačiai aiškino apie teismą de-' 
vynių negrų jaunuolių, ku- j 
riuos Alabamos valstijos bo-! 
sai yra nuteisę sudeginimui i 
elektros kedėje ir apie abelną Į 
negrų darbininkų persekioji-' 
mą, linčiavimą šioje šalyje. !

Pabaigoje kalbėjo draugė: 
Patterson, motina vieno iš nu-: 
teistųjų mirtin negro jaunuo-l 
lio. Ji, matomai, paprasta i 
darbininkė ir niekada nekal-j 
bėjusi-į publiką, tad jos pra-l 
kalba buvo tjrumpa., Ji sakė,! 
kad nuteistieji jaunuoliai ir! 
jos sūnus yra neteisėtai nutei-i 
sti ir prašė visų gelbėti juos ir 
reikalauti naujo teismo. Vien
balsiai nutarta pasiųsti prote
sto telegramą Alabamos gu
bernatoriui Milleriui, reika
laujančią paliuosuoti tuos jau
nuolius arba duoti kitą teis
mą, kur prisaikintųjų teisėjai 
susidėtų iš darbininkų ir ne
mažiau kaip pusė turi būti ne
grai.

Aukų surinkta $10.02. Au- 
Tačiaus persta-; Rojusiems tariame širdingą!

n l.rz\ 1 |

Rep. T.

Southbury, bene bus pavyz- 
mūs A. I

šioj. Tada jau užrašyta pen
kiom “Daily Workeris”. Kiti 
žadėjo pasidąrbuoti, kad čia 
įkūrus L.D.S. kuopą.

Dabar, teko girdėti, jau su- 
• siformavo net Komunistų Par

tijos branduolys. Jeigu drau
gai iš A.L.D.L.D. kuopos patys 
stos į Partiją ir dės visas pa
stangas įtraukimui daugiau ki- na prie lankymo susirinkimų, 
tataučių pažangesnių elemen- Yra pageidavimo siųsti į Pal
tų į ją, tai reikia neužmiržti, tijps 
kad neužilgo ten prasidės vei

kimas visai kitokia papėde. 
^Tik draugai ten neturėtij ma
nyt, jog viena diena viskas tu
rėtų būt padaryta, o jei tas 
į trumpą laiką liepasisektų, tai 
nereikia tuoj vėl viską mesti 

*į šalį ir nustoti veikus. Atsi
likę darbininkai atvesti prie 
susipratimoj prie kovos su iš
naudotojais nėra taip lengva, 
tai ne vienos dienos darbas. 
Draugai, pakantriai dirbkite, 
pasekmės matysis vėliaus.

Būnant Naugatucke teko
matyt, kad ten dailus būrelis | čius dalyką aiškioj formoj, ko- ja^J” 
gerų žmonių, tik deja mūsų kiose sąlygose dabar prisieina:

mokyklą kai' kuriuos 
jaunuolius daugiau prasilavin
ti. Tai vis geri dalykai.

Visur teko padiskusuoti a- 
pie dabartinius mūs tarpe esa
mus ginčus. Visur draugai nu
sistatę, kad mūs laikraščiai, 
“Laisvė” ir “Vilnis”, turi bū
tinai pasilikti po Komunistų 
Partijos kontrole. Tiesa, yra 
draugų po vieną kitą, kuriem 
niekas neišaiškino tuos eina
mus ginčus, todėl jiem painio
jasi, kaip čia yra, kad Butkai 
pradėjo išeit prieš darbininkiš
ką judėjimą.

•■■■■■■•■■■■•unuiuiu iwrt mw. •■txgtxe—t«h»ib» Tii»«»t»faa»M»a—«i 
CLIFFSIDE CLIFFSIDE

DIDEUS IR LINKSMAS BALIUS
Rengia L. D. S. Kuopa* Cliffside, N, J.

įvyks Nedėlioję, 3 Gegužės (May), 1931
N. CORRELLO’S SVETAINĖJE

- Walker Street ir Trolley Line, Cliffside, N. J.
Prasidės 3-čią Valandą po Pietų

ĮŽANGA 50, centu

Gerbiamieji! Nuoširdžiai užkviečiame visus vietos 
ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites dalyvaut šiam links
mame pasilinksminime. Čia bus daug įdomių ir juo
kingų paįvairinimų. Bus užkandžių ir gėrimų, o muzi
ka tai net dubeltava Jono Pociaus lietuvių orkestrą iš 
Paterson, N. J. Tai pasimatysime 3 d. Gegužės Cor- 
rello’s Svetainėje.

Komitetas.

Draugijų Adresai, Kurios
.. Turi “Laisvę” už Organ?

..... . ...

MOTERŲ URA ŲG YSTĖ,' 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
K. Yuška, 325—4th Avė., Mo- i

Bell Phone, Poplar 7515

Pirm.
line, Ill.I

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

Fin. sekr. IB. Daucenskas, 1552—10th , 
Ave., E.i Moline, Ill.

Prot. sekr.l J. Julius, 48th St. & 5th ■ 
Ave., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Ave., E. Moline, Ill.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Aye., Moline, 111. ■

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

GRAB0R1ILS-ŲNDERTAK E R 
l Abalnatnuoja ir 
viliokių kapinių, 
tarnavimo ir už 
valandoje Kaukitės pan- mane. 
Kalite gauti lotua ant viliokių kepinių kuo 
geriauuiose vietoHc ir už žemg kainą. ....

laidoja numiniPiu* ant 
Norintieji Reresuio pa
žemy Kairo* nuliūdimo 

Pus mane

i iCTE 
!

i ir

SLOGOMIS
Sunaikinkite šaltį 

Kuogreičiausia
' Jausitės kaip naujas žmo
gus Į trumpa laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pa!siliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 
diedą. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, skaus
mas pranyks ir jūs ; 
atgal įjrie darbo su nauja 
energija.

Išpildykite kuponą i 
dien bę atidėliojimo.

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

W23 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

būsite

šian- Norintieji ge-

riansio

navimo

polar

ir už

GRABORIUS

$
^1

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

I sampalą.
Vardas _________________
Adresas ---------------- «-------
Miestas ________________

i e m ą ■ kainą.

riuliOdim o va-

landoj., šauki
tės pas
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

'Iri.: So. Boston 0304-W

NAUJAUSIOS MADOS

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

PHILADELPHIA, PA.'

Telefonai; Bell — Oregon 5186
Keystone — Main 1417

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

praktikuoju savo profesijų.
Pirn liaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-«261

mai
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imi aSSBSg VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

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

Savininkai

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

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue 

lam pas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

IIIQIIIQIIICIHQIIIQIIt IIIDIIIC’IIIOIIIQlllEIHEIIieilieillLII

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

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigas su savo adresu, užrašykite:

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

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

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
i DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

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

i Avė.
I Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
i son St.
Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

i St., West Hartford, Conn.
Ižo. Ą. Klimas, 36 Russell St, 
Maršalka J. Ųiraitis, 174 Ashley St. 

. Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 
481 Hudson St.

Draugystės susirinkitųai ačsibū- 
na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.* ■ ’

D. U K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.; VALDYBA 

1931 METAMS:
Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St 
Pirm. K. Mažiliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing- 
. ton Parkway.

I

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

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai herdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vjandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui 1 
MOTERIMS PAGEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dienų iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškus ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu. ■
29-Ž1 Morrell Strėet, tarpe Cook ir Dehcvofsė Sts. 

Ties Broadway, ir Flushing Ą venue,, Brooklyn, N. Y.
, Telefrthasi Pulaski 5-1090 -

KELRODIS: B. M. T. elevęjterMų išlipinot Flushing Ayel stoties; 
R M T subwhy—iiliyf ant Montm** ąv* stoties; visais 

*v<iadway karais—iW|pt <m *▼*
-•••«• • .. •

Vardas___
No______
MienuiB—

—Street or Avenue
—, State-------- —-

LIETUV1ŠKA1-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA ^
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferiu 
Išsimokinkite naujausios rūšies nv£ 

derniškai |rengtoj Am.ato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktll* 
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir ti*

I skirstymas {vairių . rūšių . jnotonj; 
elektrinės sistemos, batąrejog, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak-r 
tj. Ekspertai mokytojai.

numušeme pilno mechaniško kursoAtsižvelgiant j bedarbę, jmes
kairią nuo $75 iki $50 

Įrankiai it Darbiniai Drabužiai Veltui .
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta., < 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai., iš ryto iki 9 vai. vakare. Sejt* 
madieniais. 10-tą vai. rytą iki 2 vai. _

; NEW YORK AUTO SCHOOL _ ____ j
228—2nd AVENUE, Kampas 14lh St. NEW YORK, N. T.
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Trečiadienis, Bal. 29, 1931

Liet. Darb. Susivienijimo 
1-mos Kuopos Nepaprastas 
Susirinkimas

VIETINES ŽINIOS
........................................  : *• . r•• FU’

(6) Morris Kaplan, baritonas 
solo, (7) Lilija Kavaliauskai
tė, soprano solo, (8) Aido 
Choro merginų sekstetas, ve
damas šalinaitės, (9) Helen 

; Gorecko, solo, (10) ukrainiš-
Lietuvių Darbininkų Susivie-;kas baletas, vedamas Vivurs- 

nijimo pirmos kuopos nepap- • kio ir duetas Boknuko su Mar- 
rastas susirinkimas įvyks ket- j tįnOvska, (11) “Čigonų Nak- 
virtadienį, balandžio 30 d., 8. įjs Kempėj,” vadovaujant G. 
valandą vakaro, “Laisvės” sve- ‘ Vorobjovui. Ypatingai “Či- 
tainėj, 46 Ten Eyck St., Brook-įgonų Naktis,” dailės žvilgsniu, 
lyn, N. Y. fantastiškai jausmus žavintis

Visi nariai ir narės būtinai. vaizdas—muzika ir dainos, 
turi ateiti į šį nepaprastą su-,^igonu šeimyna susideda iš 
sirinkimą, nes bus svarstomas! penkiolikos asmenų. Visi pui- 
vienas svarbiausių klausimų, kįaį skambina ant balalaikų ir 
tai dabartinė padėtis reikale j dainuoja. Kas atsilankys, tas 
gavimo pastovaus čarterio., negales atsigėrėti “čigonų 
Taipgi bus ir daugiau svar- Nakčia.” 

S ■ 1— 1 — - — 1 -Z. _ - 1— -- * na"! I šį parengimą turėtų su
plaukti visi Brooklyno klasi

kiniai sąmoningi darbininkai. Jį 
nt" reikia padaryti sėkmingu, nes 

dabartiniu laiku Tarptautinis 
(Darbininkų Apsigynimas veda 
I dideles kovas, gelbėdamas de
vynis darbininkus, pasmerk
tus myriop A.labamos valstijoj 
ir penkis darbininkus Paterso- 
ne, N. J., kurie taipgi laukia 

.mirties nuosprendžio. Prie to, 
'dar veda kampaniją, už visuo- 

Balandžio 25 d., po num. tina paliuosavimą politinių ka- 
83 East lOth'St., New Yorke, linių, kurių taipgi yra nema- 
buvo Amalgameitu kairiųjų žai nuteistų ilgiems* metams ir 
(Industrinių Drabužių Darbi- visam amžiui kalėti. Darbi
ninku) šaunus bankietas. Rei-; ninku pareiga gelbėt savo kla- 
kia tiesiog stebėtis, kad tiek sės kovotojus, šis parengimas 
daug darbininkų suširinko į. įvyks sekmadienį, gegužės 3 
bankieta! Net patys rengėjai d., 3-čią vai. po pietų, New 
netikėjo', kad jis bus toks pa-!National Hali, 2617 Driggs 
sėkmingas. Tai tos nepaken-! Avfe., Brooklyne.
čiamos drabužių išdirbystės:---------------------
sąlygos sutraukė šimtus kriau- v . n f • 1 • 
čių į kairiųjų pasilinksminimo: lOnkefSO vSrblIllllk&l 
Hiiimtnnoęir .jJ'kompanijos ! Rengiasi’Demonstruoti
dovaujama Amalgameitu Uni- Pirmąją Gegužės. Lietuviai, 
ja darbininkų akyse- neteko .y M 
pasitikėjimo; darbininkai jieš- iNCStSnlnu!
ko išeities, kad kaip nors sa-[ ---------
vo gyvenimo sąlygas pagerin
ti. O pagerinti jie mato gali- ganizacijos rengiasi prie dide- 
ma tik stojant su kovingąja ]gS jr svarbios demonstracijos

bių ’ klausimų, kuriuos visi 
riai turi apsvarstyti.

Nepamirškite paraginti 
kitus narius, kad ateitų* ir 
siveskite naujų narių.

J. Kairys
Kuopos Seki

Iš Puikaus Bankieto 
Amalgameitu Unijos 
Kairiojo Skyriaus

Balandžio 25 d., po

Yonkerse darbininkiškos or-

atsakinės į visokius klausimus. Prie 
to bus rodomos įvairios gimnastikos.

Įžanga dykai!
Rengėjai.

sirodė — pianu paskambino 
jauna mergaite Josephine Gū
ži kiūtė. Ketvirtas iš eilės B. 
Polekaitis smuiku pagrajino 
tris lietuviškus šokius. Myko
las Stakonas vykusiai smuiku 
sugrajino tris kavalkėlius, tar
pe kurių vienas buvo rusiškas 
“Kazokas.” Lillian Kavaliaus
kaitė, kaip ir visada,patenki- i Metropolitan Avė., 
no publiką savo gražiom dai-|26 d. Anie palaidosima prane-į Te<pt» AATD A UDITIU A T 
nelėm. Ją publika iššaukė su-1 §iu vėliau. J 1SKAWDA V UJIMAI

PASIRANDAVOJA 2 kambariai del 
dviejų vyrų. Kreipkitės po No. 

5286—73rd St., Maspeth, N. Y.
(101-103)

^MIRTYS—LAIDOTUVSSjl

Jonas Kasparavičius, 47 me
tų, $5 So. 5th St., mirė bal. 
24 d. Palaidotas bal. 27 d. 
Alyvų Kalno kapinėse.

Jonas Devenis, 38 metų, 304 
mirė bal.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS virėjas j restoraną.

Kreipkitės po No. 150 N. 4th St., 
kampas Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. (101-102)

dainuot daugiau, negu ji buvo 
pasižadėjusi. Labiausiai pub
liką užžavėjo šį vakarą, tai 
Jurgis Deregentis savo gražia 
ir brangia armonika. Tai yra 
jaunas vaikinas, bet jam ne
gėda būtų pasirodyti ir di
džiuliuose koncertuose. Pub
lika jo ilgai nenorėjo paleisti! 
nuo estrados. Jo 
skambanti armonika, 
verkia, kaip jis ją gabiai su- [ je, seni ir jauni, visi prašomi i Švei- 
valdo. Šis jaunuolis taipgi katos Kultūros Draugijos prakalbas, !

. . . . .. . kurios įvyks trečiadieni, balandžioyra gabus pianistas; Jis pia-1 29 d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės”! 
nu akompanavo visiems pro- svetainėj. Kalbės sveikatos klausi- ( 
gramos dalyviam. ! lmi Rarsus natūralistas ir žinovas i

17 i žmonijos nesveikatą priežasčių, tai 1
Publikos prisirinko apypil-[ daktaras C. Yourman. Taipgi kai-[ 

nė svetainė, ir laike progra- Jbes (lu ketuvių kalbą kalbėtojai. ; 
mos ramiai ir tvarkiai užsilai-;' .-.LLZLf.— 
kė, kas reiškia pagerbimą ir

La i d otų v i ų a p e i go mis 
nosi graborius J. Garšva.

[Daugiau Vielos Žinią
[Penktame Puslssr/i®

"PRAMOGOS
gražiai! Prakalbos Sveikatos Klausimu 
rodos, į Sveiki ir nesijaučia gerai sveikato-

įvertinimą mūsų jaunų daili- 
ninkų-muzikantų. Po koncer
tui tęsėsi šokiai prie šaunios 
muzikos. Gražaus jaunimo 
prisirinko pasišokti.

■i
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NAUJA LIETUVIŠKA

d

Dar Apie Atsibuvusią 
LD.S.A. 1-mos Kuopos 
Vakarienę

Šiuomi pranešame lietuvių vi-! i 
suomenei, kuri valgo restaura- 
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po s 

kančių antrašu: <
150 LEONARD STREET 

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

[Vyriausia kukarka šioje vietoj i I z- ‘ ‘ IS

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-677G

Telephone, Stagg 2-1910LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

y

i

PAJIEŠKO.IIMAI
PAJIEŠKAU kukoriaus vyro arba 

moters, darbas nuolatinis, darbo 
valandos nuo 6 iš ryto iki 4 po pietų, I 
sukatomis ir nedeliomis iki pirmai j 
vai. po pietų. Gera alga.—K. Galiū
nas, 145 Thames St., Brooklyn, N.Y. 

(98-104)

JONAS STOKES ,'t
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., kam p. _Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

^-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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

Tel., Dickens 2-1182

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

yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS i 
kuri yra turėjusi sa’vo ręsta u-- 
racijas Montello, Mass., ir So. j 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kūkarką keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs i 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukicne.

Savininkės

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUB

Kadangi mums teko darbuo
tis prirengime vakarienės, tai 
norime tarti kelis žodžius. 
Mums darbuojantis del šios 
vakarienės, pasirodė tokių 
draugų ir draugių, kurie įkal
binėjo, būk mes padarysime i 
nuostolių, kad kuopai nieko 
neliks ir t. t. Ypatingai mus 
stebino mūsų kuopos narės, 
katros sueidamos taip kalbė
jo ir vis skundėsi, kad tikietų 
negalinčios parduoti.' Tas, su- 

| prantama, buvo nepamatuota 
ir galėjo suvilti gaspadines bei 
sutrukdyti jų darbą. Bet gas
padines nenusigando. Jos dar
bavosi smarkiai ir draugiškai. 
Pačios išplatino tikietus ir pa
gamino gardžius valgius. Sve-' 
čiai valgė, kiek norėjo ir dar [ 

! liko. Ir pelno kuopai atliko i 
apie 30 dol. Dar surinkome 
dešimtį dolerių aukų. Tai ko 

j daugiau norėti? Pasirodo, i 
1 kad tos draugės ir draugai,' 
katrie mums įkalbinėjo apie 

[ pralaimėjimą, klydo.
Praktika parodo, kad viską 

! galima atsiekti, jei tik dirba-[ 
,ma iš noro ir su pasitikėjimu, i 
kad tas darbas turi 
naudos. Tik nereikia 
minti, nereikia pasigailėti 
so.

•Taip yra ir visoje mūsų 
Kada pradedi 

dirbti, tai ir dirbk, kol 
. O kaip

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

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

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

J. Orelis.

Komitetas.

■
WT

Mes

KUNDROTO APTIEK A
O

229

f*.

■:

231 Bedford Avenu® 
BROOKLYN, N. Y.

t,

atnešti1 
misi-1 
triū-!

taip pat turime ždlių ir gerų sandžlj gyduolių Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

negrų, p’rieš kapitalistus besi- 
rengiančius j karą prieš Sovie- bas'atne'š naiida.

kime tą didelę ir svarbią dar-į 
( bininkų šventę—Pirmąją Ge-! kįa 
j gūžės.

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi
taisyti mašinas. Laikas mokinimosi neaprubežiuotas. Mokinimo kur

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

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

' ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL 
231 West 58th Street,

F£

Industrine Adatos Unija. Pirmąją Gegužės, kuri įvyks 
Daugelis iš lokalų veikliau- Larkin Plaza aikštėj, 12-ta va- 

, šių darbuotojų išsireiškė, kad Įandą dieną. Sekąnčios orga- 
verčiau su kairiaisiais draugais nizacijos sudaro Yonkerso Pir- 
valgyti silkę ir virtą bb'IVę7 O!mosįos Gegužės Bendro Fron- 
nei.su hillmaniniais pakalikais to KomitetąKomunistų Par- 
kvepiančias “pečenkas.” !tiįos sekcija 12, Bedarbiu Ta-

Vakarienės pats pobūdis bu-|ryba, Tarptautinis Darbininkų 
vo ne baliavojimas, kaip Hill- Apsigynimas, A.L.D.L.D. 1721 
manas savo surengtuose ban- kuopa, Lyga Kovai už Negru 
kietuose daro, bet apsvarsty- Teises, Italų Priešfašistinis 
mas gyvų reikalų: kaip kriau- Į Kliubas, žydų Workmen’s Čir-į

; cle, Women’s Council, vokie-l 
čių kepėjų unijos lokalas 47

i ir kelios rusų ir ukrainų pašai- > 
: pinės draugijos. Į

Visų tautų ir visų rasių dar-į
1 bininkai Pirmąją Gegužės turi ‘ 
susirinkti į Larkin Plaza aikš-' 
tę, 12-tą vai. dieną ir užpro
testuoti prieš algų kapojimą,

čius ’ visuose lokaluose, visose 
dirbtuvėse sujungti daiktan ir 
užvesti griežtą kovą prieš 
drabužių fabrikantus ir tokius 
unijos pardavikiškūs vadus, 
kaip pats Hillmanas, kuris jau 
oficialiai liko tarptautiniu 
bankininku, o ne darbininkų 
reikalų gynėju.

Gaila, kad lietuvių tame prieš persekiojimą ir deporta- 
bankiete mažas skaičius da-;vimą sveturgimių darbininkų, 
lyvavo. O juk gyvenimo są- prieš linčiavimą ir pavergimą hnntni 
lygos Brooklyne dar blogės- • • * ’ -- - ->-• - ’ •“
nės, negu pačiame New Yor- 

*ke pas kitataučius darbinin
kus. Lietuviai kriaučiai daug 
moka šnekėti, bet su kitų tau
tų darbininkais tai bijo susiei
ti, o tas kaip tik toms jų šne
koms jokios reikšmės nepri- Pirmąją .Gegužės išeis į gat- 
duoda. Daugiau, draugai, su- ves, demonstruos. Ir mes, 
sijungkime su kitataučiais:Yonkerso darbininkai, kaip 
darbininkais, tada mes kaip vyrai, taip ir moterys, visi, pa- - , . v,v.
ką atsieksime ir del savo bū- dėkime viską į šalį ir eikime i SSTKIS KlOSClUCSI 
vio pagerinimo. O kitaip mes i į Larkin Plaza. Lai nei vie-'C., fornora
sutrūnysime lietuviškame kie-1 nas lietuvis darbininkas ir dar-' ’LdillUd
me!

dar-! 
ką ! 

dar-; 
, , __ ___ _  _____ „ .... L. dar- j

tų Sąjungą, už bedarbių a p- į,as pasjrodys sėkmingas, tada' 
draudę, už pripažinimą Sovie- h. priešai turgs sutikti.
tų valdžios, UŽ paliuosavimą Gaspadines. i
politinių kalinių ir t. t.

Viso pasaulio darbininkai

Sekmadienį Perstatymas, 
Koncertas ir Balius

Šį sekmadienį, 3 d. gegužės, i 
jvyksta labai smagus parengi
mas ^Tarptautinio Darbininkų ; Iš Lietuvių Jaunuolių 
Apsigynimo keturių kuopų:vi -r
lietuvių, rusų, ukrainų ir len
kų. Tai bus iš eilės trečias 
parengimas rengiamas bendrai 
šių kuopų, ir kurie lankė buvu
sius parengimus, tie žino, kaip 
minimos kuopos visada duoda 
už mažą įžangą puikius kon
certus ir perstatymus.

Šį kartą programa bus dar 
turtingesnė ir įvairesnė, štai, 
peržvelgkite, kas joje daly
vaus ir julns bus aiš^u: (1) 
Rusų Choras, vedamas M. E. 
Sharko, (2) smuikininkas N. 
Voroncovas, (3) rusų balalai
kų orkestrą, (4) Lyros Choras, 
vedamas Helen Retikevičiūtės, 
(5)1 A Velička, tenoras solo,

bininkė tą dieną nepasilieka•!
! namie. Visi eikime su kitų
tautų darbininkais ir paminė- tyj, New Yorkė, Šarkis pasi- 

[ rašė sutartį boksuotis su dič- 
...j italu Prim o Cąrnera. 

' Kumštynės skiriamos birželio 
(June) 10 d. Ebbets Fielde, 
Brooklyne. Jos bus iki 15 
raundų. Vienas ir kitas gaus 
po 25 procentus visų įplaukų 
už tikietus. Jųdviejų promo
toriai yra Jim Johnson ir Hum 
J. Fugazy.

Camera už įvairius neregu
liarumus buvo šioj valstijoj 
suspenduotas Atletinės Komi
sijos. Jinai dabar Camera 
atspendavo, bet tiktai toms 
kumštynėms su Šarkiu.

Be sutarties su Camera, 
Šarkis dar turįs pasirašęs su
tartis boksuotis su Tommy 
Loughranu ir paskui, rugsėjo 
mėnesį, su Micky Walkeriu. 
Šarkis pradėsiąs treiniruotis 
Stillmano gimnaziume, New 
Yorke, nuo gegužės 14 d.

K. Sp.

Orkestros Vakarėlio
Pereito nedėldienio vakarą, 

“Laisvės” svetainėje, įvyko 
Liet. Jaunuolių Orkestros ba
lius su koncertine programa, 
vadovaujant J. Baltrukevičiui.

Programą pradėjo visa jau
nuolių • orkestrą, sugrajinant 
porą kavalkų gražios muzikos. 
Po orkestrai gražiai sugrajino 
Menuetą jauni muzikantai, 
Žilinskas ir Morkūnas; po Me
nueto jie dar sugrajino polką, 
pianu akompanuojant Baltru- 
kevičiaus mažai dukrelei, ši 
mergaitė dar paskambino pia
nu vieną muzikos kavalkėlį. 
Trečia programoje gražiai pa-

Af0.7-. LA S Fotograf as

's ■

a...... VersitArinti

Pirmadienį, Biltmore viešbu-
■,... . •

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

, ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

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

ftiais valetais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaifiyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina............................................................ 60c, per paltą I5e

Ksndroto apticka yra didžiausia (r seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
«am, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

z New York, N. Y.
jiiiiiį.i.J .1.,

P. J. KUNDROTĄ. Kavininka* 
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tek, Graennoint 0-2017-2360-3514

I įkirpti t ij akelbiin* ir Drislvskil liana au atsakymo.
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