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1,500,000 Demonstravo MILŽINIŠKOS DARBININKU MASES Demonstracijos Svetur

Maskvoj I-ją Gegužės Į§EJ01GATVES AMERIKOJE IR EURO
POJE PIRMOJOJ GEGUŽES

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

MASKVA.— Milionas ir 
pusė darbininkų dalyvavo 
apvaikščiojime Pirmosios 
Gegužės.

KRISLAI
Pruseika ir Kominternas
Pamylėjo pasakaitę.
Kur Didžios Kolonijos 

Stovi.
Gegužinė ir Opozicija.

Rašo D. M. šolomskas

Pamenu 1921 metų mūsų gin
čus del tvėrimo viešos partijos. 
Tada iš užsienių draugų pirmas 
pasirodė Angarietis, o vėliaus 
ir Kapsukas už tvėrimą viešos 
komunistinės partijos. Kiek tai 
buvo džiaugsmo! Ypatingai 
daug rašė d. Angarietis. Tada 
drg. Pruseika visur- jo raštus 
Ritavo ir šaukė: “žiūrėkite, ką 
rašo d. Angarietis!” Paskiau 
tas pats buvo su Kapsuku; o 
kada Kominternas tarė savo žo
dį, tai nesitverta džiaugsmu. 
Viskas buvo gerai, i 
metų kovotojai ir pat Komunis
tų Internacionalas užgyrė 
poziciją, kurioje 
ir Pruseika.

O kaip dabar? 
dį d. Angarietis, 
sukas, pagalios pasisakė ir Ko
minternas, pasmerkdamas re
negatus ir oportunistus su Pru
seika priešakyje, kurie tęsia 
kovą prieš Komunistų Partijos 
kontrolę “Vilnyje” ir “Laisvėj.” 
O ką daro dabar d. Pruseika? 
Rašo bjauriausi 
straipsnį “Vilnyje,

x sus Partijai ištikimus draugus; 
tyčiojasi iš d. Angariečio kri
tikos, kurią pirmiau jis parašė 
mūsų judėjimo reikalais. Nebė
ra jau Pruseikai pasaulyje dar
bininkiško autoriteto. Ameri
kos Kom. Partijos Centro Ko
mitetas pasmerkė jo oportunis- 
tinę poziciją ir rėmimą išlau
kinių sklokininki] su Butkum 
priešakyje. Reikalavo ištaisyti 
liniją. O ką daro Pruseika? 
Brenda ir brenda toliau į pur
vą, ir jis mano, kad visos komu
nistinės įstaigos nusilenks jam. 
Jis mano, kad Komunistų Par
tijos Centro Komitetas pasi-

• duos Pruseikos oportunistinei 
linijai. Jis mano, kad draugai, 
kurie pirmiau rėmė Pruseiką,

I kad jie ir dabar rems jį, kada 
jis eina prieš Komunistų Inter-

• nacionalo užgirtą poziciją. Jis 
įsivaizdina, kad lietuvių darbi
ninkų masės eis ne su Komin- 
ternu, bet -su Pruseika! Klysta 
Pruseika, ir jam laikas ir labai 
laikas kuo greičiausia atsikra
tyti to apsvaigimo manijos, apie 
savo įtaką, pasmerkti savo 
priešpartijinius žingsnius ir pa
siduoti Komunistų Partijai. Ki
taip, jam gręsia negarbinga 
politinė mirtis.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

IšeJr»a Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

................  .Vlsa Maskya bu' 20,000 Darbininkų Chicagoj Maršavo per Pramonės Vietas; 
nes ne ilgų vo g^oo^^audo- Detroite Demonstravo 35,000; Bostone 12,000; Newarke 

nosios Armijos, su visais 
karo įrankiais, pradedant 
tankomis ir kanuolėmis ir 
baigiant kulkasvaidžiais ir 
orlaiviais. Ore skrajojo še
ši karo orlaivyno skadronai, 
darydami stebėtiniausio mi
trumo manevrus.

Daugybė darbininkų dele-

tą
tuomet buvo

Tarė savo žo- 
tarė d. Kap-

purvinimo 
puola vi-

4,000; Philadelphijoj 10,000; Clevelands 15,000; Pater
sone, N. J., 6,000; Kitur Taipgi Didelės Minios

I --------- !
CHICAGO.— Ilgos linijos revoliuciniai Šauksmai plau- 

demonstrantų maršavo per t kė gatvėmis. Buvo nešta 
industrines miesto dalis 16 raudonų vėliavų po 14 
Pirmojoj Gegužės. Jos pra- pėdų ilgio su proletariniais 
sidėjo iš Union Square, kur, obalsiais, 150 plakatų ir 

_ ' kalbėjo Kom. Partijos kai-1 tiek pat karikatūros paveik-
gacijų, atvykę iš kapitalisti- bėtojai. Iš ten masė pada-slų. Priešakyje maršavo or- 
nių šalių pažiūrėti, kaip linta į septynis skyrius;«kestros.

Boston, Malss.— Dvylika 
tūkstančių darbininkų de
monstravo Boston Common 

į. Demonstracija ati-

sekmingai vykinamas So- • griežiant, orkestroms, mar- 
vietų Penkių Metų ^Planas i §avo gatvėmis po aštuonis
dalyvavo apvaikščiojime.

Atidarė Augščiausiąjį 
Visam Pasaulyj Namą
New Yorke tapo atidary

tas 1 d. gegužės Empire 
State namas. Jis yra augš- 
čiausias pasaulyje. Turi 85 
augštus, arba 1,250 pėdų iš
viso.

poziciją Centro Biuro, 
vykdo gyveniman Komu- 
Partijos ir Kominterno

prieš 
kuris 
nijįtų 
liniją. Giriasi jis Philadelphia, O 
ten opozicija buvo labai supliek
ta prakalbose 26 d. balandžio 
ir A.L.D.L.D. 10 kp. susirinki
me 27 d. bal. Pennsylvanijos 
kasyklų srities draugai ir drau
ges stoja su Centro Biuru, kaip 
IX Apskrityje, taip ir XII, kur 
opozicija veik nieko 
Brooklyne opozicijos 
tirpsta, kaip pavasarį 
Bostono draugai eina
pirmesnes savo klaidas taiso. 
Worcester’io draugai už Komu
nistų Partiją; net ir mūsų geri 
simpatikai, kaip Staliulionis, ei-

neturi, 
spėkos 

sniegas, 
su CB,

Dfg. Pruseika pamylėjo pasa
kaitę apie tai, būk kada aš bu
vau Chicagoje, tai mane būtų ‘ na su mumis. O ir pačioje Čhi-
išviję iš svetainės, jeigu ne tai- 

< kios kalbos šarkiūno ir d. Jako.
Pagyrų giesmelė! Man Chica- 
goj būnant, atlaikyta keli susi
rinkimai. Pirmas—“Vilnies” di
rektorių, ir jame du draugai

* perėjo į komunistų pusę. Šar- 
kiūnas ten pabijojo balsuoti 
Strazdo klausimą ir prašė ati
dėti. Antras tai buvo komunis
tų frakcijos susirinkimas ir ja
me buvo 30 balsų ui Komunis
tu Partijos liniją, kurią aš iš
dėsčiau, o 10 Pruseikos pasekėjų 
susilaikė. Trečias buvo viešas 
susirinkimas. Jame didžiuma 
kalbėjo už Komunistų Partijos 
liniją, užginant Centro Biurą,

♦ būtent 21 draugas už ir 17 prieš.
Ir aš esu daugiau negu- tikras, 
kad to susirinkimo didelė did
žiuma būtų stojusi su Kom. Par
tija, kurios poziciją mes atsto
vavome: Sub-Biuras, Distrikto 
atstovas ir aš— nuo Centro 
Biuro. Argi drg. Pruseika ma
no, kad Chicagos darbininkai 

Ai eis su skloka, o ne su Komunis
tų Partija? Argi d. Pruseika 
mano, kad tik jo sekėjai (kurie 
buvo organizuoti) galėjo ten 
kovoti, o tie 30 draugų kurie 

tfr balsavo K. P. liniją, tai nieko 
nereiškia? Klysti, drauge, ir 
labai klysti. • Tau vis vaidinasi 
tavo galia, o Kcgnunistų Parti
jos silpnybė. Ir taip galvoja 
kiekvienas, kuris eina tolyn nuo 
Komunistų Partijos.

Drg. Pruseika vis giriasi su1 
didžiomis kolonijomis, ir did- 

V žiuojasi, kad jos iškarto ėję

cagoje Pruseika tik ten laimėjo 
didžiumą, kur buvo ir “Naujie
nų” sekėjų; kitame susirinkime 
prakišo. Taipgi LDSA. rajo
nas eina su Centro Biuru. O 
Detroite kiek Pruseika turi pa-» 
sekėjų? Miką ir dar porą. O 
kaip su Grand Rapids, Mich.? 
Pruseika ten neturi nieko. * Ro- 
chesteris, Buffalo irgi eina su 
CB. Na, tai kur čia tos ’dide
lės prūseikinės kolonijos?

Draugas Pruseika pasirenka 
savo vienutes: Seną Vincą, V. 
Paukštį ir dar kelias '^buvusių 
revoliucionierių dvasiaš,kaip 
kad jis patsai pirmiau vadinda
vo' pabėgėlius iš Partijos.' Kas 
gi norėtų1 pulti' tuos^ buvusius 
draugus, jeigu jie nepultų Ko
munistų Partiją? Mes turime 
pilnas rankas darbų. Bet ka
da jie užpuola, kada jie, kaip 
ve Senas Vincas ir V. Paukš
tys organizuoja bei remia savo 
partijėles kovai prieš K.JP., tai 
mes priversti kovoti.

Pirmojoj Gegužės New Yor
ke įvyko, milžiniška Kom. Part, 
suruošta demonstracija. Sklo- 
ninkai išanksto pranašavo, kad 
niekas iš lietuvių ten neisią. O 
lietuvių darbininkų buvo nepa
lyginamai daugiau, kaip kita
dos.

Bet ar sklokos vadai norės 
pasimokint iš to, kad klasiniai 
lietuviai darbininkai abelnai vis 
labiau solidarizuojasi su , Kom. 
Partija ir tik jąja pripažįsta 
vieninteliu tikru .savo vadu.

k

eilėje ir pilnoje tvarkoje.
Išrinkta masinė delegaci- ‘

ja nuo bedarbiu, kuri įteiks ta
Cook apskrities ponams rei-icionalą Kalbgjo Komunis. 
kalavimus pašalpos bedar- ■ parįjjos organizatorius 
biams. . . • d. N. Kaplan ir daugelis ki-

Demonstrantai maršavo } t kalbstoju. Dainuota re- 
dvi milziniskas svetaines, |voliucings dainos Priimta 
kur įvyko susirinkimai. Ten I rezoiįucija devynių jaunuo- 
įau jnmios susirinko ir Jotų negrų klausime, reika-

laujant juos paliuosuoti. Pa
siųsta pasveikinimas Sovie
tų Sąjungai, kur sėkmingai 

(vykinamas Penkių Metų 
Planas ir budavojamas so
cializmas.' 300 policistų, 
ginkluotų kulkasvaidžiais, 
dabojo “tvatka.” 1 ;

Cleveland, Ohio.—Penkio
lika tūkstančių1 darbininkų 
demonstravo po raudonomis 
vėliavomis miesto parke. Iš
rinkta 75 delegatai į baduo- 
lių maršavimą ant valstijos 
sostinės. Priimtos rezoliu
cijos. Demonstracija buvo

darbininkų ir laukė atmar-i 
šuojančių. Abi auditorijos1 
prisipildė, ir dar apie 12,000 
minia stovėjo lauke mosuo-i 
darni vėliavomis, ir plaka-j 
tais su obalsiais. •

Tada keletas kalbėtojų iš
ėjo lauko pusėn ir ten lai
kė po atviru dangum mitin
gą. Policija bandė trukdy
ti, ir keletas darbininkų su
žeista, vienok turėjo nusi
leisti darbininkų minioms.

Daugiau kaip 500 pionie
rių dalyvavo demonstraci
joj apsirengę rausvais dra
bužiais ir su raudonais žen-

MADRID, Ispanija.— Čia 
demonstravo apie 150,000 
darbininkų. Dar vis dau
gelis džiaugiasi karaliaus 
nuvertimu ir įsikūrimu res
publikos. Bet jau toji burT 
žuazinė valdžia pradėjo da- 
b.ar darbininkams rodyti 
dantis. Oviedo mieste poli
cija puolė ant komunistų 
demonstracijos; du darbi
ninkus nušovė ir 26 sužeidė. 
Barcelonos mieste per pusę 
valandos mušėsi komunistai 
su policija. Buvo vartota 
revolveriai ir šautuvai. Ko
munistai turėjo raudonas 
vėliavas. Policijos seržan
tas nušautas ir du policis- 
tai sužeisti; 15 darbininkų 
peršauta, trys iš jų pavo
jingai. Paskui policija pa
sišaukė sau į pagelbą ka
reivius. Jie užėmė gatves 
ir pradėjo saugoti jas, vai
kyti praeivius.

Balboa mieste sukeisti 9 
asmenis; keliems mūsų 
draugams suskaldytos gal
vos. Čia būta susirėmimų 
ir tarpe monarchistų su 
buržuazinės respublikos ša
lininkais.

Rumunijos fašistinė val-

100,00(1 DEMONSTRAVO PIRMOJOJ 
GEGUŽES NEW YORKE, SU AUGŠTA1

PAKILUSIA REVOLIUCINE DVASIA
3,200 Buvusių Kareivių Demonstravo po Komunistų Partijos 

Vėliava; Demonstracija Mirgėjo Desėtkais Tūkstančių 
Vėliavų ir Obalsinių Plakatų; 3,000,000 Miesto Gyvento
jų Matė Tą Nepaprastą Revoliucinį Reginį
NEW YORK.— Virš 35 

tūkstančiai darbininkų ir 
darbininkių Pirmojoj Gegu
žės susirinko į Madison 
Square; iš ten maršavo po 
šešis eilėje. Tokia ilga bu-

džia- uždraudė komunistams kė New Yorko gatvėmis. Iš 
minėti Pirmąją Gegužės; Madison Square iki'Union
leido tik socialfašistams.

Australijoje, mieste Mel
bourne, policija užpuolė ant 
komunistų demonstracijos 
ir šešis draugus areštavo. 
Brisbane mieste padarytas 
užpuolimas ir suareštuota 
20 mūsų draugų.
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klais. Jie ir minia dainavo ^a^ai gyva.
Newark, N. J.— Demon-

Argentinoje, Buenos Ai
res mieste, demonstravo po 
Komunistų Partijos vado-

Apie 3,000,000 New Yor
ko gyventojų matė šią mil
žinišką darbininkų demon
straciją. Kada maršuota 
industrinėmis gatvėmis, iš 
fabrikų ir taip pat iš darbi
ninkų namų sveikino demon-

vo demonstrantų linija, kad strantus, iškišdami raudo- 
ėmė pustrečios valandos lai
ko nuo pirmųjų eilių atėji
mo į Union Square, kol suė
jo čia paskutinės eilės. Virš 
galvų plevėsavo raudonos 
vėliavos. Maršuota iškarto 
augštyn miesto, per kelias 
mylias išsitęsę ilgio. Or- 
kestros griežė revoliucines 
dainas, demonstrantai dai
navo ir karts nuo karto 
“ura” skardžiai sveikino 
Komunistų Partiją, Komin- 
terną ir Sovietų Sąjungą. 
“Internacionalo” aidas plau-

Sq. kiekvienas būrys mar- 
šavo apie pustrečios valan
dos.

nūs kaspinus, o vietomis vė
liavas. Abiem pusėm gat
vių tirštai stovėjo eilės su
sirinkusių; daugelis iš jų 
jungėsi prie demonstrantų 
ir taip sveikino.

Net kapitalistinis “Daily* 
Mirror” sako, kad komunis
tų demonstracijoje dalyva
vo 35,000; o socialfašistinėj 
tik 2,500 ir fašistų vetera
nų tik 4,000. Taip atsiliepė 
kapitalistinis laikraštis, ku
ris mūsų spėkas labai maži
na. o savo ir socialfasistų 
didina.

Plačiau apie New Yorko 
Pirmosios Gegužės demonu 
stracijas ir susirinkimus . 
žiūrėkite vietinėse žiniose.
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Miestelyje Lubačovo nušau-j Sako, būk ir Mandžurijo* 
ta du darbininkai ir mieste j ie eina bruzdėjimas prieš 
Kutno vienas. Pačioje Var- Į fašistinę Chiang Kai-sheko 
šavoje suareštuota arti 200 valdžią.
komunistų. Tie įvykiai pakerta Chini-
.-------- įjos kraugerių spėkas ir su-

Čecho-Slovakijoje buvo i teikia geresnę progą mūsų 
skaitlingos komunistų va- Į draugams kovoti už Sovieti-

Internacionalą ir kitas re
voliucines dainas, kaip lai- stravo 4,000 Militariniame 
ke maršavimo, taip ir laike parke. Kalbėjo Komunistų 
prakalbų pertraukų.

Kalbėjo Lucy Parson, 
žmona d. Parsono, kurį sa
vo laiku Chicagoj viešpa
taujanti klasė pakorė už 
tuometinį Pirmosios- Gegu
žės apvaikščiojimą, kur pro
vokatoriai metė bombą ir 
keletą žmonių užmušė.

Kalbėtojai įrodinėjo grę
siančio imperialistinio karo 
pavojų, ypač ruošiamą puo
limą ant Sovietų Sąjungos; 
ragino energingiau- kovoti 
už bedarbių apdraudą. Vi
so buvo daugiau i kaip , 20 
kalbėtojų.' •: ;s;'

Priimta rezoliucijos,.;rei
kalaujančios panaikint teis
mo sprendimą .nužudyt > ne-1 
kaltus 9 negrų jaunuolius 
Alabamos valstijoje.

Prie šios ..šventės buvo 
rengtasi energingai; ‘išpla
tinta apie 250,000 lapelių ir 
15,000 egzempliorių “Daily 
Workerio,” ir parduota 
daugybe brošiuraičių.

Detroito mieste virš 35,- 
000 baltų ir negrų darbinin
kų demonstravo Grand Cir
cus Parke. Tai buvo di
džiausia miesto istorijoj 
Pirmosios Gegužes demon
stracija. Ilga linija marša
vo penkias mylias baltų ir 
negrų darbininkų ‘ apgyven
tomis gatvėmis. Dainos ir

11U111UI11O tu -L Cll vi JUO VclVlU i • -i . •• • ••. innnn i u- • i ’ T- dovaujamos demonstracijos, ne Chinna. vyste 10,000 darbininkų. Jie n„,v, v Ji

partijos kalbėtojai.
Mažame miestelyje Virgi

nia, Minn., demonstravo 
daugiau, kaip tūkstantis 
darbininkų.

Hartford, Conn. — De
monstravo virš 800 darbi
ninkų.

Paterson, N. J.— Geguži
nėj demonstracijoj dalyva
vo 6,000, dauginusiai šilko 
audėjai; reikalavo paliuo- 
suoti 5 darbininkus, prieš 
kuriuos kapitalistai padarė 
suokalbį, nužudyt juos elek
tros kėdėj. . ■■

Duluth, Minn.-r- -Sustrei
kavo 1,200 uosto) darbinin
kų ir laikė po atviru dan
gum’ ; savo < pirmagegužinį 
mitingą. , ;i •' , ;

Philadelphijoj i maršavo 
virš 10,000 nuo City Hali 
Plaza liųkuį Neprigulmybės 
salės; ' demonstravo apie 
miesto rotušę. - .

Taip pat buvo demonstra
cijos Pittsburghe, Spring- 
fielde, ' Mass., ir kituose 
miestuose; smulkmenų dar 
stoka.

Kanadoje įvyko didelės 
demonstracijos Toronto 
mieste ir Port Arthur, Ont. 
Buvo susirėmimų su polici
ja. Paskutiniame mieste 
net 1,000 specialės ,policijos 
užpuolė demonstrantus.

maršavo didžiosiomis gatvė
mis, nešė raudonas vėliavas 
su revoliuciniais obalsiais, 
dainavo Internacionalą ir 
kitas revoliucines dainas.

Socialistų Partija laikė 
savo apvaikščiojimą teatre, 
ten paplepėjo; o komunistai 
buvo su masėmis gatvėse ir 
statė viešpataujančiai kla
sei reikalavimus.

Portugalijos valdžia pri
grūdo pilnas gatves, karei
vių sostinėj Lisbonoj, ir .jie 
kriušino kiekvieną darbi
ninkų pasijudinimą.

Oporto mieste policija pa
leido ugnį į darbininkus ir 
vieną iš demonstrantų nu
kovė; -. ■ ■ >• • • i

Frkncijoje daugelyje mie
stų įvyko skaitlingos de
monstracijos. Paryžiuje de
monstravo apie 50,000. Po
licija puolė ant darbininkų 
ir virš 100 draugų suareš
tavo.

Vokietijoje, Berlyne, poli
cija ir fašistai užpuolė ant 
komunistų demonstracijų. 
Įvyko susikirtimai. Vienas 
policistas nušautas ir kele-

Kiek 
dar

tas fašistu sužeista, 
komunistų nukentėjo, 
neturime žinių.

t Lenkijoje šaudyta darbi
ninkais laike demonstracijų.

Demonstravo ir socialfašis-i---------------- <
įdienok susirėmimų 
I

Japonijoje visuose indus- Į 
triniuose miestuose buvo' 
skaitlingos demonstracijos, | 
Mieste Tokio demonstravo| 
apie 10,000 jaunų darbinin
kų ir darbininkių iš indus
trijos centrų. Jie nešė rau
donas vėliavas su revoliu
ciniais obalsiais ir dainavo 
Internacionalą ir kitas re
voliucines darbininkų dai- 

1 nas. Gatvėmis važinėjo au- • 
tomobiliai, išrašyti įvairiais 
darbininkų reikalavimais ir

Darbininkus per 
Kom. Partiją

Pirmoje Gegužės Ameri
kos Komunistų Partija ga
vo pasveikinimą darbinin
kams nuo Tom Mooney, ku
ris jau nuo 1916 metų yra 
nekaltai laikomas Californi- 
jos kalėjime. Tas darbinin
kų kovotojas, per 15 metų 
kankinamas bastilijoje, vis- 
tik positiki, kad darbininkai

išpiešti karikatūromis. Keli savo kovas vadovy- 
tūkstančiai policijos buvo 
pastatyta ant kojų. Viso 
Japonijoj areštavo apie 500 
darbininkų, minint Pirmąją 
Gegužės.

beje Komunistų. Partijos.

Pabaudas Rašo ir Darbo 
Mokesnį Mažina

Filipinų salose, mieste i KAUNAS.— Falkovskio
Maniloje komunistai' rengė avalinės dirbtuvėj dirba 100 
demonstracijas prieš Jung- darbininkų. Į savaitę tė
ti nių Valstijų imperialistus duoda darbo tik. 
ir užuojautai Chinijos So
vietams. Jie nešė raudonas 
vėliavas su darbininkų obal
siais. Ant jų puolė ginkluo
ta policija ir areštavo 62 
draugus. ■

Tą pat dieną laikė “socia
listai” susirinkimą ir kūrė 
savo partiją; juos niekas 
nepuolė, bet dar. buržuazija 
juos pagiria, kad jų plat
forma “liberalė.”

4—5 die
nas. Dar blogiau Sakordi- 
niams: jie valandomis sėdi 
ir negal sulaukt darbo. 
Akordiniai uždirba 20—30 
litų savaitei. Meisteris (Šė
rikas be galo įkirėjo darbi
ninkams. Jam rengės dar- 
bininkai maišą maut ant 
galvos, bet čerikas atsipra
šė. Dabar čerikas visą sa
vo pyktį išlieja ant moterų 
darbininkių.



Puslapis. Antras

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVI, Ine.

■very day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year............ |6.00 United States, sik months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year..........18.00 Brooklyn, N. Y., six months....$4.00
Foreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year.... $6.00 Canada and fraail, six months.$3.00

APŽVALGA
a—.. ................... ><■■■ *! .................. ' H III finu............ . IIHMJMM—w—

■ntered aa second class matter March 11, 1924, at the Post Office at* 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 8, 1879

BURŽUAZIJA “DURNIŲ ROJUJE”
Kad pasaulio darbininkų revoliucinis judėjimas žymiai 

paaugo per paskutinius dvyliką mėnesių, tą faktą sto
rai pabrėžė ir šiemetines Pirmosios Gegužės demonstra
cijos. Darbo minios savo pasiryžime stačion kovon pa
darė didelį žingsnį pirmyn—prieš baisiausią masinę be
darbę ir badą,-prieš pavojų atpleškančios naujos pasau
linės skerdynes ir prieš patį kapitalizmą.

Demonstrantų susikirtimuose su kapitalistine policija 
ir fašistais, pagal pranešimus buržuazijos laikraščių, žu
vo bent septyni asmenys Europoje (tame skaičiuje trys 
Lenkijoje, du .Ispanijoje, vienas Berlyne), Tūkstančius 
komunistinių darbininkų buržuazija įvairiose šalyse areš
tavo išanksto pirm Gegužinės proletariato kovos šven
tės; kitus tūkstančius suėmė laike pačių tos dienos revo
liucinių'išstojimų; šimtus darbininkų sužeidė per gink- 

• luotus užpuolimus ant demonstrantų.
Bet tas smurtas iš kapitalistų ir fašistinės buržuazijos 

pusės negąsdina proletarinių kovotojų su Komunistų 
Partijomis priešakyje. Revoliuciniai darbininkai, eida
mi šiėmetj Gegužines demonstracijas, matė, kad jie ve
da laimimąją kovą; kad kovingoji darbo klasės pajėga 
sparčiai auga, kuomet kapitalizmas su savo pramonės 
anarchija kliba iš pat pamatų. Vis platesnės proletaria
to minios supranta, jog kapitalizmas jau niekad saugiai 
neišbris iš dabar jį užgulusio krizio su jo 25 iki 30 mi- 

į „lionų bedarbių armija, kuri diena dienon vis smarkiau 
auga< O neatlaidžiai didinamas dirbančiųjų išnaudoji
mas savaime galingai juos verčia dėtis vienon revoliuci- 
nėn kovon su bedarbiais prieš kapitalistinius engėjus ir 
prieš visą jų tokią “tvarką.”

Imant kad ir Pirmosios Gegužės komunistinio bendro 
fronto demonstraciją New Yorke,—šis Wall Stryto mies
tas dar nėra matęs tokio milžiniško, tokio organizuoto, 
kovingč darbininkų išstojimo, kaip pereitą penktadienį. 
Nors visi kapitalistiniai laikraščiai, prakeiktai meluoja, 
mažindami demonstrantų skaičių po 10 ir 13 sykių, ta- 
Čiaus buržuazijai maža tėra iš to paguoda. Lietuviai 
darbihinkai, kurie tą dieną buvo priversti New Yorke 
fabrikuose vergauti, asmeniškai praneša, kokį baisų 
šiurpulį jvarė ta galinga Gegužinės demonstracija.. Bo
sai tik žiopčiojo: “Ar gi galima buvo tikėtis, kad galėtų 

. kas panašaus atsitikti New Yorke?!”
Nors kapitalizmas apskritai dar jaučiasi drūtas ir sau

gus, tačiaus taip manydamas, jis gyvena “durnių rojuj,” 
anot tos angliškos patarlės. Pavojų buržuazijos viešpa
tavimui pradeda jausti vis didesnis skaičius ir kapitalis
tu. < y

t
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Lietuviai Darbininkai.
Kovos dvasia išjudina ir lietuvių darbininkų minias, 

kurie iki šiol buvo gana atsilikę nuo tarptautinių darbi
ninkų masinių išstojimų; ir šiemetinėje Gegužinėje de
monstracijoj New Yorke jų dalyvavo kelis kartus dau
giau, nekaip pernykščio je, nežiūrint Butkaus-Pruseikos 
skleidžiamų nuodų prieš Komunistų Partiją ir prieš jo- 
sids vadovaujamąjį revoliucinį judėjimą. O Prūseika pa
taikė net gegužiniame “Vilnies” numeryje išpilti dar vie
ną kibirą tų priešpartijinių nuodų, teikdamas sklokai 
amunicijos, drūtindamas opoziciją “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimui prieš Partijos kontrolę* “Vilnyje,” spjauda
mas ir ant paties Komunistų Internacionalo tarto žodžio 
tuo klausimu.

Draugai darbininkai, kurie buvote sklokininkų klaidi
nami, galutinai nuo jų atsimeskite; paklausykite Komu
nistų Internacionalo atsišaukimo į jus, ir su tvirčiausiu

Neilgai Galėsite Ignoruoti
Kunigų organe “Drau

ge” balandžio 29 d. laidos 
telpa editorialas po antgal- 
viu “Nereikia Ignoruoti 
Vieno dalyko.”

Jame visaip niekinama 
Sovietų Sąjunga. Girdi, vi
sas prielankias Sovietams 
žinias, visas kalbas ir ap
rašymus žmonių, kurie, ap
silankę Sovietų Sąjungoj, 
pasakoja apie sėkmingą 
socializmo būdavojimą dar
bininkų i’ėspublikoj, reikia 
ignoruoti, nes tai; esą ne
tiesa. “Draugo” redakto
riai, kaipo darbininkų 
priešai, netiki, kad kas 
nors ten gero būtų daro
ma. Bet, girdi; vieno da
lyko, tai negalima ignoruo
ti. Sako:

Tad nereikia ignoruoti vie
no bolševikui dalyko, kada jie 
skelbia, kad netolimoj ateity 
ir kitose šalyse įvesią sovietus, 
ty. raudonąją tvarką. Tas jų 
grasinimas turi pagrindo. Kai- 
kuriose šalyse milionai žmonitj 
skurde gyvena ir alksta. Tik 
nyki mažuma naudojasi ger
būviu ir laime. Skurstančius 
ii’ alkstančius žmones Maskvos 
agentai gali lengvai patraukti 
prie savo idėjij viliugingais 
žadėjimais, kaip jie yra daug 
ko žadėję Rusijos proletaria
tui; '
Na, “išgelbėjimui” nuo to 

bolševikų ‘pavojaus” “Drau
gas” siūlo platinti darbinin
kų tarpe katalikiškus laik
raščius, kad sumulkinti dar
bininkus, kad ilgiaus juos, 
palaikyti kapitalistinėj ver
gijoj. O kapitalistinių ša
lių valdžioms patariū “mi- 
lionams žmonių palengvinti 
gyvenimą.” Tą padarius 
bolševizmo pavojus pranyk- 
siąs.

Bet gyvenime dalykai taip : 
neina. Kapitalistinėj siste- . 
moj^ milionams^ žmonių jie- ;Ru°tas> įaį mes jiems užtik-

rinam, jog tai nėra Maskvos

nisių Anternacionaio aisisauniino į jub, ii iviicidLibiu 
pasiryžimu teikitės apie Komunistų Partiją ir josios pa
statyta Lietuvių Kom. Centro Biurą, vis veikliau tiesio
giniai dalyvaudami Partijos vedamose ir laimėtinose ko-

I vose!

e Sovietu Karo! B,e t0’ ^ovi*e^ Respublika ti- 
. , j kiši didžiausios pa^ariiOs iš

i revoliucinių darbininkų kapita- 
Kedrovas, listinėse šalyse. Spv. numato, 

kad jeigu imperialistai užpultų 
lo Wrangelio laivyno galva, Sovietų Respubliką,- tai šimtai 
paskelbė /Paryžiaus laikras^ųo- tūkstančių ir milionai užsieni-

Rusas admirolas
buvęs kontr-revoliucinio genero-1

nių darbininkų eitų streikan bei 
atviron kovon prieš savo kapi- 

! talistus, o už Sovietų Sąjungos 
’ šalių 1 apgynimą.

se, būk Raudonasis Sovietų Lai
vynas dabartinių laiku esąs vi-

• siškai betikęs mūšiams su ka
pitalistu “civilizuotų” • 
karo laivais. Be to, Sovietai 1 J., C.
visai neturį tinkamų laivąsta- _ _______
tykią, kur galėtų pasibudavoti1 v • ■ n* -
tokią karišką laivų, kurie būtų Impenalistiį rjovviies 
pavojingi irnperialistų laivy-, n 1 17 I •

t ^aro LaivynuK? Pabėgėliai, buvę cariniai ofi- 
- cieriai, kaip matome, stengiasi ■ ~
sumažinti Sovietų apsigynimo ROMA, Italija.- Franci- 

-. Vieni imperialistams ja, Anglija, Italija ir Jung- 
jkalbinėja, kad lengva būtų su- tinęs Valstijos niekaip ne- 

’ pliekti Sovietų Respubliką sau- ga,li susitaikyti dęlei karo 
i laivynų. Vėl nauji ginčai ir 

"f i besirengimąi šaukti naują
Jsumoje,kiti iš jūrų pusės. • ’ -
: Bet ^tikrumoje Sovietai yra 
į pusėtinai apsirūpinę, kad ;

mušt imperialistų užpuolimus,| ,įt « ;.v ; :t- /-
ncrr, Sovietai nesiginkluoja kąiciją, kuri reiškia dar dides- 

*_-**•, įnį ginklavimąsi. • ?

neiįnoruoja. Darbininkai 
negali ignoruoti to fakto, 
kad šiandien Rusijos darbi
ninkai yra patys savo šalies 
valdonai, kad jiems priklau
so visi turtai, kad jų gyve
nimas gerėja, kad šiandien 
Sovietų Sąjungoj nėra be
darbės, kuomet kapitalisti
nėse šalyse desėtkai milionų 
darbininkų išmesti iš darbo, 
skursta, badauja.

Fašistai Džiaugiasi 
Provokatorių Sufabrikuotais, 
Dokumentais

Brooklyno fašistų juodla- 
pis gegužės 2 d. laidoj rašo:

Mums pakliuvo b o 1 š e- 
v i k ų i n s t r u k c i j o s lai
šku išsiųstos iš Maskvos, 
kuriomis Amerikos komunistai 
smulkmeniškai instruktuojami 
kaip suagitdoti ir atlikti gegu
žės 1 d. demonstracijas. Ten 
paduota pamatinė mintis kal
boms, visos instrukcijos smul
kios, kaip suruošti demonstra
cijas, šaukti masinius streikus 
ir tt., instruktuoja ir paduoda 
militariškus obalsius, įsako 
sekti Kominterną, kad tas de
monstracijas vestų ir kontro
liuotų “revoliucinis proletaria-

Instrukcijos gana ilgos, ra
šytos anglų kalba, po jom pa
sirašo Maskvos I. W. D. U. 
Sekretoriatas. Iš Maskvos iš
siųstos balandžio 15 d., 1931 
metais.

Minėtas dokumentas yri ga
nėtinas įrodymas, kad komu
nistai Amerikoje . veikia Mas-' 
kvos diktavimu ir jos remia
mi ir nei tokia “Laisvė” nei 
kiti jų laikraščiai negali tą už
ginčytu Dokumentas yra nea
bejotinai tikras ,ir( apie jo .pą-, 
dirbimą negali būti jokios kal
bos. , ,
Jeigu “Vienybės” fašistai 

yra ant tiek žiopli ir nesu
pranta, kad tas dokumen
tas (jei jie turi kokį nors 
“dokumentą”) yra sufabri-

galima pagerinti gyvenimo. I rl- ’ - - - - -
Kapitalistinėj sistemoj, pa-! boiševiįu“ prisi,jstas doku. 
remtoj ant privatinio pelno, mentas ' Lietuviški fašistai 
milionai žmonių pavergta, peržiopii( kad į jų rankas 
išnaudojama, o saujalė pa- patektų kokie nors svarbūs 
razitų turi turtus savo ran- ? dokumentai, siunčiami iš 
koše, viešpatauja. Tarp^pa- j Maskvos Amerikos komu- 
Cių kapitalistų eina varžyti- |nistams. Veikiausia kokie 
Į16,® del pe P0- Jokioj J^pi-1 provokatoriai prisiuntė 
tahstmej saly negali but; ^vienybei” sufabrikuotų 

dokumentą, ir dabar lietu
viški fašistėliai didžiuojasi, 
būk į jų rankas pakliuvęs 
svarbus bolševikų dokumen
tas.

vesta tokia tvarka, kad visi i 
žmonės galėtų gerai gyven
ti. Tik nuvertus kapitalis
tinę sistemą ir įsteigus dar
bininkišką tvarką, kaip So
vietų Sąjungoj, didžiumos 
žmonių—darbo visuomenes 
gyvenimas gali pagerėti.' 
Kapitalistai ir jų agentai iš 
“Draugo” pastoges negali 
surasti jokių priemonių ap- 
šaugojimui . kapitalistinės 
sistemos nuo žlugimo. Už 
tai jiems baisus bolševikų 
skelbimas, jog netolimoj

Smegenų Sukrekėjimas ir 
Proto Pamišimas

Nacionalė Mokslų Akademi
ja-Washingtone išklausė prane-ateity ir ;k,itbsę šalyse .(faiM išimus apie pamišimo priežastis 

bininkai nuvers kapitalisti
ne tvarką ir įsteigs savo;
tvarką Sovietų pavidale. Jie 
sako, kad to dalyko “nerei
kia ignoruoti,” betreikia 
“tuos raudonuosius agentus 
kovoti.”

Bet juo toliau, tuo dau
giau darbininkų persiima 
bolševizmo dvasia, persiima Į žiaga sukreka. jinl tuomes ga. 
komunistine tiesa, kad tik Įima prilyginti prie išvirto arba 
nuvertus kąpitalistinę siste- pašutinto kiaušinio baltymio.

Bet protinis pamišimas; antra 
vertus, atsiranda ir nuo smege
nų medžiagos praąkydimo; lyg 
kad,, sakysime, žalio kiaušinio 
balĮimį dar praskįestum vande
niu. j •

Yra vaistai, kurie pagelbsti 
atliuosuot smegenų i sukietėjimą 
bei sukrekėjimą; ,o kiti vaistai

kuriuos, po ilgų tyrinėjimų, pa
darė profesoriai W. • D. Ban
croft ir G. H. Richter. b ■

Viena pamišimo priežastis, 
anot jų, tai yra smegenų celių 
(narvelių) medžiagos sukrekėji- 
mas, arba sukietėjimas. Del 
pavyzdžio, sveikų smegenų me
džiaga galima prilyginti prie 
gero žalio kiaušinio baltymo; 
o kuomet smegenų celių med-

m.ą darbininkai galės page
rinti savo būvį. Pasaulio 
darbininkams gerą pavyzdį 
duoda Rusijos- darbininkai. 

, Dievo agentai iš “Draugo” 
nusiginklavimo” konferen- pastogės gali ‘ ignoruoti ži

nias apie Sovietų Sąjungos 
progresą, bet darbininkai jų

■■"rr'Į . i , i
—sutirštini t praskydusią ‘smėge-' 
nų medžįi^gą.

Didžiąūsįas keblumas yra; ta
me, kad gaila sunku patirt> ar 
žmogus pamišo nuo smegenų 
sukrekėjimo ar nuo jų prajsky- 
dimo.

Daugelyj atsitikimų sifilis 
bųna išėdęs smegenų celes ir 
kitokius jų 
jau nieko negelbės minimi vais
tai. Įvairiuose kituose 
juose skirtingi nesveikumai 
veikia į žmogaus smegenis.

audinius”, šįoią

atve-
pa-

sauKada orlaivininkas iškyla 
perdaug augštai, ir ten pasida
ro jam perskystas oras, tai bū
na laikinių iš to pamišimų: jis 
tuomet skirtingai mato, girdi 
ir protauja, negu reikėtų-; viso
kie keisti vaizdai stojasi jam 
prieš akis; o tūluose atsitiki
muose tokis lakūnas niekaip ne
dali susivaldyt nuo beprotiško 
daiųavimo ir švilpimo.

Audeklo “Popięra” Vis
Plačiau Naudojama

Įeina madon vartojimas au
deklo lakštų vietoj rašomosios 
popieros. Naudoja medvilnės 
(bovelnos) audimą. Dirbtuvėse 
jį savotiškai iškrakmolija ir, 
pervarant per tam tikrus pre
sus, plynai išlygina; tinkamais 
gabalais supjausto, ir pardavi
nėja geresnėse rašomųjų daiktų 
krautuvėse. Jau kuris laikas 
šitaip apdirbtą audeklą vartoja, 
vietoj brangesnės “bondsinės’ ’ 
popieros, Hudson automobilių 
kompanija, U. S. Gumos Co. ir 
kt., biznieriškiems laiškams, ra
šyti. Tie audekliniai lakštai 
pilnai tinka rašyti mašinėle ir 
spausdinti; bet plunksna rašyt 
jie dar nėra taip patogūs, kaip 
paprasta popiera. Dabar .sten
giamasi tas išradimas patobu
lint taip, kad piĮnąi tiktų viso
kiam rašymo būdui.

Naująja audeklo “popiera”. 
džiaugiasi ypač tie kalbėtojai 
bei prelegentai, kurie savo iši 
mintį skleidžia per radio. « Jų 
“pęąkalbos”, kaip žinoma, y ta 
pasirašytas ir geriau ar blogiau 
perskaitomas raštas. Bet, be- 
verčiant popięros lakštus to- 

i kiam “prakalbininkui” prie ra
dio mikrofono, klausytojai taip 
ir girdi popieros braškėjimą. 
Skaitant gi nuo tam tyčia ap
dirbtų audeklinių lakštų, bekei- 
čiant juos, lengvai yra išven
giama to nemalonaus traškėji
mo bei šlamėjimo. J. C.

Pirmadienis, Geguž. 4, 1931

BISKUSUOŠ RYTINIU VALSTIJŲ 
; LIETUVIU KOMUNISTU 

KONFERENCIJOJ
(Tąsa)

atskilimai nuo

L.K.S. or- 
perduota 

kitas tur-

kovoje 
opozici- 
Leninas 
daugiau

aišku bent pas

liečia jaunimą, 
bolševikai bega- 

savo vaikus 
ir nepadaro 

Kas

Buvo 
trockištų Cannono oportunis :- 
tų- Lovestone. Tas palietė ki
tas tautines grupes. Pas mus 
jų pasekėjų buvo, bet jie tais 
laikais pasiliko. Todėl dabar 
yra sunkesnė kova, kada jie visi 
iš kąrto sukilo.

“Vilnis” yra tąsa 
gano “Kovos”. Ten 
“Kovos” mašinos ir
tas. Ji gyvavo per metų me
tus pirm dabartinės “V.” bend
rovės, o dabar “V.” direktorių 
didžiuma savinasi ją sau. K.P. 
negali tatai'prileisti. Direkto
riai mano apgauti K.P. Jie sa
ko, ' kad vyriausias redaktorius 
K.P. narys ir jis atsako už laik
raščio tūrinį. O savo pareiški
mus slaptai nuo vyriausio re
daktoriaus deda į laikraštį. 
Vyriausias redaktorius siūlo
mas, kad apgauti partiją, o re
daktorių apgauna slaptai įdėda
mi savo raštus. Tai tokia opor
tunistų pozicija.

C.B. neša šiuos klausimus į 
minias. Tas nepatinka opozi
cijai ir ji rėkia prieš, nes ji 
minių bijosi. C.B. gerai daro. 
Leninas visada pasitikėjo pro
letariatui. Mes šioje 
prieš smulkburžuazinę 
ją einame į minias, 
mokino, kad reikia
šviestos tais klausimais, kurie 
veda prie skilimo... Neslėpti 
nuo minių nieko, kiek tik leid
žia reakcija.

Opozicija yra smulkburžuazi
nę. Tie elementai, kurie pri
sišliejo pakilus. revoliucinėms 
bangoms gyrėsi, kad šumina, 
šumina. Bet dabar paaštrėjusi 
kova ir K.P. bolševizacija juos 
nugązdino, jie traukiasi ir nori 
su savimi - nusinešti mūsų laik
raščius 'ir nusivesti organizaci
jas. Jiems tas nepavyks. •

Drg. Prūseika niekados nebu
vo tikras bolševikas. Jis savo 
įtaką miniose pasidarė ne K.P. 
linijos pravedimu, bet įvairio
mis metodomis. Jis negindavo 
K.P., kada ant jos puldavo ne
sąmoningi darbininkai; jis pa
sitraukdavo atgal. Jis dabar 
suteikė organizacijai platformą 
ir pastatė ją prieš Komunistų 
Partiją. Jis nepasitiki netik
tai K.P., bet nei Kominternui.

H. Jeskevičiute. Mes perdaug 
buvome -“džentelmeniški”—S.L. 
A,- tai visai netikusi komunis
tams pozicija. Baltimorės sei- 

( me jau mes buvome kovingesni. 
Perskaičius p0 seimo mes jau pradėjome 

korespondenciją, pasirodė, kad kelti daugiau klasių kovos klau-' 
streiklaužauja ir nariai, prigu- sįmus kuopose, bet dar vis silp- 
linti prie A.L.D.L.D. ir Kana- nap 
dos . Darbininkų Apsigynimo 1 
Lygos arba prigulinčių narių 
žmonos. ■ Nežinia, kodėl per
eitam A.L.D.L.D. mėnsiniame 
susirinkime, 12 d. bal. nebuvo 
pakeltas tas klausimas.

Juk jokiu būdu negalima už
tylėti tokis juodas, darbininkų 
solidarumą ardantis darbas. 
Nedalyvaujanti darbininkiška
me judėjime, neprigulinti prie 
darbininkiškų organizacijų, tai 
dar gali būt ir pateisinami, 
kad nežino streiko svarbos.’ 
Nors tokis pasiteisinimas labai 
skyątas, neatlaikantis-. < jokios- 
kritikos. Bet prigūlinti' nariai 
prie darbininkiškų ’ organizaci
jų, turi tai labai gerai - žihoti, 
o kad streiko svarbą žinantis 
einą streiklaužiauti, tai tokiam 
darbininkiškose organizacijose 
ne .viėta. » • >

Tad, patartina A.L.D.L.D. 
162 kp. ir K.D.A.Įj. apsivalyti 
nuo nepageidaujamo, visai 
draugijai darančio gėdą, ele
mento. Darbininkų judėjimui 
reikalinga energingų, visa šir- 
džia atsidavusių kovotojų, o 
ne parsidavėlių. Tokiem mū- 
lin eilėse vietos nėra. Tad ša
lin parsidavėliai iš šdarbinin- 
kįškų organziacįjų! Nesvarbu, 
kas tam streikui vadovauja, 
bet kiekvieno darbininko pa
reiga prisidėti, kad tas ar ki
tas streikai būtų laimėta. Reik 
parodyti Jęapjtalistipei klasei 
mūs solidarumas. Tik solida
riai, organizuotai iškovosime 
geresnį rytojų. ■' -

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ontario

“Vilnies” 87 num. tilpo ko
respondencija : “Dar apie dres- 
meikerių streiką.

vajus būtų sėkmingas. Tiesa, 
bedarbė ir šie įvykiai gal būt 
atsilieps ant LDSA. vajaus.

Organizacijose turi būti skel
biama kova opozicijai, kaip ir 
spaudoje. Negalima kovoti prieš 
opoziciją, nekovojant organiza
ciniai.

Kazkacskas. Mes turime labai 
svarbius klausimus prieš mūsų 
konferenciją. Drg. Bimba mi
nėjo savo raporte, kad mūsų 
tarpe kaip kurie praturtėjo ir 
jie dabar priešingi klasių ko
voms. Tas tiesa, kad skirtin
gas darbininkas tas, kuris na
mus nuomoja ir mažiau uždir
ba, nuo to, kuris turi savo nuo
savus namus ir neblogai uždir
ba. ■ Tas labai 
mus Bostone.

Dabar kas 
Mūsų lietuviai
lo apsileidę. Jie 
tankiai išaugina 
mūsų judėjimo veikėjais, 
kita su žydais darbininkais. Ku
rie žydai darbininkai yra susi
pratę, jų vaikai veik visi yra 
Jaunųjų Komunistų Lygos na
riais. Jeigu jau tėvai negali iš
mokyti savo vaikus būti bolše
vikais, tai kaip jie gales kitus 
darbininkus išmokyti.

Gal būti mes neprivalome la
bai pulti turtingesnius darbi- 

į ninkus, nes jie mums gali pa- 
! aukoti ne tik dolerį, bet ir ke
lis. Gi tuo kartu biedni darbi
ninkai gali labai mažai paremti 
mūsų judėjimą. Turtingesni 
dabar pyksta ant “Laisvės,” 
kam ji atakuoja biznierius, na 
kad ir Butkų.

Aš manau, kad “Laisvė” per
daug atakavo po jos suvažiavi
mo opoziciją ir biznierius. Pas 
mus biznieriai gerai parėmė 
Lawrence audėjų streiką.

Aš esu įsitikinęs, kad drg. 
Bimba buvo ir bus darbininkų 
vadas, bet man rodos, kad jis 
kaip ką slepia apie finansinius 
KP. reikalavimus iš “Laisvės” 
įstaigos. Man pereitą metą 
vienas direktorių sakė, kad KP. 
reikalavo $6,000. Aš norėčiau, 
kad tas būtų atsakyta.

Laike Lawrence audėjų strei
ko buvo areštuota vadai. Ko
munistų Partija atėjo ir parei
kalavo nuo turtingesnių narių 
kaucijos. Kada vienas atsisakė, 
tai j is likosi pašauktas į kont
rolės komisiją. Paskui kitas iš- 
bėlavo, bet man išvažiuojant 
rengėsi atsiimti kauciją.

(Bus daugiau)

Pataisymas
“Laisves” n r. 101, tęsiny Ry

tinių Valstijų Lietuvių Komu
nistų Konferencijos, mano kal
ba keliose vietose, gal trumpi
nant, nevisai taip perduota. 
Bent šiuos dalykus norėčiau pa
taisyti :

Vienoj vietoj pasakyta:
“Dabar opozicija iškėlė obal- 

sį: ‘Gelbėkime kitus’.”
Mano buvo pasakyta, jog pir

miau opozicija spyrėsi Strazdą 
grąžinti redakcijon ir kovojo už 
jį, o dabar jo nepaiso ir stato 
obalsį: “Į nrągarą su Strazdu, 
gelbėkime Pruseiką ir kitus.”

: Toliaus pasakyta: “bet d. Ba
cevičius ir itti išvystė naują

Prie Chicagos seimo mes 
nesirengėme kaip reikia, nors 
skilimas jau buvo neišvengia
mas iš fašistų pusės. Pas mus 
buvo pakrikimo, kad ir dabar 
dar daug net bolševikų yra SLA 
ir jie ten nekovoja. Pas mus 
nėra išauklėta kaip reikia ko
vingumo dvasia, o tai vis yra 
klaidos iš mūsų taktikos praei
tyje. •

Drg. Buivydas dar ir iki šiai 
dienai nėra atsikratęs nuo sklo- 
kos pozicijos. Dar į CB. visus 
darbus jis žiūri kritiškai. Jis 
kaltina d. A.• Bimbą, būk jis 
pradėjo ’“mušti” per galvą d. 
Siurbai; Tai netiesa.' Nei CB., ______ „ ......... ..........
neigi d.1 Bimba, bet KP. Centro teoriją: kas uždirba $18 į sa- 
Komitetas prašalino d: Siurbą vaitę, mažai vertas, o kuris ne
iš CB., nes jis nesutiko su KP. j uždirba nieko, tas ir nevertas 
lini ja kai kuriais klausimais.; nieko.” 
Drg. Siurba negalėjo kaip rei
kia suprasti PK. CK. linijos Ii opozicijos draugai išvysto te- 
viename praplėstame posėdyje oriją, kad kuris uždirba tik po 
ir tas atvedė prie d< S. praša- 
linimo, bet, ilu, kas tame, ar 
tai reikia organizuoti opoziciją 
del vieno kito draugo atstatymo 
nuo sekretoriaus vietos? Ma
tyt, vis d. Buivydas dar nesu
pranta to, kad opozicija turi 
smulkiaburžuazinį pagrindą.

CB. raporte nėra paliesta 
LDSA. Gal būti tai įvyko klai
da, nes ir taip raportas ilgas. 
Mūsų ta organizacija vaidina 
svarbią rolęi. Dabar eina tos 
organizacijos yąjus, mūsų 
draugai mažai fa ‘ rūpinasi. Tai 
negerai. Reikia dabar rašyti 
ir kalbėti apie tai. Kolonijose 
komunistai tun, rūpintis, kad

Mano buvo pasakyta, jog tu-

$18 Į savaitę mažai gali pa
remti laikraščius ir dėlto jo žo
dis šiuose ginčuose mažai ver
tas, o kuris nedirba, nieko ne
uždirba, visai nieko nereiškia.

Neteko girdėti ar d. Bacęvi- 
čiu.s taip sako, bet tūli kiti sa
kė. Vienas kitas net ir “Vil
ny” pasisako, kad bedarbiai nie
ko nereiškia, nes negali prisidė
ti prie rėmimo laikraščių. Opo
zicijos tūli netgi vadai tvirtina, 
jog neturinti mūsų laikraščių 
šėrų irgi nieko nereiškia.
« Keno tai teorija originaliai, 
nežinau. Nenorėčiau tad, kad 
būtų ji d. Bacevičiui primesta.

V. Andrulis.

i 
v

8 nors kilo užpulti. Žukas,



Puslapis Trečias

DRAUGUI BEDARBIUI
Na ką, sakyk, Drauge, bedarbi, 
Kodėl tu alkanas esi?
Kodėl gi tie, kuriuos tu gerbi, 
Štai puotoj šaiposi visi?
Jie švaisto dolerius per dienas, 
O tu ir cento neturi!

' Ir tyliai kęsdams vargą vienas 
Likimą savo tik bari.

Bet ar žinai, kad tavo galėj 
Pasaulio turtai, ateitis, 
Kuri kaip vasaros gėlele 
Tavo gyvenime sušvis!
Bet laimę tik kova teduoda.
Kova už reikalus savus!
Kova panaikin vargą juodą, 

Per ją tik laisvas vargšas bus!. 
Na, ir 
Kovon 
Veltui

skubėk! Drauge, bedarbi, 
su vėliava tiesos! 
tuos tironus tu gerbi.

A. Byrąs.

BUVO KADA
Buvo kada viena šalis— 
Tam tikra buržujų dalis 
šalį valdė labai prastai. 
Todėl prisėjo jiems riestai.

APIE SAVUS REIKALUS

LITER ATOMS MOKSLO PAGRINDAI

Dar giliai įsišaknėjusi nuo
monė, kad literatūros mokslo 
aplamai nesą. Yra poezija, 
yra beletristika, jeigu norite—

“pamato” “bazės,” kuriuo yra 
“ekonomika,” tiksliau—gamy
bos jėgų vystymasis. Viena tų 
ideologinių šakų yra ir litera
tūra. Ir gaunasi, kad mes vie-

Prie to, reikia' skaitytis, kad tiniu momentu sunku delei be- 
bedarbe kas dien vystosi ir; darbūs sukelt finansai, kurių 
vis retina mūsų publiką, kuri reikia gerokai. Dar laimė,, 
negali užsimokėti po $1.00 ar į kad choro vedėjas V. Visockis 
75 centus įžangos. Šita, o ne daug aukoja laiko ir nerokuo- 
kitokia priežastis ir pakenkė 
tam parengimui. “Laisvės”
priešai tokias pastabas daro praturtės
tiksliai, kad pjudžius plataus Baigiai

ja už atvykimą j pamokas ir 
nei už mokinimą iki choras

mus

Buvo prislėgę ■. metų šimtus, 
Išnaudojo jėgas ir protus. 
Pančiai, retežiai tik žvangėjo; 
Geriausius veikėjus į kapus lydėjo.

Buvo labai sunkūs laikai, 
Ir tie patys šalies vaikai 
Turėjo galvas žemyn lenkt, 
Kad ponams nieko nepakenkt.

Bet atėjo keršto laikai, 
Ir sukilo darbo vergai: 
“Gana šalį jums valdyt, 
Laikas jau mums pabandyt!”

Jau trylika metii sukako,
Kaip į proletarų rankas pateko 
Pasaulio šešta dalis—
Ten gyvuoja darbininkų šalis.

Darbininkai ten šalį valdo; 
Baimė galvos jiems nebaido. 
Kiekvienas tą 
Kad proletarų

pasakys, 
šalis išlaikys.

; na ideologijos saxą, vieną is Įsvjeto žmones.
antstatų aiškiname kitu, ar ki-Į L 
tais tokiais jau antstatais, i nos veikalų. Kaip išrodo, anot palaikyti chorą/ 
išvedame is pastarųjų, o ne is <§apranauskienes, tai scenos šimkę choro reikalams, 
bendio jų pamato. Negalima parašytus veikalus gali kriti- i 
visiškai ignoruoti šių “austa-:j ----- - - — ■
tų” tarpusavio veikimo vienoju niekas kitas. Tai klai- simpatikų, tai Vilijos Choras 

i<jg nivnoiv olvvj. jioumujų— dilią, q < i ingas;ais vim-, jnga nuomonė. M. S. Biurui nematytu su finansais iokio 
kas moksliško yra kad ir lie- J!1 as vl.e"° kltu’ netJei ve' atrodė n.r.,. ir t)Utų pagrindžiamas ' 4 viri. . . į varpu KILI, ---------- --------------- niLčiiD UČ1I v nciidid

ekononums pama- veikaj0 pjrnlj išeisiant, turi pil- i abu chOro parengimu. 
Litejatura yia savystove na teisę kritikuot tokius vei-i 

ideologinė sritis, kuri dažniau-, kalus, jei tik turi tam pamato.1
; šia be pagalbos kitų ideologi- Tokiu kritiku ir buvo d. Pet- 
mų , sričių rišasi su gamybos ru§ka ir veikiausia dar dąų-Į 
jėgų pagrindu. Tas dar ne- gjau atsiras menininkų kritikų.;

dar literatūrinė kritika, rašy-į 
tojų biografijos,—bet argi tai: 
mokslas?

Ir reikia pasakyti, kad tokis 
Į manymas turėjo stipraus pa- 
I mato, imant “priešmarksisti- 
nį,” t. y. buržuazinį, > literatū
ros mokslo stovį. Ištikrųjų—
Kclo niOKSjibKO j L cl Kelti Ii 11C- j 
tuviu literatūros istorikų raš-i!„ 
tuose? Docentas kun. J. Tu- kulturai • * rmas savo tyrinėjimą aprube-Į c ‘ 
ži'uoja bemaž to ar kito pra- 

’ i basčiaus ar vyskūpo biografi-į 
' įjos mažmožių nupasakojimu,

Ten proletarai
Ir jų nuveikti
Oi, kiek pavyzdžių minties, rašto, 
Iš to galingo rytų krašto!

Varguolio Sūnus,

didūs darbai,

simpatikas, J. J. Gerdauskas, 
žodisskitas delei kritikų see- geriausiai įrodė, kaip reikia 

Patiesė de- 
Dė- 

kuojam už gražią paramą, 
kuoti tik Meno Sąjungos Bių-.Kad atsirastų daugiau tokių

M. S. Biurui nematytų su finansais jokio 
geras veikalas, tuom . vargo.

, kurie nematė tolrje
Dėkuojam ir tiem, ku- 

kitais dalykėliais parėmė

Vikutis.

Zajančkauskas visa, kam pri
kergia “tautos vystymosi” idė
ją, ir t. t. Kiek giliau analį- 

I zuoja M. Biržiška, bet ir jis 
1 gilinasi daugiau į bendrai tau

tinės kultūros istoriją, negu 
I konkrečiai į literatūros faktų 
analiza.

Šioksai literatūros mokslo 
stovis, kur neribotai gali vieš-

jėgų pagrindu. Tas dar ne- gjau atsiras menininkų kritikų.; 
ręiškia, kad tų rišamųjų ele- mqSu draugai bijosi savikriti-i

Vilijos Choro Darbuotė

šį kartą apie dainas mes la- į se mes turime. Proletmeno Ap- 
bai mažai tekalbėsime. Vienok į skričiai dar nėra susirišę bent 
turime šį tą naujo pranešti. 
Mūsų brangus draugas Buolio 
Sūnus tik ką prisiuntė keturids 
dainas, jau pritaikytas prie mu
zikos. Jų muzika labai graži 
ir mikli.

žodžiai vienos dainos jau til
po “Laisvės” gegužiniam nu- 
meryj. Šios dainos, o gal dar 
su keliom kitom, bus išleista 
viename rinkinyj. Gaidų Ko
misija dirba ; viršlaikius, kad 
t^k laiku padarius tinkamų dai
riu mūsų chorams.

kiek geriau su Centru. Drau
gai net savo sekretorių adre
sus neprisiunčia. Tai vis nege
ri reiškiniai mūsų organizaci
joj. šias, klaidas, draugai, tai
sykime.

Geriau kooperuodami tarpe 
savęs, galėsime geriau pasidar
buoti darbininkų menui. 1___
niai proletarų menui skiriami; 
turėtų išeiti iš centro. Tokiu 
būdu geriau j būtų galima tvar
kyti mū&ų menasi ___
tai galėtų naudotis visais vei
kalais, koki tik yrą.

Šiuo kartu jau vėl reikalin- kalų leidimas tvarkytų si geriau, 
ga biskį pabaksnot mūsų cho-j juk tam ir yra Centras, 
rų valdybas — organizatorius, i 
sekretorius ir iždininkas. Gal 
reikalinga Ir patiems 
r i a m s kiek užvesti, 
už ką? — jūs klausite, 
draugai, kame dalykas, 
metų jau prabėgo keturi mėne
siai, na, o užsimokėjimas į Lie
tuvių Proletarų Meno Sąjungą 
eina labai “slow.” Tiesą pa
sakysime, kad dar tik 10 cho
rų yra užsimokėjusių už 1931 
metus.

Mes turime organizaciją, tad 
reikia žiūrėti, kad ir organiza
ciniai reikalai būtų atlikti. Cen
tro Biuras leidžia veikalą po 
veikalui, reikia pinigų. Apskri
čių Komitetai turi pasirūpinti, 
kfcd tokie darbai būtų atlikti.

ir Meno Skyriuj.
Dabar jau galime pranešti, 

kad turime ir įmatomų pros
pektų. Pirmutinis atsiliepė 
draugas Buolio Sūnus. Jisai 
jau yra daug pasidarbavęs mū
sų menui,* daug prirašęs dainų 
solistams ir chorams. Draugas 
Buolio Sūnus ir dabar pasiža
dėjo darbuotis, kad padengus 
tą trūkumą solistams dainų. Ji
sai mums rašo, kad galėtų pa
rinkti apie porą desėtkų dainų,

menį’tų aplamai nesą. Jie yra, 
bet kitos rūšies, negu minėto
ji “kultūra.”

Plechanovas savo ]
“Pagrindiniai marksizmo klau-1 veikalo vertę. * 
simai” šitaip formuluoja Mark 
so—Engelso pažiūras į “ba- 

  ’r “antstatus” jų iškilimo 
patauti gaivališkumas, skonis, Gr priklausomybes atveju : 
nusistatymas, net nuotaika,' 
kur vieninteliais literatūros vy-j 
stymosi faktoriais 
metafiziniai miglotos 
ar “kūrėjo” < 
stovis ir negalėjo įgaut sau 
moksliško autoriteto. Lygiai 
—iš antros pusės,—ne litera- maja) dalinai betarpiai eko- 
tūros mokslo nauda i eina; nomikos, o dalinai visos iški- 
ir tas, jei literatūros tyrinėto- dusios ant jos socialiniai—poli- 
jas virsta paprastu kultūros tinęs santvarkos, visuomeninio 
ar visuomenės gyvenimo tyri- žmogaus psichika; 
nėtoju, literatūros pasigauda
mas tik iliustracijai. I

Kame gi čia dalykas? Jau 
iš šių sanprotavimų kyla min
tis, kad literatūros mokslas, 
kaipo tokis, tampriai rišasi su 
tais metodais, kurie dedami 
pagrindan šio mokslo. Istori
kai ir kritikai idealistai, ku
riems literatūra — padarinys 
“tautos” ar “kūrėjo“ sielos— 
suprantama, kiekvienas gali 
sulig savo kurpalio tą sielą

1. Gamybos jėgų stovis;
2. Jo nustatyti (obuslovlen-

pasilieka! nyJe) ekonominiai santikiai; 
“tautos” | 3- Socialiniai—politine san-

dvasios—šioksaii tvarka, išaugusi ant esamojo 
ekonominio “pamato”;

4. Nusakoma (opredieliaja-

nomikos, o dalinai visos iški-

kos vietomis visai be reikalo, j 
Teisinga kritika pagelbsti ko-; 

llonijų draugams pasirinkti vei-Gandžio

n a- 
Bet 
Ve,

Pereitame Meno Skyriuj jau 
rašėme, kad mūsų organizaci
joj kai kuriuose vienetuose yra 
netvarkos.
na jėgų, kad tuos reikalus ge
rai sutvarkius, šis klausimas 
kilo ir pereitame C. B. posėdyj. 
Pakalbėta, padiskusūota. Tai
symui mūsų reikalų reikalinga, 
kad visi draugai gelbėtų. Rei
kalinga šaukti chorų komitetų 
ir mokytojų pasikalbėjimai, pa
sitarimai. Didelės domės į tai 
turi kreipti, tai Apskričių Ko
mitetai.

Draugai, Apskričių Komite
tai, turi žinoti kiekvieną savo 
ribose vienetą. Apskričių or
ganizatorių yra pareiga duoti 
direktyvas veikimui. Jie patys 
irba turi gauti kitus draugus 
ir pribūti į chorų susirinkimus 
ir praktikas. Reikia gelbėti 
jaunesniems, naujesniems mū- 

šeimynos nariams.
Negana, kad mes veikiame 

tik parengimų reikale. Turime 
tvarkyti organizacijos ir ap- 
švietos reikalus. Laikydami to
kius pasitarimus, konferencijas, 
mes pakelsime ir savo meną į 
tinkamesnę papėdę.

WATERBURY, Conn.—Ba- 
r______  _ "" > 21-mą dieną Vilijos

knygoj Į kalus ir įteikia supratimą apie. Choras laikė savo susirinkimą. 
■ - ! ’ ■ Kaip kad kituose choruose, '

taip ir mūsų chore būna kar
tais narių padidėjimai ir su- - 
mažėjimai. Bet gerai, kad 
dabar mūsų choras eina į ge
ras vėžes, narių, skaičius au
ga.

JKadangi jau senai buvo nu- .... 
I tarta, kad reikalinga sutverti 
lir sporto skyrius, tai dabar 
jau, kuomet yra gražios me- 

Įdžiagos, gražaus jaunimo, tai 
i ir sportas gerai vystosi. Ma- 
jtoma, yra tam. tikslui gerų no-

Vilijos Chorui Sekasi Veikti I \
; geri reiškiniai, kad bandoma ;

■ įtraukti jaunimą į tinkamesnį 
užsiėmimą.

Pereitame susirinkime buvo 
tarta, kad pirm pamokų būtų 
lavinama duetai, kvartetai ir “ 
t.t. Tai dabar jau daroma. 
Vilijos Choro nariai jau priža
dėjo New Britaino chorui pa
gelbėti išpildyti programą.

Vasariniai parengimai taipgi 
ro ir Hartfordo Laisvės Cho-i jau planuojama, kad geriau •« 
ro. |juos prirengus. Sporto sky- .<

Negiriant, reikia sakyti, kad irius žada ką tokio naujo duoti ... 
programa buvo gera. Kai ku-j vasaros metu. Taip pat buvo 
rie choriečiai ir choro simpati-1 pranešta, kad prie Pirmosios 
kai daug dirbo, tai ir parenk Gegužės rengiamasi su geru 
girnas pasisekė. ‘ūpu.’ Reikalinga raginti, kad

Patys jaunuoliai irgi prati- visi choristai dalyvautų darbi
nas prie įvairaus darbo, o tas ninku šventės paminėjime. . 8
jiem sekasi ir pritinka.
. Fašistai su savo “Varpu”; 
neiškentė nebandę mus chorui 
pakenkti. Jie vieną savaitę i 
pirmiau mūs buvb parengę 
koncertą, o tą mes senai, 
svetainę randavojant, nujau- j 
tėme, kad kilpos taisomos ant' 
mūs choro.

Bet, anot tos patarlės, “Ne-1 
kask kitam duobės, nes pats; 
įpulsi.“ Taip ir atsitiko su 
fašistais. Jie su savo koncer
tu sulindo iki ausų į skolą, o 
Vilijos Choras dar tokioj lie
tingoj dienoj gerai laimėjo. 

Fašistai ne sykį nuo 
ninkiškų organizacijų 
lekcijų, ši irgi bus ne 
tinė.

Beje, po programai

Ne kritikos sulaiko publiką 
nuo parengimų, bet * augščiau ■ 
minėtos priežastys. Philadel- 
phijoj ant rytojaus atsibuvo, 
prakalbos, kalbėtojum buvo d. j 
Krasauskas, bet publikos irgi; 
visai mažaivisai mažai ^.atsilankė iš po| 
dviejų parengimų, tai kur jau 
čia logika, kad delei kritikos 
neatėjo. Sklokos aukos tyčia 
daro tokias pastabas.

Marijona.

5. Įvairios ideologijos, at- 
! spindinčios savyje ypatybes 
šios psichikos.

Sulig šios formulos mes ma
tome, koki ryšiai riša literatū
rą, kaipo vieną ideologijų—su 
ekonomikos pamatu : tai ne ki
tos ideologijos, ne “kultūra,” 
o “visuomeninio žmogaus psi
chika,” arba kitaip pasakius 
—psicho-ideologija visuomeni
nių klasių, kuri nusakoma kaip 
betarpiai tam tikros klasės 
ekonomikos, taip ir jos sociali
niai politinės padėties.

1 Po šito pąlieka aiškūs ir 
mąrsistĮnįo JrpęĮodo esmė ir už

daviniai literatūroje: imant

NEW BRITAIN, Conn. — 
Bal. 26 d. Vilijos Choras davė 
operetę “Šienapjūtė.” Kitą 
dalį programos sudarė solis
tai, duetai, kvartetai, sekste
tai, stygos ir orkestrą, ir kaip 
čia viską 1 Suminėsi. Reikia 
priminti, kad dalį koncerto 
padėjo išpildyti draugės-drau- 
gai iš Waterburio Vilijos Cho-1 • -r-r i r* t v • — i

Leidi- kūnas būtų galima išleisti vie- aiškinti.; čia ir kalbos negali 
Tai bus gražus bati. apie kokių nors apibend- 

i rinkmų 'dėsnių,' moksliškų įsta- 
ii‘' tymų nustatymą, ką daro ir 

privalo daryti kiekviena moks-1 
lo sistema. Giminingas šiam I įvairius literatūros reiškinius 
ir t. v. “biografinis”, metodas, I nuo stambiausiųjų (literatūra 
kurio atstovai literatūros fak-1 kokios nors tautos, epochos, 
tus stengias išvesti, 'apaiškinti atskirti literatūros milžinai, ir 
rašytojo gyvenimo,: biografijos t.t.), ligi smulkiausiųjų (atski- 
daviniais. Tačiau šio metodo ras rašytojas, veikalas, veikalo 
šalininkai dažnai prirašo dau- elementas) net ligi atskirų sa- 
gybę biografijos mažmožių, kinių ir žodžių konstrukcijos, 
kurie jokios reikšmės neturėjo. benagrinėiant juos rasti ryšius 

j literatūrai ir kartu visą eilę! (o tuo pačiu ir išaiškinimą jų) 
i svarbiausių dalykų vistik neiš-1 tam'tikroj klasinėj psichologi- 
I aiškina. Nes ir negali išaiš-įjoj, o per ją ir ekonomikoj;

yra| kinti. Juk rašytojo biografija, I parodyti, kokią tos psichologi- 
i būdama pati visuomeninio gy-[jos sritį “atspindi“ turimasis 
venimo padaras, savo keliu literatūros reiškinys, kaip tas 

i reikalauja išaiškinimo. Kitaip ■—“atspindėjimas“ įvykęs ir t. 
_ . _ i , .... ji—pripuolamų žiniai rinkinys, t. Jeigu šiam darbui rašytojo
?&Sr.e" I n?,S PaSG <a turįs literatūros mokslui men- biografija gali šį tą padėti—

„js reikšmės. gerai, o jei ne—tai ji lieka tik
Istoriniai—kultūrinio meto-, atmesti, kaipo tyrinėjimui ne- 

> svarbiausias nedateklius reikalingas,’ pašalinis dalykas.
yra tai, kad jis pakeičia vie- Biografija gali tik patvirtinti

name rinkiny j.
darbas atlikta.

Tuo pačiu mes raginame
Visi viene- ' kitus mūsų darbuotojus šį 'tą 

į_ ; duoti mūsų solistams. Taip mes 
Pats vei-1 žengsime pirmyn į didesnį ir 

turtingesnį proletmeno kūrinė- 
! lių 'turinį. V. Bovinas, 

Sekretorius.
Dar vienas paraginimas vie- ; 

netams. Pakartotinai jau mes į 
rašėme, kad Centrui reikalinga I 
tureli tikri vienetų sekretorių ! 
adresai. Vienok dar ir dabar! 
turime chorų, kurie nėra prida-1 
vę gerus adresus. Kiti neper
mainę adresus, pasikeitus val
dyboms arba sekretoriams.

Atlikite, draugai, tai greitai, je “Nebaigta Kova 
nes jūs vienetas negali gauti į tas pradeda šuniu lot, jo sū- 
siunlwnius iš Centro. 7 
me, kad kai kurie Centro siun-, škui ir visas jaunimas paseka ; Pt'

................... Reiškia, vi-: ■
! si lošėjai pavirsta šunimis ir'^0 
loja. Ar gi čia ne nesąmonė? .
Kam rašėjas idAj^tokią.H'esą.- na nagrinėjimo objektą kitu: tam tikras išvadas del psicho- 

literatūrą pakeičia kultūros is-1 loginių to ar kito literatūros 
torija/nekalbant jau apie tai,1 reiškinio šaknų, bet pati nie-

Tas- pat 
del kitų 

kaip tai yra su Biržiška, Za- “ideologijų“ — mokslo, meno 
jančkausku ir kitais istorikais, ir t. t. Ir čia gali būti tik pa- 
Bet ir materialistai ir net- tvirtinimas vieno kitu, sugreti- 

bet ne išaiškinimas.
Br. Pranskus.

“Kolektyvas“)
(Tąsa bus)

Išmeskite Nesąmones iš 
Mūsų Dailės

Mūsų apysakose, o ypač te
atrališkuose veikaluose ; 
gana daug prirašyta nesamo- i 
nių. štai pavyzdis: Operetė-i 

tėvas gir-

utiniai gaunami asmenų, kurie j juos, ir visi loja.
o gal nė 

čia, rodos, menkas 
bet praktikoj daug 

Taisykite, draugai, ir 
mažas klaidas. Tvarkykite or
ganizacijos reikalus taip, kaip 
kad reikia tvarkyti.

jau nėra valdybose, 
choruose, 
dalykas, 
ręiškia. monę į savo veikalą, tai sun

ku pasakyti.
Kitą pavyzdį privesiu štai 

; kokį: Veikale “<
liūs,” tarp kitų žvėrių, daly

pnvesiu siaip<acj >paįj kultūra, kultūros is-į ko išaiškinti negali. 
Linų j ra"I torija suprantama idealistiniai, ir del “kultūros,”

Proletmeno Sąjungos Centro vauja lošime ir .zuikis su var- 
Vietomis nėra ga- i Biuras vienbalsiai nutarė pa

siųsti “Vilnies“ šėrininkų suva
žiavimui pasveikinimą su desėt- 
ku dolerių. Reikia žymėti, kad 
“Vilnis” gerai yra žinoma me
nininkams, nes jinai buvo Pro
letmeno Sąjungos organu gana 
Ilgą laiką. “Vilnis” davė vie
tos ugdymui darbininkų meno. 
Prie šio pasveikinimo gerai pri
sidėjo draugas J. Nalivaika, 
buvęs Meno Sąjungos sekreto
rius. “štai penkinė,“ pareiškė 
d. Nalivaika.

Bet kokio turinio tas pasvei
kinimas turi būt, tai vienbal
siai nutarta, kad proletmeninin- 
kų pasveikinimas gali būt tik 
griežtai komunistinis. Būtent, 
kad “Vilnis,“ kaip kad iki 
šiol buvus, pasiliktų griežtai po 
Komunistų Partijos vadovybe. 
Tai girtinas proletmenininkų 
žygis.

je. žinoma, zuikio rolę lošia
vaikinas, o varlės mergina. marksistai, šio metodo šalinin-; nimas, 
Abu amt scenos pasikūprinę kaj klysta tarne> kad nagrinė-i 
dainuoja dainas išlavintais bal- ja ne sritį, kurią pasiima.' 
sais ir su r piano,-pritarimu. Ar j^as ^aj bQįy per fizikas, .jei! 
gi peikia didesnės nesąmonės? ,-j

dainuoja dainas išlavintais bal- ja ne tą sritį, kurią pasiima, j

Trukumų ir kituose reikaluo-

Mes turime trūkumą ;dainų 
vienam balsui. Draugai jų rei
kalauja, bet Centras negali pa
siųsti ,nes jų nėra, šis klausi
mas kilo jau kelis kartus C. B. 
posėdžiuose.- Rašėme apie tai

Juk visi žinom, , kad zuikis ir 
varlė nėra> ant tiek išsivystę 
gyvūnai, kurie galėtų dainas 
dainuot ir suprastų piano bal
sus.

Pažvelgus į Sovietų Sąjun
gos dabartinę dailę, mes ma
tom, kad jie per dailę duoda 
žmonėms mokslą. Jie, rodyda
mi krutamuosius paveikslus ir 
lošdami veikalus, mokina žmo
nes, kaip reikia padaryt reik
menis, kurie reikalingi žmo
nių užsilaikymui, kaip gerbt 
viens kitą ir t. t. Gi jų dai
lėje nepamatysi jokių nesąmo
nių.

- Kapitalistiškose šalyse, o 
ypač Amerikoj, krutamieji pa
veikslai ir vi^i kiti veikalai 
yra pilni visokių nesąmonių. 
Mat, kapitalistai nori , kad 
žmonės bovytųsi nesąmonėmis, 
o nešimokintų nieko gero. /

Dabar mums aišku, kad ne
sąmonės darbininkams yra vi-

jis užsiiminėtų matematika, I 
l'nors' pastaroji savaime yra Į’ 
svarbus mokslas ir tampriai ri- 
šasi ‘su fizika.-

Istoriniai—kultūrinio meto
do šaliininkai neteisingi ir iš es
mės. Paprastai žodžiu “kul
tūra” įuprantama ne pati ma
terialise kultūra, ne tas, ką 
mes vadiname “ekonomika” ne 
pastarosios vystymasis, o kita, 
“dvasinė” kultūra, kur įeina 
visuomenės sąmonės padari
niai : 
nas,

“Veikalai ir Jų Kritikai”
“Laisvės” No.

mokslas, filosofija, me- 
moralė, tikyba, teisė ir 
Materialistiniu žvilgsniu 
tai—ideologija—visa taivisa 

antstatas (nadstroika), išdy
gęs* ir iškilęs ant tam tikro

sai nereikalingos ir, todėl, mū
sų dailėje joms neturi būti 
vietos. Taigi, visi mes prole
tarų meno veikėjai, išmeskim 
nesąmones iš mūs dailės.

J. Juškutis.

92 šitokiu 
antgalviu tilpo U. J. šapra- 
nauskienės pastaba kritikams, 
kurie , kritikuoja išėjusį arba 
išleistą kokį nors scenos veika- 
luką, ypač tuo metu, kada 
veikalai yra rengiami statyti 
scenoj. Savo pastabai stato 
priežastį, nepavykimą “Ne
baigtos Kovos“ perstatymo 
Philadelphia, Pa. Tos rūšies 
kritika taikoma Petruškai, ku
ris faktais sukritikavo tą pa
gamintą mišinį. Ar ištikro ta 
kritika pakenkė tam perstaty
mui Philadelphijoj ? čia vi
sai šapranauskienė apsilenkė 
su teisybe. Tą dieną vienas 
iš didžiausių Lietuvių salės 
kliubas surengė balių, tai su
puolė du dideli parengimai, 
kas daugiausia ir pakenkė.

Nutarta užsimokėti duokles ’ 
į Sąjungą. Taip pat buvo kal
bėta ir nutarta, kad reikalais 

; choro laiškai būtų siunčiami 
ne atsikiriems nariams, bet 

1 daric^oro sekretoriui- Jei nariai 
’ - i gauna laiškus choro reikalais, 

‘ tai jų pareiga yra paduoti to- 
i kius laiškus sekretoriui, kuris 
įjuos skaitys susirinkime arba 
. laike praktikų.

Tad, draugai, turinti kokius 
reikalus su choru, kreipkitės 
sekamu adresu: B. Maroziūtė, 
115 Ledgeside Ave., Waterbu
ry, Conn. Tokiu būdu laiškai •• 
paklius į choro reikalų tvarką ... 
ir bus skaitomi.

M. Vaitonaitė, 
Choro Koresp.

darbi- 
gavo 

pasku- ;

duota
kaip ir vakarienė. Del jos kai ANT STO^CIJU^J5ALITE^GAUTI 
kas, kai ką aukojo. Kiti daug 
savo procios pridėjo.

Buyo ir pasikalbėjimas apie
choro palaikymą, ypač dabar-

“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J 
S. Mickus, 278 Second St.

V. Donaven. 182 First St.
B. Figens. 221 Second St
Ir pas SI n geri.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimu

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant 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 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVŲ

Kaip Mes Žiūrėjom j Partiją
Rytinės Konfferencijos rezo

liucijoje yra pasakyta: “Nauja 
Partijos linija nebuvo pilnai 
nušviesta mūsų spaudoje. Mū
sų judėjimas pasiliko eiti se
nu keliu, kalbėti sena kalba ir 
kvėpuoti sena dvasia. Į parti
jos kampanijas pasilikta žiūrėti 
iš lauko. Tiesa, mes joms prita
rėme, bet jų nevedeme su tikru 
bolševistiniu pasiryžimu. Jos i 
neprąyedamos sistemačiai mūsų St. Brooklyn, N.Y. 
spaudoje ir mūsų organizacijo-. 
se. Mūsų organizacijų dalyvu-l 
mas Partijos kampanijose vis 
dar vyriausia teberymo ant pa
aukojimo kelių dolerių tam tiks
lui. Gi pačios < 
nėra pakankamai įtraukiamos į 
tas kampanijas.”

Mūsų organizacijos tankiai 
numesdavo kelius dolerius ko
kiai nors partijos kampanijai ir 
manė, kad jau to pakanka. Par
tija yra mūsų partija ir reikia 
viskas daryti, kad jos kampani
jos būtų mūsų visų. ' s

Kas Daryti?
Reikia griežtai piadėti vykin-1 ponda ar įa; parengimuose ar 

ti gyvemman Komunistų Parti
jos užbrėžtus darbus. Reikia

Ino ir nepripažysta, kaip tiktai 
komunistinį. Renegatas But
kus yra priešas Komunistų Par
tijos, ir kas jį rems, tie prasi
kals prieš A.L.D.L.D. konstitu- 

I ei ją.

Dr. Palevičiųs Išmestas iš 
Komunistę Partijos

Detroit, Mich. 7 Distrikto 
Kontrolės Komisijos rekomen
davimu, K. P. Centro Komiteto 
Kontrolės Komisija išmeta iš 
Komunistų Partijos Dr Palevi- 
čiu.

Palevičiųs priklausė partijai 
pirmiau. 1925 metais jis išstoja 

r metus ii- pusę lai-

Iš Massachusetts Penkiy Apskričiu Komi 
tetų Bendro įvykusio Posėdžio

7!

parėmimas finansais yra ‘ visų 
būtirias darbas. Kurios kuo
pos ar chorai- turi ižduose pi
nigų, tai ir iš iždo tam rei
kalui reikia paaukoti po kele
tą dolerių.

šiame posėdyj atmosfera

PRANEŠIMAI 1 '
IŠ KITUR T

bininkams pakvietimus.
Jau gavome nuo kelių draugų 

tokių pranešimų. Reikia, kad 
tatai padarytų kiekvienos kolo
nijos draugai.

Mūsų simpatikai draugai dar
bininkai, rašykit Centro Biurui, 
nes jis yra Komunistų Parti
jos artimiausia jums įstaiga, j 
Teikite visas žinias kas tik 
svarbesnio įvyksta jūsų mieste, laukan ir y 
Rašykite šiuom antrašų: Uo nepriklauso. Lanko mokyklą

Centro Biuras, 46 Ten Eyck | Kanadoje. Vėl įstoja į K. P.^ 
• bet nemoka mokesčių, sakyda

mas, kad jis neturi ! pini
gų. Tuom pat kartu jis įs-

įtarta Rengt Du Milžiniški Piknikai, Vienas Komunis
tų Spaudos Naudai; Vienbalsiai Užgirta Komunistų

Prieš Dešiniuosius Oportunistus; Pilna viešpatavo vieninga,komunisti- 
Partijos Kontrole ant Lietuvių Komunistų Laikraščių, nė ir su geriausiu nuoširdumu.

i Drg. M. Sukackienė todėl pa- 
| sakė: ’ “Aš, važiuodama į šį 
I posėdį, maniau, kad drūčiai 
i reikės susikirsti su sklokinin- 
kais, bet dabar pasirodo, kad ;

klausimas j Mass, apskričių komitetai visi 
komunistinės |kaip_ vienas stovi su Komunis- kimas"'bus 

Nutarta1 r _.. .. darbininkų klases reikalus
spaudos, i

nuskirta Worcester,;
Mass. Laiką, dieną pasiskirs ‘ 
komisija. Šis spaudos pikui-1 . 

——-----j . ]<as numatomai, turės įvykti
........................ ,. 4 .. t gyvenęs Brooklyne ir jo vieton;ar l ™«PJucio (augusi) pabai- 
liaus prisipažino, kad jis ton reikia Wrti kita drauga) . giį, ar .rugsėjo (sept.) viduryj.
............. .................... . iNuo L D g A n Raj0]W daly ; Komisijon išrinkta_ M.~Sukac-. A,nIX,

vavo viena, (nepribuvo trys:|kiene, k. Giybas n J. Giybas.,SKAITYKIT IR 1 LATIN 
E, Beniulienė, O. Kušleikienė i 
ir K. čereškienė). i

_ l Pasirodo pilname aktyvis- 
kūme komitetų nariai šių or- 

(ganizacijų : A.L.D.L.D. 7-to!

Partijos Kova

26 d. balandžio (April) įvy-, 
ko bendras posėdis šių organi- - 
zacijų Apskričių Komitetų; 'i 
nuo Komunistų Partijos Lietu-; 
vių Frakcijos dalyvavo du at-; 
stovai (nepribuvo d. žilaitis).!

7-to Apskr. i
(nepribųvo d.jsuren^i milžiniškas piknikas;

komunistinės, r......

Nuo A.L.D.L.D. 
dalyvavo šeši, (,
Katilius); nuo Meno Sąjungos Į naudai
II Apskričio dalyvavo visi ke-į Vieta' 
turi komiteto nariai. Nuo T.
D.A. dalyvavo vienas, (nępri-

Didžiulis Piknikas
Komunistines Spaudos

Naudai
Antras iš eilės 

i buvo bendras 
i spaudos rėmimas.

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 80-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 6 gegužės, pas 
d. Griciūnienę, 1415 S. 2nd St., 8-tą 
vai. vakare. Visos ateikit laiku ir 
atsiveskit naujų narių. Kodėl susi
rinkimas šaukiamas pas d. Griciūnie
nę, sužinosit susirinkime.

Org. Tureikienė.
(103-105)

1 
I

7

I

Rinkite Aukas į Agitacijos 
Fondą

Centro Biuro vienatinis įplau- 
organizacijos kų šaltinis, tai aukos darbinin

kų į Agitacijos, Fondą. Mes j įstojo del pasigarsinimo. Par-1 
turime labai daug svarbių dar- tija suranda, kad Palevičiųs ir 
bų. Visos Komunistų Partijos Komunistų Partijoje priklausė 
kampanijos gali būti sėkmingai; tik del pasigarsinimo. 
pravedamos tiktai vadovaujant | ko nedirbo del partijos, net ir 
Centro Biurui. O mums labai 
tankiai reikia' verstis, neturint reiškia, kad jos eilėse nėra vie- 
ant rankų nei vieno dolerio.' tos tokiems elementams. 
Daugelį darbų negalim atlikti \ 
kaip reikia del stokos finansų, i 
Kiekvieno draugo būtina parei-!
ga visada atsiminti Agitacijos, --=>• -- ----- --------- ’ ---- > , . . . .. .. i---- <- - -- - • ----- • 6 -- p I Waterbury," Conn., visi šamo-1 nedalyvauja tokiuose svarbiuo- (sklokininkų. Drg. P. Kubi- .p
vasaros metu piknikuose. iningi darbininkai eina su Ko-fse posėdžiuose, čia pažymė- liūnas davė platų pranešimą A 

išsiuntinėjamo blankas Šmunistu Partija dabartinėje ko- j°m tų organizacijų komitetų i jg Rytinių Valstijų Komunistų j žMeo Msiuntmejome blankas; ,4^ Butky ; J n?rių vardus j(ad ?JnotlJ ei!iJ - ... -................... '
kite ir .šiaip auku tarpe darbi-1oportunisto ‘Pruseikos pasekė-jniai jų nariai, katrie komitetų

. Ae-i-l jus- Taip ir reikia. Tik po Kom. i nariai bei nares rodo savo ap-jN.Y. 
b ’ ■ - 1 •• sileidimą. '1221

Posėdis įvyko L. P. KliuboiJ* Galgauskas, 
kambaryj, So Bostone, Mass, i kokis būtų didelis smūgis dai-:j; 
Posėdį atidarė d. J. Grybas i bininkų judėjimui, jeigu 
11:30 vai. iš ryto, paaiškinda-! metų dešinieji, vedami I rusei- c 
---- kokiais klausimais re- (kos—-Butkaus. Mes turime j h 

š juos kovoti, kad i N;
, taip ir. “Vilnį” | -

loja i Li^ivil) .Pr±- buvo d. Kazlauskas ir d. Ta-J 
.............. : . ........... —J* raška, bet Taraška yra apsi-bos Būtą, užsimokėdamas $15. 
Iškarto jis bandė užsiginti. Vė-

Jis nie-

duokles nemokėjo. Partija pa-

Už Komunistų Partiją, 
Prieš Dešiniuosius

Oportunistus
Trečias klausimas buvo

WATERBURY, CONN., 
DRAUGAI Už K. P.

Drg. J. Žem. praneša, 
. Waterbury, ’ Conn., visi 
iningi darbininkai eina su Ko-fse posėdžiuose.

Rinkit a»kas ant jų.
. kite ir

| ninku ir siųskite antrašu:
i tacijos Fondas, arba sekreto
riaus vardu, D, M. šolomskas 
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. 
Y.

nijas mūsų kampanijomis. Rei
kia energingai dalyvauti jVi 
pravedime. Visose mūsų orga- 
nizacijose svarbiausias dienot- Į 
varkio punktas privalo būti, 
tai Komunistų Partijos veiki
mas. Svarstyti ir daryti pla
nus, kad pravesti sėkmingiau! 
tas kampanijas. Juk negalima' 
taip žiūrėti, kad L............. .
Partijos kampanijos, tai nėra 
mūsų kampanijos, kad buk tais; 
darbais privalo užsiimti tiktai • 
tie darbininkai, kurie priklauso

. . į metais bus tokios
> t.» . . . . _ i , _ _  yra. visos |New Yorke t4 d
viši pasisekimai arba pralaimė- I 
jimai yra mūsų visų pasiseki
mais ir pralaimėjimais.

Kas Veikiama Maynard, 
Mass.

Vaiky Vakacijos
j Darbininkų Tarptautinė Pa- 

. omums ų ^.eiba j.as metaį organizuoja 
laike mokyklų atostogų vaiku
čių “‘kempes”— išvažiavimus į 
girias, ir ten ant tyro oro teikia 

' jiems klasinės sąmonės. Ir šiais 
•vakacijps.

* ci * * 1 klasės vadas ii jos; vakare, 131 W. 28 th St.,
bus konferencija del išdirbimo 
planų, kaip sėkmingiau tą vy- 

' kinti gyvenimam Visos darbi- 
] ninku New Yorko apielinkės 
. organizacijos raginamos pasiųs
ti

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin- 

‘ „ j antradienį, 5 gegužės, 
tų Partija visose kovose UŽ ; Straukos svetainėj, 139 Steamboat 

,»> . Rd.1, 7:30 vai. vakare. Visi nariai
* ; ateikit ir nauju nariu atsiveskit.

Visi, tad išsisldrstėm su dide-1 nS!,mL Cl IX c i J
Org. S. Petkienė. . 

(102-104)
jsne energija tęsti, pirmyn va- 
iryti darbininkišką judėjimą.

Posėdžio Pirmininkė,
M. Sukackiene.

Sekretorius,
J. Grybas.

DETROIT, MICH.
.A. 17-tos kuopos susirinki- 

geeružės,mas bus trečiadienį, 6 d.
I Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
I Highway, 
nares ct 
aptarti.

i “Vilnies” suvažiavimų.

nu o- ,
Apskričio ir Meno Sąjungos II! d ugniai apsvarstytas, tai iški-' i 

A T • V • T T • 1 . i

KIT “LAISVĘ”

, 7:30 vai. vakare. Visos 
ateikit, yra svarbių reikalų 

Bus renkama delegatė į

Sekr. K. Gotautiene.
(102-104)

Apskričio. Kitų organizacijų ]usj įr tebeeinanti aštri kova [i 
didžiuma komitetų nariai pa-(tarpe Komunistų Partijos irde-i I 
rodo savo apsileidimą, jeigu išimųjų oportunistų, lietuvių j Įi 

..............J. Drg. P. Kubi-■ pi 
čia pažymė- liūnas davė platų pranešimą;

narių vardus, kad žinotų eili-' Partijos Lietuvių ' Frakcijų įvy-li
kusios konferencijos Brooklyne i 

. 11 ir 12 d. balandžio, '• 
'1931 m. Plačiai kalbėjo d. 

nurodydamas, ;

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS
{vairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, t.i n k a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

.ry.

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

t

i Internacionalo ir jo sekcijos — 
I Jungtinių Valstijų Komunistų 
(Partijos kovos vėliava darbi- 
I ninkai iškovos pasiliuosavimą.

Mainieriai už Komunistų 
Partiją

Balandžio 26 d. atsibuvo 
Pittstone, Pa., ALDLD. IX Ap
skričio ir LDSA. 4 Rajono kon
ferencija apdiskusavimui da
bartinės padėties. Vienbalsiai 
visi delegatai pasisakė už Ko
munistų Partiją, už “Laisvę,” 
ir'“Vilnį” po K. P.( kontrole. 
Pasmerkė sklokininkus, kurie 
organizuoja 'savo partiją kovai 
prieš Komunistų Partiją.

Opozicija neturi visai pagrin
do, ir svečiai nubalsavo už tą 
i'ezoliuciją. Tik trys balsavo 
prieš. Bet antru kartu ir tie 
susilaikė.

Mainieriai važiuos į Chicagą 
kovoti prieš sklokininkus, kurie 
nori išplėšti “Vilnį” iš po Ko
munistų Partijos vadovybės.

; Komunistų Parengimų 
Pogromščikai t ■

Paterson, N. J., Lietuvių 
Lietuvių komunistų frakcija! tmmistų frakcija rengė d.

mas, kokiais klausimais re- v 
imiantis buvo reikalinga šauk-! Pn5s

69

A. LLlVlx>A&

S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J 
Tel. Trinity 8-1045 fl

ten delegatus.

Worcester, Mass.
Drg. Worcesterlo Bolševikas

Drg. J. G. praneša, kad buvo 
rengtasi energingai prie Pirmos i 
Gegužės. Draugai dirba pla-1 
tindami lapelius ir kitą literatu-! praneša, kad ten musų draugai 
rą. Stiprina T.D.A. Rengiasi j gerai darbuojasi 
plačiai paskleisti “Daily Worke-1 kia energingai, 
rį”.

Partija vei- 
Kas sekmadie

nis 6 valandą vakare prie mies-1 
to rotušės yra laikomi partijos i 

Balsas Draugo is Steuben- po atviru dangumi susirinkimai.
' Reikia, kad kuodaugiausiai dar-, 
bininkų lankytų juos.vills, Ohio

Iš Steubenville, Ohio, drau-1 
gas M. K. rašo sekamai: “Drau-i vei-c*a gerai. Daoaramu i 
gai, atsiliepiu į Centro Biuro ! kovoje prieš oportunizmą, Wor. 
paraginimą, kad rašytų jums' ccsterio sąmoningi darbininkai j ‘ \tvvi.o * ii 
žinias ir ne partijos nariai. ' nnrt”“ "»!Ke'b,! atvyl<0 ls
Pas mus yra apie 40,000 gyven
tojų. Čia yra milžiniškos plie
no dirbtuvės ir anglių kasyklos. 
Čia darbininkai neorganizuoti į j

ti visų mūsų organizacijų ko- ^<aįP /.<Ea^sX? 
mitetų posėdis. 1_____
mininkė išrinkta d. M. Sukac- Phna kontrole. loj linkmėj ; 

Įkalbėjo šie draugai: K. Bar-, 
čienė, M. Budrikis, J. ' 
A. Barčius, M. Sukackienė, Ig. Į | 

ir T. Bartkus., :
Visi dalyviai vienbalsiai už- 

gyrė Komunistų Pattijos ir lie
tuvių Centro Biuro užimtą po
ziciją kovoj su oportunistais; 
ir šaukia visus narius ir nares ij 
ir kuopas darbuotis Komunis- | 
tų Partijos ir Lietuvių Komu-'j 
nistų Centro Biuro vadovybėj

Rodos, iš mūsų visų apskri-; | 
čių organizacijų tik vienoj ko- | 
Jonijoj padaryta didelė klai- ^iiiiiiiiiMiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiimiiiii  ̂
da, išeinant su rezoliucija

Bus užkviesta aš-; prjeg Komunistų Partiją, kuri;;g 
;«1 ----------- -- ----- Įjumi. Ta kolonija tai yra ; O 

- -------, (Darbininkų Lawrence, Mass. Lawrence’o j g į 
Sporto Sąjunga), skyriai, kurie Į draugai A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. 1 
duos sporto programą: ristikai i;UOpOS savo susirinkimuose, Q 
rodys savo stiprumą, bus at- į bendruose ar atskiruose, at- 

_____ e A.L.D.L.D. 37 kp. re- y 
zoliuciją ir turite pasisakyti hg 
už Komunistų Partiją. Jeigu © 
Lawrence’o draugai ir drau-i

Pos ė d ž i o pi r- P ti po Komu nistų Pa r ti j os
Toj linkmėj

kienė; sekretorium d. J. Gry
bas.

Iššaukus komitetų narius, Ktibiliunas i 
pasirodė, kad dalyvauja 14, 
o nepribuvo 7.

Ant dienotvarkio pirmiausia | 
paima bendro pikniko klau-, 
simas. Nutarta piknikas reng
ti 6 ir 7 dd.- birželio (June), 
1931 m., L. T. N. parke, Mon
tello, Mass.; 6-toj, šeštadienį; 
bus piknikas su šokiais, kur' 
griež iš 10 muzikantų orkes-: 
tra, o 7-toj, sekmadienį, bus į 
piknikas su didele ir įvairia! 
programa.
tuoni Meno Sąjungos II Aps. ■ vec[a kova su dešiniuoju pavo-i 
chorai, bus užkviesta Labor i- • ......................
Sports Union, (Darbininkų £

Grybas

s

ko-
A. letiškos gimnastikos ir tt. Taip- 

metu I Biimbai‘prakalbas 25 d. balau-1 gi nutarta iurėti gerus kalbė-! 
džio. Susiorganizavo pogroms- i tojus; bus kviečiamas nuo Ko- 

Jiems į pa-i munistų Partijos d. C.A. Hath- 
Broooklyno, awa<V» Daily Worl-mrio re-; ges yra nuoširdūs darbininkiš- • £ įĮ 

ir Zajankau- Į daktorius; lietuviškai pakai-] judėjimo rėmėjai, tai drą-į |Į 
Jie neleido nei pradėti‘het kviečiamas d. J. Galgaus- ■ sjaj prisipažins,

. Dar daugiau, jie!^as» taipgi nuo L.D.S.A. II Ra-] klaidą, J. Kuodžio suvedžioti, 
visaip provokavo muštynes. Tas ' J°no d. M. Sukackienė. > (Atmeskit, draugai, niekam ne- 
pats Zajankauskas kiek pir-1 j gį pikniką manom sutrauk-! žinomų Kuodžių

(ccsterio sąmoningi utMuiuma..
stoja į partiją, kad sėkmingiau I Re'bą atvyko^ 
atrėmus priešo atakas. Nuo i Kuodis, Kreivėnas 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi-i 8has.
mo lietuvių darbininkų komu- prakalbas, 
nistų eilės du kartus paaugo.

munistų kuopos, arba labai sil- Pasaulio proletarinės Pirmos miau buvo ateję^ j ALDLD^ 1 ti apie 10,000 lietuvių darbi- 
pina, nes nieko nesimato ren-1 Gegužės šventes. Laikyta 
giantis prie Pirmos Gegužės.; reikimai ir plačiai skleista 
Dąrbininkai bjauriai išnaudoja- Pehai. 
mH Čia yra A.L.D.L.D., ir L. 
D.S. kuopos. Reikia, kad dar
bininkai imtųsi už darbo tverti 
Kąmpnistų Partijos kuopą. Lai
kas jau organizuotis. Nes tik 
organizuotai pasipriešinsime iš
naudojimui.

^Po “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo buvo ir pas mus nę- ra^į 
aiškumo, bet dabar visi sąmo- pralaimėjo, Komunistų Parti- 
ningi darbininkai nusistatė eiti j03 šalininkai yra galingesni. 
SU* Komunistų Partija.” ]ųes matome reikalą pastebėti

Darbininkai, Rašykite Centro] 
Rmviiį (laužytų pamatinių konstitucijos

patvarkymų. A.L.D.L.D. kons- 
Jau keletas laiškų gauta nuo titucija sako: “šios organizaci- 

sąmoningų darbininkų, kurie jos nariais gali būti tiktai tie 
klausia apie Komunistų Parti-' darbininkai, kurie nėra priešin
io, kaip įstoti ir kitų informa- i gi politiniai ir ekonominiai or- 
cijy. Tie darbininkai nebuvo ganizuotam darbininkiį judėji- 

~ * iki -šiolei partijos nariais, bet mui.
jie Supranta, kad K. P. tai yra PASARGA.-

įT - jų partija. arba priklausanti ir remianti
I Draugai komunistai, praneš- i organizacijas ir įstaigas, kurios 
kitę Centro Biurui vardus ir priešingos augšeiau nurodytiems 
antrašus tų darbininkų, kurie, dėsniams, negali būti šios drau-

1.”—pušį. 4.
A.L.DX.D. organizacija kito-

kad padare

susi- 
la-

VIENINTĖLĖ AMERIK OJE LIETUVIU

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK

i

I

i =3

CITY

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

ISardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai-—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojanie už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvienų dienų nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

I
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(Atmeskit, draugai, niekam
žinomų Kuodžių taktiką, o 
eikite su darbininkų klasės va
du, su Komunistų Partija, už 
paliuosavimą visos darbininkų 
klasės.

Tuo reikalu išrinkta rezoliu- 
cijos komisija iš dd. M. Sukac- p

, kienės, J. Galgausko ir J. Gry-. g h 
1, za 1 r i..... z\ v. r. .. ri.rz. v. o .'ZA , c. Ir 1 o j (į , | 
vardu bendrojo posėdžio ir pa-j u-’ 
siųs “Laisvei” ir “Vilniai”, kad i © 
“Laisvė” ir “Vilnis” turi pa- ; H 
silikti po pilna, kontrole Ko-i|| 
munistų Partijos. !

p:!

kp. susirinkimą (kur jis nėra i ninku. O kad tokia minia dar- 
nariu) ir ten provokavo muš- , bininkų galėtų aiškiai girdėti 
; kalbėtojų prakalbas ir visi gir-

ch orų dai
nas, tai nutarta įvesti balsų

Komunistų Partija kviečia dėtų revoliucines 
I lietuvių darbininkų organizaci- 
I jas apvalyti 

137 savo kuopa 
kp. praneša, kąd ten organizuo- Jiems 
jąsi renegato Butkaus pasekėjų, tarpe, 
kurie puola Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biurą ir Kanados laik- 

i “‘The Worker”. Tiesa, jie

Kas Yra Montreal?
Draugai iš

Nariai, priešingi 
arba priklausanti ir

jūsų supratimu, yra tinkamiĮ jos nariais.
kviesti j partijos eiles. Centro!
Biuras išsiuntinės tokiems dar-ikio politinio judėjimo nepripaži-

nuo tų elementų j išnešiotojus, “laud spykerius
Pikniko apyvartos (biznio) bo, kurie parašys pareiškimą | 

gaspadoriais bus M. Budrikis 
ir T. Bartkuš. Jiems turės 
padėti visi Montello darbinin
kiškų kuopų ir chorp nariai 
ir narės. Spaudos ir progra
mos sudarymo komisijon pa-į 
skirta Aldona Lukauskaitė, J. į Vaiku. Vasarines Mokyklos; 
Grybas, M. Sukackienė, K.J 
Barčienė ir A Barčius. Ig. Ku-; 
biliunui pavesta pasidarbuoti 
delei įvedimo į parką balso 
išnešiotojų— “laud spy kerių”. 
Spaudos komisija pasidalino 
darbus sekančiai: A. Lukaus
kaitė užkvies visus chorus; M. 
Sukackienė užkvies Labor 
Sports Union skyrius finų ir 

I lietuvių, taipgi ir ristikus; b
J. Grybas sukvies kalbėtojus.

Tai tiek apie . bendrą pik
niką. Tad dabar, visų penkių 
Apskričių kuopos ir chorai tu
ri energingai ir bendrai reng
tis prie šios , didžiausios lie
tuvių darbininkų organizacijų 
iškilmės.

ir parengimus, 
negali būti vietos mūsų 
nes jie dirba bjauriau

sių fašistų darbą.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų, 
darbininkas ir darbininkė pri 
: valo

gyvemmo
Kiekvienas Amerikos 

............ _ l- 
užsisakyt “Balsų.” :

KAINA AMERIKOJE
....................... $1.50

.80 , 
05 ,

menesiams

“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio num. kaina

<- T' 

Adresas užsisakyt “Balsų: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų Valdžią.

“Kempės” Klausimas 11H
Ketvirtas svarstytas klausi-; | g 

mas, tai buvo I. R. W. vasari- g H 
nes darbininkų vaikučių “kem- 
pių” mokyklų įsteigimo pa- O 
rėmimas. Paimta 150 dole
rių vertės kuponų sukėlimui j 
tos sumos pinigų. Visų apskri-Į 
čių sekretoriai tuos kuponus i 
išsidalino ir bus išsiuntinėtai 
po visas kolonijas, A.L.D.L.D. ■ 
kuopoms, L.D.S.A. kuopoms ir, 
visiems chorams. Todėl, kuo-i 
pos ir chorai, gavę tuos kupo-i 
nūs stengkitės greitai išplatin-' 
ti ir pinigus grąžinti tiems nuo 
kurių aplaikysįte kuponus.

Komunistinių vaikučių va
sarinių mokyklų “kempių”

0

WRHih#

A NEW EDITION
AT ONE-HALF PRICE

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street
f!

Brooklyn, N. Y.
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Pirmadienis, Geguž. 4, 1931 Puslapis Penimas

! ju nieko jie mums .nepaleng.-j 
vins. Darbininkai pradeda 
reikalauti per griežtą kovą 

’ | j nors kiek žmoniškesnių gy ve-
nimo sąlygų* Bet dar dauge- 

Tarptautinis Darbininkų Apsi- lis darbininkų yra suklaidinti; 
gynimas, lyg kokia motina, at- suvedžioti kunigų, jie dar ne

prisideda prie griežtos kovos 
prieš kapitalistų klasę.

Darbininkai dar klauso ku-jmūsll spaudą turi kontroliuoti, i 
nigų ir vargsta ant “šios aša-. Ai’ mūsų “Laisve” ir “Vilnis”; 
rų pakalnės”; jie tikisi pelny- turi palikti po Komunistų 
ti kokį ten kunigų išmislytą Partijos vadovybe, ar tik taip; 
“rojų”. Tiesa, kad labai sun- sau komunistiniam judėjimui ; 
ku paprastam darbininkui per- pritarianti laikraščiai, o paga- į 
matyti viską, čia taip yra su-'ha.us visai iškrypti.
dėta, sutaikinta, kad tik ge-! Tad, draugai, šėrininkai,; 
riau būtų galima darbininkus' R1 ūsų laikraščių pakraipa yra 
išnaudoti. Kurie i___  ___
gus, tiems protauti nevalia, ibininkų klasei.
“g r i e k a s”. Pagal kunigų ’ Yra šaukiamas ir šitas suva- 
“mokslą” taip išeina. Dar-1 žiavimas. čia mes pareikšime 
bininkas turi būti aklas, nema- savo nuomonę.p* • • ’ •
tyti nieko ir atiduoti savo sun- » _

RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO p
PITTSBURGH, PA

f? ‘

SKAITYKIT, PLATINKI! JUOZAS KAVALIAUSKAS

i ėjo ir išėmė mane iš kalėjimo, 
į Dabar aš jau žinau, kas yra 
Tarptautinis Darbininkų Apsi- 

,. , , ; gynimas. Taipgi susipažinau
Kitokių aaroų įr gu kitomis darbininkiškomis 

organizacijomis. Jau žinau 
apie bedarbius, jų sunkų gy

venimą ir kovas.. Negalėjau 
■ likti nesusipažinęs ir su areš- 
jtavimais darbininkų, kovojan- 

ap“: čių už visuomenės reikalus.
. i Toliaus jis pasakojo, kad po 

Į numušimo Goodyear Rubber 
. , iKo. darbininkams algų, darbi- 

. . ninkai buvo nepasitenkinę.
P ------ ‘Tuo pačiu sykiu bosai priėmė 

osa! su kelis naujus darb. Vieną tų 
labai “darbininkų“ bosas atvedęs 

ai prie jo liepęs sykiu dirbti. Pa- 
i “darbininkas” 

jokio patyrimo neturi, net ne- 
Į gali atskirti paprastos geležies 
nuo plieno. Jis paklausęs jo 
vardo, atsakė esąs Petrovas. 
Tada, kalbėtojas tako, aš pa
stebėjau jam, kad tai rusiška 

' pavardė, taip jis sakėsi esąs 
j rusas ir dar bolševikas.
(gyrė mfyk 
Išsikalbę} 
aš pasisakau įdomaująs pen-!

darbai labai mažai te- 
Dirbama tik po dvi die-; 
savaitę.
kaip tik anglių kasyk-:

Miestelis apgyventas

PURITON, Pa.—šiame rnfie 
stelyj 
eina, 
nas į 
nėra, 
los.
daugiausia slavais; lietuvių vi
sai mažai. Tie patys lietuviai1 
labai suklaidinti; vieni jų su- ! 
fašistėję, kiti “Keleivio 
gauti.

Mainieriams čia labai bėdaį 
—į darbą labai toli. 7" 
los fenos, anglis yra labai že-j 
ma.*' Vietomis nėra nei ketu-i 
rių pėdų augščio. 
darbininkais apsieina 
šiauriai. Mat, bedarbė, 
nieko nepaiso. Jei tik ką pa-! £££ 
sakai, tai, girdi, jei nenori ne-i 
dirbk, tai tavo vieton bus ki-j 
tas darbininkas. O tokiam ! 
laike, pamislini, kur gi ding
si, reikia skursti, kad dar nors 
šiek tiek užsidirbus ant duo- ! 
nos. Tai taip ir vargsta dau
gybė darbininkų.

Kompanija darbininkams 
moka tik po 85 centus už an
glies toną, o ji pati gauna po 
3-4 dol. Be to, dar labai 
daug randasi akmenų, tai dar
bininkai turi dirbti veltui la
bai daug. Jeigu pasakai bo
sui, kad nenori dirbt akmenė
toj vietoj, tai bosas pasako:i 
“ffik lauk, jei nenori dirbti.” Į 

yDarbininkąi neuždirba dau-' 
giau, kaip 2-3 dol. į dieną. Tai 
nei pragyventi negalima. Mai- 
nose nėra švarumo, pilna viso
kių gazų, dūmų. Yra tokių ga- 
zų, kurie migdo. Pasitaiko,; 
kad darbininkas atsisėda pa
silsėti, užmiega ir daugiau jau 
nesikelia.

Ar ilgai tie darbininkai dar 
kentės tokias sunkenybes ? Lai
kas jau būtų pradėti organi
zuotis prieš tokį negirdėtą iš
naudojimą. Laikas jau stoti į 
kovingas darbininkių unijas.

Senas Mainierys.

Rasi
ąs net kelias kalbas.

apie Rusiją, sako, |
” r™ i

kių metų planu ir sakiau, kad 
Rusijos žmonės geriau myli

Protesto Prakalbos Prieš 
Plersekiojiffią Paul Kassay

Atsišaukimas Į Visus “Vilnies” 
Ir “Laisves” Šerininkus 

Pittsfyurghe Ir Apielinkčj.

Draugai, dar nuo pereito į 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi- j 
mo eina kova klausimu, kas

seka kuni- '^a^ai svarbus klausimas dar-i 
Tam reikalui i

tyti nieko ir atiduoti savo sun- Susirinkimas įvyks geg. 5 
kiai uždirbtus centus “tėveliui vai. vakare, A.P.L.A.
ant apieros” į kunigo kišenių. 2 kuopos svetainėj, 24 Lukas 
Didėjant bedarbei, daug kata- St., McKees Rocks, Pa. Drau- 
liku darbininkų jau pradeda' 8'ai’ 

a-; v*si 
! jos, 
| lioti 
ro.
ri tokiems delegatams įteikti! 
mandatus.

Geo. Urbonas.

pakelti galvą augštyn ir pr 
merkia akis.

V. Maikis.

. Drąu- 
kurie turite savo šerūs, 

dalyvaukite. Organizaci- i 
kurios turi Šerus, gali įga-, 
atstovus po vieną nuo še- j 
Taip pat organizacijos tu- į

LAISVĘ.

Bell Phone; Poplar 7545

G R ABOR1 US- UNDERTA K ER 
lAb.-ilaiunuoja ir laidoja numirusiu* ant 
viliokių kapinių. Norintieji fjereanio pa
tarnavimo ir o?. žemų kuini) nuliūdimo 
va lando jo Šmikšt?# paa manu. mane 
Kalite «auti lotoji imt riaukiu k«tn> ių kuo 

areriaunioso vietose ir už žemą kainu........

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia. Pa.

Reikalauja Paliuosuoti 
Nuteistus Negrus

BINGHAMTON, N. Y.
su- 
Ba-!

CARNEGIE, Pa.—Masinis
i bolševikus, negu buvusį carą, sirinkimas gerai pavyko.
i Pirmą dieną tam “naujam dar- landžio 24 d. International La-
; bininkui” padavęs nituoti, bet' bor Defense vietinė kuopa 'su-; 
jo baltos rankos ir nudailinti j rengė masinį susirinkimą už-; 
nagai tokiam darbui pasirodė protestavimui prieš mirčia nu- i 
netinkamais. Tada liepęs jam teistus 9 jaunus negrus dar- j 
lipti 165 pėdas augštyn dirb- bininkus, Scottsboro, Ala. Su-

į sirinkimas įvyko Lenkų Sokolų ! 
Kalbėjo d. E. P. į 

Pra- i

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZGerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

2220 Avenue J, Brooklyn. N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6361

“Kairus” Sandariečių 
Kalbėtojas.

22 d. bal. sandariečiai 
įrėjo prakalbas. Kalbėjo, 
(koma, nesenai iš Lietuvos
■ vykęs vyras, Beniušis. Jis 
j vo kalboj rodė daug kairumo, j
■ Aiškino Lietuvos liaudininku j 
i kovas prieš krikščionius denio-, 
: kratus. Bet tas kalbėtojo kai-;

, . .... i rūmas ir tos visos liaudininkuiskaityti darbininkų j kQV0S yra niekas |;itas> kajp 
įtik tuščios zaunos. Juk visi 
Į lietuviai žino, kaip gražiai lie- 

* . i tuvos liaudininkai užleido ša-1yra tarpe darbininkų ir kapi-; |ies valdymą rašistama. Jie 
(dideli kovotojai žodžiais, o j 
darbais nė kripšt.

Tas pats ir su sandariečiais ! 
Amerikoj. Kai kada jie pa-j 
kalba kaip didvyriai, kaip ko-| 
votojai, bet prieš darbininkų 
klasinį veikimą jie visuomet 
sudaro bendrą bloką su krikš
čioniais demokratais. Bingha- 
mtono sandariečiai ir socialis
tai eina įsikibę didžiojo Kazi
miero skvernam Jie taip da
rė Lietuvos nepriklausomybės i 
minėjime ir taip pat M. Bir
žiškos pasitikime.

Žmona.

jti prie budavojamo Zepelino,
bet jis atsisakęs, teisindamasis, i svetainėj..
kad nepratęs taip augštai lai- Cush iš Homestead, Pa.
pioti ir bijąs. Taip jis, prabų- džioj savo kalbos susirinkusius ■ 
vęs tarpe darbininkų apie pen- kvietė

.kias dienas ir dingo. spaudą, kaip tai: “Daily Wor-i
Vieną vakarą, parėjus iš dar-! ker” ir kitus leidinius. Išaiš-i 

bo, jis sako, kas tai ūmai su- kino plačiai, kokis skirtumas ■ 
baladojo į duris, įpuolė du po- :
licistai su revolveriais rankose talistų . spaudos. Kiekvieno j 
ir surakino mane. Klausiau, I darbininko yra privalumas 
kame priežastis, jie atsakė:' skaityti darbininkų spaudą.

;“sužinosi, kaip nuvešime į po-'Toliau kalbėjo apie 9 negrus 
’ (jaunuolius, nuteistus mirčiai.

i Tai tain darbininkas Kassavi Juos nori elektra sudeginti.
Ilicijos nuovadą”.

Tai taip darbininkas Kassay, Juos ele^ra sudeginti. 
: buVo areštuotas ir kaltinamas ( Kapitalistai, bijodami darbi- 
: pasikėsinime sunaikinti būda- hinkų vienybės, visuomet sten- 
jvojamą Zepeliną. Bet tikre- ĮUasi darbininkus padalinti į 
nybėje jis buvo • areštuotas, tautas ir rases taip, kad darbi- 
kaipo vienas iš rfepasitenkinu- pinkai balti ir juodi nesueitų • •• « i x ■* t v t I~\ v* ii i /a i n ii i i 11 iį vienybę, nesusiorganizuotų į 

vieną galingą uniją. Todėl 
kapitalistai kursto ir organi
zuoja visokias chuliganų gau
jas, kurios nuolat linčiuoją 
negrus. Dabar jau ir teismas 
pradėjo legališkai linčiuoti, 
net 9 negrus jaunuolius dar
bininkus pasmerkė mirčiai.

■ Būvo perskaityta protesto j 
į rezoliucija ir vienbalsiai pri- 
i imta. Publikos buvo nemažai.i

' I čia! Beje, dar d. Cush plačiai iš- 
Krautuvės, j aiškino, ką jis girdėjo Harris- 

burgh, Penu., kaipo alkanų 
vadas, jis kalbėjo su guber
natorium, reikalavo bedar
biams apdraudos, bet ponas 
Pinchot pasakė, kad jis į to- 

ką: Tūkstančius alkanų bedar- kius reikalavimus ir klausi- 
bių vaikštant, kiti tūkstančiai mus neatsako. Dar pridėjo, 
darbininkų ir dirbdami gau- kad tokio skurdo ir bado nėra, 
na visai mažą mokestį, kad; Ps J° nematęs, kokį jam al- 
vargiai sumezga galą su galu, kanų delegatai perstato. Reiš- 
Daugybė bedarbių šeimynų kia> Pinchot bedarbių apdrau- 
gyvena šaltuose namuose, ne-^os reikalavimą atmetė.

r— - -—- *,*«*«- į turi iš ko rendą išmokėti. Štai' L G. j
mų puolimų ant ateivių dar-.§iandie bedarbių šeimynos vai-* 
bininkų ir ant darbininkiškų' iįaį atbėgo prie stiklo dirbtu- ;
organizacijų. lVgS pasirinkti šakalių del kuro,!

Trečias kalbėjo pats Paul, virimui šiltos arbatos. Bet;
Kassay. Jis sakėsi esąs pa-1 dirbtuvės bosas, pamatęs pa- 

x prastas darbininkas, niekados! šaukė policiją ir areštavo tuos 
nedalyvavęs jokiame organiza- vaikučius, nuvežė į kalėjimą 
ciniame veikime ir niekada ne- tik už šakalius.
kalbėjęs į publiką, bet, jis sa- Gal manysite, kad kompani- 
ko, jei prisieis ilgiau tąsytis jai reikalingi tie šakaliai? Tai - OA . . T. , « . .
teismuose ir dalyvauti jvairiuo- visai ne. čia kieme stovi pe-17i30 vaJ: vakare’. '

žius ir surinkę juos sudegina.; dalyvauti kiekvienas kuo- 
žinoma, kapitalistų kompa- naJs.narė, nes yra iabai 

nijoms yra geriau sudeginti,!?’ .. ,.eikalu’ B/to kiek.
negu biednam žmogui atiduo-. . .. ’
ti. Mat, viskas yra padaryta i ™nas narys š>ose dienose yra 

i ’. , . . , ,. . . i kviečiamas pasirūpinti gautitik pelnui, turi pirkti, pasigai-i „ • ■ *į j atsiVesti
„av,. jeigu neturi pi-;nallJų nanų lr Juos atslvtstl

šių del nukapojimo algų, 
btaujasis Mdarbininkas” Petro
vas veikiausiai buvo kompani
jos nusamdytas šnipas ir pa
statytas tyrinėti, ką darbinin
kai kalba ir katrie ragina dar
bininkus organizuotis ir kovo
ti prieš bosus.

Apušotas.

AKRON, Ohio. — Balandžio 
18 d. Tarptautinis Darbininkų 
Apsjgynimas surengė protesto 
prakalbas prieš persekiotojus 

' darbininko Paul Kassay.
' Pirmiausiai kalbėjo Jenn 
Cooper, kuri geriausiai susipa
žinusi su jo teismu. Ji sakė, 
kad Goodyear Rubber Kompa
nija yra padariusi su valdžia 
kontraktą ant trijų metų, bet
pasirodžius, kad bėgyje to lai- o .
ko ji negalės išpildyti to kon-'lS llU'UUgO MontrCHiO 
trakto, o po trijų metų kol ______
bus užbaigtas darbas turi mo-' Pažiūrėjus, rodosi, kad 
keti valdžiai nuoš. po $30,000 nieko netrūksta.
kas dieną, tai surado priekabę rinkos užkrautos, užverstos 
pfie ateivio darbininko P. Ka- prekėmis ir produktais—gėry- 
ssay, kad per jį būk reikėję I bių ' perteklius, 
sutrukdyti darbą, o kad dau
giau priduoti svarbos šiai prie
kabei, apšaukė P. Kassay ko- 
nrunistu. Rerifdamiesi tuom, 
kad jis šnipui Petrovui pasisa
kė esąs užsiinteresavęs penkių 
metų planu Sovietų Sąjungoje.

Antras kalbėtojas įrodinėjo, 
kad areštavimas P. Kassay yra 
pasekmė Fišės komiteto siūlo-

Bet kągi mes matome tarpe 
šitos daugybės turtų ? Tai ve

se darbininkiškuose parengi
muose, galiu likti kalbėtoju. 
Bekalbėdamas jis pamatė vie- 
r/ą perdėtinį Goodyear Rubber

>Ao. zepelinų dirbtuvės ir pir
štu rodydamas į galeriją, sako:
“Ponas O’Neil eikš žemyn, [ Įėjimo nėra.
geriau girdėsi kaip aš sakysiu nigų, gali šalti ir mirti badu.

Taip, mes, darbininkai, pa-

BINGHAMTON, N. Y,

L.D.S. 6 Kp. Nariams.
. Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 6 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 4 gegužes,

kuopos susirinkimam
Tie nariai, kurie buvo apsi- 

damas, kad jis niekada nepri-: gaminame viską, bet ne sau, ėmę prirašinėti naujus narius, 
klausęs prie Komunistų Parti- bet pelno grobikams, kurie ne-J iki šiol labai mažai tepasirodė 
jos, nė prie kitokių komunisti- dirbdami naudojasi visais pa-1----- i,

nių organizacijų. Net nieko togumais. ’ Darbininkams yra 
nežinojęs apie Tarptautinį visokie trukumai, nors ir mes 
Darbininkų Apsigynimą. Kaip tokie pat žmonės, bet esame 
buvau areštuotas ir uždarytas pavergti po sunkia kapitalo 
į kalėjimą, jis sako, nežinojau ranka, 
ką su manim darys ir neturė

jau prie ko šauktis, bet štai to tuos parazitus, kad geruo-

Toliau jis tęsė, šaky

Darbininkai jau aiškiai ma-

savo darbu. Kai kurie, rodos, 
nė nepradėjo dirbti. Tai pras
tas reiškinys. Jie bent pas
kutinėse dienose prieš mitin
gą turėtų susirūpipti ir padir
bėti. Tik pastangos, darbas 
duoda vaisips, laimėjimus!

‘ Jasilionis.

4;«i..

tu
šą- .
at- *i s a- ;

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Kai kada jie pa-;

Ar Skaitai

Vienintelis Laikraštis Lie
tuva; Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo nauji) metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrines revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su liętu- 
vhj darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj .šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” ’‘Darbininkių Balsį” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”
KAINUOJA METAMS: 

Sąvie.tų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje.................. .2 dol.

Užąakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti :

‘♦RAUDONASIS ARTOJAS”
Minsk, Ui. Sovetskaja No. 63, 

. Red. Lit. Gaz.
RRiwwwmiW>W*»«i»w.......... m m
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VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?

o
W AMERICAN CLOTOING CO.

Petras Naujokas
Savininkas

Tai
LIETUSIU 

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

Norūttieji ge

riausio

navimo

i iii.

patar

ir už
kainą?

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS
Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

Yra lietuviška drapanų Įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų Įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius1 sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Brooklyn, N.

InQlllQIIIQIIIQI IICIIIOH

i e m n 

nuliūdimo va-

landoj. lUuki-

ti?» Fas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 1.3 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

gaiBiBMHBSsraMm

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žjno- 
gus į trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris,, kartus į 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpiidykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

skaus- 
būsite 
nauja

šian-

:=
O

X)

KUPONAS
.Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

šampalą.
Vardas --------------------------
Adresas --------- - --------------
Miestas -------------------------

IQIIIQIIIQI1I0HI0HI cniCHIDlIlGHlOHlO

Kas yra didžiausias žmogaus priešas šaltis, 
ligas ivaro, bet ir Į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Iii lipiko
Jis ne tik sunbdausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačią

tai kanuoiS priež kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už-

yra
ną ....
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Ka&p*« Clermont Avenue) 

MA SPETH, 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
IM METROPOLITAN AVENUE, • BROOKLYN, N. Y.

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

Vardas----
No.__ ___
Mietuirt----

!I

—Street or Avenue
—, State--------------

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

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

derniškai įrengtoj Amato Mokykkd.
lilmM • Bendrasai taisymo darbas, praktis- JikSSS® kas šapoj lavinimas; abelni pertai* 

I L symai, pritaikymai; sudėjimas ir 
skirstymas jvainų rūšių motoru) 
elektrinės sistemos, batarejos, mag- 

”4^^/ netri, pradėtojai (starteriai) ir eLekt- 
r0? gamintojai. Klasės dienų ir nak
tį.: Ekspertai mokytojai. V

i nutuuįŠ£me pilno mechanižko kurso 
kainą nuo $75:4ki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Ilaisnis ir Diplomą Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vali iš ryto iki 9'vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po hiet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228^2nd AVENUB, Kampas litli St. I NEW YORK, N. Y;

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
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VIETINĖS ŽINIOS kite, nes yra daug svarbių da-^re^V() g Jaunuolius 
lykų aptarimui, būtent apskn-Į ~
čio 
gavimo.

konferencijos ir čarterio! Prie Mokyklos Coney Island

100,000 Dalyvavo Pirmosios j .p v * x • 1 *1**
, i r i Sst pi i i n i r (.

Gegužės Demonstracijoj
New Yorke
Tai Buvo Didžiausia Pirmosios 

Gegužės Demonstracija, Ko
kios Dar Niekada Nėra Bu
vę Jungtinėse Valstijose. — 
3,200 Ex-kareivių Maršavo 
Komunistą Demonstracijoj. 
—Dalyvavo Keli Šimtai Lie
tuvių.
Dar nei viename Jungtinių 

Valstijų mieste nėra buvę to
kios didelės Pirmosios Gegu
žės demonstracijos, kokia bu
vo šiais metais New Yorke. 
Ėmė valandą ir 50 minučių, 
kol New Yorko proletarų de
monstracija, lig kokia banguo
janti upė, suėjo į Union Sq. 
Visas Union Square virto siū
buojančia jūra raudonų, vėlia- 
vukių ir iškabų.

Apie pirmą valandą Madi
son Square jau buvo 35 tūks
tančiai žmonių. Ėmė apie va
landą laiko, kol susitvarkė ir 
sustojo į linijas maršavimui. 
Apie 2-rą vai. prasidėjo mar- 
šavimas. Demonstracijos prie- 
kyj ėjo Bendro Fronto Pirmo
sios Gegužės Komitetas, pas
kui sekė Jaunieji Pionieriai ir 
Jaunųjų Komunistų Lyga ir 
dar 30 skirtingų darbininkiš
kų unijų ir organizacijų nuo 
įvairių tautų. Demonstracija 
ėjo nuo Madison Squaro—26 
St iki 7th Ave.; 7th Ave. iki 
39th St., 39th iki 8th Ave., 
8th Ave. iki 16th St., 16th St. 
į Union Squara. J Union Sq. 
atėjo apie 50,000 demonstran
tų. Apie kitą tiek darbininkų 
jau laukė Union Square. Visos 
gatvės, vedančios į Union 
Squarą buvo užsikimšusios de- 
sėtkais tūkstančių žmonių, ku
rių policija neįleido į Squarą. 
Nepaisant policijos, tūkstan
čiai darbininkų įsigavo į skve
rą.

Demonstrantai nešė šimtus 
iškabų su įvairiais obalsiais. 
Keli benai griežė revoliucinius 
maršus. Revoliucinės dainos 
ir obalsiai skambėjo per ištisą 
demonstracijos laiką.

šioj demonstracijoj dalyva-j rodami 
vo keli šimtai ir lietuvių dar
bininkų. Lietuviai ėjo organi
zuotai, savo grupėj. Turėjo 
savo iškabas.

Abelnai imant, demonstraci
ja buvo pavyzdinga ir tvarki. 
Visi prisilaikė ’ geros discipli
nos. Visi buvo pilni entuziaz
mo ir pasiryžimo kovoti prieš 
parazitų klasę.
Fašistinės “Socialistų” ir Už
sienio Karų Veteranų Demon

stracijos Buvo Mažiukės
“Socialistai” ir Užsienio Karų 

Veteranai su pagelba policijos 
išsiėmė leidimus laikyti savo 
demonstracijas Union Square, 
o Komunistų Partiją norėjo vi
sai neįsileisti. Union Square 
jau per ilgus metus įvyksta 
darbininkiškos demonstracijos 
ir tas squaras žinomas visiems 
New Yorko darbininkams, kai
po kovos vieta. New Yorko 
policija ir buržuazija darė vis-kai eis į darbininkų stubas ir 
ką, kad komunistus išmušti iš!paaiškinę apie devynis negrus 
to squaro, kad kitoje vietoje, 
kur darbininkams nežinoma, 
jie turėtų laikyti savo demon
straciją. Tas jiem pasisekė 
padaryti, nes komunistams ne
buvo leista ateiti į Union Sq. 
iki netoli penktai valandai po 
pietų. Ir prieš ateisiant ko
munistų < demonstracijai, poli
cija išvaikė visus žmones, kad 
Union Squaras buvo tuščias.

Tačiaus darbininkai pažįsta 
kovotojus už jų reikalus, ir

• Komisija.
Inion Squara, kur 

; fašistai laikė demonstracijas, 
Į jie atėjo į Madison Squara. 
I Madison Square susirinko apie 
35,000 darbininkų ir laukė, 
kol veteranai ir “socialistai” 
užbaigs savo demonstraciją 
Union Square.

Tuo pačiu sykiu veteranų, 
atmaršavo į Union Squara bis- 
kj daugiau, kaip vienas tūks
tantis, priskaitant vaikučius ir 
pustuzinio benų muzikantus. 
Jiem atėjus ir pradėjus sakyti 
prakalbas, susirinko apie tūk
stantis žmonių. Jų prakalbos 
buvo fašistinės. Atvirai agita
vo pulti komunistus, o ypatin
gai pionierius ir Jaunųjų Ko
munistų Lygą. Sakė, tos orga
nizacijos1 yra > “pavojingiausios 
laisvai Amerikos šaliai!”

Veteranų demonstracijai pa
sibaigus, atmaršavo tarpe 
2,000 ir 3,000 “socialistų.” 
Jie susijungė su veteranų gru
pe ir sudarė apie 5,000. “So
cialistai”-skelbė kovą komunis
tams. Užginčijo, kad jie ne
pripažįsta jokios prievartos.' 
Kapitalistinė klasė esanti ne
gera, bet ją reikia taisyti iš- 
palengvo balsavimais, išren
kant gerus valdininkus ir tt.

Nei vienos darbininkiškos iš
kabos. Nei vieno obalsio prieš 
linčiavimą negrų. Nieko prieš, 
persekiojimą ir deportavimas 
ateivių darbininkų. Nei žo
džio už bedarbių apdrauda. 
Nei vieno negro darbininko jųi^ybą daug plačiau ir sėkmių 
demonstracijoj nedalyvavo. tyin 11

Kada komunistu demonstra
cijoj šimtai iškabų nešta per 
ištisas gatves su užrašais: 
“Kova prieš bedarbę,” “Kova 
už algų kapojimą,” “šalin per
sekiotojai ateivių darbininkų,” 
“Vienybė negrų su baltaisiais 
prieš persekiotojus negrų!”

Sveikinimai Sovietų Sąjun
gos, šaukimas darbininkų į ko
vą prieš karą; už gelbėjimą 
politinių kalinių ; i kovą už sa
vo klasės reikalus ir t. t.

Tūkstančiai negrų darbinin
kų maršavo komunistų demon
stracijos eilėse. ■ '

Darbininkai, stovinti ant ša
ligatvių, sveikino komunistinę 
demonstraciją. Daugelyj vie
tų, praeinant demonstracijai 
pro dirbtuves, darbininkai žiū- 
.......„J pro langus šaukė: 
“Lai gyvuoja Komunistu Par
tija!” “Lai gyvuoja Sovietu 
Sąjunga” ir t. t. Einant 39th 
St., kur daugiausiai randasi 
suknių siuvimo dirbtuvių, iš 
dirbtuvių langų kyšoio vėlia
vos, padarytos iš raudono au
deklo, 
ne tik 
ir pa^ darbininkus dirbtuvėse.

New Yorko Ateiviu Gynimo 
Tarybos Padidintas 
Susirinkimas Geg. 13 D.

Pereitą penktadienį prie vie
šosios mokyklos No. 1.9 tapo 
areštuoti šeši vaikučiai už da
linimą Pirmosios Gegužes la
pelių j mokyklą einantiems 
vaikučiams ir raginimą jų nei
ti i mokyklą, bet prisidėti prie 
Pirmosios Gegužės demonstra-| 
ei j os.

Iš sykio tos mokyklos virši
ninkas John J. Esposito ban
dė juos užsiundyti 
niais vaikais, kad 
bet tas nepasisekė, 
šaukė policija ir 
visi uždaryti i kalėjimą ir bus 
teisiami.

RIDGEWOOD, N. Y. j
L.D.S.A. 132-ros kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, 6 d. gegužės 
(May), 1931, po num. 234 Jefferson 
St.; pradžia 8-tą valandą vakare. Į 
ši susirinkimą turi ateiti kiekviena 
šios kuopos narė ir tarti savo žodį,1 
ką mes darysim su mūsų kuopos gy-j 
vavimu. Taipgi yra ir daugiau svar- I

dalykų aptarimui.
Org. A. Bložiene.

New Yorko miesto Ateivių 
Gynimo Tarybos padidintas 
susirinkimas įvyks trečiadieni, 
gegužės 13 d., 7:30 vai. vaka
re, 32 Union Square, Room 
505.

Iš priežasties vis didėjančio 
ateivių darbininkų persekioji
mo būtinai reikia sustiprinti 
visą mūsų veikimą ir išvystyti 
jį kiekvienoj organizacijoj.

Ateiviai darbininkai visur 
pirmutiniai būna atleidinėjami 
iš darbų. Juos griebia ir de
portuoja už menkiausius “pra
sižengimus;” net būna depor
tuojami už paprašymą pašal
pos ir laikomi per mėnesius 
Ellis Island prišvinkusiuose 
kalėjimuose be kaucijos.

Ateivių Gynimo Paiyba tuning diskusijos baltojo šoviniz- 
būti sustiprinta ir veiklesnė už!ny0 įgausimu, 
gynimą ateivių darbininkų nuo , pažymėtu laiku, 
deportavimo, p e r s e k iojimo,! VcSkit naujų narių ir pritarėjų. Į 
diskriminacijos ir t. t. Ji turi ‘ Misevičienė,
būti tvirčiau sutvarkyta orga-! 
nizaciniai; priimti nauji būdai 
veikimui ir padalytos reikalin-i 
gos permainos, pasiremiant; 
praeities patyrimais taip, kad 
ateityje galėtume vesti savo!

patrioti- 
sumuštų, 

Tada pa- 
’ręstuvo. Jie

U.S.A. Ill Kuopos 
Susirinkimas

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22-ros kuopos susirinkį- 

' mas bus pirmadienį, 4 gegužes, “Lai
svės” Svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit ir naujų narių atsives- 
kit. _A. Bakaitis.

(103-104)

REAL ESTATE: Namai, Žemė
KAS NORIT MAINYTI 

namą ant biznio, tai yra gera proga, 
biznis geras ir galima padaryti gerą 
gyvenimą. Jeigu kam reikia mort- 
gičių, tai atsigaukit pas mane, nes 
aš skolinu pinigus, ant 3 ir 4 mort- 
gidžiaus ant trumpo laiko, o ant 1 
ir 2 mortgidžiaus galit gauti ant ilgų 
metų. Jei norit pirkti namą, tai prl- 
isiųskit savo ^antrašą,. gausit namų 
listą, ir galėsit patys išsirinkti be 
agentų. Nepamirškit mąno adreso, 
nes daugiau nebus garsinta. —< J. 
Stankus, 8448—-63rd Road, W. Forest 
Hill, N. Y.

Telephone, Stagg S-9910LORIMER RESTAURANTLietuviy Valgykla
VISOKIŲ ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM) 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku Šluoti 

bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsiu—Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAl
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA privatiška stu- 
* ba, šešių kambarių, maudyne, elek
tra. Vienas blokas nuo Lorimer St. 
stotfes (14th St. subway, Canarsie li
nija). Visi vėliausi įtaisymai, išski
riant šilumą, Randa $36. Kreipki
tės pas: LaFrantz, 58 Conselyea St., 

(103-104) i antrų lubų, Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES 7
Lietuvis Fotografistas

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

PAJIEŠKOJIMAI

Trečiadieni, gegužės 6-tą d., 
7 :30 vai. vakare, 218 Van Sic- 
klen A.ve., įvyks L.D.S.A. 111 
kuopos mėnesinis susirinkimas.

Visos narės būtinai ateikite,
i nes turime daug svarbių reika
lų apsvarstyti. Po susirinkimo '

. . . i PAJIEŠKAU brolio Miko Kreipavi-
AteiKlte. VISOS] .Čiaus, paeina iš Liubavo valsčiaus, 

Taipgi atsi- Reketijos kaimo. Pirmiau gyveno 
i Hartford, Conn. Meldžiu atsišaukti 
' arba kas žinote, malonėkit pranešti, 
i būsiu dėkingas. Juozas Kreipavičius, 
■ 133 E. Adam St., McAdoo, Pa.
į (103-104)

PAJIEŠKAU kukoriaus vyro arba 
moters, darbas nuolatinis, darbo 

valandos nuo 6 iš ryto iki 4 po pietų, 
.... ‘ i 

Gera alga.—K. Galiū-

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

XSyinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

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

A.

416
231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE

• Maspeth, L. 1.
Juniper 5-6776

Entuziazmas matėsi 
pas demonstrantus, bet

Uthalznmuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms. 
krikžtynoms ir pasivažinėjimams Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3842

jau turit į 
įsakykite: 

dalyvautų j 
O katros 
išrinkit ir Į

J. GaršvaGraborius
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ!)

Gynimo Tarybos Sekr. - ! 
E. Anderson

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS
197 H A V EM E Y ER STR EET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

I

ginu, -
Į šį padidintą susirinkimą 

yra kviečiami ateiti visi Mies
to Komiteto nariai, atstovai 
nuo visų darbininkiškų unijų 
ir kitokių organizacijų.

Visos unijos ir kitokios or
ganizacijos, katros 
išrinkusios atstovus, 
jiems, kad būtinai 
tame susirinkime, 
dar neturite, tuojau 
žiūrėkit, kad jie lankytų susi-i 
rinkimus ir parneštų raportus.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91-mos kuopos susirinki- subatomis ir nedeliomis ikf pirmai 
mas bus pirmadienį, 4 gegužes, po !va,> Po Pietų. Gera alga. K. Galiu- 

įNo. 5407 69th Lane, 8-tą vai. vaka- i 145 Thames St., Brooklyn N Y. 
; re. Visos nares ateikit ir naujų na- (98-104;
rių atsiveskit. —

Org. N. Kaulinienė. 1 r-p
(103-104) jW*

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

I Vyriausia kukarka šioje vietoj, 
yra. plačiai žinoma *

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau7 
racijas Montello, Mass., ir So'. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarką kėletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
menais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

MOT; :hA(^K^S^Fo^grafas

'■'t’.-

Tarpt. Dark Aosigynimas 
Rinks Aukas. Prašo 
Pagelbėti
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas ruošiasi prie dviejų 
dienų rinkimo aukų visoj New 
Yorko valstijoj. Aukos 
renkamos gegužės 9 ir 10 
nas. Visuose miestuose 
pradėtas prisiruošimas ir 
bilizuojami rinkikai.

bus 
die- 
jau 
mo-

Rinki-

' -S
V i 

••ii ■

JyW

• Z Y

X__ _ _________________________

Ištisai Rusiška Programa 
Tanedėlį ir Utarninke 
GEGUŽĖS (MAY) 4, 5 

“CAIN AND ARTEM” 
(Kainas ir Artemas) ■ 

Judžluose perstatoma apysaka 
Maksimo Gorkio 

Seredoj ir Ketverge 
GEGUŽĖS (MAY) 6 ir 7 

*The Shanghai Document’ 
(Shanghajaus Dokumentas) 

CAMEO THEATRE 
42nd St. & Broadway 

Prieinamos Kainos
Rodo be perstojimo.

jaunuolius nuteistus mirtin 
Alabamos valstijoj ir penkis 
darbininkus Patersone, lau
kiančius mirties bausmės, pra
šys darbininkų gelbėti juos, 
paaukojant del gynimo jų tei
smuose bei reikalavimo naujų 
teismų.

Visos organizacijos ir pavie
niai nariai turėtų prisidėti prie 
to darbo. Lietuviai taipgi ne
gali atsilikti.

Visais reikalais, ir del pla
tesnių informacijų, kreipkitės į 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo raštinę, 799 Broad
way, Room 410, New York.

East New Yorko L.D.S. 
13-tos Kp. Susirinkimas

L.D.S. 13-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirma
dienį, 4 d. gegužės (May), po 
numeriu 218 Van SicklenAv., 
Brooklyn. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. < | >
. Visi nariai būtinai dalyvau-

13Mg! MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

0 VIDURIAI UŽKIETEJE
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Gryni/ Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Moderniškiatisi įtaisymai

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

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 moterų. Orlaiviais važinėti mokiname 
ant mūsų specialio orlaivių lauko. Vienas 

; mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
5?” liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau

dokite proga. Būtinai stokite į mokyklą. 
Sugabus lietuvis 'mokytojas. Mokykla Jrengta pagal paskutinės ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

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

(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

be

Šiais vaistais neužtraukia paprožio ir atliuosuoja vidurius ir pa 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kartikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ............................................................. 60e, per paltą 45*

Kundroto apticka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri
nant, kad sudėtinės žiu receptų dalys, gydytoju užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Bavininka*

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N.’ 4-tos gatvės Tol.. Greenpoini 9-2017-2360-3514

IMdrpkit kį akelbimp ir Brisi buMI luirts iu ateakymn.




