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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše»»»a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

New Yorko vakarinio laik
raščio, “Post”, korespondentas 
H. R. Knickerbocker, gavo Pu- 
litzerio dovaną. Nedidelė dova
na— 5OO dol. Dovana 
jam už korespondencijas iš So- j 
vietų Sąjungos— “Red Trade 
Menace.” ♦

Apie Sovietų Sąjungos pen
čių metų planą, pramonę, dar
bininkų gyvenimą ir daug kitų 
dalykų p. Knickerbocker parašė 
24 straipsnius. Jie tilpo “Pos- į 
te” ir kituose laikrašččiuose. ] 
Tas ponas gana juodai piešė So- į 
vietų Sąjungą, bet visgi pripa- i 
žino kad 5 metų planas yra ga- I 
limas.

duota WASHINGTONO VALDŽIA NEGALINTI 
NIEKO PADARYT, KAD PAŠALINT 

KRIZĮ SU BEDARBE
Dar Vis Bando Darbininkams Dantis Užkalbėt, Būk Tai Sa- j 

vaime Pagerės Laikai; Veidmainiauja, Kad Jie Nepritaria: 
Uždarbių Kirtimams ir Paleidimams

L. Prūseika Išmestas iš Kom. Partijos

Francijos parlamento socia
listų frakcija pasiskubino pa
siųsti pasveikinimą Ispanijos 
prezidentui Zamorai.

Ką laimėjo Ispanijos darbi
ninkai? Nieko! Jų padėtis nė 
kiek nepasikeitė. Bet “socialis
tai” sveikina buržuazijos laimė-

patiems darbinin-
O patai-1 

syti savo gyvenimą darbi-

DARBININKŲ KOVOS AMERIKOJ VIS 
DIDĖJA; STREIKAI PLEČIASI; SUSI

KIRTIMAI SU POLICIJAChicages distrikto kontrolės komisijos veiksmu ir 
su užgynimi (Partijos) Centro Kontroles Komisijos, 
L. Pruseiką, lietuvių dienraščio “Vilnies” redakto
rius, tapo Išmestas iš Amerikos Jungtinių, Valstijų 
Komunistų į Partijos, kaipo nepataisomas dešiniojo 
sparno oportunistas ir kaipo apgynėjas smulkiai- 
buržuazinii elementų, kurie manevruoja ir kovoja 
prieš Komi nistų Partijos įtaką ir vadovybę lietuvių 
darbininkų organizacijose, o ypač tarp šėrininkų 

viškų darbininkiškai-klasiiiių dienraščių, 
ir “Vilnies.”
(utinių veiksmų ir straipsnių, prasidėju- 
o 2$) d. “Vilnyje,” kuriais jis aiškiai sten-

Mainieriai Jau Streikuoja; Motorų Darbininkai Stojo Strei- 
i kan Prieš Negirdėtą Algą Nukapojimą; Vadai Am. Darbo 
? Federacijos Parduoda Darbininkų Reikalus

dviejų lieti 
“Laisves” i

Iš jo pas 
šių balandž 
giasi suklaidinti lietuvius darbininkus ir bando su- 
mobilizuot 
Partijos lin 
liečia Parti, 
ką ir išgelbėt jį revoliuciniam judėjimui, tai jis lošė 
dviveidę rolę; jis tiktai manevravo, kad pratęst sau 
laiką, kuriuo jis galėtų ir toliaus po tokia priedanga 
varyti kovą prieš Partiją, ir tuo pačiu laiku vis dar 
skaitytis Partijos nariu.

Išmesdama Pruseiką iš savo eilių, Komunistų Par
tija atsišaukia į visus klasiniai susipratusius prole
tarinius elementus lietuvių organizacijose, kad jie 
su panieka atmestų visus tuos supuvusius smulkiai- 
buržuazinius argumentus ir manevrus dešinsparnių 
oportunistų ir jų apgynėjų, o susitelkę krūvon rem
tų vienintelę teisingą klasių kovos politiką ir vado
vybę, Komunistų Partijos politiką ir vadovybę.

AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
KOMUNISTŲ PARTIJOS CENTRALINĖ 

KONTROLĖS KOMISIJA.

set Coal Kompanija Page ■ 
kasyklos mainieriam vėl nu
mušė algas 16 nuoš. Dar
bininkai negali pakęsti to
kio algų kapojimo ir išėjo 
visi streikam Nacionalė

I Eina Atviri SusikirtimaiWASHINGTON, D. C.— liktas
Jungtinių Valstijų iždo sek- kams apsirūpinti.
retorius milionierius Mel
ionas, kalbėdamas bankiniu- ninkai galės tik kovodami, 
kų iškeltame pokilyj, ban-1----------------
kiėte pasaką jog pirkimai Amerikos Žemdirbystės 
jau kyla. Matomai, jisai n •

Ekspertas Apie Sovietų.
Sąjungos Laimėjimus i 

i -------- , 
Tik Per Tris Metus Nudir

bo Milžiniškus i . Darbus

HARLAN, Ky.— Čia, ne- 
, toli nuo Evart mainos (ka
syklos) įvyko susikirtimas 
mainierių su kazokais (še-“Vilnies” šėrininkus prieš Komunistų 

ją ir politiką,—dabar yra aiškių jog kas 
os padarytas pastangas pataisyt Prusei-

rifais).. Susikirtime naudo- Mainierių Unija (National 
ta mašininiai šautuvai, ga- Miners Union) atlaikė, su 
zo bombos ir kitokį Iran- mainieriais mitingą, išrinko 
kiai. Taip pat mainieriai I streiko komisiją ir suform^* 
naudoję šautuvus. Spauda ' vo reikalavimus, 
praneša, kad kova ėjusi 
tarp “nežinomų mainierių” 
ir šerifu, v

Mainieriai, • apsigindami 
nušovę Uim Daniels, kuris, 
susitikęs mainierius, išsi
traukė iš automobiliaus ma-i ,
šininį šautuvą ir paleido | darbininkų mitingas... Gene- 
darban prieš mainierius.

Sugrįžę du šerifai į Har
lan gauti daugiau jėgų ko- 

! vai prieš mainierius, pasa- 
! kė, jog jie jau paliko apie 
penkis mainierius ir du še
rifus užmuštus toj kovoj. 
Šerifas Estes Cox sužeistas 
į: vei'fe-ir, ranką šoviniais.

Dabar šerifai skubinasi 
su didelėmis jėgomis, kad 
ištaškyti, iššaudyti tuos 

■mainierius. Panašus mūšvs

nori dar vis nuraminti A- 
kad 

jie tylėtų ir lauktų gerų lai- 
so_ kų, to kilimo.

Bet pats ponas Melionas 
turėjo pasakyti, kad gerbū
vis arba padėties atsitaisy- 
mas labai daug priguli nuo 
pirkimo pajėgos. O tą pa
jėgą sudaro daugiausia dar
bininkai. Gi viskas rodo, 
kad ta pirkimo jėga maži- 
nasi, nes darbininkų algos 
kapojamos, įplaukos maži- 
nasi, darbai irgi mažinasi.

Pripažįsta, Kad Nebus 
Greito Pagerėjimo

Vienok ir pats Melionas 
pripažino, kad greito daly-

jimus, todėl, jie nesveikina dar- merikos darbininkus,
bininkų laimėjimus.

Vienok dar yra daug darbi
ninkų, kurie mano, kad ir 
cialistai” rūpinasi darbininkų 
reikalais.

“Vilnies” Bendrovės suvažia
vimas jau čia pat. Jo laukiant 
eina didelis bruzdėjimas—už 
Partiją ir prieš.

Visos mūsų centraiinės orga
nizacijos pasisakė, kad “V.” pa
siliktų Komunistų Part, vado
vybėj. Milžiniška didžiuma 
kuopų, apskričių ir narių to 
nori, žiūrėsime, ar ir tokioj 
situacijoj keli oportunistai ban
dys plėšti “Vilnį” iš komunisti
nės vadovybės.

Tik kelios dienos jau paliko. 
Greit pamatysime. Apsiriks 
tie, kurie draskys komunistui 
vienybę.

, '  t .

Vakar dienos “Laisvėje” til
po ir Maskvos darbininkų tele
grama. Su Kapsuku ir Dauba
ru priekyj, kurie ; 
Amerikoj ir žino mūs reikalus, 
ragina mus, amerikiečius, glau
stis prie Komunistų Partijos ir 
kovoti prieš oportunistus.

Jei nė šitas paskutinis šauks
mas neįtikins Pruseiką ir kitus

ma įmatyti. Jis sako:
“Tos bėdos, kurias mes 

visi susitinkame šiuo laiku, 
yra^buvę negalima pataisyti greitu ir

lengvu būdu. Taip pat ne
galima tai pataisyti kieno 
nors kito išlaidomis.

“Pasaulis pergyvena vie
ną iš svarbiausių depresijų,

J 1 1C % O i 1 £ VI I » 0 A > O 1 A A Y A V O _ » 9 V* •

jo šalininkus, kad jie klysta ir kokios dar jis nežinojo, 
jau- toli nuėjo kreivu keliu,— Veik visose šalyse mes tu
fai mes skirsimas. Visi darbi- rime puolimą kainų, bedar- 
ninkai kviečiami susidomėti' bę, didėjantį reikmenų ne- 
mūsų judėjimo rimtumu ir sto-1 danaudojima, sunkias vai- 
b su Part,J±____  |džhj finansuose ir kai ku-

šiuo tarpu jau rodos šiek ■ riose šalyse net politines re- 
tiek sumažėjo raštų plaukimas ; voliucijas.”

Ponas Washingtono val-iš darbaviečių. ~ - -
Draugai, šį skyrių mes turi- ^^ios valdininkas' dar pa-

me palaikyti. Nejaugi pritru
ko medžiagos.

Šiame skyriuje reikia rašinė
ti ne tik tai, kiek algų nukapo
ta, kiek valandų dirba, bet ir 
kitus dalykus. Reikia aprašyti 
bosų elgesį, kaip darbininkai 
spaudžiami, kaip įvyksta susi- 
žeidimai del to nežmoniško sku
bumo. Daugiau reikia rašyti 
ir apie Ąasdieninius įvykius. 
Dienos atsrįikįmus.
\ Prie rašymo iš darbaviečių 
korespondentams reikalinga dar 
tiek pastebėti:

\ Reikia rašyti retai, palikt vie
tos tarp eilučių, kad būtų gali
ma įrašyti pataisymai. Rašy
kite trumpiau, bet tankiau, ant 
vienos pusės popieros. Kiek 
galima aiškiai.

Kuomet rašote dirbtuvių, ma
šinų, žmonių vardus—rašykite 
labai aiškiai, kad kiekvienų rai
dę būtų galima įskaityti. Bū
kite tikri, kad suslebizavota 
(suspelinta) taip, kaip yra. To
kia metodą reikalinga išvengi
mui klaidų.

ASUNCION, Paraguay.— 
Čia atplaukė du kariniai lai- 
vai-naikintoiai, kurie buvo 
pabiųlavoti Italijoje. > Prezi
dentas ir visi militaristai la
bai nudžiugo, įsigiję dvi 
naujas karo mašinas.

i sakė, kad nieku būdu 
“negalima nedakainuoti 
rimtumą šios padėties.” Su
prantama, tą žinome visi. 
Bet kur išvada, kur išeitis? 
Ponas Melionas pasakė, kad 
nereikia “užsimerkti” ir 
nuo prospektyvų, bet jis jų 
nemato ir. nenurodo. Tik 
Komunistų Partija nurodo 
darbininkams, kur. jų išei
tis. t i
Valdžia Nešelps Badaujan

čius Darbininkus
Washingtone sėdi kapita

listinė valdžia. ■ Jos iždo se
kretorius Melionas pareiškė, 
jog padėtis gali pagerėti tik 
individualų dideliu veikimu. 
Jokia grupė nei valdžia nie
ko negali padaryti.

Tai reikia suprasti, kad 
milionierių valdžia nieko 
nemano daryti ir jaučiasi 
bejėgia, kad pagelbėti ba
daujantiems darbininkams.

Tik darbininkų valdžia, 
kaip kad Sovietų Sąjungoj, 
pirmiausia rūpinasi darbi
ninkais. Todėl ten nėra nei 
bedarbės. Amerikos darbi
ninkų bedarbių likimas pa-

WASHING.TON, D. C.— 
Kad Sovietų Sąjungos dar
bininkų gyvenimo stadija 
ir šalies ūkis kyla, tai pri
pažįsta ir Amerikos pripa
žintas agrikultūros eksper
tas H. L. Russell, buvęs ag
rikultūros kolegijos direk
torium Wisconsin© Univer
sitete. Sovietų laimėjimus 
p. Russell pripažino, kalbė
damas į tarptautinę komer
cijos kopferenciją, Wash
ingtone, - ge£.- 4 d; * y v ’■ ■. * 

Ponas Russell darė paly
ginimus Sovietų Sąjungos 
su Amerikos, nurodė kaip 
įvedama mokslas ir mašine
rija, kuri duoda milžiniškus 
rezultatus. Didžiausi dar
bai nudirbta j 3 metus.

Be ko kito Russell sako:
Rusija uoliai naudoja vi

sus 'mokslinius žinojimus 
didinimui ir plėtimui visų . .
agrikultūros galimybių, i jaunuolių gynimo klau- 
Kad ir-kentėdama, ji (So-isįmas dabar pačiame įtem- 
vietų Sąjunga) pila milio-|P^me- Gegužės 6 dieną įvy- 
nus išplėtimui gamtinių ty-1 , P\™as nagrinėjimas
rinėjimų, išbandymams ir! apeliacijos, kad jų dalykas 
ūkio ugdinimui. Jos moks- būtų perkratinėtas.^IsNew 
lininkai jungia gamtą nau
jam javų auginimui ir nau
jam metodui, 
lis Europoj^ 
daugiau sušmomejimo įve
dimui ir pritaikymui moks- lyvauja ir baltieji fašistai, 
lo visur, kur tik galima.

“Kiekvienas 
turėti .savo

Kova už Paliuosavimą Nuteistu jų Negrų 
MaunuoJų Varoma Didžiausiu įtempimu

Tarptautinio Darbininku Apsigynimo Advokatai iš New Yor-
M n u i • m • nn • v x i* ir 1 manueinib. rdiiasus musys:ko Nuvyko Reikalauti Naujo Teismo; Yra Saukiama Visa ivyko keletas dienų atgal. i 

Eilė Konferenciją, Ruošiama Taip Pat Protestai ir De- 
monstracijos Prieš Mirties Dekretą, Išneštą Nekaltiem 
Negram Jaunuoliam
SCOTTSBORO, Ala.—Ne- si prie didelių konferencijų!

i t nii v\n rvlBi rr v y -i r\ Irlnii i v» .dnmill

Bennington mainieriai, 
kurie dirba Bethlehem Steel 
Kompanijai, irgi išėjo į 
streiką prieš algų nukapoji- 
mą. Pereitame pirmadieny, 
geg. 4 d., buvo suorganizuo
ta masinis penkių mainų

ralė Streiko Komisija jau 
išrinkta, kuri rūpinsis strei
ko plėtimu kitose mamose. 
Tom Rodgers vyriausiai 
rūpinasi streiko reikalais, 
jisai yra nuo Nacionalės 
Mainierių Unijos.

Senoji Lewiso unija prii- įi 
ma algų nukapojimą, išda- 
vl'ifėjh darbininkus bosams.
Motorų Darbininkai StreL' 

' kuoja k'fl
Motorų darbininkams nu- 

mušė net 75 nuoš. algų; 
Darbininkai paskelbė strei:

j ką. Jie kovoja prieš tą pa?
' si kėsini m ą. Darbo Federa-

■ ei j a atmeta streiką. StreL
j kieriam gelbsti Darbo Uni- .?

mušta vienas šerifas, o mai
nierių nežinia kiek užmuš-
ta-

Mainieriai Streikuoja
PITTSBURGH, Pa.--Rus-ijų Vienybės Lyga.ir ‘demonstracijų.

Šios konferencijos yra 
šaukiamos Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ir 
Lygos Kovai už Negrų Tei
ses. Visi darbininkai ir or
ganizacijos turi remti šias 
konferencijas. Reikia rinkti 
delegatai ir mobilizuoti dar
bininkų mases kovai prieš 
lagelų linčiavimą negrų dar
bininkų jaunuolių.
Reikalinga Finansinė Pa

rama
Vedimui šios kovos reika

linga ne tik sumobilizuoti ir 
sudaryti masinis darbinin
kų judėjimas, protestas, bet 
ir finansinė pdrama. Siun
timas advokatų net į Scott- 
sborą ir ten užvedimas by
los reikalauja daug išlaidų.

Darbininkų organizacijos 
Tarptautinis Darbininkų ir nariai turi remti šį daly- 

Apsigynimas rengia visą ei- ką visais būdais. ’Reikalin- 
lę konferencijų, kad sutrau- ga atmušti visomis jėgomis 
kus daugiausia jėgų ir dar- tą brutališką pasikėsinimą 
bininkų į kovą už paliuosa- 
vimą tų darbininkų.

New Yorke yra šaukiama 
•tokia konferencija gegužės 
17 dieną, finu svetainėj, 1'5 
W. 126th St. Gegužės 20— 
Pittsburgh, Pa. Geg. 23—

Yorko nuvyko advokatas 
Joseph R. Brodsky vesti ne- 

Nė viena ša- £ril jaunuolių bylą ir kovo- 
abar neparodo H už h paliuosavimą.

Šioje kovoje smarkiai da-

Kuomet ėjo jaunuolio Pat
inęs galime tersono neva nagrinėjimas, 

nuomonę kas tai apie 10,000 baltųjų fašis- 
link Rusijos įtakos į kitas tų susirinko prie to teismo 
pasaulio valstybes. Mes ga- buto, kur buvo “teisiama” 
lime nepriimti jos filosofiją tas nekaltas jaunuolis. Ir 
valdžios, mes gąlime ją ne-1 teismo nuosprendį ta gauja 
priimti į tautų šeimyną, | sveikino didžiausiu (entu- 
bet ekonominiai faktai pūsi- i ziazmu.
lieka.” ,

Ponas Russell pripažįsta, 
kad Sovietų Sąjungoj vis
kas kyla. Tuo pačiu sykiu 
jos darbininkų gyvenimas 
irgi gerėja.. Šis dešimtme
tis daug parodys, ką gali 
nuveikti šalis, kuri yra dar
bininkų rankose.

DARBININKAI SUSIKIRTO 
SU ARMIJA

ISPANIJA.—Kariškos jėgos 
buvo šiandien sutruktos į Te- 
tuaną, kad numalšinus darbi
ninkų sukilimą. Sakoma, kad 
daugiau kaip 1,000 darbinin
kų 'buvo susikirtę su karei
viais. Buvo ir sužeistų, dar 
nėra žinių, kiek darbininkų 
žuvo. Darbininkai buvo pa
skelbę streiką.

Fašistine Italija Vis Susikirtimai Francijos ■ 
Lenda i Skolas Parlamente te*

Rengiamia Visa Eilė.Konfe- 
J rencijų; ir Protestų

ant nekaltų darbininkų gy
vybės. Protestuokime!

Clevelande, Ohio.
Chicagoj yra šaukiama ei

lė konferęncijų) geg. 24 d. 
Pagaliau^ Philadelphijoj ir 
kituose miestuose ruošiama-

LONDON.—Lloyd Geor
ge žymiausias Anglijos “lai
svųjų” buržuazinių politi
kierių vadas, irgi pripažįs
ta, kad Jungtinėse Valstijo
se yra 10,000,000 bedarbių. 
O tatai, sako, yrą. pavojus 
Amerikai, 
kius, .
mui).

riau pasa-

Salina 4,000,000,000 Lirą, i PARYŽIUS.— Francijos 
Kad Palaikyti^ Fašistinę | par]ament0 senatas atidarė 

v. . J savo posėdžių sesiją. Susi- 
dalijos fašistine ; Rirtimai ir karštos diskusi

jos eina del būsiančių prezi
dentinių rinkimų, kurie bus 
sekančią savaitę. Daug gin
čų yra už Briand’o kandi
datūrą.

Sakoma įvykus kumštinė 
■ kova tarpe komunisto par- 
i lamento atstovo Andre Mar
ty ir socialisto—Tousšaint 
Ambrosini. , , * • .

Buvo karštų ginčui 
sveikinimo Ispanijos naujos 
buržuazinės valdžios.

valdžia jau arti bankruto. 
Jos finansų ministeris lan
kėsi New Yorke ir Pary
žiuj jieškodamas paskolų. 
Gal būt, kad ir pačios ka
pitalistinės valstybės jau 
nepasitiki fašistine Italija. 
Jų santikiai nevisuomet ge- , 

' ri.
Dabar Italijos minister!- 1 

ja nutarė išleisti bonus, ku- ■ 
rių pardavinėjimu užtrauks 
taip vadinamą nuo savo < 
žmonių paskolą. Ta pasko- ; 
la sieks keturis bilionus li
rų (apie $210,000,000). ' To
kius bonus išleis bankai, i MASKVA.— Sovietų Są-

Kam tie ninigai bus ’nau-j jungoje per pirmą pusę ba- 
dojama? Darbininkų rei-j landžio pagaminta 19,584,- 
kalams, bedarbių šelpimui 
ta paskola nebus naudoja
ma. ( Fašistinė Italija tą pa
skolą naudos karo prisiren
gimui, slopinimui darbinin
kų ir drūtinimui fašizmo.

----------- nai, pakilo ant 11.5 nuoš.;, 
Washington. — Augščiau- ir koksų 2,849,000 tonų, pa-t 

sias teismas atmetė apeliacijos KjĮ0 anf 12.4 nuoš.
bylą Joseph Lewiso, laisvama-1 maįome pakilimą, 
mų vado, kuris reikalavo pa-i

000 tonų anglies; taigi ant 
6 nuoš. pakilo. Geležies — 
2,032,000 tonai; pakilo ant 
10 nuoš.; plieno 1,775,000 
tonai, pakilo ant 14.7 nuoš.; 
roliuoto metalo 1,337,000 to-

Visur 
šalis!

nlų vaao, Kuris reiKaiavo pa-__Amerikos kapitaliz- galint bibliją iš. viešųjų moky-1 sPaicl.ai ei^a..Prie‘^in^os | ’ omm innnorwincsavo industrijos.
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DELEI PRUSEIKOS IŠMETIMO
IŠ PARTIJOS

Darbininkai įpjauna Ant 
Socialfašistų Partijos

Ne tik Vokietijoj vis dau
giau ir daugiau darbininkų, 
narių Socialdemokratų Par
tijos, apleidžia tą partiją, 
kaipo tarnaujančią kapita
listams.

Austrijos darbininkai irgi 
atsimeta nuo Socialdemo
kratų Partijos.

“Mes nutraukiame kiek
viena j

L* Pruseika prilipo liepto gaią. Perilgai jis jau pūtė 
į smulkiosios buržuazijos dūdą; perbjauriai manevravo 
—ištisus mėnesius organizavo Komunistų Partijos prie
šus, muštruodamas juos prieš partijinę vadovybę “Lais- į 
vėj’l ir “Vilnyj,” ir sykiu dviveidiškai jis bažijosi, būk i revoliucijos trukdytojai ir| 
esąs “ištikimas” Komunistų Partijai ir Kominternui. , kapitalizmo ir fašizmo įran-s 

Kom. Partija dėjo didelių pastangų, kad jį pataisyt; i kis,” pareiškė septyni Aus- 
davė jam progų progas ištiesint jo kreivą liniją ir toliaus i trijos darbininkai, dirbanti 
pasilikt revoliuciniame darbininkų judėjime. Bet Prū-' Penza dviračių dirbtuvėj, 
seika atkakliai varė savo prieš-komunistinę politiką. For-1 kurie pirmiaus priklausė toj 
malįai skaitydamasis Partijos nariu, jis iš pasalų mobili- i partijoj, o dabar išpildė ap- 
zavo smulkiosios buržuazijos spėkas ir dešiniuosius nu-1 likaciįas į Komunistu Par- 
kryželius prieš Komunistų Partiją. Slapta jis prisidėjo;y Toliaus jie sak(;: 
prie suredagavimo Butkaus sklokininkų šlamšto, kuria- j 
me Partija buvo piešiama, kaip medžiaginis ir dvasinis !
“bankrutas.” Pruseika buvo stipriausias ramstis ir “Vil
nies” direktorių didžiumos, ir tikrasis įkvėpėjas priešpar
tijinių jų pareiškimų.

w Jis tarnavo kaip “bokštas stiprybės” sklokininkams ry
tinėse valstijose, pralaimėjusiems mūšį “Laisvės” šėrinin
kų suvažiavime. Iki pat paskutinių dienų jie žiurėjo į 
Pruseika, kaipo į savo vyriausią generolą, po jo koman
da jie trkėjosi taip susimobilizuoti, atkariauti “Vilnį” j lias, kuriuo eidami Sovietų 
nuo Komunistų Partijos ir pavartoti tą dienraštį bata-Į Sąjungos darbininkai būda- 
Jijai prieš “Laisvę,” kuri perėjo į pilną Partijos vadovy- voja socialistinę šalį, šituo 
bę ir kontrolę. Taip, jie vis dar turėjo viltį su prūsei- keliu privalo eiti viso pasau- 
kizmo pagelba, toliaus, ištraukti iš Partijos rankų ir pa- ji0 darbininkai.”

Tie darbininkai taipgi at
sišaukia į Austrijos ir Vo
kietijos darbininkus pasek
ti jų pavyzdį. “Mes turime 
mokintis iš bolševiku ir kar- 
tu su jais kovoti už-, proleta
rinę revoliuciją, už pasauli
nį socializmą,” sako jie sa
vo atsišaukime.' Po atsišau
kimu pasirašo K Jėtzek/C. 
Alons, A. Weitz, U.'W-dise- 
vetz, J. Baumgartner, K. 
Walter, F. Zinke. ‘

Vienatine darbininku kla
sės partija yra Komunistų 
Partija. Darbininkai turi ją 
remti, turi į ją stoti.

čią “Laisvę."
Laidė Pruseika savo šūvius prieš Komunistų Partiją 

ir viešai savo straipsniuose “Vilnyje,” ir savo prakalbose. 
O paskutinis jo rašymas “Vilnyje,” pradėtas balandžio 
29 d., nusitęsęs per tris numerius, ir dar nepasibaigęs—tai 
jau tiesiog nuodingų dujų bombų mėtymas į Partiją. 
Čia Pruseika ir veidmainiauja aršiau, nekaip visuose pir- 
mesniuose priešpartijiniuose savo žingsniuose; sakosi 
neinąs prieš Komunistų Partiją, sutinkąs su Komunistų 
Internacionalu, ir bataliją vedąs tiktai prieš Lietuvių Ko
munistų Centro Biurą ir prieš Ęimbos “diktatūrą” jame! 
Tuo pačiu laiku^ jis ir visi jo sekėjai puikiai mato, jog 
per Centro Biuro galvas Pruseika bombarduoja Komu
nistų Partiją, kad atmušt ją nuo vadovybės ir kontrolės 
“Vilnyje” ir “Laisvėje.”

Tą paskutinę savo ataką prieš Partiją Pruseika tiks
liai pataikė atidaryti kaip tik “Vilnies” šėrininkų suva
žiavimo išvakarėse. Tai buvo didžiausia šiuo momentu 
parama sklokininkams, kokią tik Pruseika galėjo jiems 
duoti. Tuo savo giliančiu Partijai rašymu Pruseika at
gaivino viltį daugeliui priešpartijinių saliūninkų, anti- 
partijinių biznierių ir šiaip įvairių oportunistų. Jis buvo 
tieips elementams smarkiausias pakurstymas iš pačių 

•paskutiniųjų pasispirt, susimobilizuot ir iš visų kampų 
važiuot Chicagon, kad nukovot Komunistų Partijos rė
mėjus “Vilnies” šėrininkų suvažiavime, ir atplėšt “Vil
nį” nuo Partijos.

Kas tad Partijai liko daryt su tokiu vidujiniu savo 
priešu? Nieko daugiau, kaip tik išraut Pruseiką iš Ko
munistų Partijos eilių, galutinai jį numaskuojant. Taip 
su juom ir padarė vyriausioji Centralinė Partijos Kont
rolės Komisija balandžio 5 d. Savo nuosprendį išnešda- 
ma/ jinai išspausdino “Daily Workeryj” (bal. 6 d.) ir 
Koįhunistų Internacionalo Pildomojo Komiteto pirmiau 
padarytą pareiškimą delei Pruseikos. Tai tas pat pa
reiškimas, kuris tilpo “Laisvėje” ir “Vilnyje” balandžio 
29 S. ir kuriame, be kitko, yra pasakyta:

“fruseika ir jo pasekėjai atakuoja Komunistų Parti
jos-vadovybę ir bando ištraukti iš Partijos kontrolės 
laikraščius “Laisvę” ir “Vilnį”, kad užkirst kelią prave- 
diniui teisingos klasinės linijos tuose organuose. Prusei
ka ir jo šalininkai, iš pradžios sutikę, kad visus ginčija- 
muį klausimus išspręstų Komintemas, paskui permainę 
savp mintį ir faktinai sudąrę bloką su tokiais ryškiais 
darbininkų klasės priešais, kaip Butkus. Vienintelė iš- 
vadaj kurią Komunistų Internacionalo Pildom asai Komi- 
tetąsįgali padaryti, tai kad Pruseika ir jo sekėjai bailiš
ki! būdu kapituliuoja (pasiduoda) prieš ofensyvą iš bur
žuazijos pusės; kad jie atsipalaiduoja nuo Komunistų 
Partį’os ir nuo Komunistų internacionalo ir stengiasi 
su sidvim nusivesti tiek lietu vii į darbininkų, kiek tik gali, 
šitaip berengdami sau visišką perėjimą į abazą renegatų 
ir ądržuazinių darbo unijų biu rokratų.”

Savo begalinį, smulkiai-bur.žujinį akiplėšiškumą ir 
veuįiiainystę, beje, Pruseika parodė dar tuom, kad mini
mą ^bjauriausią savo rašymą priuš Lietuvių Centro Biu
rą |r prieš Partiją jis pradėjo spausdint “Vilnyj” kaip 
tik ^ą dieną, kada įtalpintas šis Komunistų Internaciona
lo pareiškimas. Ir Pruseika nesidrovėjo tame pačiame 
numeryje dar kartą pasibažyt, būk jis “klausąs” Komu
nistė Internacionalo!

O'gal Komunistų Internacionalas “nežino” ką darąs? 
gaKAmerikos Komunistų Partija elgiiisi tiktai sulig drg. 
Bimbos ir Centro Biuro “pakuždėjimų,b kaip kad Prusei
ka stengėsi įkalbėti savo turimiems bei’ jieškomiems Ša- 
liniplj^ms? Bet tokie jo įkalbinėjimai tai tik sužinus 

Pęplkinimas, kuris buvo vardinas sūdrūtin'imui opozicijos

dos platesne papėde.
Kuomet pirma tik 2,710,- 

000 kopijų laikraščių būda- 
! vo paskleidžiama kasdieną, 
dabar paskleidžiama apie 10 
milionų.

Užsiregistravusių regulia
riu darbininku ir valstiečiu v • c. v
korespondentų yra suvirš 
500,000, gi paprastų kores
pondentų yra suvirš 2,000,- 
000.

Laikraščiai išleidžiama 58
Sieni- 
suvirš

____ ryšį su sociaklemo- skirtingose įkalbose.
i kratų partija, kuri: patapo j kraščių ( yra

Priežastis mūsų stoifrno v
' į komunistų eiles, perėjimo 
į Lenino Partiją po Komu
nistu Internacionalo vėliava 
yra ta, jog mes tikime, kad 
kelias darbininkų klasės pa- 
siliuosavimui yra komunis
tinės revoliucijos kelias, ke-

2 Milionai Korespondentų 
Sovietų Sąjungoj

Maskvoj išeinantis anglų 
kalba savaitinis laikraštis 
“Workers News” rašo, kad 
dabartiniu laiku Sovietų Są
jungoj yra suvirš du milio
nai darbininkų korespon
dentu. ‘

Pirma 1917 metų darbi
ninkai retai kada skaityda
vo laikraščius^ Laikraščiai, 
kuriuos buvo galima leng
vai įsigyti, buvo arba sveti
mi jo klasės interesams ar
ba tiesiog priešingi. Gi po 
lapkričio revoliucijos darbi
ninkai susilaukė savo spau-

“The Communist”

darbdaViams’ dideles sumas pi- X 
nigų nemokėti. ' Tu pats mane 
gązdinai, kad kalėjimas nėra 

• toks lengvas, kaip mes lais- 
!vi būdami kartais įsivaizdina- 
■ me. Bet aš atsakiau griežtai, 
ikad mokėti fabrikantui tokią 
j (cnma ninrrn tni hiiln mnnn 

Toliau Jankauskas man pa- pusės prasižengimas!
taria žiūrėti savo šeimyną, teismą ir jeigu nuteis kalėti, 
Koks geras pasidarė žmogus kad ir tris ar daugiau metus, 
iš to Jankausko! O ar senai;bet neišsipirkti save sudėtais 
jau pats savąją žiuri? Pirma unijos narių pinigais.
apie save pasidairyk, o paskui Tu perstatei tą mano nusi- 
kitiems patarimus duok. . . statymą

Primena dar Jankauskas, Yorko A. C. W. of A. Unijos 
kad jis man kada tai gero pa- menadžeriui ir Milleriui. 
darė. Je, tas tiesa, savo lai-;tada sutiko stoti į teismą, 
ku tu ‘“man” gero padarei, bet kas pasirodė. Mes teisme by- 

. O ijeigu būčiau 
turiu su-į tave klausęs ir tūlų kitų, tai 

' šiandie sakytų tūli žmonės^ 
tymu. Juk visi bjaurisi ta-; kad komunistai tik žodžiais

Gerbiamasis:—
Jūsų laiškas, tilpęs “Darbo” 

No. 7, mano adresu, nevisai 
blogo turinio. Tik tūlos daro
mos “korektos” mano “išpa
žinties” apie organizavimą 
sklokos apsilenktos su teisin
gumu.

Kas liečia perdavime Rusi
jos draugų leidžiamą “Komu
nisto” numerį už gruodžio mė
nesį, tai netikslingai išsiduodi 
savo rašte, kad su E. Butkum 
turėjai kuo geriausius santi- 
kius. Ve, kaip sakai: “But
kus tą “Komunisto” 
pats turėjo ir aš pas jį prašiau, 
bet jis man nedavė, 
todėl, kad tarpe mūs buvo ne- į 
kokie santikiai, kas tamstai la-1. . , . „ - . . . ± •bai e-prai žinoma ” vim, kad ^au Hillmanas geto kovoja, o kaip tik teismu pa

ge ai m . padarė, suteikė unijos organi-' graso, tai tuojaus savo kailį
Paskui jūs sakote, kad ma-[ zatoriaus vitą, vėliau laikraš- už pinigus išsiperka. 

ne per telefoną bent kelis kar-jčio redaktoriaus ir tu už tą: Einant bylai tu man padėr 
tus šaukėte, kad tik suradus' gerą, kaip pats sakai, 'spidvei Į jai, bet juk ne man vienam,

nu-1 ant Komunistų Partijos ir' jos kaipo ypatai; daugiausia pini-
1 Ir gų išgelbėjom^ tai Amalgamei-

, o tas nuotikis ir 
tavo karjerai padė- 

geresnio gyve
nimo atsiekti. Tai prikišti da-

torius. Nepavydžiu tau, bro
lau, tos špiaudališkos garbės. 
Spiaudykis kiek drūtas, nes 
tik tam ir tinkamas. suma pingų, tai būtų iš mano 

! Eitį į

Blumbergiui, New

numeri ^v)Kab immiuuc.
i nrasiau J'uk gero darymas dar nieko lą laimėjome. 

Nedavė’ nenulemia» kad aš turiu su“'tave klausęs 
, ’įtikti su tavo politiniu nusista-j šiandie šaky

padarė, suteikė unijos organi-1 graso, tai tuojaus savo kailį

Komunistų Partijos teore- ir gavus tą 
tiniam žurnale “The Com
munist” už gegužės mėnesį 
telpa eilė labai svarbių 
straipsnių.

Verne Smitho istorinis i prasti, tai kaip žinojai, Kad I t.........................  .
straipsnis apie Pirmą Gegu-1 ten yra medžiagos prieš: An- da man už pikietavimą strei-, 
žės. “Nekurios Lekcijos Iš;driulj’ Mizar<l h- Bimba r Juk ko laike gręsė i _

Y , įprastuose santimuose j ų- —l- ’--1
r„ . V dTCK tai negalėjai iš Butkaus veido rinkau eiti kalėti, o tiems 
lelpa svarbus Le- įskaityti, kas “Komuniste” 

iŠ atsišauki- yra? Visgi tu jį skaitei pirma 
mas į darbininkus delei Pir- į pas Butkų, o kitaip juk bū- 
mosios Gegužės. Jtum nejieškojęs mane jo gau-

Kominterno dokumentai: ' 
Komunistu Internacionalo 
Pildančio Komiteto Politi
nio Sekretariato direktyvos 
A. J. V. Komunistų Parti
jai sąryšy su Partijos dvy
likto plenumo nutarimais.

Kiekvienas lietuvis darbi
ninkas, kuris tik gali skai
tyti angliškai, privalo įsigy
ti * ta žurnalą. Kaina 25 , V- I I

centai. '! • ■ •

Lawrence Streiko,” 
Stachel. r" 
nino parašyta

Einant bylai tu man padėr

j “Komunisto” j 
merį. Ir kada mane sugavo-1 laikraščių ir darbuotojų. ■ „
te unijos raštinėje, aš prižadę-i tuo didžiuojiesi, kad už gero(tų Unijai, 
jau jums “K.” pristatyti. j padarymą pamynei po kojų; nemažai

Bet jeigu jūsų, kaip sakote, ■ tą, ką kada nors kiek idealu jo, kaip sakai, 
buvo su E. Butkum santikiai skaitei. Aš tuo nebūsiu!

Tu pats gerai žinai, kad ka- j bar tokią geradarystę, kuri lie
čia daugiau unijos viršūnėms, 

i nuo metų iki' o ne man, tai perdaug jau nai- 
būnant trijų metų kalėjimas, aš pasi-■ vi pas tave tendencija.

' - ............. ' J. Buivydas.

Rezoliucijos “Laisvės” ir “Vilnies” Reikalu
Aš tau “Komunisto” tą nu

merį tik tada perdaviau, ka- 
i da mes pas mane stuboj lai- 
jkytame susirinkime nutarėme 
jį perduoti tau, kad tu savo 
gazietoje išplustum Ajndriulį, 
Mizarą ir Bimbą tuo tikslu, 
kad jie paskum per “Laisvę” 
ir “Vilnį” už tokią netaktiš
ką Rusijos draugų kritiką ge
rokai atšautų atgalios.

Tame posėdyje dalyvavo 
kada kalbėjome apie tau per
davimą to “Komunisto” nume
rio K. Balčiūnas, Dvariškįs, E. 
Butkus Įn aš. Mes yisi buvo
me ųįępą^ehkįhti Rusijos 
draugų* kritiką/, kuri mūsų ge- 

I rus (draugus įtarė esančiais 
! valdžios valdininkėliais, tik

. TORONTO, Ont.—š i u o mi
pranešu, kad A.L.D.L.D. 1621 vcwvi4jivo
kp., K.D.A.L. 45 sk. n K.L.J. | prjsip]akupsiais prie mūsų ju- 
S. ] menesnnai susn-inkimai' • To];ia k[.itik *flsu
įvyks sekmadieni, gegužes 10jsu atim buv0 jau ne kritil 
d.,. Ukrainiečių Darbininkų * . Sm„iž.;as,
svetainėj, 300 Bathurst St., 2 
vai. po pietų.

Kaip minėtų draugijų na
riai, taip ir pašaliniai prašo
mi atsilankyti.. Bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi po susirinkimui bus ir 
prakalbos. Kalbės drg. J. El
la temoj: “Klasių kova seniau 
ir dabar.” Prisirengkite dis
kusijoms.

Taipgi A.L.D.L.D. nariai ra
ginami užsimokėti nario mo
kestis, nes knyga “Aliejus” jau 
tuoj išeis iš spaudos. Kurie 
užsimokėsite dabar, galėsit 
gauti knygą.

šiais metais labai svarbios 
knygos bus duodamos draugi
jos nariams, todėl kiekvieno 
lietuvio darbininko pareiga 
prisirašyti prie jos. Kiekvie
no seno nario pareiga prirašy
ti po vieną’ naują narį šiais 
metais.

162 Kp. Sekr. J. Ella.

Atvėjų atvejais Pruseika tupėjo pasikalbėjimus su či- 
kaginiu Partijos distrikto komitetu y su Partijos Cent
ro Komiteto atstovais. Dvi diehas-jis. pačiame Partijos 
Centre New Yorke aiškinosi ir. gynė šavd poziciją, ata
kuodamas Lietuvių Centrp įBiurą; akis į akin su drg. 
Įkimba ir kitais Biuro. parį^isL ,Girdėjo jįįir. Kominterno 
atstovas. Pruseikos- priešpartijįniai fašyjiiai “Vilnyje” 
buvo išversti anglų' kajbop 'i.c priduoti Partijai. Jo'pa
ties rašyti tais klausimais straipsniai yra iŠ “Vilnies” 
žinomi d. Kapsukui' jr * Angariečiuį, ir Komunistų Inter
nacionalo Pildomajam" Komitetui;. Žino * įrangai mas
kviečiai ir tą juodąjį priešpartijiriį šlamštąį,kurį Prusei
ka padėjo suredaguot Butkui po'“Ijaisvėš? šėrininkų su
važiavimui. ' • ’ ’ • ; ' j1 į j "

Taigi ir dabartinis Partijos nuosprendis yra Prušeikai 
išneštas grynai sulig jo pąties žodžių, darbų Jr J’aštų. 
Ir tai teisingas nuosprendis, . kaipo elementui, įjūris, ^bū
damas Partijoj, iš vidaus riaukto šaknii Tą .J nuos
prendį užgirs ir visi sąžiningi KoĄunistų Partijos nariai 
ir širdingi josios rėmėjai “Vilnies*? šėrininkų suvažiavi
me. O Pruseikos istorija, jo atakdvimas Parti jos ir jos 
pastatyto Cęntro Biuro per * “Vilnį” turės būt visiems 
darbininkiškiems šerinifckams tikriausiu įrodymu,’ kaip 
būtinai yra reikalinga Komunistų Partijos pilna kontro
lė ir vadovybė tarne ęlįeąr antyje, negalė tų
“Vilnyje” pasikartoti tokie prieškomunistiniai bjauru
mai.

atstovas.

Mes, lietuvių darbininkiš
kų organizacijų kuopos, 
Bridgeport, Conn., sveikina
me dienraštį “Laisvę” po 
Kom. Partijos vadovybe ir 
pasmerktam sklokininkus, 
kurie ardo darbininkų vie
nybę, tuomi padeda viso
kiems darbininkų priešams.

Taipgi raginame dienraš
čio “Vilnies” šėrininkus sa
vo metiniame suvažiavime 
palikti “Vilnį” po-Kompar- le. 
tijos pilna vadovybe .ir už- K. Rušinskienė ir E. Motu- 
duoti smūgį tiems \ ęlėiti’en- zienė. f

i ka, bet1, šmeižtas.
Mes manėme, kad 

toks Jankauskas išpliurps apie 
tokius kritikavimus, tai tadai 
jau bus priversti, kaip Andriu-! 
lis, Mizara ir Bimba sakyti j 
ką tokiai nedraugiškai kriti
kai. O jeigu jie tylės, tai, 
vadinas, bus tokie, kokiais 
juos “Komunistas”' perstato, 
ir mums palengvins apie save 
daugiau suorganizuoti pasekė
jų, nurodant, kad jie daug 
blogesni yra už mus, nes Ko- 
minterne sėdinti žmonės juos 
gana blogais įtarė. |

Ii; reikia pasakyti, kad tas stanLeViaus' 
Rusijos draugų nedraugiškas 
kritikavimas mūsų vadovau
jančių draugų daug mums pa
gelbėjo savo pusėn patraukti 
“Ląisves” šėrininkų ir K. P.
narių.

Tai va kokiam tikslui buvo 
J ą n k a u s k ui perduotas tas 
“Komunisto”. numeris. Pats 
Jankauskas tiežihb ką tauškia, 
kąį^-'-j’įa; jb^ man kelis
kartuilelefpįiąvęų J 
teięich^vąį^ ne “Komu* 
ništo’l trMkafc ?ė taip gal kuo

■ -
įSa^o-iJankauskas, radau 

maudynėje Buivydą ir jis rnan 
perdarė C. Biuro ir K, P. C. 
K. steitmėiitūs. Tai petiesa. 
Tu nuo manęs juos pasigrobei- 
man'nematant. Aš iki šiai die-j 
nai . jti -j ieškoj au ir nežinau, kur 
jie dipgd.x Dabar per laikraš
tį ’viešai pasisakei, kad juos 
turi, tąi reikalauju kuogreičiau- 
sia man sugrąžinti; nepaisant, 
kad tie steitmentai buvo vie-

kada

A Bimbą iš “Laisvės 
d akcijos, 
sirašo B.

” re- 
Po rezoliucija pa- 
Jękubonis ir Ig.

6-to Rajono kon- 
balandžio 26 d.,

LDSA. 
ferencija, 
savo priimtoj' rezoliucijoj 
pareiškia, kad “Laisvė”, 
“Vilnis” ir “Darbininkių 
Balsas” turi būti po pilna 
Komunistų Partijos kontro- 

. Po rezoliucija pasirašo

tams, kurie zurza pašaliais 
prieš Partiją ir’-darbininkų; 
kovose nieko nežada.

Už ALDLD 63 kuopą 
M. Kairys,

| Už LDSA 35 kuopą.
M. Valiulioniene, 

Už TDA LS. 49 kuopą 
Vincas Yasiulis.

LDSA. 2 kp, Worcester, 
| Mass., susirinkime balan
džio 15 d., vienbalsiai pasi
sakė už tai, kad “Laisvė” ir 
“Vilnis” būtų po Komunis
tų Partijos kontrole. Pa- 

i smerkia opoziciją. Po re
zoliucija pasirašo M. K. Su- 

; kackienė ir D. Lukienė.
ALDLD. 12 Apskričio ko

mitetas savo posėdy priim
toj rezoliucijoj, kovo 29 d., 
Pittston, Pa., užgiria 
“Laisvę”, pasilikusią po Ko
munistų Partijos ir lietuvių 
frakcijų Centro Biuro vado
vybe. Pasmerkia^ opoziciją. 
Po rezoliucija pasirašo J. V.

ALDLD. 49 kp., East St. 
Louis, Ill., susirinkime ba
landžio 21 d. savo priimtoj 
rezoliucijoj pasisako, kad 
“Laisvė” ir “Vilnis” turi pa
silikti po Kompartijos kon
trole.

Jeigu ir į

ALDLD. 12-to Apskričio 
ir LDSA. 4 Rajono suva
žiavimas, 26 d. balandžio, 
Pittston, Pa., sveikina “Lai
svę,” pasilikusią po Komu
nistų Partijos vadovybe; 
pasmerkia opoziciją, Par
eiškia, kad “Vilnis” privalo 
pasilikti po pijna Komunis
tų Partijos vadovybe; ragi
na “Vilnies” šerininkus su
važiavime kovoti už komu
nistinę liniją, prieš oportu
nizmą.

ALDLD. 14-to Apskričio 
metinė konferencija, gegu
žės 3 d., Schenectady, N. Y., 
priėmė rezoliuciją, kad mū
sų laikraščiai, “Laisvė” ir 
“Vilnis,” būtų po Komunis
tų Partijos pilna vadovybe. 
Po rezoliucija pasirašo D. 
Yonush, W. Kershulis ir A. 
Gudzinskas.

Amerikonai Maskvoje Laike 
Pirmosios Gegužės

i

ALDLD. 13-to Apskričio 
konferencija, balandžio 26 
d., Benld, Ill., savo rezoliuci
joj užgiria “Laisvę”, pasili
kusią po Komunistų Parti- 

__  . . , jos kontrole. Ragina “Vil- 
šai spaudai skirti, bet man jielnies” šerininkus suvažiavi- 
■reikalingi.__________________ , me balsuoti už Komunistu

Toliau man Jankauskas pa- partijos patiekta direktorių 
taria spiauti .ant Bukmo, Tau-i , "
ro, Mizaros ir pačios “Lais-1 sQias3* 
vės”. Mat, 'jis jau spiovė, tai: ---------
kviečia kitus jį sekti. Gerutis, I ALDLD. 55 kuopa, Brook- 
vi.s sakei, kad tave “Ląisve” * ” ” ..................
atakuoja, tai tu turi atšauti 
jai. Dabar, pasirodo, kad tu vie-

lyn, N. Y., susirinkime ba
landžio 19 d., priėmė rezo-

toj atšąuti. spiaudai į Mizarą, I^lkalauja
Buknį, Taurą ir “Laisvę”. Gar
sus iš tave ’ spiaudalų redak-

naujo “Laisves” šėrininkų 
suvažiavimo ir prašalinti d.

Iš viso pasaulio atvyko 
darbininkų atsovai į Mas
kvą dalyvauti Pirmosios Ge
gužės demonstracijoje. IŠ 
Amerikos, apart darbininkų 
atstovų, buvo dar ir šie as
menys: žinomo rašė j o U. 
Sinclair sūnuSj David Sinc
lair; majoras generolas W. 
N. Haskell, kuris buvo So- 

i vietų Rusijoje laike bado 
' 1921 metais, kaipo Ameri
kos pagelbos skyriaus va
das, o dabar plačiai važinė
ja po Sovietų Sąjungą, ir 
... pagalios kumštininkas 
Gene Tunney su savo žmo
na.

■ų y-. p f 'fAt.'rife
' p v f
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Vasario 1 d. jie laike savo 
slaptą susirinkimą. Padarė 
ten tarimus. C. B. ir K. P. iš
laido savo pareiškimus, kuriuo
se apibudino susirinkimo daly
vius, kaipo antikomunistinius 
elementus. Aš nebalsavau nei 
už, nei prieš dėjimą tų pareiš
kimų.

Komunistų Partija varė 
griežtą kovos liniją prieš su
siorganizavusią skloką. Sklo
kos vadas Butkus turi antipar- 
tijinę tendenciją. Jis pradėjo 
sukti opoziciją prieš K. P. 

i Aš pasišaukiau d. Buivydą ir 
mes tarėmės kas daryti, kaip 
išgelbėti “Laisvę” Partijai, nės 
supratome, jei “Laisvė” pateks 
į opozicijos rankas, tai neiš
vengiamai ji ves kovą su Par- 

Į. tija ir pataps priešdarbinin- 
kiška.

Aš buvau su Buivydu kelių 
opozicijos narių susirinkime 
6 d. vasario. Ten išdėsčiau, 
kad K. P. nepasiduos ir kovos, 
kviečiau likviduoti kovą. Ten 
buvo Butkus, V. Paukštys ir 
kiti. Jie nesutiko. Jie kal
bėjo, kad C. B. su d. Bimba 
priešakyje “Laisvę” pražudys. 
Aš įrodinėjau, kad jeigu opo
zicija laimės, tai “L.” bus iš- 
inušta iš darbininkiškos revo
liucinės pozicijos, nes ji turės 
kovoti prieš K. P., o K. P. at
suks prieš ją savo kanuoles.-, 
P a s m e r k tų ir Kominternas 
“Laisvę”, kaipo priešdarbinin- 
kišką laikraštį. Tai būtų ža
lingas žingsnis.

Aš padariau klaidų prisidė
damas prie pagaminimo žino
mo Nalivaikos vardu steit- 
mento. Nalivaika nedalyvavo 
jo pagaminime. Jis buvo už
klaustas tik per telefoną. Jis 
davė savo sutikimą padėti jo 
vardą.

Drg. A. Bimba padarė klai
dų savo aštria taktika. Jis kar-i 
tais kalba grūmojančiai, ne
naudoja lanksčios taktikos, bet 

7j’is pamatiniai buvo ir yra tei
singas. Jis dirba pravedi m ui 
pilnai K. P. linijos lietuviu, | 
darbininkų min’ose.

Mūsų praeitos prakalbos 
Brooklyne buvo labai sėkmin
gos. Tas parodo, kad yra 
teisinga linija eiti su šiais gin
čais į darbininkų mases ir ten 
rišti klausimą. Opozicija yra 
prieškomunistinė ir ji masėse 
pralaimės.

Ketvirta Sesija
P. Bubnys.— Nėra dūmų be 

ugnies. Taig pat nėra ir kivir- 
čių be priežasties. Mes neturi-' 
me pakankamai intelektualių: 
spėkų užlaikyti du dienraščius, j 

'o ir finansiniai sunku verstis, i 
Iš to kyla ginčai mūsų .tarpe. ■ 
Kad išsilaikyti, imame daug i 
pagarsinimų, kurie nevertėtų ! 

įpmti. . į

Drg. Bimbos kritika kaip ka- 
Į da peraštri. Paimkime . Nali

vaikos arba Agurko klausimą. 
Kirsta iš peties. Arba velyki-1 
niai kiaušiniai. Daug prieš; 
juos parašyta. O nei vieno

I straipsnio prieš religiją, kada; 
artinasi “šVentės”, kalėdos ar 
Velykos. Reikėtų duoti pamali-, 
nių straipsnių prieš religiją. 
Bet kaip? Pas mus spėkų sto

iką. Redakcijos draugai ap
krauti visokiais darbais. Nėra 

į kada pagaminti pamatinių strai
psnių religijos klausimu.

Opozicijos atsiradimas nerv
ino ant ypatų, čia yra giliau 
šaknys. Taipgi, mūsų nebuvo 
gerai reikalai sutvarkyti sa 
K.P. Daug nervuotasi del pini- 

i ginių reikalavimų. Ncpersta- 
X tyla partijai tikra padėtis.

Kas liečia partijos bendros 
spaustuvės, K.P. po ištyrimo 
dalyko paliko “Laisvę” nuoša- 
liai, nes mes skyrium geriau 
verčiamės.

Mes, opozicija buvom pasiel
gę blogiau, negu oporiuni. tai. 
Mes manėme, kad trinksime 

i ne komunistus direktorius iri 
kada K.P.. reikalaus stambios Į 
piniginės paramos, lai mes bū- j 
sime už tų ne partijos nariu i 
nugaros. Direktoriai galės at-
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(Tąsa)
Vasario 1 d. jie laikė savo 

slaptą susirinkimą. Padarė, 
ten tarimus. C. B. ir K. P. iš
laido savo pareiškimus, kuriuo
se apibudino susirinkimo daly
vius, kaipo antikomunistinius 
elementus. Aš nebalsavau nei i 
už, nei prieš dėjimą tų pareis- į 
kimų.

Komunistų Partija varė 
griežtą kovos liniją prieš su
siorganizavusią skloką. Sklo
kos vadas Butkus turi antipar- 
tijinę tendenciją. Jis pradėjo 
sukti opoziciją prieš K. P. | Butkaus nusistatymo 

|.Aš pasišaukiau d. Buivydą ir; kad “L.

■■■niiiiiifliiniiiiiiM

■

8 mokinam dienomis

B

da Butkus atsidūrė uz K.P. sie- del ir atkreiptos atakos. A. LUTV1NAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

neatgau-1

69

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

(Bus daugiau)

už K. P. 
žaldokas. 
jis netu

apic 
j uos 
spū-

gyventų kiek laiko ir sudrutin-i jeigu būtų paskelbti Butkai ir laidinę mūsų gerus simpatikus, 
tų kolonijos veikimą. Paimki- Seni Vincai, tai dabar darbiniu- bet dabar tie draugai jau pra-

iš- j cesteryj skloka neturi jau veik 
tie klausimai, į nieko. Iš karto jie buvo suk-

atidarė. Jis nusisuko 
darbininku

r redakcijų nariai dalyvautų, i Kis, kas K.P. narys ir kas ne. 
I Reikia pasiųsti vienur kitur va- Jeigu pirmiaus būtų buvę i 
dovau jautį draugą, kad jis pa- kelti spaudoje

Puslapis Trečias

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. ------------- .. j VAITKUNAS ir k(tj.

Mes padedam 
Užsiražymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Erzinimais

THE COLLECTED WORKS OF

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street

o39noc==3onoE==so0

<■ <

©1931. 
Tho A. T. 
Co.. Mfrs.

;-'VA..,.',... t

PAKLAU
SYK PER 
RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ket
virtadieni i r 
Šeštadieni, va
karais per N. 
B. C. radio 
stotis.

Brooklyn, N. Y.

Siuntinėjimas draugų Abeko, 
Šolomsko ir kitų į kolonijas.

Išx Butkaus pasitaisymo ne
galima laukti. Jis jau nepatai- 

! somas. Kur matyta, kad K.P. 
i buvęs vadovybėje narys, parti- 
{ją apleidęs, pasiliktų jai simpa- 
tiku. Butkus nebuvo veiklus, 
bet jis nuo socialistų laikų sa-

mesti Komunistų Partijos rei-. ve vis vadu vokavo. Dabar jis 
kalavimus. Tai buvo labai j stengsis ardyti mūsų judėjimą. | 
blogas mūsų nusistatymas. Tai Stambiausia mano klaida tame, 
antikomunistinis nusistatymas, j kad nenutraukiau su juom ry- 

Butkus pasinaudojo susida-i šių tuojau kaip jis išėjo iš 
riusia padėtimi. Jis sužiniai C.B. raporte, nekalbama
eina prieš K.P.. j jaunuolius. O mes turime

Opozicijos noras buvo “L.” ; organizuoti. Tai busimoji 
ištraukti iš po K.P. kontrolės ir ■ ka. 
padaryti ją kaip “Russky Go-! 
los”, simpatingą komunistiniam- 
judėjimui. Pasirodžius, kad da-į 
rant tokius žygius reikės susi-, 
kirsti su K.P., mes atsimetėme Į 
nuo opozicijos. Iš vėlesnio 

matytis,. 
v., t* i__  -• nebūtų galėjusi būti.

mes tarėmės kas daryti, kaip simpatinga K.P., ale būtų ėjusi 
išgelbėti “Laisvę“ Partijai, nes prieš ją.
supratome, jei “Laisvė“ pateks 
į opozicijos rankas, tai neiš-- 
vengiamai ji ves kovą su Par 
tija ir pataps priešūarbinin 
kiška.

Aš buvau su Buivydu kelių ' įa" di’rbo'ktek jis galėjo, 
------------ ----- } susirinkime'.............. ............  

:fie.n Įgalėjo darbus tinkamai atlikti.!
i Vadovaujanti draugai i____
jam gana paramos. Prašai in i- 
mas d. Siurbos iš C.B. sekreto
riaus vietos ir kritika jo ant
rašu pastūmėjo jį į sklokos pu- 

i sę.
Po “Laisvės” suvažiavimo,! 

: mano manymu, C.B., užėmė per 
daug aštrią poziciją. Straips-' 
nįai, pareiškimai ir rezoliucijos.1 ferencija parodo, kad mes pir

Mcs tankiai kalbame labai 
gražiai, priimame gerai skam

bančias rezoliucijas. Bet gy- 
i veniman pravesti, tai jau kitas 
klausimas.

Paimkime bedarbių klausimą. 
Draugai apie Chicagą turi lie

tuvių bedarbių tarybas. O kur 
Brooklyno bedarbių tarybos? 
Ką, ar mes neturim čia bedar
bių? Turime arti miliono New 
Yorke ir Brooklyne.

miau neturėjome galvos, nebuvo 
tinkamo , gąspądoriaus. Pas 
mus tik biskį pirma “Laisvės“ 
suvažiavimo buvo prakalbų mar
šrutas, kalbėjo i Senas Vincas. 
Jis Bostone sakė, kad Butkus 
yra kom. Partijos narys, o pa
sirodo, kad Butkus jau keli mė
nesiai pirmiau buvo iššliaužęs

K.P. Pasirodo, kad ir Senas 
Vincas jau senai nėra K.P. na
rys. O kur buvo mūsų C.B. 
Kodėl jis tylėjo apie tuos žmo
nes? Kam leido jiems spekuliuo
ti K.P. vardu ir skelbtis jos na
riais. C.B. paskelbdavo, kada 
menkesni nariai likdavosi iš- linijos 
mesti iš K.P. arba apleisdavo niose, 
ją. Kodėl C.B. nepaskelbė, ka-

Opozicija šiandien turi savo 
konferenciją. Jie organizuoja 
savo prieškomunistinį judėjimą. 
Jie yra dar daug darbininkų 
suklaidinę. Reikia mus ener
gingai kovoti už išgelbėjimą tų 
darbininku darbininku klasės 
kovoms.

Apie d. Bimbą fabai plačiai 
paskleista visokių melų, visokių 
paskalų. Iš karto tas veikė ir i 
mane patį. Bet dabar aš ma
tau, kad- dalykas yra ne Bimbos 
y pato j c, bet kova prieš K. P. 
Drg. Bimba su visomis spėko-1 
mis stoja už'pravedimą K. P.

i
i
ii

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojanie už mažą užtnokestj. 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

Telephone, Algonquin 4-4019
lietuvių darbininkų mi-'

už revoliucionizavimą j---------------------------- ‘---- ;------ ----------------------------------
mūsų organizacijų. Prieš jį to-:

mi?
Tas parodo, kad senas CB. 

neturėjo galvos. Nebuvo nuro
dymų kolonijoms, kaip veikti. 
Darbininkai nežinojo,’kas narys 
ir kas ne. Ir kurgi nebus dir
va sklokai. Apie juos nepasa
kyta nieko mūsų spaudoje.

Kada C.B. persiorganizavo ir 
Jų tarpe I užėmė bolševistinę poziciją, tai 

kaltė. | yra lietuvių, bet pas mus sto-1 susilaukėme sukilimo. Sukilo, 
•Į visi tie elementai, kurie buvo 

ateityje turėti- į glostomi. Dabar daugelis dar- 
 o_____ kolonijose kon-! bininkų yra suvedžioti per juos, 

jis dirbdamas redakcijoje ne- fęrencijų. Reikia, kad ten C.B.! nes darbininkai nežino, kas ge- 
/»• r\ z-! F • va Ir n ii ••_________________ • • i v i 1 - T X f > —_________ 1   ___

nedavė!

Iš partijos nariai bėgo po 
Whaleno (6 d. kovo) puolimo, 
ir čia nėra d. Siurbos I

| Nariai nusigando reakcijos ir ka spėkų darbui.
i traukėsi iš K.P. Draugas Siur-j Mes turime - 

opozicijos narių susirinkime ij— ^et kuodaugiausiai
6 d. vasario. T 
kad K. P. nepasiduos ir kovos,; 
kviečiau likviduoti kovą. Ten 
buvo Butkus, V. Paukštys ir! 
kiti. Jie nesutiko. Jie kai-j 
bėjo, kad C. B. su d. Bimba: 
priešakyje “Laisvę“ pražudys. 
Aš įrodinėjau, kad jeigu opo
zicija laimės, tai “L.“ bus iš-! 
|nušta iš darbininkiškos revo
liucinės pozicijos, nes ji turės 
kovoti prieš K. P., o K. P. at
suks prieš ją savo kanuoles. 
P a s m e r k tų ir Kominternas 
“Laisvę“, kaipo priešdarbinin- 
kišką laikraštį. Tai būtų ža
lingas žingsnis.

Aš padariau klaidų prisidė
damas prie pagaminimo žino
mo Nali vaikos vardu steit- 
mento. Nalivaika nedalyvavo 
jo pagaminime. Jis buvo už
klaustas tik per telefoną. Jis 
davė savo sutikimą padėti jo 
vardą.

Drg. A. Bimba padarė klai- i 
du savo aštria taktika. Jis kar-i 
tais kalba grūmojančiai, ne-' 
naudoja lanksčios taktikos, bet 

□’is pamatiniai buvo ir yra tei-' 
Ringas. Jis dirba pravedimui! 
pilnai K. P. linijos lietuvių, į 
darbininkų min’ose.

Mūsų praeitos prakalbos 
Brooklyne buvo labai sekmin-; 
gos. Tas parodo, kad yra 
teisinga linija eiti su šiais gin-1 
čais į darbininkų mases ir ten 
rišti klausimą. Opozicija yra I 
prieškomunistinė ir ji masėse į 
pralaimės.

S. Kvascevicws.—Eiliniai na-i 
riai tankiai padaro klaidų kovos! 
metu. Mes nemažai padarėme i 
klaidų 1921 metais. Dabar ir j 
nemažai darbininku bus sūkiai- j 
dinta. Ritus mes nei 
sime.

Pas mus mainicriai 
Pas mus dirba d. M. 
Jis organizuoja uniją,
ko spėkų, gręsia pavojus jo svei
katai. O buvo tokių, kurie 
(kada jis tik atvyko), rėkavo 
buk jis atvyko dykai duoną val
gyti.

W. Žiūkus.—Pas mus, Wor-

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

Lut wi 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 pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

A. LU1V1NA&

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

tų kolonijos veikimą.
me Philadelphiją. Ten mūsų 
žmonės keli metai už gerklių 
vedžiojasi, nes nėra tinkamos 
vadovybes.

A. Taraška.— Mums ši kon-

kai žinotų, kaip orentuotis lin- deda permatyti Butkaus kelius, 
kui J b- Butkaus aplinkraštis daugeliui

Pas mus kritikos buvo be ga- akis
lo stoka. Mums reikia daugiau sprandą, puldamas 
jos. Daugiau lavintis ir sujun- klasės vadą, Komunistų Parti 
gti teoriją su praktika. | ją.

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

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del mj-ėjimo ydų, o ne del sniegenų stokos. 

Daugiausia Atsiderfa-se ant Belitroskopišku Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

DBS. SCHOl’GER S STENGER
396 Broadway. Brooklyn, N. Y.

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

ŠIOJE VIETOJE

pasiimk LUCKY

Arba velyki- 1
Daug prieš
O nei vieno 

religiją, kada 
kalėdos ar

It’s toasted”
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Gerklės Apsaugą — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

St.
ba-

East 
:ime 
priimtoj 

iko, kad 
” turi pa- 
ijos kon-

Apskričio 
ja, gegu-

kad mū
• — 9 9 *laisve ir 

Komunis- 
vado v v be.

•je Laike

at vyko 
i į Mag
iosios Gė
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štininkas 
ivo žmo-

Ketvirta Sesija
P. Buknys.— Nėra dūmų be i 

ugnies. Taip pat nėra ir kivir- j 
čių be priežasties. Mes neturi
me pakankamai intelektualių ‘ 
spėkų užlaikyti du dienraščius, j 
o ir finansiniai sunku verstis.! 
Iš to kyla ginčai mūsų tarpe, i 
Kad išsilaikyti, imame daug- j 
pagarsinimų, kurie nevertėtų I 

^mti. i
Drg. Bimbos kritika kaip ka- i 

da peraštri. Paimkime Nali- j 
valkos arba Agurko klausimą. 
Kirsta iš peties, 
niai kiaušiniai, 
juos parašyta, 
straipsnio prieš
artinasi “šventės”, 
Velykos. Reikėtų duoti pamati
nių straipsnių prieš religiją. 
Bet kaip? Pas mus spėkų sto
ka. Redakcijos draugai ap

krauti visokiais darbais. Nėra 
kada pagaminti pamatinių strai
psnių religijos klausimu.

Opozicijos atsiradimas nery- 
mo ant ypatų, čia yra giliau 
Šaknys. Taipgi, mūsų nebuvo 
gerai reikalai sutvarkyti su 
K.P. Daug nervuotasi del pini
ginių reikalavimų. Nepersta- i 

Lf tyta partijai tikra padėtis.
Kas liečia partijos bendros 

spaustuvės, K.P. po ištyrimo 
dalyko paliko “Laisvę” nuoša
liai, nes mes skyrium geriau 
verčiamus.

Mes, opozicija buvom pasiel
gę blogiau, negu oportunistai. 
Mes manėme, kad išrinksime 
ne komunistus direktorius ir 
kada K.P.. reikalaus stambios 
piniginės paramos, tai mes bū
sime už tų ne partijos narių 
nugaros. Direktoriai galės at-

Dabar! Malonėkite! - Uždėkite savo pirštą 
ant gerklės — ant vadinamojo “Adomo Obuo
lio.” Ar jūs žinote, kad tuo pirštu jūs palytė-. 
jote larynxą? - Tai jūsų garsinė dėželė - kurioje 
jūsų garsinės gyslos. Jūsų balsas yra vienas iš 
brangiausių nuosavybių-Saugokit jį-Apginkit 
jį. Ne naikink savo gerklę šiurkščiais erzini
mais — vietoj to, pasiimk LUCKY cigaretą - 
Atsimink, kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 
cigaretai Amerikoje, kurie per vadinamą 
“SPRAGINIMO” procesą švarūs nuo tam tikrų 
erzinančių ypatybių, kurios randasi žaliame 
tabake. Šie visi pašalinti iš tabako šiurkštumai 
parduodami chemikalų gamintojams. Jų nėra 
jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Apsaugok 
savo brangų balsą.
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SKAITYKITE!
NUPIGINTA KAINA!

Kaina 25 centai.

Puslapis, Ketvirtas

(Pabaiga)
as policijos virsi-

Lenkijcs Valstiečių Kova Prieš Fašizmą

“Balsas”. *

BOSTONAS IR AP1ELINKE
MAYNARD, MASS.

grama ir abudu mitingai ge- /ylUu?va[)Vyfo?1’lžangabrv&i.N’ 
rai nusiseks. Kai kurie drau- , . ; Rengėjai.

partija veda miesto ir kaimo 
darbo mases prie revoliucinio 
išėjimo iš krizio, elgetystes ir 
bado, — prie proletarines re
voliucijos.

1931, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
St. “ ‘ ‘‘ ~ ‘ "
Brolių šešių Orkestrą, 
rams 
tai. 
kite.

matininkais, mokesčių

naudingos 1 zacijų naudai ir valstiečių re- 
Ši miamas jis atsiekė savo.

Smarkiai auga revoliucinė
šamo-

Hans Lorbėr. Verte J. J.

NAKTINE PAMAINA

WILKES-BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43-čios kuopos susirin

kimas bus sekmadieni, 10 d. gegužės 
(May) B. Potcliūno svetainėj, 53 i 
Bank St., 9-tą vai. ryte. Visi nariai ’ 
ateikit, turime svarbių reikalų aptar- < 
ti Atsiveskit ir naujų narių.

Seki*. J. Stankevičius.
(107-108)

elizabethTnT j.
L.D.P. Kliubas rengia smagų va

karėlį sekmadienį, 10 gegužės, Kliu- 
bo kambariuose, 69 S. Park St. Bus 
gera muzika, kviečiame visus atsilan
kyti ir pasilinksminti. Rengėjai, j 

(107-108)
SO. BOSTON^MASS.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo ' 
kuopos susirinkimas bus ketvirtadie
ni, 7 Gegužės (May), Piliečių Kliubo 
svetainėj, W. Broadway, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskit ir 
naujų narių. Komitetas.

Prasidės 7:30 vai. vakare. Grieš 
Įžanga vy- 

35 centai, merginoms—.25 cen- 
Atsilankykite ir pasilinksmin- 

Rengėjai.

YONKERS. N. Y.
A.L.D.L.D. • 172-ros kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks penktadienį, 8 
d. gegužės, toj pačioj vietoj. Prasi
dės 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes turim keletą svarbių^ dalykų 
aptart, ir jau laikas užsimoket meti
nes duokles. Draugai, atsiveskit ir 
naujų narių prirašyt prie organizaci
jos.

Sekr. Ignas Karionės.

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas bus penktadienį, 8 d. gegužės 
(May), 1931, 8-tą valandą vakare, 
79 Jackson St. Visos narės privalo 
atsilankyti. Atsiveskite ir naujų 
kandidačių įrašymui į kuopą. .

Org. K. Kazlauskienė.

RIVERSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 142-ra kuopa rengia 

šaunų pikniką, kuris įvyks 10-tš ge-

to jaunuolio nuovargį. Tam reikalui jis 
net laikraštį pamiršdavo.

Rytmetį nelaimė vis dėlto atsitiko.
Kuprius bėgiojo aplink savo malūną. O 

Bergmanas kaip tik tada trauke veleną 
aukštyn. Mažasis blondinas pasiliko vie- 

Tuo laiku senis Šolle stovėjo su Fišeriu Inui vienas su savo nūbvargiu, kuris kas 
Karoliu apačioje, prie vagonėlių. Jie pil- minutė lenkė jį žemyn, bet jis iki šiol kiek- 
dė vagonėlius stambiais sunkiais kalkiniais vieną kartą laiku suspėdavo susigiiebti.

aukštai, virs jų galvų ir nuleidžia savo lenk- į0 j
tą velenėlį žemyn. Tada pradeda bimbti mo-1 Net riksmo nesigirdėjo. Atsitiktinai 
toras ir dunksėti krumpliotieji ratai. Ve-;Kuprius žvilgterėjo viršun ir pamatė, kad 
lenėlis įleido savo dantis į kalkes, užsidarė j vieta prie piltuvo tuščia. Tuo pat akimirks- 
nasrai ir traukė savo grobį į viršų. Jis pa-: niu apgręžė svirtį atgal. Malūnas sustojo. 

: lengva ritėsi virve, iki neataušo piltuvėlis J Jis puolė viršun prie piltuvo. Jame gulėjo 
ant kurio jis juokdamasis išžiojo savo nas-' mažasis blondinas. Buvo dar sveikas, bet 
rus ir su bildesiu paleido kalkių gabalus že-: nejudėjo. Tada Kuprius davė pavojaus 

: myn f piltuvą, prie kurio su geležine dalba 'ženklą. Skubiai pribėgo Bergmanas ir nu- 
: stovėjo mažasis blondinas. Šitas besikylo- leido velenėlį. Kuprius atsisėdo ant jo, nu- 
; jąs aukštyn ir žemyn velenas rišę senį šol-! važiavo žemyn į pat piltuvo dugną, kur gu- 
: le su mažuoju Blondinu. Mažasis blondi- i Įėjo mažasis blondinas. Tas atlikt buvo vi- 
; nas matė susimąsčiusią suglebusio, rauks-įsai nelengva. Reikėjo stipriai laikytis, kad 
; lėto Šolle figūrą, o senis—jauną gyvenimo Į prikrautas velenėlis gelbėtojo nesutriuš- 
; ir. žydinčių jėgų pilną mažąjį blondiną, kintų. Nuvažiavo—nes reikėjo važiuot. 
•: Kiekvienas turėjo savo darbą, su sava bai- Mažąjį Jblondiną padėjo ant piltuvo kraš-
• mės ir rūpesčių laime. - i' *

■»

Fišeris Karolis, atvirkščiai—jis apie nie
ką negalvojo. Tiktai kartais jautė, kad jis 
šituo laiku uždirba baisiai maža. Sušvil
pęs kokią nors linksmą melodiją, jis vėl nu
važiuoja j laimingą mieguistą būtį, kuri 
saugojo jį nuo visų nepastovumų ir sielvar- 
tų. Gerai, ateis vėl sekmadienis, o su juo 
—alus, mergaitės, šokiai. Tai buvo devi
zas, kurio jis stipriai laikėsi. Gyvenimas 
del jo buvo lyg kad katarinka; suki—gro-? 
ja, nustojai—tyli.

Viršuje, kilnojamosios mašinos vežimėly, ■ bus kitaip?
—Būtinai! Kodėl gi ne?-—atsakė Berg-

* manas,---mes privalom tiktai panorėt. Ta-

Mažąjį Blondiną padėjo ant piltuvo kraš
to. Iš ginos purvinos žaizdos galvoje tryš
ko kraujas. Pagaliau jis sustenėjo ir visai 
nubudo, tik jau ne iš miego, o iš skausmo. 
Jis pažino Kuprių, Bergmaną, senelį šolle 
ir Fišerį Karolį. Pažino visus, kurie tik 
stovėjo greta ir žiūrėjo jį. Jis girdėjo kal
bant. Jis girdėjo, kaip Bergmanas sakė:

—Reikia, kad pagaliau viskas virstų ki
taip !

Visi linkterėjo. Mažasis blondinas nu
sišypsojo, nežiūrėdamas į kraują... ir kan
triai grūmėsi su skausmu. *"

—Tu manai, Bergmanai, kad kada nors
, ......... — J------------------ -------------- y , .

sėdėjo Bergmanas—žmogus visai kitos ru- ’ 
sies—“mąstytojas.” Jo kišenėje lindėjo ; 
laikraštis, kurį kiekvieną laisvą minutę j 
skaitydavo. Jo mintys tęsėsi viena po k i-1 
tos ilgu nepertraukiamu siūlu. Kai kada, 
pasitaikius mazgui, tam minčių siūlui pri
segdavo užkliut, bet jis per tuos mazgus 
išmoko peršokti. Siūlas tęsėsi nepertrau
kiamai, lygiai taip, kaip kilnojamosios ma
šinos virvė, kuri leido velenėliui judėti: 
nusileisti ir pasikelti—tai, kaip reikalin
ga. Ateis laikas ir darbininkų klasė taip 
pat leis tokį velenėlį, tik su didesniu trukš- 

t mu ir šauksmu... revoliucija!.. Berg
manui naktys rodėsi šviesesnės, kaip vi
siems kitiems.,

Mažasis blondinas iš nuovargio jau tik' 
ką bepastovėjo ant kojų. Knyžius aptar- i 
naujas malimo skyrių, priėjo prie jo,—gąs-1 
dint negalima, o tai nugriūtų į piltuvą. -<aT.ti.

' . —Teisingai, Bergmanai, mums reikia 
tiktai panorėt. Bet aš taip pat noriu da
lyvauti tame panorėjime.

Mažasis blondinas vėl nusišypsojo. Bet 
staiga jo veidas persimainė ir jis suriko, 
perbraukdamas rankomis veidą.

—Neškite mane į sanitoriją,—suriko jis 
sujaudintas. ’

Bergmanas paėmė jį ant rankų ir nune
šė. O senis Šolle, tą visa matydamas, pra
šneko :

—Nejau mes, už tiesą nė kiek nestodami,
1 stipsime, kaip gyvuliai, žūsime nuo riuovar- 
[gių. Šitą reikia pagaliau apsvarstyti. —: 
;Juk mes privalom—mes turim nepasiduot!

■Kitaip mums visiems beliks eiti ir pasi- 
*. Sutrenkim kumščiais!...

Kuprius pagriebė:
—Taip, taip, Šolle!
Niūriai susiraukęs jis nuėjo prie darbo.

, Fišeris Karolis vis dėlto nustojo švilpt ir
i pradėjo galvot. Nuotikis su mažuoju blon- 

Bergmanas taip pat dažnokai. žvilgterė- dinų buvo pirmutinė knyga... pirmutinis 
davo į jaunojo blondino pusę ir leisdavo supratimas apie didelę kovą, kuri turi... 
mašinai garsiau baubti, kad tik pralenktų privalo prasidėti!

ir Mažasis blondinas krūptelėjo išlengvo 
ir vikriai pasipurtė. Bet vos tik pasiliko 
vienas, tuoj mieguostumas nesulaikoma ’jė-: 
ga vėl apgaubė jį.

: Pažymėtinas nuotikis Osuvoko 
I kaime, kuriame moterys išvi
jo policiją iš mitingo ir mitin
gui pasibaigus 50 žmonių įsi
rašė revoliucinėn “samopo- 
mošč” organizacijon. Taip 
pat įsitraukia kovon ir jauni
mas. Bžozovkos kaimo jauni
mas pareikalavo anuliuot mo-

Lenkijos ekonominio krizio šistų
dydis anot buržuazinių veikė- rinkėjais ir policija, 
jų “lygus katastrofai”. Ypač 
aštrus krizis žemės ukyj. Kai
nų nukritimas bulvėms, grū
dams, gyvuliams, žaliavai ir 
vienkart kainų kilimas pra
mones gaminiams (dektukai 
70 nuoš. pabrango) sudarė ne
pakenčiamą padėtį kaime. “Nė-

■ ra jokios vilties, kad greit pa
dėtis pagerėtų” — taip sako

, pati buržuazija.
Teikdama visokeriopą pa-i darbo valstiečių masėse vis di--mo rinkimai parodė Lenkijos 

- gelbą dvarininkams ir buo- į dėsnio pritarimo randa Lenki-! kompartijos įtakos augimą 
“ žėms tuo pat metu fašistų Į jos komunistų partijos obalsis: Į kaime ir organizacinį, tos įta- 
4 valdžia iš visų jėgų spaudžia! “Nei grašio mokesčių fašisti-;kos stiprėjimą. Apvienydama 
t plačiausias biednioku ii- vidų- j nei bado, bedarbės, teroro ir ■ šiuos paskirus revoliucinių 
t tiniokų valstiečių mases.' Visi įkaro valdžiai”. ! valstiečių išstojimus ir pakreip-
į krizio sunkumai suverčiami' x . ,. . I dama juos bendru proletari-J -.................................................. 1 Ypač plati n- atkakli revo-įato kovos ke|iu> kom.

Valstiečių masių augąs judė
jimas pirmiausiai nukreiptas 
prieš nepakeliamą mokesčių 
naštą ir prieš žemės tvarkymo kesčius fašistinių karo organi-, 
priemones, kurios 
dvarininkams ir buožėms. L_ 
kova pagrįsta kasdieniniais ■ 
darbo valstiečių reikalavimais valstiečių organizacija 
perauga į kovą prieš fašistų pomošč”.
diktatūrą, už darbininkų ir j Revoliucinė valstiečių kova 
valstiečių valdžią. Plačiose i iki šiol ėjo stichiniai, bet sei-

i ant biednioku ir vidutiniokų .. “ T X.,1 valstiečių masių. Įvesti nauji į“ kova ^stosR ™k 
j mokesčiai valsčių savivaldy-! P^ainoj >r vakarų Bąltarusi- 
1 bių naudai. 1930 m. poliai- ,J0J' Bet pastaruoju įaiku ji 
i jos laikymui valsčiai sumokė-1 Įau.p)eaia?. lr.. PWnndmese
• jo 10,511 tūkstančiu zlotu. i Lenkuos teritorijose. Net bur- 

šiaurės - rytų 4 vaivadijose ‘zuazlne s»a^a nega! nU,U
, mokesčiai palyginus su prieš-I a.Ple ,V1S.tankiau . Paslre,sklan-
• -kariniais beveik tris kart pa- c.lus kovin8«s valstiečių issto-

didėjo. Valstiečių prasiskoli- Jinįus’ . . . T1v.v.
nimas pasiekė aukščiausio i ° 7c ,1 zl.ck.°
laipsnio apskričio, valstiečiai dalgiais

, ir lazdomis nuvijo teismo aht-
Tokia padėtis gilina revoliu- stolius ir policiją keletą kilo- 

cinio judėjimo augimą bied- metrų už kaimo. Tas pat par 
niokų ir vidutiniokų valstie- sikartojo ir Kozlovo kaime, 
čių ir žemės ūkio proletarų į Delei didelės bedarbės valstie- 
masėse. Auga jų politinis ak-lčiai įsitraukia kovon už darbą 
tyvumas ir revoliucinė nuotai-:ir duoną. Ripine ir Cechano- 
ka, kas matos iš seimo 'rinki- Į ve įvyko bedarbių valstiečių 
mų kampanijos eigos ir visos demonstracijos, kurių spiriama

• eilės aštrių valstiečių masių valdžia suteikė kai kurią ma- 
konfliktų su dvarininkais, fa- terialę pagelbą bedarbiams.

Gegužines Apvaikščiojimas 
Sėkmingai Pavyko

Šiemet Komunistų Partijos 
skyrius nutarė Pirmosios Ge
gužės masinį mitingą laikyti 
gatvėse, 12-tą vai. dieną, o ki
tą—vakare svetainėj. Pro-

1931

gal sakė, kad vargiai seksis 
laikyti mitingą gatvėje, o dar 
dieną. Dabar jau aišku, kad 
tie draugai klydo.

Policija^ nurojo suardyti ma

 

sinį susirifikįAią. Kuomet pra

 

dėta laikytf masinis susirinki
mas, tai vi 
runkelis reikalavo parodyti lei
dimą, bet jam buvo atsakyta, 
kad leidimas gauta tik žodžiu, 
darbininkai ant gatvės turi tei
sę ir taip susirinkti. Pirminiu- ‘ 
kas nepaisė ir tęsė susirinki-; 
mą toliau, kad ir griežtai tas 
reikalavo parodyti leidimą. 
Paskiaus kitas policistas paaiš
kino, kad galima laikyti tą mi-■ 
tingą.

Pagaliaus, nepavyko policis-' 
tui suardyti darbininkų susi-' 
rinkimą, klausėsi apie 300 
darbininkų. Buvo kalbėtojas 
iš Bostono. Vakare'taip pat' 
buvo geras; prakalbų susirin- i 

kimas, žmonių susirinko pilna! 
svetaine. Taipgi buvo atvy
kęs Aido Choras iš Hudson, 
Mass., kuris gerai sudainavo 
keletą dainelių. Gerą prakal
bą pasakė N. T. W. unijos or
ganizatorius. Tai reikia pasa
kyti, kad gana gerai minėjo
me Gegužės Pirmąją šiame 
mažame miestelyj.

Arti. W. Darbininkas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

RUMFORD, ME. j
Dideli ir gražų koncertą, rengia 

Aido Choras subatoje, gegužes 
(May) 9 d., 1931, šv. Roko svetai
nėje, 101 Waldo Street; pradžia 7:30 
valandą vakare. Įžanga suaugusiems 
40 centų, priaugantiems 15 centų. (

Gerbiami Rum.fordo ir visi Maine 
valstijos lietuviai ir lietuvaites! Mes 
džiaugiamės turį progos pranešti, jog 
šis koncertas bus taip įdomus, kad i 
jis patiks kiekvienam. Dainuos vie- ' 
tinis Aido Choras ir turėsime iš ki-/ 
tur dainininkų. Po koncerto bus šo- j 
kiai, griežiant gerai orkestrai Tat 
kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį 
puikų Aido Choro parengimą.

Kviečia visus Aido Choras.
(107-108)

ROCHESTER, N. Y.
D.L.K. Gedemino Draugija rengia 

šaunų Padekavonės balių sekmadienį? 
10 gegužės, ’ savo svetainėj, 575 
Joseph Ave. Prasidės 6-tą vai. po 
)ietų. Bus nupigintas Įstojimas ' 
naujiems nariams Į minėtą draugi
ją. Kviečiame visus atsilankyti ir 
pasilinksminti. Įžanga tik 25c.

Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 10 d. gegužės, lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St., prasidės 
10:30 vai. ryte. Dalyvaukite visi 
nariai ir atsiveskite naujų aplikan- 
tų į kuopą. Taipgi nepamirškite 
užsimokėti metines duokles, dąbhr 
kiekvienas centas yra reikalingas 
darbininkų judėjimui.

x Org. H. S.
(107-108)

WORCESTER, MASS.
L.D.S. 57-tos kuopa, baigiantis 

šiam sezonui, rengia puikius šokius, 
įvyks šeštadienį, 9-tą gegužės (May),

Ketvirtadien., Ge!
_______________________( »!■■■ ■ I I . ......................

' ŽINIOS!
V

Draugai Sveikina

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikčme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemes ūkis; Pramone; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
5 PARAŠE A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Lietuvos Darbininkes ir Poniules
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių.

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

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

Vis daugiau ir d 
name laiškų nuo paį 
gų su pasveikini 
“Laisvė” išgelbėta T 
tų Partijos vado vyt 
ma jie visi sulalpint 
minsiu tik draugą V 
ską iš Tacoma, 
na draugas Komuni 
ir ragina vi omis p 
kovoti, kad “‘Vilnis 
ir ant tolinus po 
Partijos vadovybe.

A
' Mūšy Darbas Paša
’ Draugijose

“Mūsų veikimo i 
' organizacijose nobuve 

mai pravesta ta mint 
' šalpinės organizacijos 

a n t rae i lūs d a rb i n i n k 
' tranšėjos ko\ojc prieš 

mą.” Taip sako mūši; 
ja Rytinės Lonfci enc'

Mes nekėlėme gana 
vos reikalus lovc orj 
se. Mes ir S.L.A. : 
me kovas daugiausiai 
ir del finansų a ikro j; 
nekovojom pakankam;

.jologiniai, neigi o;gJ 
fdcl lokaliniu orgamza 
kusių vardu prn>-'J’ni 
neaiškinome darbiu in1 
Rankamai, kode! nei i 
rūs “šventųjų”- Jur; 
mierų, Marijų ir Om 
ir kode! darbininkai pi 
mesti patriotiniu; vai*® 
tautų, Keistučių. Algi™ 
tokių senovės Lietuva 
vardus, o pasirinkti ■ 
kiškus arba šiaip tinka

Dabar mūsų linija H 
visai kita. RczoliucijJ

(1) Mūsų spaudoje B 
ti aiškiai pravedamaB 
kad pašalpinūs orgaB 
apart savitarpinio sd« 
dar turi tarnauti abelna

4 bininkų klasės interesaa
(2) Visose organa 

^kurias dar tcbckmrij-olM
šistai ir sccialpašist.u,I 
riose yra darbininku iii 
randasi komunistų bei I 
kų, mūsų kova su priel 

/'būti paremta klišiu k(l 
Lalais, visur ;\i';i:. kol 
nius reikalus ir už iuol 
visur reikia stengtis tas! 
zacijas įtraukti i masirl 
panijas... I

(3) Visur varyti agitl 
lokalinių organizacijų I 
mą į daiktą, aiškiai duol 
prasti darbininkams tol 
nizacijoso, kad šit r s mil 
ei jos darbas išeina i' I-fl

/ tų Partijos teisingos dl 
kiškos progr;’.mc.I

(4) Pradėti vijus ui 
nymą senu anti-darbiil

i
■ ! Rusu Arbatinė Pa

• Rengia Friends d
• Soviet Union
i PENKTADIENĮ 
į 8 d. Gcgužčs-May.
I MUSICIAN’S HA 
1 120 North 18th St
į Philadelphia, Pa 
I Koncertas prasidės 
į ir tęsis iki 1 <):.*><’ v. j 
| šokiai prasidės 1O:J
Į vak. ir tęsis iki 1 :O0
i Programos išpildyt
I dalyvaus:
| Yasha Kayaloff, sm
’ ninkas, Philadelp

Symphony Orkcstr
Serge Abagcff, kauki 

tis šokikas, pirmiau 
į lyvaudavo “Chauvd

I ris” teatre.
Selma Rubin ir Sj 

Davis, Isadora Duj 
n School mokinės ir 1 

kės, šoks ruselius 
N kius.
! Rusų Choras,

[ Nicolai Popeli.
Ukrainu Liaudies Bal 

vadovystei O Kuc
Įžanga: perkant išari 

.į tikietus I
j Prie durų d
Į (su drabužių padėji



ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

kokios frakcijinės grupės, ku
rios organizavosi partijoje, jas 
griežtai smerkė ir su visu ašt
rumu kovojo prieš jas.

konstitucijų ir organizacijų var
dų.

(5) Begailestinga kova turi 
būti vedama prieš reakcinius 
daugelio draugijų tarimus “ne
įleisti politinių klausimų” ir tt.

Šie visi uždaviniai yra mūsų 
visų uždaviniai. Kiekvieno 
draugo ir draugės yra pareiga 

gyvenimam Kelti

Draugai Sveikina K. P.
Vis daugiau ir daugiau gau

name laiškų nuo pavienių drau
gų su pasveikinimais, kad 
“Laisvė” išgelbėta po Komunis
tų Partijos vadovybe. Negali
ma jie visi sutalpinti, čia pri
minsiu tik draugą V. Kavaliau
ską iš Tacoma, Wash. Sveiki-j vykinti tą 
na draugas Komunistų Partiją: visų streikų reikalus pašalpinė- 
ir ragina visomis priemonėmis! se draugijose, ypatingai stam- 
kovoti, kad ‘“Vilnis” pasiliktų Į bosnių ir lokalinių, iškelti ir 
ir ant tolinus po Komunistų! visas Komunistų Partijos kam- 
Partijos vadovybe. Ipanijas. Reikia nesibijoti. Tą

 i keldami nenubaidysime darbu 
•,, ninkus, tik įtrauksime į klasių 

kovas.

Negana Veikiama 
Bedarbės Reikale

Stalinas Apie Kovų Prieš 
Oportunistus

“Teorija ‘nugalėti’ oportunis- 
tinius elementus idėjinėje kovo
je viduj partijos, teorija ‘išgy
vendinti’ šiuos elementus vienos 
partijos rėmuose yra ir pavojin
ga teorija, gręsianti partijai 
paralyžių ir chronine silpnybe, 
gręsianti partijai likti oportu
nizmo suėsta, gręsianti palikti 
proletariatą be revoliucinės par
tijos, gręsianti proletariatui 
praradimu svarbiausio ginklo 
kovai prieš imperializmą. Mū
sų partija nebūtų išėjusi viešu
mon, nebūtų galėjusi paimti 
valdžią ir organizuoti proleta
riato diktatūrą, ji nebūtų lai
mėjusi piliečių karą, jei ji būtų 
laikiusi savo eilėse 
Danus, 
dus. <" 
pasiekti

.....",”.1....--'i-,

prieš lynčiavimą negrų dar
bininkų, prieš ateivių darbi
ninkų, persekiojimą.

ALDLD. 12 Apskričio or
ganizatorius

S. Pietelis.

Į Visas Mūsų Organizacijas 
ir Narius

A.L.D.L.D. VII, L.D.S.A. II 
Apskričių Kuopas; Komuni
stų Frakcijas, Meno Sąjun
gos II Apskričio Chorus ir 
Visų Organizacijų Narius.

<* t

ges, dirbkite, kad gerai išgar
sinus šį pikniką, kad sutrau
kus kuo daugiausia darbinin
kų. Tikslas šio pikniko yra 
aiškus. Mes norime, kad pa
čiame piknike kuo daugiausia 
paskleisti geros propagandos 
už darbininkų klasės reikalus. 
Kuomet padarysime kiek pel
no, tai vėl galęsime geriau 
darbuotis del darbininkų judė
jimo. Apskričiai galės geriau 
darbuotis ir rengti daugiau 
darbininkų naudai parengimų. 
Mes šaukiam visus į talką šiam 
piknikui..

Programos ir Spaudos 
Komisija:

J. Gryb as, 
Sukackiene, 
Lukauskaite, 

Barčienč, 
Barčius.

Sovietų Sąjunga 1922 me
tais į užsienį išvežė 1,000,- 
000 kūbiškų metrų medžio; 
1930 metais jau 12,000,000 
kūbiškų metrų, ir gavo 164,- 
000,000 rubliu. Šių metu 
medžio išvežimas į pasauli-

LIETUVIS GRAB0R1US

M.
A.Brangūs draugai ir drau

gės! šiuomi pranešame, kad 
visų minėtų organizacijų yra 
rengiamas piknikas birželio 6 
ir 7 dienomis. Piknikas įvyks 
L.T.N. Parke, Montello, Mass.! 
Tad visos kuopos ir chorai.' 
yra kviečiami, pradėti rengtis iso BOSTONO IR APYLIN

KĖS CHORISTAMS
Martovus

Potresovus ir Akselro- 
Jei mūsų partijai pavyko nėšio susirinkimuose turi būti I , ’

ulrlrlinon vinruhSa iv I t-j j- z. 1 • -1-1 OO. DOSLOllO LiUlSVeS VUOLaS Įi vidujines vienybes n padėta dienotvarkyje pikniko i • • sulošti nnerpte “Ne- ‘ n snvn pilni snsivipni. ! LU..«;«.nn Pilrnikn nn’spkmin lOllgiaSl SUlOSll opei etę LNe
čtnrlni Vnrl I----- -------i P f T baigta Kova” Montelloj, gegu-'. . i todėl, kad i gumas priklausys nuo to, kiek -gs 16_ląd. visi choristai,! 

kurie manote dalyvauti loši-, 
me, turit būtinai ateiti į visas' 
repeticijas, nes labai negerai 
kitiems mokintis, jeigu visi ne- ' 
atsilanko. Montelloj yra cho-: 
ras ir mes žinom, kad gausim: 
daug kritikos, jeigu prastai su
losime. Tik dvi repeticijos lie-

Į prie šio pikniko. Kiekvienos 
; kuopos ir choro gegužės mė-

So. Bostono Laisves Choras I

Puslapis Penktas
■ i. 'A ' >:—

nę rinką pastatys Sovietu 
šalį į pirmą vietą toj srity j.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVE.”

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Kbalaamuojn ir laidoja num iruti ui ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje (aukitti paa mane. Pa« mane 
galito gauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
goriausiose vielose ir už žemą kalną. _

n a vi m o ir už

Norintieji ge

riausio ‘patar-

žemą kainų,

nuliūdimo va-

landoj- Sauki- 

tfis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Brondv/ay 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Mūsų Darbas Pašalpinėse 
Draugijose

. “Mūsų veikime pašalpinėse 
• organizacijose nebuvo pakanka

mai pravesta ta mintis, kad pa
talpinės organizacijos turi būti 

antraeilės darbininkų klasės 
' tranšėjos kovoje prieš kapitaliz- { 

mą.” Taip sako mūsų rezoliuci-j 
ja Rytinės Konferencijos.

Mes nekėlėme gana klasių ko
vos reikalus tose organizacijo
se. Mes ir S.L.A. suvesdavo- 
me kovas daugiausiai už vietas 
ir del finansų aikvojimo. Mes 
nekovojom pakankamai nei ide-

lologiniai, neigi organizaciniai; 
’del lokalinių organizacijų neti-i 
kušių vardų prašalinimo. Mesi 
neaiškinome darbininkams pa
kankamai, kode! netinka įvai
rūs “šventųjų”— Jurgių, Kazi
mierų, Marijų ir Onų vardai, 
ir kodėl darbininkai privalo nu
mesti patriotinius vardus— Vy
tautų, Keistučių, Algirdų ir ki
tokių senovės Lietuvos carų 
vardus, o pasirinkti darbinin
kiškus arba šiaip tinkamesnius.

Dabar mūsų linija turi būti 
visai kita. Rezoliucija sako:

(1) Mūsų spaudoje turi bū
ti aiškiai pravedama mintis, 
kad pašalpinės organizacijos, 
apart savitarpinio susišelpimo, 
dar turi tarnauti abelniems dar- 

4 bininkų klasės interesams.
į (2) Visose organizacijose, 

kurias dar tebekontroliuoja fa
šistai ir socialpašistai, bet ku-

Komunistų Partijos Centro j nepaprasto savo eilių susivieni-! klausimas. 
Komitetas atžymi, kad negana ;jimo, tai visų pirma 1 1 
energingai yra veikiama bedar-jji mokėjo laiku apsivalyti nuo mes prie jo būsime prisiren- 
Ljs reikale. Netiktai komunis- Į oportunizmo brudo, lauk išvi~| 
tai permažai darbuojasi, 
mes neišjudiname prie veikles- menševikus, 
nio darbo ir bedarbių kuopas, tijų 1 
Būtinai reikia padidinti veiki-j eina per apsivalymą nuo opor-jrai, visos kuopos ir visi 
mas. Bedarbė vis dar didėja, tunistų ir 
Musų uždaviniai išsiūbuoti be 
darbių mases į kovą už bedar 
bių

Viena tik komisija negali1 
viską, 

šia- 
cho- I 
na-

u l. - gę’
bet jo iš partijos likvidatorius ,ir i pasekmingai padaryti

_____ Proletarinių par- j kad piknikas būtų geras.
plėtotės stiprėjimo kelias ■ me darbe turi dirbti visi

JUOZAS KAVALIAUSKAS

apdraudos bilių.

Stalinas Apie K. P 
Organizaciją

social-' riai.
Visi chorai ir kuopos

reform istų, 
imperialistų ir social-šovinistų, Į 
social-patriotų ir social-pacifis-j išrinkti komisijas i
tų. Partija stiprėja tuo, kad kaip iš trijų narių, kurių tiks- 
valosi nuo oportunistinių ele-Jas bus organizuoti ir kalbinti , v . . I t • • Y • i • -•mentų,” —Lenino Raštai L/.., 
kalboje, Stalino įvada, pusi. 16., bininkus važiuoti 

%Tomas 4.

Leninas Apie Partijos' 
Niekintojus

turi
i Ra iki lošimo./ šią pėtnyčią I 
j bus pirmutinė iš tų dviejų I 
! praktikų. Choriečiai, prie dar-; 
i bo del geresnio sulosimo!

Choro Mokytoja.
liet.! draugus ir visus lietuvius dar 

į pikniką
i Jei reikia, nusamdyti busus, ______________
jsuorganizuoti automobilius iri (
[dirbti kitus prisirengimo dar- ‘ ,
|bus. gymiai Pakilo

Taip pat kuopos yra ragi-j MASKVA.—Užsienio kon-1 
(narnos atsivežti ką nors lai-1traktai 1931 metams ant!

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 
1439 SOUTH 2ND 

PHILADELPHIA,

antrašu:

STREET
PA.Sovietų Medžiu Išvežimas !

“Partija nėra tik priešakinis I 
darbininkų klasės būrys. Jei 
ji ištikrųjų nori vadovauti kla
ses kovai, ji podraug privalo 
būti organizuotas savo klasės i atsiradę “kairioji”, kurie prak-1tikietukų Apskričių naudai, 
būrys. Partijos uždaviniai ka-1 tikoje dirbo dešiniųjų darbą ’Komisija dės pastangas, kad L r 
pitalizmo sąlygose be. galo di-iniekmo visaip Komunistų Par-(pikniką padaryti įdomiu ir gy- į 'Pd-,oUU,UJl. 
deli ir įvairūs. Partijai tenka tij ...................... '
vadovauti proletariato kovai 
be galo sunkiose vidujinio ir iš
orinio vystymosi sąlygose, jai 
tenka vesti proletariatai užpuo
limui, kada apystovos reikalau
ja užpulti, jai tenka išvesti pro
letariatas iš po smūgio stipraus 
priešo, kada apystovos reikalau
ja atsitraukti, jai tenka skie- 
pinti milioninėms nepartijinių

Savo motu Vokietijoje buvo mejimui ii piknike išleisti, ant jticcIŽjii produktu iou ])cisie- 
klasės i atsiradę 1 . J - 1ke 185,000,000 rublių, arba

Telefonai: Bell — Oregon 5186 "

Keystone .— Main 1417 »

aa. uv/y/aa«aKa>MaUVMa, ax v. jpiHU lillUUlUIlUIUb II tjpčll U J11U Ų

riose yra darbininkų ir kuriose darbininku masėms dvasia dis- 
randasi komunistų bei simpati- ciplinos ir kovos planingumo, 
kų, mūsų kova su priešais turi 
būti paremta klasių kovos rei
kalais, visur reikia kelti klasi
nius reikalus ir. už juos kovoti, 
visur reikia stengtis tas organi
zacijas Įtraukti į masines kam
panijas...

(3) Visur varyti agitaciją už 
lokalinių organizacijų vieniji
mą į daiktą, aiškiai duodant su
prasti darbininkams tose orga
nizacijose, kad šitas amalgama- 
cijos darbas išeina iš Komtmis-

/ tų Partijos teisingos darbinin
kiškas programos.

(4) Pradėti vajus už mai
nymą senų anti-darbininkiškų

dvasia organizacijos ir patvar- 
kumo. Tačiaus partija gali 
šiuos uždavinius atlikti tik tada, 
jei ji pati yra organizuotas pro
letariato būrys. Be šių sąlygų 
ir kalbos negali būti .apie tik
rąją partijos vadovybę milioni- 
nėms proletariato masėms. 
Partija yra organizuotas darbi
ninkų klasės ’ būrys.”— Liet. 
Kalboje Lenino raštai, T. 4.,

Į pusi. 7. Stalino įžanga.

Leninas Apie FrakcionizmŲ
“Šio aštraus piliečių karo 

gadynėje,— sako Leninas,— ko- 
i munistų partija galės atlikti sa-

'“‘tivo prievoles tik tada, jei ji bus

i ir jos vadus ir sakėsi, kadAu. Bus geri kalbėtojai, daly-i - 
jie yra* masių partija, tai yra, j vaus ir sporto grupė, kuri! 
eina su masėmis, plaukia ten,'duos įdomių žaislų. Dalyvaus; 
kur ir masės. Leninas apie,8 chorai. Geresniam progra
mos elementus atsiliepė seka-!m?s prirengimui bus įtaisyta 
mai: “Partyviškumo ir partijos |taip vadinamas “I 
disciplinos niekinimas— štai r^s’ k11vin 
kas išėjo pas opoziciją. O šitai ma visiem girdėti programą, 
yra tolygu ------ ------ . v. ..
nusiginklavimui b u r ž, u a zijos i - 1 sį P. mką. 
naudai, šitai -yra tolygu kaip Tnd visi, diaugai n diau- 
tik tam smulkiaburžuaziniam 
išsiskaidymui, nepastovumui, 
patvaros stokavimui, nemokėji
mui vienytis, tvarkingai veikti, i 
kurs neišvengiamai pražudys 
kiekvieną proletarų revoliucinį 
judėjimą, jei tik jam nusileis
ti.”...

Reiškia, partija niekados ne
gali nusileisti tiems gaivalams, 
kurie užsikrėtę smulkiaburžua
zinėmis tendencijomis, niekina 
ir neklauso partijos autoriteto. 
Kaip dabar kad daro L. Prusei- 
ka, .ne tiktai nepasiduoda parti
jos Centro Komitetui, bet nepa
siduoda nei Komunistų Interna
cionalui.

i “laudspyke-
■ - • - . ris,” kurio pagelba bus galL
v . O šitai ma visiem girdėti programą, 

pilnam "proletariato kac? į? 10 tūkstančių suvąžiuo-

Rusų Arbatinė Parė
Rengia Friends of 

Soviet Union 
PENKTADIENI

d. Gcgužės-May, 1931
MUSICIAN’S HALL

120 North 18th Street 
Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 8:15 
ir tęsis iki 10:30 v. vak. 
Šokiai prasidės 10:30 v. 
vak. ir tęsis iki 1:00 ryto.

Programos išpildyme 
dalyvaus:

Yasha Kayaloff, smuiki
ninkas, Philadelphijos 
Symphony Orkestros

Serge AbagofL kaukazie
tis šokikas, pirmiau da
lyvaudavo “Chauve Su
ris” teatre.

Selma Rubin ir Sylvia 
Davis, Isadora Duncan 
School mokinės ir šoki
kės, šoks rusiškus žo

nkilis.
Rusų Choras, vadovystėj 

Nicolai Popoff.
DfUkrainų Liaudies Baletas, 

vadovystėj O. Kuczer.
įžanga: perkant išanksto 

tikietus 75c
Prie durų $1.00

8

I organizuota centraliniai, jei 
joje bujos ,geležine disciplina, 
artima karinei disciplinai, ir 
jei jos partijinis centras bus 
valdus autoritingas organas pla
čiausiais įgaliojimais, turįs vi
suotino partijos narių pasitikė
jimo”. ’ ' • (

Ir d. Stalna.s, cituodamas Le-

<>

ALDLD. 12-to APSKRIČIO
VEIKIMAS

Su 12 d. gegužės prasidės 
! paskaitos ALDLD. 12-to 
' Apskričio ribose. Paskai- 

niną,.sako: “Toksai dalykų sto-; skaitys drg*. J. V. Stan
yje partijos disciplinos atveju, kevičius. Taipgi bus ir dai- 
yra sąlygose kovos ligi užkaria- i nų programa, kūrią išpildys 
vimo diktatūros’ ’. I Pieteriūtė ir Kimeniūtės.

Tas pat reikia pasakyti apie; Draugai, dabar eina ap- 
partijos discipliną, tik dar di-|skričio vajus gavimui nau- 
diktatūrą narių. Kiekvienas narys

“Kas bent kiek silpnina,— sa- privalo gauti bent vieną“Kas bent kiek silpnina,— sa- privalo gauti bent 
ko Leninas,— geležinę discipli- naują narį į ALDLD. 
ną proletariato partijoje (ypa- gi, draugai, pasidarbuokite. 
1 ' v J. L \; Šiuo laiku, kuomet 10 mi-
faktinai remia buržuaziją prieš ]jonų darbininkų Amerikoj
tingai jo diktatūros metu), tas Šiuo laiku, kuomet 10 mi-

| (su drabužių padėjimu) į

P1“LeniX9'rdkalavo, visiškai ’ d.arbo> ° įbąntiems 
panaikinti bent kokius frakein-1 darbininkams darbo sąlygos 

i gurnus’ ’ ir “kuogreičiausiai pa- bloginamos, mes turime su
keisti visas be išimties susida- krusti darbuotis, kad kuo- 
riusios tos ar kitos platformos1 daugiausia lietuvių ždarbi- 
grupes” grasinant “būtinai ir ninku įtraukti į savo kovos 
tuc tuojaus išmesti is Prijos.” '• •• nrooniyriolH-Taip yra pasakyta SSSR. Ko-i 01g^1,ZaC!jaSL YSWnOkl: 
munistų Partijos vienybės rezo- lietuvius darbininkus į 
liucijoje, priimtoje X suvažiavi-j kovą pries bedarbę, už ap- 
mo. ' draucįą bedarbiams, už su-

Leninas negalėjo pakęsti bent trumpinimą darbo valandų,

Būk Sveikas, 
Laimingas

flnionėit, kurie yra silpni ar liguistf, ... 
rūtų imtį Nuga-Tonc vaistus, kurie išvalo | 
kūną nuo ligų perų ir padaro jus sveiką ir i 
stiprų. Jis pašalina skilvio pakrikimus, pri- 1 
duoda naują spėką ir jėgą silpniems ner
vams, raumenims ir gyvastingiems < 
namu ir paclrro jūsų miegą 
gaivintntj. Muga-Tone yra 
aptiekininkų. Būtinai gaukite banką, 
aptiekiu inkus neturi jo, paprašykite jj 
sakyti del jūs iš savo urmininko.

tu

silpniems

poilsiniu ir
pardavinėjamas i

Jeigu
už-

ZOBB NUO DR. MENDLOWITZ
^iunrni primenu savo draugams, jog aš 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry 

Dabar mano antrašas:

Dil. H. MENDLOWITZ

vis dar

St.

ULMER PARKAS
■ PADIDINTAS
Ulmer Parkas, kur “Laisve” 

laiko savo piknikus, žymiai padi
dintas. Praplatintas ant 30 pė
dą ir pailgintas ant 35 pėdų. Pa
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200 automobiliu. Visas vidu
rys daržo, kur pirma būdavo sta
toma masinos; gražiai. išlygintas 
ir užsėtas žole, kuri jau dabar su
žėlusi kai šepetys ir net tamsiai 
žalia iš žvalumo. Laike piknikų ' 
bus'puikios vietos įvairiems žais
lams.

Su pirma gegužės 1931 moty, 
sukanka 20 mėty, nuo įsisteigimo 
“Laisvės”. šiemet “Laisvės” pik
nikas bus kaipo 20 mėty jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks lh-tą 
dieną liepos, ncprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. Ą-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku
sioms bus laiko ilgai pasiimti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš arti ir 
toli rengtis prie šios iškilmės; 
kviečiame darbininku chorus at
vykti ir revoliucinėm dainom svei
kinti savo dienraštį, kuris gina mū
sų klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę" materialiai ir 
lai duoda jos rėmėjams inspiraci
jos grumtis tose darbininkų kla
sės kovose, į kurias “Laisvė” mus 
šaukia. “L." Administracija.

DĖTR01T0 UgTUVIŲ DARBININKU APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekęs, kuriosą galima pirkti vais
tus daug prieinamąpne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU (AVĖ. Ir 5046 ČHĖNfi ST. DETROIT, Miqi.

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-8261

— ---- , __ - - ...... ■ , _______

Į DIDŽIAUSIA UETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?•—šaltis, 
ligas jvaro, bet ir j grabą paguldo.
Ameriką' pagarsėjusius

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

i3
yra tai kanuolfl priež kitą amži
ną žmogaus priešę—vidurių už
kietėjimą,—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

žmogaus priešę—vidurių ui-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigas bu savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas.
No____
Mlematt.

—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 Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapo j lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir ii- 

I skirstymas įvairių rūšių motpnį; 
I elektrinės sistemos, batarejos, mag

netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klases dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušėme pilno mechaniško kurso, Atsižvelgiant į bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai VelĮui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta.

Atdara Šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek-, 
madienižiis 10-tą vai. rytą iki 2 vai. popiet. u

NEW YORK AUTO SCHOOL ■
228--2nd AVENUE, Kampas 1-itb St. NEW YORK, N. T.
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\I I Is TIM U Q IM I Q Darbininku Kom. Mokykla - Ridgewoodo Di'augii Dome; * **-* 11111-40 £4111 1 w 0 Atsidarys Tuojaus ' ", ~l(,
Komunistų Partijos centra-! 

linė darbininkams mokykla; 
atsidarys neužilgo, Workers' 
Centre, 50 E. 13th St., New! 
York, N. Y. Bus mokinama 
pamatinio žinojimo apie darbi
ninkų reikalus, 1__

|iš Europos; ten jis baliavojo i dėsniai ir kt. Reikia, kad kuo į 
keliose šalyse. Jis sako, kad I daugiausiai darbininkų stotų į i 

’ - - -- jam kelionė po Europą labai tą mokyklą.
j«u turėjęs gerus lai-nominuota istisa eile ; T,

Ponas D. W. Morrow
! Parvyko iš Diplomatinės

Nominacijos Jau Prasidėjo Misijos

Kairiosios Adatos Darbų 
Unijos Organizatorių

Senatorius Morrow parvykoRinkimai Įvyks Gegužes 18 d.
Kairiosios Adatos Industri

nės Darbų Unijos organizato
rių nominacijos jau prasidėjo. 
Yra jau i._............. ........
draugų. Dirbtuvių darbinin
kai dar vis gali nominuoti tin-į 
kamus draugus. Dabar jau1 
yra nominuota sekami nariai j 
ir į sekamas vietas:

Į sekretoriaus vietą—Potash Į 
(vienas bus renkamas) į sekr. į 
pagelbininką: M. Friedman, 
Selia Somorodin, Wortis' (vie
nas bus renkam.) ; į “dress” ir 
“cloak” organizatorių: Boru- 
chowitz, Weissberg, B. Kap
lan, Shlomowitz, Turner, M. ,
Levine, J. Levinson, Robinof| Is Įvykusio Koncerto 
(vienas renkamas); f 
siuvėjų organiz.: Croll, 
J. Levinson (vienas bus renka
mas) ; į organizacinį skyrių: | 
Schneider, Koretz, 
Pinchevsky, Stark, 
Kolkin (vienas 
mas); į vyrų drabužių darbiu.' 
organizatorių: Hertz, 
koff, Levinson (vienas 
renkamas) ; į negrų organiza-, koncerte, 
toriaus vietą: White, "
liams (vienas bus renkamas) u patys su pasitenkinimu gyrė, 
į italų organizatorių: Oswal- Tūli išsireiškė, kad už tokią 
do, De Bartola, De Fazio (vie-. programą galima mokėti $5 
nas bus renkamas); į kailių; įžangos. Programoj mes ne- 
siuvėjų organizatoriaus vietą: turėjome augštai išgarbintų 
Schneider, Winogradsky, Pin-Ldailės autoritetų, ji susidėjo iš 
chevsky, Shiller (vienas bus tų pačių darbininkų, ir didžiu- 
renkamas); į finansų sekreto- moję buvo kolektyve, masinė, 
riaus vietą: 
witz (vienas bus renkamas).; žavinti žmonių jausmus.

žemiau nominuoti yra į ne- lietuvių dalyvavo programoje: 
apmokamus organizatorius, ku- Lyros Choras, vadovaujamas 
rie tik dalį laiko pašvęs orga- Elenos Retikevičiūtės; A. Ve-

1 lieka, L. Kavaliauskaitė ir Ai
do Choro Merginų Sekstetas, 
vadovaujamas B. šalinaitės, 
kuris susideda iš: A. Rimkiū- 
tės, Helen šopiutės, L. Butkiū- 
tės, Aidos Kairifitės, A. Jes- 
kevičiūtės, M. Ašmenskaitės. 
Su jomis sykiu dalyvavo Char
les Young ir Victor Becker.

Rusų ir ukrainų dalyvavo 
programoj: choras, balalaikų 

!orkestrą, smuikininkas Voron- 
ukrainiškas baletas ir 

Naktis Kempėj”;

kus. Buvo Italijoje, kalbėjo
si su kraugeriu Mussoliniu.

Kodėl jiems nepatiks, kuo
met pinigų prisigrūdę pilnus 

ikišenius iš išnaudojamų darbi- 
į ninku. Bet ne vien palėbauti 
l Morrow ten važiavo; tikrasis 
!jo tikslas buvo organizuot ka
rinį imperialistų frontą 
Sovietus. Tokia buvo jo 
ja su prezid. Hooverio 
džios palaiminimu.

prieš 
misi- 
val-

kkRub?nUjT- Darbininku Apsigynimo
Pereitą sekmadienį, 3 d. ge- 

A. Wise, įgūžės, įvyko smagus ir sek- 
Muchnik, įmingąs Tarptautinio Darbinin- 

bus renka-;kų Apsigynimo keturių kuopų 
lietuvių, rusų, ukrainų ir 

Passi- lenkų—bendrai rengtas kon- 
. bus'certas ir balius. Kurie buvo 

, tiems nėra reikalo 
Wil-: girti buvusį koncertą, nes jie

Fleiss, Borucho-jO todėl ir labiau interesinga,
Iš

nizaciniam darbui:
Į jaunųjų darb. organizato

rių : Nussbaum, Ray Leven
thal, Regina Bratt (vienas bus 
renkamas); į “dress 
“cloak”

ir 
organizatorius: Eth

el Miller, Rubin Berger, Drus- 
silla, Celia Somorodin, Dave 
Horowitz, Sonia Cahikeh, Es
ther Young, Ray Leventhal, J. 
Levenson, Sonia Margolies, 
Nussbaum, A. Kolkin, Clara 
Fox, Ida Birnbaum, Ida Frank, įcovas, 
H. Koretz, Max Levine, Nat/‘Čigonų 
Leventhal, M. Pearlman, A. lenkų solistė Gorecka ir šokikė 
Wise, B. Kaplan, J. H. Cohen, Raginska. Dalyvavusieji pro- 
Sarah Dorner (8 bus renka- gramoj visi savo užduotis atli- 
mi); į kailių siuvėjų organi- ko labai puikiai, bet publikai, 

Wino-; veikiausia, labiausiai patiko 
“Čigonų Naktis.” 

Parengimą

Platesnių informacijų klaus
kite viršuj paduotu adresu, pa-!“ 
žymint “Workers School.

šį sekmadienį, 10 d. gegu- 
jžės, įvyks A.L.D.L.D. 55-tos 
į kuopos susirinkimas, Susirin- 
ikite visi 10-ta vai. ryte. Yra 
I »; daug svarbių reikalų, kurie 
būtinai turės būti nuveikti.

Susirinkimai čia visi esti pas 
komunizmo J. Degulį, 147 Thames St.

Pasistengkite ir savo drau
gus atsivesti į organizacija.

B. K.

Gelbėkime Negrus ir 
Baltuosius Darbininkus

Tarptautinio Darbiu inkų 
Apsigynimo New Yorko Dist-1 
riktas paskyrė šeštadienį ir 
sekmadienį, 9 ir 10 d. gegu-: 
žės, rinkimui aukų kovai už iš- 1 
gelbėjimą 9 negrų jaunuolių iri 
5 Patersono audėjų nuo mir-, 
ties bausmės. Aukos bus ren-! 
karnos stuba nuo stubos. Kvie- i 
čia kiekvieną darbininką ir 
darbininkę pribūti į T.D.A. 
centrą, 799 Broadway, Rootn 
410, New Yorke ir gauti ten 
dėžutes aukų rinkimui. Dar- 
Darbininkų pareiga būti tenai 
ir parinkti aukų.

Jau nuskirta nužudymui 8 
negrai jaunuoliai liepos 10 
dieną; devintam gręsia tas 
pat. Jeigu mes laiku nesu- 
brusime, jie bus sudeginti 
elektros kedėje. Taipgi ne
kalti penki Patersono streikie- 
riai yra inkriminuoti, ir jiems 
taip pat grūmoja mirtis. Dau
gelis yra ir kitų didelių bylų, 
kur turime gelbėti savo klasės 
kovotojus.

Trukšmingi Automobilistai 
Būsią Baudžiami

Policijos valdyba atlaikė po
sėdį su New Yorko teatrų są
jungos vadais ir nusprendė 
bausti tuos automobilių valdy
tojus, kurie teatrų srityje be 
galo garsiai triūbija. Jie tvir
tina, kad tas kenkia teatrų 
bizniui, nes neduoda publikai 
ramumo ir erzina.

Užsidaro Italų Ligoninė 
Del Kovos su Fašistais

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

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

Pioneer Department 
Box 28, Station D

New York, N. Y.

1

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

“BALSAS
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

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

.80

.05
menesiams

SUSIRINKIMAI

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoky Cigarų
JONO ARBA

PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ

. IšDIRBYSTeS
Petras Naujokas c'ir a a iSavininkas 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 pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve 
Broadway,

Brooklyn, N. Y.
361

j

Telephone, Stagg 1-1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
• LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

>

REIKALAVIMAI
REIKALINGA suaugusi be vaikų 

moteriške, vietine ar iš toliau dirb
ti prie stubos, šeimynoje, kur nėra 
mažų vaikų, kambarys ir valgis, dei 
algos susitarsime, tinkama vieta mo
teriškei, mylinčiai ramų gyvenimą. 
Reikalinga šiek tiek anglų kalbos ir 
reikalinga rekomendacija. Šiuo rei
kalu galima tartis laiškais, per te
lefoną arba asmeniškai. Telefonu 
šaukite tarp 7:30 ir 9-nių vai. vaka
rais. Adresas: H. P. Anderson, 104- 
46—199th St., Hollis, L. L, N. Y.

(106-108)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Spinduliu Diagnozė 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

SO. BROOKLYN, N. Y.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
Icrikitynoma ir pasivažinėjimam^.

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio num. kaina

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

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

A.L.D.L.D. 147-tos kuopos susirin- į 
kimas bus sekmadienį,. 10 gegužės! 
(May), Hanover' Kliube, 738—5th !| 
Avė., 10-tą vai. ryte. Visi nariai 
ateikit, yra svarbių reikalų.

Sckr. J. Kazlauskas.
(107-108)

be

JONAS STOKES >
šiuomi pranešu savo kostume- 

. riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion ’ 
cey

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

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

St., kamp. 
St. stotis,

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Italų ligoninė, kuri randasi 
po num. 135 E. 59sth St., New i 
Yorke, užsidaro iš priežasties į>us penktadienį, 8 gegužės l
kovos su fašistais. Fašistai SU-. (May), po No. 54-07—69th Lane, 8- į 
manė užvaldyti ją. Įtraukta val- Yakare:. ,V1S1 pari.ai ateikit, į , , J J f . .. . yra svarbių reikalų aptarti,kovon daug organizacijų ir. Komitetas. 1
laikraščių. Dalykas atsidūrė (107-108) j
teisme. P. Bongiorno, ligoni-į—----- --—- --------------------- — i
nes prezidentas, įrodinėja,! DUHIaVHK! 
kad fašistinio laikraščio “Cor- 
riere d’America 
siūlė jam didelius pinigus, kad 

.tik užgrobus bei sunaikinus li
tą); į vyrų drabužių siuvėjų , paliuosavimą politinių kalinių, igoninę.
org.: Greenberg, S. Passikoff, į o ypatingai už išgelbėjimą nu-į ---------------------
Wm. Grubman, Papow, Zig į teistųjų mirtin devynių negrų KaH AnŠailflvfrK
Gross (trys bus renkami). į darbininkų Scottsbore, Alaba- į? naa i 
Rinkimų tvarkymo komitetas mos valstijoj, taipgi Paterso- rer Vienus lėtus

zatorius: Pinchevsky, 
gradsky, Fleiss (trys bus ren
kami) ; į skrybėlių siuvėjų or-! Parengimą reikia skaityti 
ganizatorius: Esther Mala-1 pavykusiu, nes žmonių dalyva- 
mud, Anna Cohen, Jennie Far- vo tiek, kiek galėjo sutilpti į 
ber, Mary Kaplan B. Altscho- svetainę. Prieš pabaigą pro- 
ler (trys bus renkami); į bal- gramos, kalbėjo drg. J. Siurba 
tinių siuvėjų org.: J. Levinson, angliškai, aiškindamas reikš- 
Franklin (du bus renkami) ; mę Tarptautinio Darbininkų 
į mezgimo darb. organizato-;Apsigynimo ir jo dabartines 
rius (dar niekas nenominuo- kovas, vedamas už visuotiną

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin-

(NOTARY FUBLIC)

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

Af O T. LAUKUS, Fonografas 
214 Bedford'Aveįį. Brooklyn 

TeljXjteenpoirit 9-7851 "■ 
įausta Studija nokliyrie.'' t. Ateikit Persitikrinti

♦ *« |‘ hS < • L it** " i. •. •

J

TEL., STAGG 2-0783

Ji LfStfAfe fe .

'■\4* x/

mmxrramjcn
NAUJA LIETUVIŠKA
MIUtfWRfl

(Levandawskas)redaktorius PARSIDUODA ice cream, stationery 1 
ir IrnnrlHn afnrnc <rorn i vmloi nria

C'.

galite ma-
Kiek liks nuo paties paren-

B. K.

Pereitą šeštadienį piktada-

Teisia Du Darbininku

KUNDROTO APTIEKA

JUUdrpldt ii akelbuns U pzlaltakli karts au alaak/MH.

nų tarpininkystę.

Januška.
(105-107)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

■

' H
.41

Rezįdencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-677G

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atlluosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyti su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikamn, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.......................................................... * 60e, per paltą (Be

Knndroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinį. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtines iių receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

bio šilko bosų. Vedimui tų

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
Lietuvis advokatas 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

'i >. 4 
■r*.*‘U-

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ ji
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žoiių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

akcinių. Būkite laiku, kitaip i bar du draugus dar nori įgrūs- bo pardavėjai per miesto 
neįeisite. ti j kalėjimą. tnrmninkvstA

MHHmm

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

Randa tik ją lietuvišką valgyklą po še
susideda iš: Francis Schwartz, į ne, N. J., penkių darbininkų, 
I. Dolin, Dave Turner, J. Nick- kurie laukia mirties nuspren- 
son, Demola, A. Muchnick, džio, sulig padaryto suokal- 
Esther Sklar.

Visi nominuotieji yra kvie-j kovų aukų surinkta $27.24. 
čiami būti unijos raštinėje ir 
matyti rinkimų tvarkymo ko- gimo, dar negalima pasakyti, 
irtiteto narius, tuojaus po jūsų nes nėra apskaitliuota_ viskas, 
darbo, ir pranešti, ar palaiko-1 
te savo kandidatūrą, ar ne. I

Debatai Tarp d. Fosterio 
ir A. J. Mustės

Ridgewoode Apvogė 
P. Zaborskį

M. Fishbein, gyvenantis po 
num. 383 Sumner Ave., Brook- 
lyne, jau ketvirtu kartu, yra 
sužeistas revolverio kulkomis 
į metus laiko. Policija sako, 
kad jis yra gengsteris. Dabar 
apšaudė po numeriu 100 Hum
boldt St., kur jis kišo pinigus 
į “laimėjimo” mašinas. Du 
vyrai atėjo ir suvarė jam ke
turias kulkas; paskui numetė 
revolverius ir paspruko.

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie j 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry . St., Newark, N. J. Telefo
nas: Market 2-3057.

į (106-117)
SKUBIAI IR PUSDYKIAI parsiduo
da trijų kambarių forničius. Ant 

vietos galima ir gyvent.
$25, visi parankumai, apartmentas 
Svainis. Kreipkitės pas dženitorką 
Zinkienę, 301 Hooper St., Apt. 1, 
prie Broadway, Apt. 1, Brooklyn, N. Į 
Y., bile kada. Mane pati 
tyt nedelioj pirm pietų.

Bus labai svarbūs debatai riai apiplėšė Petrą Zaborskį, 
tarp Komunistų Partijos vado kuris laiko drabužių valymo 
d. .W. Z: Fosterio, iš vienos i ir prosijimo dirbtuvėlę. At- 
pusės, ir A. J. Mustės, iš ant-lėmė $20 pinigais ir pabėgo, 
ros pusės. Mušte yra “sočia-! Ridgewoode apiplėšimai eina 
Ratuojantis” politikierius iš taip smarkiai, kaip ir visame 
vadinamo “kairiojo” sparno Brooklyne ir New Yorke.
Am. Darbo Federacijos. Gin
čai bus unijų klausimu, svar
biausiai apie taiktiką Darbo 
Unijų Vienybės Lygos. Šie de
batai įvyks sekmadienį, 10 d. 
gegužės, 2-rą vai. po' pietų, 
New Star* Casino, 107th St. ir 
Park Ave., New Yorke.

Visų darbininkų būtina pa
reiga yra dalyvauti ir išgirsti, 
kokie yra skirtumai tarp re
voliucinių unijų veikimo ir re-

Balandžio 25 d. Harleme 
įvyko darbininkų demonstra
cija protestui prieš mirtin ‘pa
smerkimą 8 negrų jaunuolių. 
Areštuota trys darbininkai. 
Dabar teisia du iš jų, draugus 
B. Paulių ir J. Tsernois. Po
licija bjauriai puolė demonst
rantus, mušė ir spardė, o da-

Republikonai Puola New 
Yorko Majorą Walker j

Republikonai mokyklų tary
boje išleido ilgą pareiškimą 
prieš New Yorko miesto majo
rą Walkerį. Jame keliama 
aikštėn daugelis jo darbelių. 
Kaltina,. kad jam vadovau
jant, nupirktas žemės plotas 
mokyklai, yra ant 8th Avė. ir | 
tarp 65th ir 66th' Sts., tam rei
kalui visai netinkamas, nes ap
linkui—gazo tankai, ir auto
mobilių garažai. Prie to už tą 
žemę užmokėta $240,604; gi 
tik keli metai atgal pardavė
jai jį nusipirko tik už $27,000. 
Kaip matyti, tai gerai uždir- 

po-

kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Bal vočių te, 
Josephine Tukiene. '

Savininkės

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTES 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 
' liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau

dokite proga. Būtinai stokite j mokyklą. 
Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla įrengta pagal paskutines ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

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

Mes

229

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

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

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Graenpoint O-2017-2360-8514




