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Nužudė
BERLYNAS. — Kuomet 

Berlyne pabrango rugiai ir

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XII iPruseika baigė savo ilgąjį 
raštą žodžiais: “Dabar ta žiau
rioji taktika, taktika, su niekuo 
nesiskaitanti, ima viršų. Su ja 
sutikti negaliu."

Tai taktika, kuri reikalauja 
ne kalbų, bet darbų, taktika ko
vos, streikų, demonstracijų. 
r/iesa, dabartinė Partijos takti
ka nesiskaito nė su“didelės gar
bės” asmenimis, tai taktika 
Partijos, o ne asmenų. Prusei
ka pasakė: “Su ja sutikti ne
galiu.” Tad—jau už Partijos 
sienų. Kitaip negalėjo būti.

KRISLAI
“Sutikti Negaliu.” 
Jie Niaujasi.
Hooverio Administracija. 
Vienybė—Bile Kaina. 
“Laisvės” Reikalai.

Rašo Sodietis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Iše^a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, TiV 
Retežius, o Išlaimėsit* 
Pasaulį!

Relisįms Fanatikas “^MAŠININIAIS ŠAUTUVAIS, TANK0M1S O”“*"
Visą Šeimyną ir Save > > j nwmnm Kov°la uz Duoirosi IR MILICIJA MALŠINA MAINIER1US Nupiginimą

BLUE MOUNTAIN, Miss. n.P . . v r. , n i* • i ,v V d - •
-Farmerys A. w. Carter, Pilietinis Karas Ema tarpe Darbmmkų is Vienos ruses ir

Kompanijos Ginkluotų Jėgų—iš Kilos; Senoji Mainierių duona, tai prasidėjo darbi-Į 
Unija Sutinka, kad Šaudytų Mainierius Darbininkus

SOVIETU SĄJUNGA PRIĖMĖ NAUJĄ 
10-ties M. ELEKTRIZACIJOS PLANĄ

“Sandara” ir “Vienybė” jau 
niaujasi. Mūšiai prasideda S. 
L.A. laukuose. Mat, rinkimai 
jau vėl tuojau prasidės. Melio
nas dar gal nevisai sunaikintas, 
yra ko peštis.

Principinių skirtumų jie ne
turi, tautinis kromelis jau la
bai menkas, tai ir reikalinga 
vanotis vieni kitus už SLA. val
dymą. Bolševikų pavojus, jie 
jaučia, lig kad ir praėjo, tai da
bar gera proga išsidalinti vie
tas. Na, o visi jų nori. Nu- 
bankrutavusių tautiečių yra ga
na daug, o tų vietų mažai. Ot, 
tai ir eina “faitas.”

religiniai girtas žmogus, už
mušė savo dvi mergaites, 
pačią, įnamį ir pats save.

Pasirodė, kad tas žmogus 
buy o religinis fanatikas, ji
sai išžudė visą savo šeimy
ną ir, pagaliaus, pats save 
nusižudė. Tai ve kur veda 
religija. O daug yra žmo
nių, kurie tiki, kad religija 
apsaugoja nuo žmogžudys
čių.

Sovietų Sąjunga
Didžiausia Kviečią

Gamintoja Pasaulyj
Prezidentas Hooveris sekan

čios savaitės galą praleis Rapi- 
dan kempėje. Bet kokiais tiks
lais jam reikalinga ten tas lai
kas leisti? Be tikslo preziden
tas juk negali laiką leisti. Ji
sai ten laikys konferenciją su 
militarizmo ekspertais ir disku-, 
suos šalies gynimo klausimą. 
Nuo ko?

Pašaipai vienas Hooverio opo
nentas pasakė, kad Jungtinės 
Valstijos turi smarkiai varyti 
ginklavimosi darbą,, -kitaip, tai 
Amerikos vardas mažai reikš, 
“nusiginklavimo konferencijoj” 
1935 metais.

Prie to, valstybės iždas jau 
siekia bilioną dol. deficito. Dar
bininkai badauja, o Hooverio 
administracija leidžia pinigus i 
karo reikalams.

WASHINGTON, D. C. — 
Čia pripažinta, kad Sovietų 
Sąjunga jau tampa didžiau
sia šalis kviečių auginime 
pasaulyje. Nėra kitos ša
lies, kuri daugiau arba tiek 

’pagamintų kviečių, kaip 
kad Sovietų Sąjunga.

Pereitais metais Sovietų 
Sąjunga pagamino kviečių 
1,097,000,000 bušelių. Tai 
daugiau, negu Jungtinės 
Valstijos 246,000,000 buše
lių. Senoji Rusija dar 1913 
metais buvo iškilusi kviečių 
gaminime iki 1,028,000,000 
bušelių. Tik tais vienais 
metais senoji carinė Rusija
buvo pakilusi kviečiu gami- vxi •••17’ ir •
nime bet pereitų metų kvie-iyar§J0 fetaClp Kaf® ^616^1131 
1913 mS.didesnis’hegu! Rengiasi Organizuoti Trečią Partiją

Todėl pasaulio valstybės 
taip daug kalba apie Sovie
tų Sąjungos “<

HARLAN.—Jau daugiau 
žinių turime apie tikrąjį ka
rą tarpe Kentucky valstijos 
mainierių darbininkų ir po- 
cijos, milicijos ir visų kitų 
juodųjų kapitalizmo jėgų.

Valstijos guberhatorius, 
sutinkant United' Mine 
Workers unijai, pasiuntė 
350 milicijos, kad šaudytų 
kovojančių darbininkų mai
nierių pasipriešinimą. Mili
cija yra apsiginklavusi ma
šininiais šautuvais, lanko
mis, revolveriais ir kitais 
įrankiais.

Kaltina Komunistus Už 
Mainierių Sukilimą

Gubernatorius Flem Samp
son pereitam trečiadieny 
pareiškė, kad, girdi, “visas 
sukilimas yra komunistų 
darbas, kurie yra ne šioj 
valstijoj. Jie naudojasi mai- 
nieriii nepasitenkinimu esa
mose sąlygose,”

Bet nepaisant to, Harlan 
paviet.,Harlan Gąs kasyklos 
200 darbininkų išėjo strėi- 
kan, protestuodami prieš 
persekiojimus ir reikalauda
mi, kad būtų atgal priimti

ninku bruzdėjimas. Komu
nistų Partija reikalavo 
Reichstago prezidento, (so
cialdemokrato), kad jisai 
sušauktų Reichstago posėdį, 

vimą prieš algų numušimą pe į0 reikalavo, kad būtu

tie darbininkai, kurie tapo 
iš darbo paleisti už agita-

Bėgiu Dešimties Metų Sovietų Sąjunga Pralenks Amerikos 
Jungtines Valstijas Elektrifikacijoj; Lenino Pradėtas Dar
bas, kad Sovietų Sąjunga Būtų Elektriniai Pramonizuota, 
Jau Užbaigtas

MASKVA.— Bėgiu seka
mų dešimties metų Sovietų

n blogas sąlygas. , įvesta 40 valandų darbo sa-1 s - išvystys elektros
Šioj apielinkėj mainierių: vaite, kad darbininkai gau-1 - 

dirba apie 20,000. Mainie-• tų pilnų atlyginimą už su- 
riai streikuoja už teisę gy- 4........
venti. Senai jau dirba tik 
po 2-3 dienas į savaitę. Bo
sai dar pasikėsino numušti 
algas, tokiu būdu pasidarė 
visai negalima palaikyti gy
vybę.

Black Mountain Coal 
Kompaniją* valdo Peabody 
Kompanija m. valstijoj, ku-,Veikimas Paiiuosavo 
ri pasižymėjus papirkinėji- DfaWTa ffloore

trumpintą darbo savaitę.'
Vokietijos Komun. Parti

ja reikalavo Reichstago, 
kad bedarbiams pašelpa ne
būtų sulaikyta ir maistui 
reikalingiausi produktai bū
tų nupiginti.

Masinis Darbininkų

Pereitas elektrizaęijos 
planas buvo 1,750,000, su 30 
stočių. Kaikuriose žemdir
bystės vietose buvo šiek tiek 
nedateklių.
Didelis Kilimas ir Kitose 

Srityse
Draugas Lomovas pareiš

kė inžinierių konferencijai, 
kad bėgiu sekamų penkių 
metų Sovietų Sąjunga pra
lenks Jungtines Valstijas ir 
kitais produktais. Jisai sa
ko, kad bus pagaminta 150,- 
000.000 tonu aliejaus; 450,- 

60,000,006

jėgą iki 60,000,000 arba — 
70,000,000 kilowatu. Taip 
pareiškė G. Lomovas, pre
zidentas komisijos, kuri pri
ruošė Notiją Dešimties Me
tų Elektrifikacijos Planą. 
Naujas planas bus pradėtas 
pačioj pradžioj sekamų me
tų.

Pirmasis, dar Lenino su
manytas, dešimties metų 
elektrizacijos planas jau
veik visai užbaigtas, pasiek- 000,000 anglies; 
ta pasibrėžtas tikslas, pa- į tonu geležies, 
siekta tas daugis kilowatu, 
kaip kad buvo planuota. Su 
šiuo planu Sovietų Sąjunga 
pralenks ir Amerikos Jung
tines Valstijas elektros jėgų 
didume.

Pruseika daug kalba už vie
nybę. Bet kas nenori vieny
bės? Skirtumas tik tame, kad 
mes norime vienybės komunisti
nės, komunistiniu principu pa
grįstos vienybės, po Partijos va
dovybe.

Pruseika nori vienybės bile 
kaina—vienybės gerų draugų, 
o ne principinės. Tokia vieny
bė nėra komunistinė. Jei mes 
priimame vienybę be Komunis
tų Partijos, tai tada galima vie
nytis su bile kuom. Taip vie
nydamiesi mes galime turėti 
daug draugų, bet netenkame Ko
munistų Partijos. Tada nėra 
kam nė vienytis. Komunistai 
tokią vienybę atmeta. Vienybė, 
bendras frontas komunistiniam 
judėjimui.

Jau oras atšilo. Pradėsime

mu senosios unijos vadų. Ji- ‘ _____
nai kiek laiko atgal papirko -- - .........
U. M. W. unijos prezidentą Hko7 Ikrbininku
Farringtoną uz 2o,000 dol. portlande> 01?e 13 darbi? 

ninku buvo areštuota re
miantis kriminaliu-sindika- 
listiniu įstatymu.

Laike teismo darbininkai 
suruošė didelę demonstraci
ją, ir reikalavo, kad tie dar-, - - 
bininkai būtų paleisti. Teis- Sveikina Karalių Jurgį V 
mas įvyko 5 dieną gegužės.
Visi valstijos šnipai ir agen- ■ 
tai buvo sumobilizuoti, kad ' LONDONAS. — Šiomis 
įrodžius darbininkų “‘kai- dienomis suėjo Anglijos ka
tę.” Areštai įvyko tik po raliui, Jurgiui penktam, 21 
užpuolimui ant Komunistų metai karaliavimo.

I Partijos raštinės šioj valsti- liūs Jurgis užėmė Anglijos 
Ijoj ir kuomet Fish komisija sostą 1910 metais. Socialis- 
'darė inkvizitoriškųs tyrinę- tinė valdžia gerai sugyvena 
Ijimus pereitą rudenį.

Farringtoną už 25,000 dol 
Piliečių Karas

Alkani mainieriai užpuo
lė kompanijos krautuvę ir 
patys pasiėmė maisto. Kom
panijos sargai užpuldinėja 
mainierių namus ir degina. 
Keletas darbininkų >jau už
mušta ir 16 mainierių namų 
sudeginta. Tai tokios kla
sių kovos žinios.

ATLANTIC CITY, N. J. Greenas, Veteranų organi- 
dumpingą.” —Amerikos Darbo Federa- zacija dabar yra Amerikos 

Greitu laiku jinai pralenks cija ir Karo Veteranų orga- fašizmo gaivalai, kurie dar 
senąjį pasaulį visame ūkyj, nizacija rengia planus or- nebuvo susijungę į vieną or- 
nes jai lemta kilti, Sovietų Į ganizavimui naujos parti-1 ganizuotą kūną. Dabar jie 
Sąjunga dar tik jaunutė, jos įjos. Darbininkų pardavikas, į bando organizuotis prieš
kilimas, gyvenimo žiedas | griežtas reakcionierius, M., darbininkus, 
dar tik prasideda, o senojo 
svieto tvarka jau atgyvena 
£avo dienas.

Darbininkai Patys
Bėga iš Amerikos

WASHINGTON. — Imi- 
gracijos komisionierius,

Woll, kalbėjo už Darbo Fe
deraciją, o J. V. armijos ge: 
nerolas John J. Hartnet, at
stovavo pasaulinio karo ve
teranų organizaciją.

Veteranų organizacija yra 
patriotinė, militarinė orga- j
nizacija, kuri griežtai prie- Chinijos Buržuazija Pradė- 
šinga darbininkų judėjimui. 
Ta organizacija sveikino i 
Fish Komitetą, kuomet ta-Į 
sai komitetas “tyrinėjo” k_

Darbininkai turi atmušti 
tą fašistų kilimą. Reika
linga darbininkams dėtis 
prie revoliucinių organizaci
jų, kurios kovoja už darbi
ninkų reikalus.

Moore buvo trečias iš try- “Šios skaitlinės skamba 
fantastiškai,” Lomovas pa
reiškė, “bet jos pasirodys ti
krenybe. Mes “burtiškai” 
žengiame pirmyn ne žo
džiais,, bet darbais.”

•/

Anglijos “Socialistai” Patersono Penkių Draugų 
Teismas Atidėtas

Kara-

Philadelphijos LD.S.A.
Kuopos už K. Partiją

. . graClJOS KUIIllblUIllci lito,
pikmkuoti. Laikas jau pagalvo- jjarry ę. Hull, paskelbė

’ įdomių žinių apie imigraci
ją Amerikon. Ši “aukso” munistų judėjimą Ameri-

ti ir apie “Laisvės” -piknikus. 
Draugai turėtų parašyti apie 
piknikus, kur jie bus rengia-! 
mi “Laisvės” naudai, kur ma
noma rengt? y

“Laisvė” aukų neprašo, bet 
rūpintis jos reikalu ] ‘ 
yra geriau. Gal būt kai kurie 
žmonės lauks .“Laisvės” ban
kroto, sabotažuos ją. Tad pik-

PASSAIC, N. J,—Pater- 
šono penkių draugų teis
mas, kurie nekaltai areštuo
ti, turėjo įvykti ketvirtadie
nį, gegužės 7 dieną, bet tei
sėjas atidėjo jų teismo rei
kalą tolimesniam laikui.

Kaltinamųjų advokatai 
pareiškė,> kad jie pasirengę 
įteikti teismui reikalavimus, 
kad visi penki draugai būtų 
paliuosuoti po kaucija. Tuo 
laiku, kada turėjo įvykti 
teismas, susirinko daug dar- 
binįnkų prie teismo užpro
testuoti prieš tą suokalbį.

su karalium Jurgiu. MacDo- 
naldo valdžia visuose šalies 
kraštuose paleido oran po 
21 šūvį jo sveikinimui.

Todėl ta pati valdžia ne
reikalauja net nuvertimo 
monarchijos ir įkūrimo res
publikos. Tai ir “darbinin
kų” valdžia!—Sveikina ka
ralių, monarchą, bet neigia 
visais būdais darbininkų 
klasės reikalus.

Gavome pranešimą,^ kad 
sveikinimas ir taipgi priim- 
LDSA 80 ko., So. Phil£del- 
phijoje, už Komunistų Par
tiją pasisakė 9 draugės, 
prieš—4. Išrinkta delegatė 
į “Vilnies” suvažiavimą. 
Nutarta kartu pasiųsti pa
sveikinimas ir taipgi priim
ta protesto rezoliucija 9 ne
grų jaunuolių klausimu. 
Reikalaujama jų paliuosavi- 
mo.

Susirinkimas įvyko ir L. 
D.S.A. 11 kuopos; tai didelė 
kuopa. Prisirašė 10 naujų 
narių, išrinkta delegatė į 
“Vilnies” suvažiavimą. Nu
tarta pasiųsti pasveikinimas 
“V.” suvažiavimui su auka 
($5.00). Padaryta ir dau-‘ 
gelis kitų gerų tarimų. Už 
Komunistų Partiją pasisakė 
25 draugės, prieš 8.

Tai didmiestis Phila. eina 
su K. P. Nesenai ten pavy
ko visais atžvilgiais d. A. 
Bimbos prakalbos. Paskiau. 
ALDLD. 10 kuopa didelėje 
dižiumoje pasisakė už K. P.

Plačiau bus aprašyta ko
respondencijoje.

Rinkite Aukų Scottsboro 
ir Patersono Kaliniams

Vasarinė Sėja Jau Prasidėjo 
Pavolgės “Vokiečių 
Respublikoj”

New Yorko distrikte 
Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimas paskelbė aukų 
rinkliavą šeštadienį ir 
sekmadienį, gegužės 9 ir 
W dienomis. Šis aukų 
rinkimas yra gynimui 
Scottsboro ir Patersono 
kalinių, jų bylos vedi
mui. Aukas reikia rinkti 
einant stuba nuo stu- 
bos. Sekamose stotyse 
galima gauti visi nurody
mai ir medžiaga aukų 
rinkimui New Yorke:

27 East 4th St.; 799

jo Savo Suvažiavimą
SHANGHAJUS.— Chini-

Ro_!j°s buržuazija pradeda sa
vo taip vadinama “liaudies 

” — suvažiavimą.
Suvažiavimui vadovauja 

jFsai'skeibia'kaTa c.hiang Kai-shekas, buržua-

šalis taip pagarsėjo, kad t ko j. Ponas Woll yra Ameri- kongresą 
darbininkai čia neturi nė į kos fašistinio judėjimo' ša- ^uyaziavi
darbo, nė pragyvenimo, tai

pirmiau, pradėjo apleisti šalį.
Triivin — • j ‘i i______Bėgiu tik kovo mėnesio 

1,100 daugiau apleido Ame- 
nikų jos naudai turi būt šiemet n^?U e įvažiavo, 
dar daugiau, negu kada pirma. -

lininkas.
Sovietų Sąjungai.

Tai toks elementas dabar 
susikalbėjo tvėrimui naujos

zinės respublikos preziden-

Šiame suvažiavime, kuris
partijos. Woll praneša, kad įvyksta Nankinge, yrą^su- 
tos partijos tikslas būsiąs j važiavusi ^Chimjos ^burzua- 

Kolonijų draugai turėtų pasi-j Jungtines Valstijas 13,810. įtik kovoti 
rūpinti, kad ir tose vietose, kur 
pirma nebuvo “Laisvei” rengia
ma parengimai, būtų surengta 
piknikas ar kitoks parengimas.

Laike trijų mėnesių apleido * . • -w -r i • • • -4 *

i

ANTWERPAS — Policija 
įsiveržė į Komunistų Parti
jos raštinę ir, padarydama 
daug nuostolių, paėmė be
darbių literatūrą ir kitokią 
medžiagą.

Taip pat darė kratą visa
me kambaryj. Tai ženklai 
reakcijos šėlimo ir darbinin
kų kairėjimo.

Įvažiavo tik 10,815. Galima 
pažymėti, kad iš tų, kurie 
įvažiavo, tik maža dalis pa
reiškė noro apsigyventi il
gam laikui.

Per tą patį periodą 1929 
metais įvažiavo 33,638; o 
šiais metais—16,344. Dau
giausia į Ameriką važiuo
davo darbininkai, tikėdami 
rasti čia geresnį gyvenimą. 
Bet dabar jau to “gerbūvio” 
neranda. Amerika paliko 
tik skurdo, vargo ir bado 
šalis darbininkų klasei.

1 už pakeitimą 
Volstead akto. Ta partija 
reikalaus, kad būtų grąžin
ta seni laikai, būtų daroma 
ir pardavinėjama geras 
alus.
Nauja Partija Kovos Prieš 

Darbininkų Judėjimą
Ta trečioji partija, tai 

bus partija, kuri kovos 
prieš kiekvieną radikalį 
darbininkų pasijudininjtą. 
Tai jau nusako dabar jqs 
ateitį, nes tokie “darbinin
kų” vadai, kaip Wollas,

zija, bet čia nėra darbinin
kų atstovų, nėra komunis
tų.

Dabartiniu laiku, kuomet 
susirenka buržuazija^ į savo 
suvažiavimą, Chinija yra 
pasidalinusi į tris karo 
frontus. Pietinė Chinijos 
dalis kariauja prieš Chiang 
Kai-sheko valdžią. Kitose 
Chinijos dalyse eina revo
liucinės kovos, už steigimą 
Sovietų Valdžios. Ten dar
bininkai kaujasi prieš sve
timus ir savus imperialis
tus.

N. J. VALSTIJOJ RINKIMAI
PASSAIC, N. J.—Komunis

tų Partija rengia prakalbas 
firtkimų klausimu subatoj, 8 
vai. vakare, Ranter’s Audito
rium svetainėje. Visi būkite.

KwH ■i

SOVIETŲ SĄJUNGA. — 
Pavasarinė javų sėja jau 
prasidėjo taip vadinamoj 
Volgos Vokiečių Respubli
koj. Oras labai tinkamas. 
Čia sovietinis ūkis yra 88 
nuoš. kolektyvizuotas. Tad 
darbui yra gera mašinerija 

.—traktoriai ir kiti reikalin
gi įrankiai.

Šiemet šis ūkis praplės 
savo dydį 30 nuoš. Ūkis su
organizuotas iš biednųjų 
ūkininkų, kurie pirma skur
do išsisklaidę į mažus kam- 
pininkėlius.

PARYŽIUS. — Francija lau
kia rinkimų. Visi buržuazijos 
politikieriai dabar jau sujudę.

Užsienio ministeris Briandas 
buvo po apsauga 1,000 polici
jos, kuomet parlamente jisai 
debatavo su savo oponentais už
sienio klausimą.

Franci jos politikoj dabar vy
rauja Austrijos — Vokietijos 
sutartis muitų klausime.

Broadwav, Room 410; 64; 
Wr 22nd St.; 350 E. 81st 
St.; 353 Lenox Ave.; 560 
Prospect Ave.; 14000 Bos- 
Ton Road; 2700 Bronx 
Park East; Brooklyn©: 
61 Graham Ave.; 136 15th 
St.; 122 Osborn St.; 118 
Bristol St.; 534 Vermont 
St.: 140 Neptune Aveį 
Brighton Beach. Rinkėjai 
turi ateiti 9 vai. ryte.
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Intered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
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UETUVIĮJ KOMUNISTŲ KONFERENCI 
JA! AMERIKOJE

Katalikiškoj Fašistinėj 
Lietuvoj

Lietuvos klerikalų orga
nas “Rytas” balandžio 22 d. 
laidoj rašo:

Visi pastebime : 
kad nūdieniniam 
derniškajam” gyv 
kas yra negero, 
ri būti atitaisyta, 
pas mus žmogus žmogaus ne
bijo? Argi iš gobšumo ,pavy? 
do, neapykantos ir keršto vie
ni kitiems visokeriopų duobių 
nekasame? Ar daugelį ką ne
dirbtinis džiaugsmas tedžiugi- 
na? , ; ■ :
Tai taip žydi brolybė ir

ir jaučiame, 
mūsų “mo- 

zen i me kaž- 
kažkas tu- 

Argi
Šis ką tik atsiųstas Lietuvos Komunistų Partijos Centro 

Komiteto sveikinimas buvo taikomas konferencijai rytinių 
valstijų lietuvių komunistų. Nors jis pačiai konferencijai 
pavėlavo, bet vertes neprarado, kaipo išsireiškimas Lietu
vos komunistų talkos kovoj prieš pruseikinius—butkinius 
oportunistus Amerikoj. Be tp, šis sveikinimas atėjo lai
ku kitai, vakarinių valstijų lietuvių komunistų konferen
cijai, dabar įvykstančiai Chicago;.

“L.” Red.
Draugai ir Draugės!

Lietuvos Komunistų Partijos vardu siunčiam sveikinimą i . . _
Amerikos lietuvių komunistų konferencijai ir linkim sekmin- _ meile katalikiškoj
gai užbaigt savo darbą. fašistinėj Lietuvoj. Patys

Su ekonominio krizio augimu Amerikoj ir to krizio sunkė- į dievo agentai prisipažįsta, 
nybių nuvertimu ant darbo masių sprando, neišvengiamai di-'kad ėdasi tarp savęs, vieni 
............................   " ............ kitiems kasa duobes.

O kaip su darbininkais? 
Visokie parazitai, pradedant 
fašistiniais valdonais ir bai-l 
giant “dūšių ganytojais,” i 
visi jie spaudžia, skriau
džia, išnaudoja- darbo žmo
nes.

Lietuvos darbo ’žmonės
I susilauks laimingesnio gy
venimo, kuomet7 nuvers bur-

dėja klasiniai prieštaravimai, ir vis didesnės darbininkų ma
sės įsitraukia į kovą. Tai reikalauja iš Amerikos Komunistų 
Partijos tampresnio susirišimo su darbo masėmis ir geresnio 
pastatymo vadovavimo tai kovai. Komunistų Partija privalo 
rodyt vis daugiau aktingumo savo darbe. Oportunistai gi iš
sigando naujų uždavinių, kuriuos privalo pildyt kiekvienas 
komunistas. Jie bijo kovos aštrėjimo ir darbp masių radika- 
lizacijos. Jie stengiasi būt nuošalyj nuo tos kovos, todėl jie 
suinteresuoti visą Partiją traukt nuo tiesioginio jos uždavinio. 
Tokio oportunistinio elemento, kaip paskutiniai įvykiai paro- i 
dė, ypatingai t “Vilnies” ir “Laisvės” klausime, yra nemažai 1 
ir lietuvių komunistų eilėse.

fašistinėj Lietuvoj. Patys

turėtų rašyti. Grigaitis sa
ko:

Turbūt, jeigu revoliucionie
riai butų padarę Alfonsui ha- 
ri-kiri, o jo valdininkus butų 
pakorę po sausa šaka arba 
bent sukišę į kalėjimus (tik 
kažin, ar būtų jiems ištekę 
vietos kalėjimuose?), tai tuo
met, “Darbo” supratimu, butų 
buvę “all right.” Jam, matyt, 
neateina į galvą mintis, kad 
šitoks “apsidirbimas” sul se
nojo režimo atstovais butų iš- 

' šaukęs pilietinį karą ir krau
jo pralicji7ną Ispanijoj; o gal 
jam rodosi, kad bė kraujo pra
liejimo negali būti “tikros” 
revoliucijos? ’ ■ • -
Gavęs tokią lekciją apie 

“tikrą revoliuciją” nuo lie* 
tuviškų socialfašistų vado, 
renegatas Jankauskas da
bar žinos, jog tikros revo
liucijos, tokios revoliucijos, 
kurias socialfašistai užgiria, 
gali įvykti ir be kraujo pra
liejimo, ir aišku, toliaus 

i vengs nesmagių socialfašis- 
tams klaidų, nežiūrint, ko
kiuos “nonsensus” nerašys.

tų .vadai su popiežium skai
tosi; kol jis jiems tarnauja, 
kol jisl pritaria jų kruvinai 
politikai. Popiežius iki šiol 
pilniausia rėmė ir remia 
kruviną fašistinę diktatūrą 
Italijoj prieš darbininkus ir 
del to fašistų vadai su juo 
palaiko gerus santikius.

Deki Sklokos Gundymų 
Reikalauti Ekstra “L.” 
Šėrininkų Suvažiavimo

Lietuviški oportunistai su Pruseika priešakyj, kad atitrauk- zuazinę tvarką ir Įsteigs sa- 
ti lietuvių komunistus, o su jais kartu ir revoliucinius lietuvius vo darbininkišką tvarką.

Popiežius ir Fašistai
Kunigų organas “Drau

gas” gegužės 7 d. laidoj ra

Drūčiai Užgina Lietuvių Komunistų . 
Konferencijos ir Centro Biuro Lini ją 
Keturioliktas A. L D. L. D. Apskritys

* »

.Skloka siuntinėja rezoliu
cijas, visur ir visaip kurstą j 
“Laisvės” i’

Apskričio Konferencija taip pat Ragina “Vilnies” šerininkus 
Išlaikyti Tą Dienraštį Rankose Revoliucinių Darbininkų; 
Priėmė Rezoliuciją ir Skyrė $10 Gynimui 9-nių Negrų Dar
bininkų; Abelnas Judėjimas Atgyja. 
SCHENECTADY, N. Y.—

3 d. gegužės čia įvyko A.L.D.
L.D. 14-to Apskričio konferen
cija. Atstovai pribuvo iš visų 
kolonijų, kur tik randasi mūsų 
kuopų.
klauso 6 kuopos.

Reikia pasakyti, kad nėra ’ ritys

mos valstijoj ir paaukota $10 
jų apgynimo fondan.

Svarstyta apie Rochester!© 
A.L.D.L.D. kuopos nepriklau
symą prie Apskričio. Nutarta

Prie Apskričio pri-į kreiptis į kuopą, reikalaujant 
įtinkamo pasiaiškinimo. Apsk- 

i nutarė vasaros metu
.... - ? jto blogo, jog neturėtų kiek ir rengti išvažiavimą su pietauk

sėrihinkus reikaA|gero savyje.. Taip ir šios peš- nes tokis išvažiavimas mums 
lauti naujo “Ląiąvę^” įčįėi’i-\įy;nės tarp lietuvių darbininkų i visada geriausiai pavyksta, 
ninku suvažiavimo. Sklokos nėša tam tikrą naudą tuom j Konferencijai pasibaigus, 
vadai" kiek laiko at£al SU- žvilgsniu, kad be galo visus; vietinės draugės moterys visus 
šaukė’susirinkimą Brookly-1 suinteresavo ir paskatino prie j svečius pakvietė prie pietų, 

. ... <. įveikimo ir ‘svarstymo Įvairių,kas padare į juos gerą Įspūdį.
ne n ten priėmė lezoiiuciją, j<jausiinų> liečiančių darbiniu-1 Mūsų apielinkės darbininki- 
reikalaujančią, kad būtų su- judėjimą. Į ja buvo biskį atšalusi nuo vei-

Konferencija svarstė visą ei- kimo, bet dabartinis kapitaliz- 
lę svarbių klausimų, ir visi da- mo krizis pradeda išjudinti vi- 
lyviai pasiryžusiai diskusavo sus sąmoningesnius darbinin- 
juos. b"“ r

Mūsų Apskritys susideda iš Pastaraisiais 
mažų kolonijų ir kuopos silp- mus bedarbė ypač smarkiai 

bet susitelku- padidėjo. O miesto šelpimo 
atlieka nema-Į skyriai liko uždaryti. Net ir 

amerikonų patriotinių darbi
ninkų nepasitenkinimas žy
miai pasireiškia.

Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jimas ir pas mus įvyko. Mūsų 

Iš- miestas yra valdomas vienos
' rankos, būtent General Elect- ,

žvilgsniu, kad be galo visus; vietinės draugės moterys visus

ne ir ten priėmė rezoliuciją,

darbininkus nuo bendro Partijos darbo ir nuo vis aštrėjančios 
kovos, stato sau tikslą užskleist lietuvius komunistus ir revoliu
cinius lietuvius darbininkus “lietuviškose respublikose”, stato 
sau tikslą paliuosuot juos nuo visos Partijos kontrolės.

Jų nuomone, ir “Laisvė” su “Vilnim” turi būt paliuosuotos 
nuo Partijos kontrolės. Bet, kąip ir visi oportunistai, jie ne
drįso iš karto išstot prieš Komunistų Partiją ir prieš Komin- 
terną. Jie kokųsą prieš Amerikos Komunistų Partiją ir prieš 
Kominterną pridengė kova prieš pavienius Partijos narius. 
Dešinieji stengy^'paliuosuot nuo vadovavimo tuos draugus, 
kurie lietuvių komunistų eilėse eina prie vykdymo Komunistų 
Partijos linijos ir kovoja su oportunizmu. Dešiniųjų kovos 
/logika greit parode tikrus lietuviškų oportunistų tikslus. Po 

/nepasisekimų “Laisvės” bendrovės suvažiavime, Pruseika ima
si organizuot "deši’iYflJjų frakciją, ir tame darbe susiblokuoja 
su Komunistų Partijos renegatais (Butkum ir kitais) ir su an- 
tipartiniu nepartiniu elementu.

Frakcinis Pruseikos veikimas, jo atsisakymas pasiduot Ko- 
minterno disciplinai, priėmimas ir talpinimas “Vilnyj” anti- 
partinio dokumento (“Vilnies” bendrovės valdybos daugu
mos pareiškimo)—tai tik neišvengiamos pasekmės bendro de
šiniųjų nusistatymo prieš Komunistų Partiją ir prieš Komin
terną.

Su dešiniaisiais lietuvių komunistų eilėse, kurie aiškiai pa
sireiškė, kaip lietuviškos buržuazijos agentūra Komunistų Par
tijos viduje, turi būt vedama negailestinga kova. Dešiniųjų 
mokslas ir darbai turi būt iškelti viešumon, kaipo mokslas, 
slenkantis į socialfašizmo pusę. Jokio kompromiso negali 
būt su dešiniaisiai. Dešinieji privalo arba pasiduot Komin- 
terno tarimams, žodžiu, pilnai kapituliuot prieš Komunistų 
Partiją, arba jiems nebeliks vietos Komunistų Partijos eilėse. 
Kas eina prieš Kominterną, tas negali pasilikt Komunistų Par
tijoj. Kaip lygiai tur būt vedama negailestinga kova ir su 
visokiais svyrūnėliais, su taikstymosi šalininkais; jie kliudo ko
vai su dešiniaisiais ir faMinai padeda dešiniesiems stiprėt jų 
žalingame darbe.

Tikra kova su dešiniaisiais negal pasitenkint vien dešiniųjų 
darbų ir mokslo kėlimu aikštėn. Būtinai reikia tampriau su- 
sirišt su visu Partijos darbu, aktingiau dalyvaut visos Parti
jos darbe. Kartu reikia tampriau susirišt su lietuviais dar
bininkais, aktyviai dalyvaujant klasinėj kovoj, tą lietuvių dar
bininkų kovą tampriau rišt su bendra Amerikos darbininkų 
kova, vis platesnes lietuvių darbininkų mases traukt į bendrą 
Amerikos darbininkų kovą. Visas tas darbas privalo eit prie 
visos Amerikos Komunistų Partijos vadovavimo. Aktingai da
lyvaujančius kasdieninėj kovoj, labiau revoliucinius darbinin-į 
kus; įtraukt į Komunistų Partiją ir jais pirmoj eilėj' remtis vi-’ 

. same savo darbe lietuvių darb. masėse., Be atnaujinimo lie
tuviu komunistų, sąstato Amerikos Komunistų Partijoj, be pa
pildymo lietuvių komunistų eilių naujais revoliuciniais darbi
ninkais, be tampresnio susirišimo su visos Partijos darbu, ne
galės gerai eit lietuvių komunistų darbas.

Mūsų linkėjimas Amerikos lietuvių komunistų konferenci
jai ir visiems Amerikos lietuviams komunistams--eit augščiau 

į minėtais keliais kartu su Amerikos Komunistų Partija ir Ko
munistų Internacionalu. O tie dešinieji su Pruseika priešakyj, 
kurie nekapituliuos prieš Komunistų Partiją ir prieš Komin- 
tenią ir toliaus tęs savo kovą, neišvengiamai nusiris į social- 
fašiĮmo pelkes, kaip jau ne vienas einantis jų keliais nusirito.
Draugai ir Draugės!

šiame mūsų laiške mūsų pareiga paliest ir tuos nenorma- 
’ liūs,.santikius, kurie paskutiniu metu buvo susidarę tarp Lie
tuvos Komunistų Ęartijos ir Amerikos lietuvių komunistų va
dovybės. Kada paaiškėjo, kad Amerikos lietuvių komunistų 
eilėse yra smarkiai įsigalėję dešinieji ir kiti oportunistai, 
mea negalėjome tylėt. Mūsų pareiga buvo kelt aikštėn de- 
šiniįjų darbą, rodyt jų veikimo žalingumą. Mes ne vieną kar- 

. tą lįūsų spaudoj išstojom prieš įvairias klaidas Amerikos ko- 
| munis tų eilėse, ypatingai prieš dešiniąsias klaidas. Mes sten- 

ta kritika ištaisyt tas klaidas, kad jos daugiau nebeat- 
sikąrtotų. Kartu mes kovojom ypatingai su dešiniaisiais irI.

Mokina Savo Frenlą
Pas socialfašistus nuva

žiavęs A. Jankauskas Amal- 
gameitų unijos “Darbe” pri
rašė visokių nesąmonių apie 
Ispanijos buržuazinę revo
liuciją. Iš jo rašto tikras 
“chop-suey.” : 1 1

Savo mokiniu labai susi
rūpino socialfašistas Gri
gaitis, ir per “Naujienas” 
duoda jam lekciją, kaip pas 
socialfašistus nuvažiavęs jis 
__ L-------- --------------------- -

so
Jei Italijos fašistų partija 

nori būti ir pasilikti katalikiš
ka, ji turi klausyti Bažnyčios 
ir jos Galvos.

Taip pareiškė Šventasis Tė
vas Pijus XI.
Iš to atrodo, jog popiežius 

nori patapti diktatorium 
Mussolinio ir jo fašistinės 
partijos. Žinoma, popiežius 
gali daryti tam’tikrą spau
dimą ant Italijos fašistų va
dų, kad gaūtį: d.'adgiau kon
cesijų kunigams, bet jis ne
pataps fašistų galva. Fašiš-

žmonės, kaip
Partijai, irgi

pridengdavo

šauktas ekstra “Laisvės” šė
rininkų suvažiavimas.

Į tuos sklokos gundymus 
ir erzinimus apie ekstra su
važiavimą “Laisvės šėrj- 
ninkai, skaitytojai ir visi 
revoliuciniai darbininkai tu
ri atsakyti kova prieš opor
tunistus ir Komunistų Par
tijos renegatus.

Sklokai nepasisekus pra
vesti savo užgaidas meti
niame “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavime, kad “Laisvė” 
būtų atskirta nuo Partijos 
vadovybės ir išvesta prieš 
Partiją, dabar erzina ir 
gundo darbininkus reika
lauti naujo suvažiavimo.

Praėjęs “Laisvės” šėri- 
ninku metinis suvažiavimas 
pilnai buvo tiesotas. Direk
toriai išrinkti tiesotai. Kon
stitucija nenurodo, kaip rei
kia direktorius rinkti, slap
tai ar. viešai-, ,nominuojant 
.nuo “flioro” ar priimant pa
siūlytą kandidatų sąrašą' ir 
kartu visus! balsuoti. Tai 
yra suvažiavimo reikalas. 
Išrinkimo būdą pasirenka 
pats suvažiavimas.

Renkant direktorius, pa
duota už Partijos sąrašą 
136 balsai, o jei perskaity-j 
sime balsus tų šėrininkų, ku
rie išvažiavo pirma, negu 
įvyko balsavimas ir paliko 
savo balsus komisijai, kuri 
suskaitė dalyvius, tai bus 
apie 150 paduotų balsų už 
išrinktus direktorius. Gi 
prieš balsavo tik 63. Vadi
nasi, mažiau, negu vienas 
trečdalis.

Nepaprastas suvažiavimas 
nebus šaukiamas, nes nėra

svarstė darbi-

kovojo -prieš mūsų partijų (Susidėjusių reikalų del tokio

savo kova skatinom Amerikos Komunistų Partijos ir Komin- 
terno šalininkus prie aštresnės kovos pirmoj eilėj su dešiniai
siais. Mes manom, kad ta kova, kurią mes vedėm prieš dė- 
šiniuosiuos, bent šiek tiek prisidėjo prie Partijos linijos lai
mėjimo Amerikos lietuvių komunistų eilėse. Vienok mūsų ko
va su visokiais oportunistais negalėjo nesukurstyt tuos opor
tunistus prieš mus. Oportunistai, o ypač toki 
Strazdas — Valonis, kurie svetimi Komunistų 
išstojo į kovą prieš mus.

• Oportunistai savo kova prieš mus faktinai
kovą prieš Komunistų Partiją ir Kominterną. Ir reikia pasa
kyti, kad del stokos tikros kovos ri oportunistais pačioj Ame
rikoj, lietuviškiems oportunistams laikinai sekasi jų manevrai. 
Jiems pasisekė įtraukt į savo kovą su mumis visą eilę svyruo
jančių tarp oportunistų ir Kominterno linijos šalininkų, vadi
namų taikstymosi šalininkų, kad paskui sudaryt su tais svy
ruojančiais bendrą frontą ir panaudot juos kovoj prieš Ameri
kos Komunistų Partiją.

Oportunistai, kurie seniau viešai
(L.K.P.), paskutiniu metu aiškiai perėjo prie viešos kovos 
prieš Amerikos Komunistų Partiją, o Pruseikos lūpomis atsi
sakė klausyt Kominterno. Tai tik rodo, kaip tampriai buvo 
susirišus jų kova prieš L.K.P. su jų aplamai oportunistiniais 
nusistatymais.

Dabar, kad Amerikos lietuvių komunistų eilėse viršų pa
ėmė Kominterno linijos šalininkai, kovos su oportunizmu ša
lininkai, mes tikim, kad mūsų santikiai ne tik pagerės, bet pa- 
jėgsim išvien suglaustomis eilėmis kovot prięš bendrą mūsų 
priešą, tame skaičiuj ir prieš oportunistus K.P. eilėse.

; Draugai ir Draugės! Meą šaukiam visus, kam rūp.i.ąęk- 
mjngęsnp kova del, darbininkų ,klasės Reikalų ir del, greitesnio 
kapitalizmo nuvertimo, suglaustomis jėgomis po Komunistų 
Partijos ir Kominterno vėliava stot į kovą ;su dęšiniaisįąis ir 
taikstymosi šalininkais, mušt visur, kur pasireikš, ir vadinamą
jį ultrakairumą (“revoliucinės” frazės ^Oportunizmą), ir vis. 
platesnes lietuvių darbo mases traukt į revoliucinę kovą kaip 
del savo kasdieninių reikalų, taip ir prieš kapitalo viešpata
vimą, ir vis tampriau rišt tą jų kovą su bendra Amerikos 
darbininkų kova.

Mes šaukiam Amerikos lietuvius komunistus aktingiau da-1 
lyvaut bendram Partijos darbe ir vadovautis Kominterno nu
statyta darbo ir kovos linija.

Mes šaukiam Amerikos lietuvius komunistus ir visus Ame
rikos lietuvius darbininkus neužmiršt ir savo draugų, kovojan
čių fašistų Lietuvoj, ir kiek galint remt tą kovą. Mes savo ke
liu pasižadam, draugai, remt jūsų kovą.

Tegyvuoja revoliucinė vienybė lietuvių komunistų eilėse su 
griežtu pasiryžimu nugalėt visokį ėportunistinį pasireiškimą 
lietuvių komunistų eilėėse.

Tegyvuoja Komunistų Internacionalas ir jo sekcija—šiau
rės Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų Partija!

Lietuvos, Komunistų Partijos J
' Centro Komitetas. '

1 ' • T : .1 . ! f,
2,5-4-31.

kus prie revoliucinio judėjimo, 
mėnesiais pas

nokai gyvuoja, 
sios į Apskritį 
žus darbus.

Konferencija
ninkiškos spaudos ir bedarbės
klausimus ir rytinių valstijų 
lietuvių komunistų konferenci
jos priimtas rezoliucijas, 
klausyta raportas atstovo, da-1 r. 
lyvavusio toj komunistų konfe- ric kompanijos. Pavelijimo 
rencijoj, ir ši mūsų 14-to Aps- gauti nebuvo galima nei gat- 
kričio konferencija priėmė re-įvėse, nei daržuose. Turėjome 
zoliuciją, griežtai užgirdama, pasitenkinti svetainėse. Bet ir 
dabartinę Lietuvių Komunistų J čia bandė policija daryti kliū- 
Frakcijų užimtą poziciją ir čių, 
kartu aukojo $10 Agitacijos 
Fondan. Taipgi mūsų konfe
rencija ragina “Vilnies” šėri- 
ninkus išlaikyti “Vilnį” revo
liucinių darbininkų rankose.

Priimta rezoliucija ir už gel
bėjimą devynių negrų darbi
ninkų, paskirtų mirtin Alaba-1

vienok nepavyko jiems 
sutrukdyti mūsų gegužinės ap- 
vaikščiojimą. Darbininkų da- 
lyvavo' gana daug ir, reikia 
pasakyti, kad šių metų apvaik- 
ščiojimas buvo sėkmingiau
sias iš visų, kokius mes kada 
turėjome per dešimtį metų.

14-to Apskr. Pirm.

DISKUSIJOS RYTINIŲ VALSTIJŲ
- LIETUVIŲ KOMUNISTU 

KONFERENCIJOJ ■
(Tąsa)

Kas del išmestų ir pasitrau
kusių iš K. P. Reikia naudoti 
tie terminai, kaip kad rašo d. 
Z. Angarietis. Yra išmesti ir 
yra pasitraukę, nereikia visus 
išmestais vadinti.

Mes turime apvalyti savo or
ganizacijas nuo blogų elementų; 
bet jas papildyti naujais svei
kais elementais. ?’ 
tik valymosi, reikia ir 
spėkų kuodaugiausiai įtraukti.

J. Buivydas.— Draugai Bo
vinas ir Jeskevičiutė mane kri
tikavo, kad dar nepadariau pa
reiškimo per spaudą apie mano 
santikius su skloka. Bet gyve
nime aš jau įrodžiau, kad einu 
su K. P. ir tiktai su ja. Tą įro
džiau “L.” suvažiavime ir po jo.

Parašiau d. Pruseikai laišką, 
» manęs 
suvažiavi

mą. Rašiau jam, o jis štai ir 
paskelbia spaudoje prieš Komu
nistų Partiją, ir skelbia tik tas 
vietas, kurios jam’ patinka.

Mes turime smarkiau kriti
kuoti d. Pruseika, negu drg. 
Buknį ar ką kitą, nes jis yra 
toliaus nuėjęs. Jis net tą But-

suvažiavimo. .
Draugai šėrininkai, 

“Laisvės” skaitytojai ir visi 
revoliuciniai lietuviai dar
bininkai, neleiskite save de
moralizuoti ir laiką trukdy
ti del sklokoš .žalingų p'asi- kaipo komunistui; jis 

, prašė aprašyti “L.” imojimų.
Suglauskite eilės,1 rinkite 

skaitytojus ir, gaukite > nau
jų šėrininkų. Rengkite pa
rengimus “Laisvės” naudai. 
Rūpinkite^ spaudos darbais. 
Gaukime1 paskelbimų. Visi 
j darbą iš peties budavoji- 
mui revoliucinės spaudos po 
Komunistų • Partijos vado
vybe. 1

Lietuvių Kooperatyviš
kos Spaudos Bendrovės

Direktoriai.

KAUNAS PABAUDAS RAŠO 
“Drobės” fabrike dirba vi

so 140 darbininkų. Samdyto
jas už kiekvieną menkniekį ra
šo pabaudas. Pabaudos dydis 
priklauso nuo samdytojo nuo
taikos. Atsiskaitymo knygelė
se naujai samdomiems darbinin
kams įrašoma, kad jie pasam
dyti1 tritns mėnesiams. i « > 

Darbininkė.

poms. Mūsų kuopa priėmė rezo
liuciją tam tikro pobūdžio ir 
padėjo į archyvą. Keletas opor
tunistų išsireiškė, kad jie taip 
daro todėl, kad gavo instrukci
jas nuo savo “tėvo”— Prusei
kos. Mūsų A.L.D.L.D. kuopa 
yra nustatyta prieš K. P.

Buvo atvažiavęs ir V. Paukš
tys. Jis sakė, kad pasitraukė iš 

Nepakanka Komunistų Partijos del to, kad 
naujų partija jį skyrė į apsigynimo 

korpusą. Tai tekis tas Prusei
kos “senas veteranas”. Pabė
go iš K. P.

J. Bimba. — Draugai, mes 
jau ilgai kalbame ir daug pri
kalbėjome. Man rodosi, sklokos 

į esmė jau pilnai išaiškinta.
Kas liečia oportunistų vado 

K. P. viduje, d. Pruseikos, aš 
manau, kad mūsų padaryta di
delė klaida, kad mes seniau ne- 
kėlėme jo oportunistinjus dar
bus viešumon. “Darbą” jis re
dagavo visai svetimoje dvasio
je komunistams.

Mes žinome, kad oportunistai 
organizuojąs atimti “Vilnį” nuo 

I K. P. Darbininkai negali tą pri- 
; leisti. Mes važiuosim ten ir ko- 

kaus aplinkraštį taisė ir perre- ■ vosime dar energingiau, negu 
dagavo. Tai tau ir “vadas”, i kovojome “L.” suvažiavime.

Kas liečia Jankauską, su juo j “Vilnis” yra sena mūsų “Ko- 
seniau ryšius nutraukiau. Dar, va”, ir ji priklauso komunis- 
ir tada, kada jis buvo K. P. na-. tams.
rys, aš ir kiti K. P. nariai jam , c „ .. . . . .. .. .. . . S. Reikauskas.—Ateityje C.nedaug tikėjome, mes jį jau ta- o, . 4 . B. turi būti atsargesnis su mu-da nužiūrėjome, kaipo netinka- . .. . *
ma Ploninta S,J organizacijomis. Negalimamą element. . .. laikyti A.L.D.L.D. nariais to-

Aš tikiu, draugai, kad mes G. . , . ■ .. . , -1 • 1- • j kius elementus, kurie laužo or-sujungtomis spėkomis nugalėsi-! . .. . . ’ . x. ; t- • x ganizacijos taisykles, eina prieš me savo priešus. komunistų darbininkų politinį
Partija laimes, nepaisant kiek jud j _ Komunist Partij

j Pas mus A.L.D.L.D. IX aps- 
krytis pilnai stoja už dabartinę 
“Laisvės” pozicija. Mainieriams, 
kaipo sunkaus darbo darbinin
kams, dabar “L.” patinka, nes 
ji gina jų reikalus.

jie nedarytų pinklių ant mūsų 
kelio. Kova gal būt bus ilga, 
bet K. P. išeis laimėtoja.

J. Lipcevičius.— Mes negali
me savo organizacijose laikyti 
tokius renegatus, kaip Butkus. 
Drg. Pruseika siuntinėja savo 
instrukcijas A.L.D.L.D kuo- (Bus daugiau)

t
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štariienis/ Geguž. 9, 1931

KAS DRJS
Kas drįs pratęst vergijos 

Ir kalt grandinius tvirtesnius; 
Tą tik išgelbės šaltas plienas, 
Tam jokio gailesčio nebus!
Gana, ką priešai mums žaboja

i Ir kausto plieno grandiniais.
Sukaustę, turtams kraut naudoja 
Ir siundo vienus su kitais!
Jie jaučias esą bejėgiais, 
Tad samdo centais mūs bendrus. 
Pjudo mūs rases, pjudo tautybes 
Nori, kad vieni skerstur.ie kitus!
Bet proletarui tik vienas priešas 
Ar jis francūzas ar vokietys— 
Bile tik tikslas yra jo viešas 
Bile tik yra jis kraugerys!—

20-IV-1931. A. Byrąs.

Daina apie Laimę
Tur būt, gegutę girioj girdėjot, 
Kai rauda žaliajam beržyne: 
Kad pavasarių daugel praėjo, 
Kad laimūs dar niekas nepažino.
Netiesa! mes būsime laimingi, 
Kai, susijungę kraštuos visuos. 
Už laisvę stosim kovot vieningi: 
Kai raudonos vėliavos plevėsuos.
šūviais suvirpės visa padangė.

Pavirs tad žemė elektros kede: 
žus tad dykūnai, kurie aprangę 
čiulpia mūs jėgas, prakaitą ėda.
Rudeniai ir žiemos greit prabėga 
Ir vasaro lekia kaip dainos;
O mūsų širdys džiugesiu dega, 
Kad jau skriaudėjams galas ateina.

Kryžiai ant Nugarų
Tiek amžių švino kryžiai 
Slegia darbo minią .
Juodas prakaitas degina akmenis; 
per sukaustytus dirvonus 
Sunkiasi į uolas žvyruotas.
Iš bado kojos palūžta
Ir milionai po kryžiais griūva
Ant išgaląstų skeveldrų
Ir griaučių; mėlynos upės išdžiūvo.
Dargana tirpina
Strūnusias lūšnų sąsparas;
Su vėtromis rėkia fabrikų sirenos—
Raudonieji sukyla
Prieš samanotus kryžius. -
Per kalnus, griuvėsius
Liepsnoja ryto žara,
Ir žaizdrų žiežirbos 
žibina liktarnas
Fabrikų, lūšnų, kalėjimų.

A. Badaitis.

Kodėl Menininkai Turi Aktyviai Dalyvauti i
Revoliuciniame Judėjime

Kadangi visose kapitalisti- geriau atlieka savo pareigas,
; krizis, bedarbė, i vadovavime ir scenoj, nes bū- mano, būti 

Va na susipažinę su darbininkų Į čiaUS, " 
padėčia ir abelnai su visu re- mos ; 
voliuciniu judėjimu, su Sovie- “Laisvę 
tų Sąjungos kilimu; įgauna užtikrins savo gyvenimą, o prie 

ge-rv daug įkvėpimo, dvasioj pakili- j t0 ir mažesni lyderiukai gaus

nėse šalyse 1 
skurdas vis eina gilyn, tai ko
kią poziciją šitame periode 
turi užimti menininkai?

Abelnai, daugeliui maž daug 
prasisiekusių menininkų “t f__ ____ , ______ A. , _____ __  o__
ruošė laikuose” pasisekė ątsi- mo ir tą gali perduoti choris-1 šiltas vietas. Jeigu jau ir taip, 
s^oti kiek ant kojų, vadovau- j tams bei grupės nariams, ku- tai vien tik su užgriebimu 

rios, turint studijas ar dalyvau-l 
jant parengimuose. Gyveni
mas atrodė puikus. Ir kas to
kiems profesionalams bei pu
siau profesionalams meninin
kams rūpėjo? Rūpėjo įsigy
ti namuką, automobilių, paloš- supuvusią sistemą, menininkai 
ti golfą, išvažiuoti į vakacijas bus vieni iš pirmųjų laisvai at- 
ir papeikti žmonės, kad dar sikvėpti. Tą syk menininkams 
permažai pinigų duoda. Bet nerūpės apie rytojų, nes ryto- 
apsipažinti su kapitalistinės jus bus užtikrintas, tą syk me- 
sistemos supuvimu ir jos smu- nininkai visą savo gabumą ir 
kimu, taipgi su proletariato žinojimą liuosai panaudos me- 
revoliuciniu judėjimu, su So
vietų .Sąjungos kilimu, tai me
nininkai nei kiek negalvojo, 
nes tai “ne jų dalykas”.
/Bet dabar, kuomet chorams 

yra sunku išmokėti mokyto
jui algą, kuomet mokytojas 
nesulaukia savo mokinio, kuo
met koncertai ir kitokios pra
mogos nepasiseka, tai ką to
kie menininkai apie tai sako? 
Ar jie mato tikrą priežastį? 
Visai ne. Tos rūšies meninin-!

jant kokias nors grupes, cho- riems vadovauja.
1 1 Taipgi vedėjas bei mokyto

jas, žinodamas padėtį ir visą 
judėjimą, mažiau murma del 
atlyginimo, o energingiau ima
si už savo darbo.

Nuvertus šią kapitalistinę

LITERATŪROS MOKSLO PAGRINDAI TORONTO, KANADA

Fašistai

Vieni kitų parengimus

gyvenimo vystymuisi —

Dilgė.

ir.T

Jūsų Akvs Uždirba Jums Pragyvenimą

literatu 
nustaty- I

pas mus 
lietuviški 
katalikų,

s, Kai-1 tik aprašinėti, bet ir išaiškinti, 
šakos. Įduoti kilmę, genezį to ar kito

Darbininkų Bangos Choras 
Gyvuoja Gerai— 

Smunka
(Pabaiga)

II.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

I

(arti Central Square)

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Porter 3781

OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po oi*»tu ir
Nedėliomia; 10-12 vai. rvte.

Taigi, draugai darbininkai 
vardą ir turi prieš save dar dar priklausote parapi-

-------- c------------- ----------------- ------ «. 1 v. 1 J * let J JO IY1UWO pUOVzO  

vis tik dar liko neįrody- ma ir reikalinga eiti toliau, ne literatūros mokslas (visuome
nės mokslai aplamai), kaip ir 
gamtos mokslai i

pati literatūra, kurią sudaro ideologija.
šimtai tūkstančių didelių ir ir pagrindinis literatūros mok- Iriai surištas:

imti tuos literatūros elemen- i minėjome

j

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
i uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
Į sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin- 
! kamais akiniais.
| Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams

žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 
pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

’ . • ; : : * ■
Puslapis TreČiąs

I aprašymo, faktu konstatavimo, Į 
į moksiąs’ bet ir mokslas, kuris Į 
i nustato vystymosi įstatymus i 
literatūroje, išplaukiančius iš! 

vadinimu (nominacija) ir t. t. ]jendi‘ų visuomenės gyvenimo! 
Ar literatūros moksle, nagri- įstatymų, tyrinėja jų konkretų - 
nejime literatūros stilių gali- pasireiškimą, iš kitos puses—

Pastaruoju laiku 
susiorganizavo trys 

o____  ______ apibendrina'chorai: pirmiausia
Kiekviena mokslo šaka išsiski-jfakto, nustatyti tam tikrus api- konkrečius, sudarydamas ben- kuris dabar turi apie 16 narių; 

.-X x----------------m sąvoka’s> klasifikuodamas,-vėliau tautiškų fašistų, narių

Bet 
tas gyvavimas literatūros, kai
po atskiros mokslo i
X. IV... T * VZ . * W .----------------------------7   "V '  *'

ria iš kitų tarpo trims pagrin-! bendrinimus, išvesti įstatymus 
diniais dalykais: (1) specifin 
[gurnu, skirtingumu iš kitų tar 
po tam tikro objekto, kurį šio- į motetinis mokslas.

ir t. t.? Vienu žodžiu literatu-.tėmydamas reiškinių pasikar- dabar turi 18; o ant galo pro- 
ros mokslas ideografinis ar na- įojinia ir jų sąryšius. Kaip letarų ir jau turi virs 50 narių.

Buržuazi- j gamtininkas konkrečiam auga-i Tik susitvėrus mūsų chorui ke-

metodu, kuris, išplaukdamas iš (literatūra, kaipo ideologijos I _________
bendro pažinimo (poznanija) ^srytis yra iškelta tam tikros vo metodą. Tiesa, tai yra ben- svetainę ir galima sakyti, kad 
...XV. ... -----  v._„_ ™, ' ’. ~ 1 j t i n i s p a ži n i m o !m ū s u choras paaugs vicr.”

dialektinis i
_______  Tačiau kaip ir kiek-!

. ekonoiy1^" | vienoj mokslo šakoj, taip ir Ii- tynės 
surasti jo šaknis tam tik- feratūros moksle jis a"yyg2ĮTZ

i roj ekonomikos iškeltoj^ klasi-( Konkrečių dėsnių ir sąvokų mė-; 
išp]aukiančm litera-j 
mokslo speci.fingumo i

Literatūros mokslas turi sa- laikyti. Dabar jau gavome

metodo, taikomas šiam objek- “ekonomikos,” apie ką mes . c|ras m a r k s į s 
tui tirti, sudaro tam tikrą me- anksčiau kalbėjome, tai ir jos. metodas— 

Ar turi specifiškumą—stilių galima ir rįaiizmas. 
reikalinga išvesti iš

; paaugs vienu 
mate- trečdaliu, o gal ir ant pusės.

Fašistų chore jau eina rie- 
už garbingas vietas.

apaugo Kaip kurie “lyderukai” jau’re
zignuoja. Aišku, kad jaunuo
menė suviliota, ar neturėjusi 
progos prisidėti prie darbinin-' 

jkiško choro, pradės suprasti* 
Literatūros mokslas sulig sa-'kam JU choras ir jie tarnauja,

.......... ~'z'~ Nors fašistai ir

todologinę sistemą.
šiuos tris elementus literatūros 
mokslas ir kokios jų ypaty- kos, 
bes ? • i

Kas del pirmojo dalyko— 'nėj psicho-ideologijoj ((visuo-. somis> 
literatūros specifingumo—abe-1 meninio žmogaus psichikoj”). tQros 
jonių, rodos, kilti negali; litera- Stilius tai ii yra ne kas kita, ĮypaLingumų. 
tūros mokslui tyrinėjimo ob-’kaip žodžio vaizduos įtvirtin- ;________  ______ __
jektas yra ir gana platus tai i tą, įasmeninta klasinė psicho- vo uždavinių galima skirti į mes juos, 
pati literatūra, kurią sudaro ideologija. Tuo būdu pirmas dvi dalis, viena su antra tamp-|Ska^° save bedieviais, bet juk ,, 

a) tyrinėjimas i e’na ranka rankon su katali- 
mažesnių veikalų, tūkstančiai sl° uždavinys yra surasti ko- nuosakaus istorinio stiliaus kei- kais. Vieni kitų parengimus 

Psich°-ideolo^Ja timosi, atatinkamai visuomenės Karšina, lapelius dalina irt.t.
i, kom-l

rašytojų, ir kuri jau ne vieną 
amžių gyvavimo turi už savo 
pečių. Galų gale ne šitame ir 
klausimo svarba bei esmė. 
Literatūra, kaipo tyrinėjimo 
objektas yra, bet kas gi sudaro 
pačią literatūros esmę , kuri 
mokslui būtų įdomi ir verta? 
Jei mes literatūroj jieškosime 
tiktai tam tikrų visuomeninių 
idėjų, jei imsime ją tik kaipo 
iliustraciją kitiems visuomenės 
mokslams, tuomet, žinoma, 
kalbėti apie kokią atskirą 
mokslo šaką netenka. 1 Reikia

i kia klasinė ] 
iškėlė šį žodžio vaizdą 
pleksą, vadinamą stilium— 
veikalo, autoriaus, srovės; iš
tirti, kaip toji psichologija 
reiškiasi ir nusako stilių, kaip 
vieningą kūną ir kiekvieną jo 
elementą atskirai ir t. t. Prak
tikoj patogiausia šis darbas 
vesti tuo būdu, kad pirmiau
sia surasti 
nį genezį 
elemento, 
apie kurį 
elementai ;

gyvenimo vystymuisi — tai bus!^a(^a vieni ką rengia, tai kiti 
t. v. dailiosios literatūros isto- i Padeda.. O kaip tik darbinin-- 
rija; b) dailiosios literatūros irHVaJia_ judėjimas. kiek labiau 
stilių vystymosi tyrinėjimo me- tai bedieviai fašis-
todoiogija, tai — kas privalo i _fled°_S
likti literatūros mokslo teorija.!

Pirmasai mokslas skirsto- i 
mas į tyrinėjimą atskirų tautų, 
šalių, kalbų literatūrų, į tam 
tikrų istorinių periodų literat- 
tūrų ir t. p. Antrąjį mokslą- 
savo keliu galima paskirstyti; 
į dvi siauresnes dalis: pirmą 
—mokslą apie bendrus pasi
reiškimus dialektihiab-materia-, 
listinio metodo literatūroje, 
apie literatūros vietą kitų reiš
kinių tarpe ir apie jų savybes! 
ir t. p.; ir antrą—apie pritai-į 
kymą marksistinio metodo ty-; 
rinėjimui konkretaus 
rinio fakto, veikalo, 
mas konkrečių darbo sąvoku, j 
dėsnių ir t. t.—darbo metodi-^et yra darbininkų klasės ko
ką. šią pastarąją šaką vadi-! va ir-utos kovos progresas, tad 
na poetika (“literatūros teori- 'jokia jėga jos nesulaikys. Ban 
ja,” stilistika” ar panašiai), jdymas ją sulaikyti, būtų pūti

Suvedant viską krūvon, ma- mas prieš vėją, 
tome, kad literatūros mokslas s 
pilnai užsitarnauja sau mokslo

“kas nor panai Marijai tar
nauti”. Jau šiandieniniai fak- 

itai parodo, kad jie eina prie 
| to-—prieš mūsų chorą jie dir- 
įba bendrai, kad pakenkti jam. 
į Jūs katalikų ir fašistų “lyde- 
i rukai” nors sakote, kad tarpe 
jūsų yra skirtumas, bet jis 
greitai išdils. Jį išdildys mū
sų darbininkiškas veikimas. 
Jis privers jumi taip arti susi
glausti, kad jokio tarpo ne-“' 

i liks. Bet tas jūsų neišgelbės. •• 
I Jūs neatsilaikysit prieš mus ir — 
į mūsų chorą, kuris eina su vi- ... 
[so pasaulio darbininkų klase, 
į ir dirba jos darbus. ,

čia nėra koks išgalvojimas, "

Dabar apie lietuvių darbi
ninkų ginčą spaudos klausime. 
Blogai, kad menininkai ma
žai kreipia domės į tai. Jei
gu kurie ir įdomauja, tai klai
dingais keliais eina. Daugelis 

i Butkaus, Bacevi- 
Prūseikos _ vadovayja- . dažniausiai tai yra vaiz.

g--UheS"Vnn1” k taom dai bet labai dažnai
J ’ tai būna ir kitoki vaizdai:

gamtęs, apsupančios būklės, 
gyvulių, darbo ir t. t. Labai 
dažnai veikale galime išskir
ti centralinį vaizdą, apie kurį 
[grupuojama ir kiti, kurie or
ganizuoja veikalą; antra—te
matika, t. y. visa tai, .apie ką 
veikale yra kalbama, kas no- ........
rimą juo išreikšti, pasakyti: kros klasės gyvenimas nestovi 

suardvti 1^?^ ^ni.a\ ar5a išviršinė vietoje, o dialektiniai vystosi, 
veikalo išvaizda, rūšis: roma
nas, poema, apsakymėlis, eilės, 
drama ir t. t. Kiekvienas šių 
plačiųjų žanrų gali turėti sa
vo parašius, kaip pavyzdžiui: 
romanas—socialinis utopinis,
prietikių, meiles ir t. t. Ket
virta — kompozicija — kaip 
[veikalas padarytas, kokios jo 
dalys, kaip atskiri elementai
sudedami į draugę, ir koki jie Į stilių vystymosi’ jų keitimosi: 
yra, peizažai ir portretai, kai-, vienos klasės stilius tam tikrais 
po kompozicijos elementai, au- ( periodais skaitosi pasenėjusiu, 
toriaus kalba, veikalo užuo-, atgyvenusiu, prieš jį prasideda 
mazga, išsirisimas ir t. p.; j kova, jo periodizavimas, atsi- 
penkta — kalbos vaizdavimo Į randa rašytojai, kurie'ima ki- 
priemonės, tas, kuo literatu-' taip rašyti, kurti nauja stilių, 
ros veikalo kalba išsiskiria iš naujos klasės literatūrą. Li

teratūros mokslo uždaviniai’ 
šiuo atveju labai platūs ir gi
lūs : parodyti keno iškeliamas 
stilių vystymasis, kaip jis ei
na, kokiais konkrečiais įstaty
mais remiasi keitimasis stilių, j 
įtaka vieno į kitą, išsiskaldy-! 
mas vieno stiliaus į keletą at-, 
skirų savystovių, kokiais kon-i 
krečiais paties stiliaus elemen-j 
tų pakeitimais charakterizuoja- 
si visi šie procesai ir įstatymai 

Vienu žodžiu literatū
ros mokslui stovi dideliausias 

[dainos žodį neišmesi; taip ir uždavinys — duoti literatūros 
;iš bet kokio veikalo išmetus istoriją, kaipo stilių ir jų kei-į

1 “Laisvės” ir “Vilnies” negalė
tų viskas užsibaigti. Jie tu
rėtų daug daugiau dirbti, bū
tent : Pirmiausiai sugriauti 
llietuvių darbininkų judėjimą; 
toliaus, suardyti Komunistų 
Partiją Amerikoj, ;
Komunistų Internacionalą, su
mušti Kinijos Raudonąją Ar
miją, nuversti Sovietų valdžią, 
užgniaužti darbininkų protavi
mą apie laisvę. Tai biskį dar
bo! O tokiems elementams, 
kurie daugiau nemato, kaip 
tik Bimbą, Andriulį ir Gašlū
ną, tai būtų perdaug darbo.

nui ir kultūros kėlimui. 
Geriausias tam pavyzdis tai

Sovietų Sąjunga. Rusijoj įsi- Jų ateitis labai aiški; pastara- 
kūrus darbininkų valdžiai, ten 
proletariniai menininkai turi 
užtikrintą gyvenimą. Dabar
tiniu laiku Sovietų Sąjungoj 
menas toli pralenkė buržuazi
nį meną. Jau Amerikos Hol
lywood “judžiai” negali prisi- čių ir kitus, tai šie yra tik 
lygint prie Sovietų krutamu jų sniego kruopelės, 
paveikslų; taipgi jau ir kai-' 

Į barnieji sovietiniai paveikslai■ 
kai vis papratę murmėti, kad'Pra(le^a Palenkti ‘Hollywoo-; 
juos ignoruoja, kad kas nors|(^”* Sovietų operos, teatrai, 
jiems koją pakiša ir taip to- ch°rab orkestros jau toli pra- 
liau. Bet tikros priežasties jie lenkia kapitalistinius.
nemato arba nenori matyti.1 Vienas jaunas rusas po re- 

- Yra vienas kitas jau blaiviau 1 voliucijos atvažiavo pas tėvus 
bei į Chicagą; čionai jis prasila- 
, > vino skambint ant balalaikos 

revoliuciniame ir jau važinėjo su vodeviliu 
Matyt, po visą Ameriką. Po keturių! 
“pros- metų jis grįžo atgal į Sovietų j

ksės ir sutirps, kaip pavasa
rio sniegas. Jeigu revoliucinė 
liepsna sutarpino Trockį, Love- 
stoną, Gitlową ir daug kitų le
dinių kalnų. O palyginus su 
jais Butkų, Pruseiką, Bacevi-

klasinei-psichologi- 
svarbiausio stiliaus 
kuris organizuoja, 
organizuojasi kiti 
dažniausiai, kaip 

tuo centru, ašim,
tus, be kurių negali būti lite-Į būna centralinis vaizdas, vei- 
ratūros kaipo tokios. Tokius > kėjas, herojus. Radus šią for- 
elementus mes galime pažy-'mulą—viena, kad ją sustiprin- 
mėti sekančius: pirma—vaiz-l^b patvirtinti kitus stiliaus ele- 
dai, žodžiais nupiešiami veikė-! mentus—reikalinga nusileisti į _ i • __  __i— I noniac cfiliana rrilnmaa iv ii-1 pačias stiliaus gilumas ir it 

prožektorium, klasiniai-psicho- 
logine šviesa nušviesti visą na
grinėjamąjį stiliaus reiškinį.

Tačiau rasi klasiniai-psicho- 
loginės šaknys to ar kito sti
liaus, literatūros reiškinio vi
same jo pilnume—tai dar ne 
vienintelis literatūros mokslo 

! uždavinys. Juk visuomenės 
1 gyvenimas, klasių kova, tam ti-

keičiasi, pereina iš vieno sto
vio i kitą ir t. p. Keičiantis gi 
pamatui, bazei, negali nesikei
sti ir “antstatas,” ideologija, 
jų tarpe ir literatūra. Skai
tant svarbiausiu mokslui daly
ku literatūroje jos stilių, gali
me sakyti, kad tasai visuome
nės gyvenimo dialektinis vys
tymasis atsispindi literatūroje

veik nepradėtus darbo laukus, 
nes buržuaziniai literatūros 
arėjai dažnai rausėsi ne ten, 
kur reikia ir geriausiu atveju 
—tik ruošė dirvą tikrai moks
liškam darbui.

Br. Pranskus.
“Kolektyvas”)

jos ir fašistų choruose, pasi
žiūrėkite kur jie veda jus. 
Juk viso pasaulio sąmoningi 
darbininkai eina su darbinin
kų klase vadovystėje Komunis
tinių Partijų ir kovoja už dar
bininkų reikalus. O katalikai 
ir fašistai, pasigavę jus, veda 
atgal ir padaro iš jūsų rėmė- 

jjus kapitalistų klasės. . . Ga
na vergauti kunigams ir kapi
talistams! Meskite jų lekajus 
fašistus ir katalikus, o stokite 
į proletarinį Bangos Chorą, 
nes tik jame darbo klasės jau
nimui vieta.

protaujantis menininkas I
menininkė, bet visai mažai, o 
dalyvaujančių i 
jSdėjime dar mažiau, 
menininkai dar laukia
penty” ir tikisi, kad koks bur- Sąjungą, ir štai ką jis rašė: 
žujus priglaus juos po savo “Kuomet aš užėjau prie 

< skvernu. į dirbtuvės į darbininkų kliubą,
z Aš nekalbu apie tuos, kurie! tai ten radau balalaikų orkes- 

nieko bendro neturi su .mūsų trą, ir kai užgirdau juos skam- 
judėjimu, kurie bėgioja pas- Įbinant, tai aš sarmatinausi pa
kui dolerį, kurie nuolatos sakyti, kad ir aš galiu skam- 
Wudosi buržuaziniuose pur- binti”.
vuose, kurie yra priešai revo-Į Matote, Amerikoj — artis- 
liucinio darbininkų .judėjimo, tas, o Sovietų Sąjungoj darbi- 
bet primenu tiems, kurie da- ninkas su pūslėtomis ranko- 
jvvauja su mumis ir vadovau-;mis geriau yra prasisiekęs, nes 
Ja mūsų chorus bei kokias gru- Sovietų Sąjungoj darbininkas 
peš.

Kad susipažinti su revoliuci- energijos, 
niu judėjimu, mūsų meninin-1 
kai turi aktyviai dalyvauti ta
me judėjime ir dar įtarukti 
savo vadovaujamas grupes į 
mūsų judėjimą.

Menininkas ar menininkė, 
veikliai dalyvaudami mūsų ju-> 

ime, yra daug vertesni ir,ateitį.

paprastos kalbos, pasidaro 
jaučiama ir vaizdinga: paly
ginimai. metaforos, epitetai, 
sąskambiai, ritmai ir rimai, 
įvairios kalbos' figūros, savo
tiškumas sakinių jungimo ir 

. . _T v. . _ . . .sudarymo ir t.' t.; ir pagaliau
Samdytojai Nežiūri Darbi- —patsai žodynas, žodžių ištek

lius, jų pasirinkimas tos ar ki
tos rūšies.

Šie visi elementai veikale 
nėra palaidi; jie ne mechaniš-.
ikai sujungti vienas su kitu, or- ir t. t. 
jganiškai suaugę. Sakoma—iš

J. Budrevičius

IŠ LIETUVOS»

ninku Sveikatos

be rūpesčio, linksmas ir pilnas

Todėl visi menininkai ir me
nininkės, chorai, orkestros, te
atrališkos kuopos ir visokios 
meno grupės, jūsų pareiga yra 
stoti po komunistine vėliava 
ir drauge su revoliuciniais dar
bininkais kovot už šviesesnę

Kaune iš 15 spaustuvių 
tik keturiose yra virintas 
vanduo, 10-tyje praustuvai, 
šešiose spjaudyklos. Ketu
riose spaustuvėse jokios 
ventiliacijos nėra. Kitose 
ventiliacija bloga. 14 spaus
tuvių labai daug dulkių; 13 
spaustuvių permaža šviesos. 
Chalatai daugiausia pačių 
darbininkų, abrūsai nešva
rūs, bendri visai spaustuvei.

Tas parodo, kad spaustu
vių darbininkai kovodami 
del geresnio būvio būtinai 
privalo kovot ir del dides
nės švaros, del geresnio dar
bininkų sveikatos aprūpini
mo. Dabar gi spaustuvių 
darbininkai greit nustoja 
sveikatos.

f-Balsas”).

arba pakeitus vieną kurį ele
mentą, lieka ardoma visa vei
kalo vidujinė konstrukcija, jo 
gyvas kūnas. Šitąjį veikalo 
elementų vieningumą, organiš
kumą vadinama stilium ir li
teratūrinis stilius tuo būdu yra 
tai, kas sudaro literatūros 
mokslo nagrinėjimo objektą, ir 
jo specifingumą.

Galime nagrinėti stilius at- 
pkirot veikalo arba grupės ra
šytojų, kurių stiliuje vyrauja 
vieni ir tie patys elementai— 
tai, -ką seniau vadindavo “li
teratūrinė srovė” ir t. p.

| Bet kyla antras klausimas— 
I kokios ypatybės paties nagri
nėjimo: ar tasai nagrinėjimas 
turi tenkintis tik paprastu fak
tų aprašymu, klasifikacija, pa-

timosi istoriją, nusakomą vys- Į 
tymosi visuomenės klasių ir jų I 
psichologijos. Šie uždaviniai 
kartu stato literatūros tyrinėji
mui du svarbius metodologi
nius principus: (1) kadangi li
teratūros mokslas kiaurai isto
rinis mokslas, tai kiekvienas li
teratūros reiškinys (veikalo, 
autoriaus srovės stilius) priva
lo būti nagrinėjamas itin kon
krečiose istorinėse klasės gyve
nimo apystovose, ir (2) visa
dos reikalinga turėti domėję 
visuomenės ir klasės gyvenimo 
dialektiką, kuri pasireiškia ir 
literatūros faktuose, stilių 
vystymosi.

Tuo būdu literatūros moks
las, kaip ir kiekvienas visuo
menės mokslas, nėra vien tik

ANT STOČIŲ G AUTE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH, N. J 

z S. Mickus, 278 Second St. 
V, Dona ven. 182 First St.

B. Fijrens. 221 Second St. 
Ir pas Sineeri.
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šeštadienis,) Gęguž. 9, 1931
«

Protokolas A. L. D. L. D. 12-to 'ir viena šėrininkė (jos pavar-
Apskričio ir L.D.S.A. 4"to 

jono Konferencijos

I » 1’1 '
. ’ Puslapis Ketvirtas

Du Apskričiai Kerta Smūgį Sklokai

Ra-1 dės nežinau); o prieš Parti- 
Įjos ir Liet. Kom. Centro Biu- 
!ro'vadovybę šnekėjo sklokos 

Konferencija įvyko 26 d. • palaikytojai bei jos sekėjai: 
balandžio, 1931 m., 51 Butler Valiukas, Šlekaitis, Antanaitis, 
Alley, A. Valinčiaus svetainėj, Vilkelis. Vidurkelės gi tarp 
Pittston, Pa. Konferenciją at- Partijos ir sklokos laikėsi Sta- 
idarė Apskričio org. d. S. Pie- nislovaitis ir Stanionis.
taris, 11 vai. ryto, paskirda-1 Po tų diskusijų sklokininkai i 
mas mandatų komisiją iš drau- visiškai pralaimėjo tą, ką jie j__________

tikėjosi laimėt atėję iš ryto. įbiams apdraudos; įvedimo 7- 
Prąlaimėjjnią patvirtino | njų valandų darbo dienos, 

• priimtoji rezoliucija, kuri syei-1 j)e11kių dienų darbo savaitės 
1 , “Laisvę’ už pasilikimą | paliuosuoti visus politinius

kalinius.
Reikia pasakyti, kad fašis

tiniai studentai stengėsi išpro
vokuoti muštynes ir duoti po
licijai progos išardyti demons
traciją, bet darbininkai mokė
jo disciplinuotai užsilaikyti ir 
nepasidavė provokacijai. Kada 
studentai bandė užžavėti darbi
ninkus Kanados himnu, tai 
darbininkai juos nušvilpė.

Juozas Bilis.

je ir pasmerkia skloką; ta re- 
; 38 balsais;

gų: A. Pietariūtės, K. Ariso- j 
no ir J. Klevinsko.

Pakol mandatų komisija ^jna “Laisvę" už ........ 
tvarkė mandatus, pirmininkas i<omunįstų Partijos vadovybė- 
pakvietė drg. D. M., solomską je jr pasmerkia skloką; ta ne
paaiškinti apie stovį Amerikos zonucija priimta 38 balsais; 
Lietuvių Darbininkų Susiviem-. prje§ ją nedrįso pakelti ran- 
jimo. Drg. šolomskas kalbė- vienas net iš opozicio-
damas nurodė, kad nepaisant nieriyt Taipgi atskirai duota 
visų daromų kliūčių iš S.L.A. SVečiam balsuoti, ir čia devy- 
ponų, vienok čarteris tuoj bus pasisakė už rezoliuciją, 
gautas. Draugas šolomskas i 'pyQ būdu viso už rezoliuciją 
čia atstovavo A.L.D.L.D. Cent- susidaro 47 balsai, o prieš ja
ro Komiteto ir K. P. L. Frak- 

- ei jos Centro Biurą.
Mandatų komisija raportuo

ja, kad dalyvauja su manda- 
tais 22 delegatai nuo šių pen- 

’ kių A.L.D.L.D. kuopų: 43 kp., 
; 39, 97, 170, ir 219-tos kp.;
• trys delegatės nuo L.D.S.A. 48-
* tos ir 54 kuopų, o išviso 25
* delegatai. Be mandatų užsi- 
; registravo 10 asmenų: iš 39—

tos, 12 ir 229-tos kuopų, šėri- 
’ įlinkai ir “Laisvės” skaitytojai. 
; Nuo L.D.S.A. 88-tos kuopos
• užsiregistravo dvi narės.

Komisijos ‘ raportas 
‘ vienbalsiai priimtas.

Konferencijos pirmininku, 
dvylikos balsų didžiuma, iš
rinktas A. Miliauskas. Kon
ferencijos sekretoriaus parei
gas eiti pavesta be svarstymo 
J. V. Stankevičiui, Apskričio 
sekretoriui.

Atsilankiusiems be mandatų, 
suteikta patariamasai balsas, 

i dalyvauti svarstymuose bei dis" 
' kusijose. Apskričio Komiteto 

nariams vienbalsiai nutarta 
duoti sprendžiamas balsas.

Drg. D. M. šolomskaš pla
čiai nušvietė dalykus1 apie So
vietą' Šąjungą ir, apįe Ameri
kos ir viso pasaulio kapitaliz
mo krizj, kapitalistinės tvar
kos puvimą, ir kaip buržuazi
ja šiais laikais darbininkus 
puola, persekioja ir terorizuo
ja su policijos ir mušeikų pa- 
gelba. Jis taipgi išdėstė apie 
astuonių nekaltų negrų jau
nuolių pasmerkimą

nei vieno.
Taip pat buvo vienbalsiai 

priimtos rezoliucijos protestui' 
prieš nusmerkimą mirtin as
tuonių nekaltų negrų jaunuo- • 
lių ir prieš ateivių darbininkų 
deportavimą ir persekiojimus.1

Dvi pirmosios rezoliucijos 
bus pasiųstos “Laisvėj” patai-' 
pinti; o trečioji perduota. 
Tarptautiniam Darbininkų Ap- į 
sigynimui pasiųsti Daily Wor- 
keriui.

Viso su svečiais 
joj dalyvavo 55. 
rinkta padengimui lėšų $6.02;: 
iš aukotų pinigų $3 perduoti į 
Liet. Kom. Centro Biurui per 
drg. Šolomską.

Konferencija užsidarė 4 :25 
vai., po pietų.

Pirminink. A. Miliauskas. 
Sekr. J. V. Stankevičius.

buvo

WATERBURY, CONN.

New Jersey Valstijos Organi
zaciją Žiniai

Sekmadienį, 10 d. gegužės, 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas šaukia konferencijų 
T.D.A. kuopų ir visų darbinin
kiškų organizacijų, kuri įvyks 
Newarke, N. J., 90 Ferry St., 
10-tą vai. rytą, ši konferen
cija patieks planus kovai už 
apgynimą nuteistųjų mirtin 
devynių negrų darbininkų 
Scottsboro, Ala. valstijoj ir 
gelbėjimui Patersono, N. J., 
penkių darbininkų, kurie taip-

Kajna 25 centai.

WINNIPEG, KANADA

taip
ir

ra- 
ma- 
ak- 
i.š-Pirmos Gegužės

Demonstracijos
Kaip visame pasaulyje, 
pas mus, Winnipege, įvyko

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND 
NEW YORK

kas savaite. Taipgi 
mūs populiariais

Nupirkit Mokiniam
Rašomąją Mašinėlę

Tėvai, kurių vaikai lanko ąugštes- 
, nę mokyklą arba baigia pradinę, pa- 
I sirūpinkit jųjų ateičia—nupirkit jiem 
; rašomąją mašinėlę. Ji paakstins 
juos geriau lavintis moksle.

bus daroma

Greitas Laivu Patarnavimas j Europą
Per Hamburgą Mūsų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja reguliariai
reguliarįai išplaukimai 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del informacijiį kreipkitės į lokalinius 
agentus mūsų

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

Kam reikalinga vartot lietuvių 
šybą, tai Remington Portable 

• žinele turi visus liet, rašybos 
, centus. Galit gaut ant lengvo 
mokesčio. Kreipkitės prie

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N.

Todėl konferencija bus la
bai svarbi, ir visos darbininkų 
organizacijos būtinai privalo 
atsiųsti į ją savo atstovus.

Kurios organizacijos nespė
jote išrinkti savo atstovų, lai 
tų organizacijų valdybos atsto
vauja jas konferencijoj. Taip
gi kviečiame ir pavienius dar
bininkus dalyvauti.
T.D.A. New Jersey Distriktas,

90 Ferry St., Newark, N.J.

mirtin, gį laukia mirties nuopsrendžio.
-apie “Laisvės” šėrininkų šuva- Konferencijoj 
žiavimą, apie Komunistų Par- veiksmai ir už generalę am- i 
tijos priešų nusistatymą ir apie nestija paliuosavimui visų po 1 
jų sklokos veikimą. Jis primi- utinių kalinių Jungtinėse Vai 
Pė ir apie buvusio A.L.D.L.D. stijose. 
Centro apsileidimą, kas daug 
pakenkė organizacijai, kuri 
per tai nustojo 400 narių. Be 
to, drg. šolomskas paaiškino 
apie Komunistų Partijos ir Lie
tuvių Kom. Centro Biuro kon
trolę ir vadovybę, kuri dabar 
yra vykinama, su draugiškais 
išdiskusavimais, ir apie Parti
jos valymą; apie Prūseikos,ne
gražų elgimąsi, iš kurio prie
šai gaudosi medžiagą, girdami 
Prūseiką; apie “Vilnies” ma- 
nadžeriaus Bacevičiaus griež
tą išėjimą prieš Partijos kont
rolę ir vadovybę, apie užsienio 
draugų duotą persergėjimą 
priešams—sklokai ir suvil- 
tiems sklokos rėmėjams. Sa
vo pranešimą-raportą drg. šo
lomskas užbaigė, ragindamas
Visus po komunistų vėliava ko. milzin^ka • demons ramja Mie- 
voti prieš kapitalizmų, kaipo st° fas's.tas Weber>
bendrąjį darbininkijos priešą. įgydamas darbininkų pasiry- 

Jo raportas buvo vienbalsiai i7™? ko'’ot! uz teisę demonst- 
ii’uoti gatvėmis, sutiko duoti 

Šolomskui bekal-1 gėštą valanda vakare žmo-1 

- . - nes pradėjo rinktis į Market 
; Square ir iki 7-nių valandų 
jau buvo užplūdusi visa aikš
tė. Kalbėjo keturi kalbėtojai 
vienu kartu, nes vienas kalbė
tojas negalėtų savo balsu pa
siekti visos minios ausis. Ko
munistų Partijos nariai, užsi
rišę raudonus kaspinus ant

priimtas.
Nors d.

bant, sklokos šalininkas Anta
naitis norėjo pakenkti, bet ne-j 
pavyko. Ypač viena iŠ mote- i 
rų pastebėjo, kad Antanaičiui 
•nebūtų leista daugiaus niekin-1 

' ti raportuotoją ir dabartinius I
Partijos ir Centro Biuro virši
ninkus.

Diskusijos buvo gyvos ir
karštos. Diskusantai pasida- rankovių, statė žmones po kė

blino sekamai: už “Laisvės” j turis eilėn.
šėrininkų didžiumos suvažia- Pirmose eilėse stojo Jaunieji 
vimo nutarimą, kad “Laisvė” Pionieriai, paskui Jaunieji Ko- 
pasiliktų pilnoj kontrolėj irjmunistai, po jų Komunistų 
vadovybėj Komunistų Partijos ^Partijos nariai ir visi abelnai 
su jos Liet. C. Biuru, kalbėjo darbininkai. Ukrainų Darbi- 
Tamulaitis, Navalinskas, Tu-i ninku Dūdų orkestrą užgriežė 
rattskas, Klevinskas, Janusai- Internacionalą, ir demonstraci- 
tis, Pietaris, Valinčius, Ariso- ja pradėjo eiti, dainuodama 
nas, Stankevičius, šolomskas Internacionalą ir kitas revoliu

cines dainas.
Apie 20 tūkstančių darbinin

kų maršavo eilėse, o kita tiek 
stovėjo gatvėse, tėmydami de
monstraciją. Demonstracija, 
apsukusi keletą gatvių, sugrį
žo į Market Aikštę ir čia vėl 
kalbėtojai sakė prakalbas, aiš
kindami šių dienų darbininkų 
sunkią padėtį ir kviesdami 
juos organizuotis ir kovot už 

jtuojautinius savo reikalavimus 
i ir panaikinimą kapitalistinės 
j sistemos.

Priimta kelios rezoliucijos, 
! reikalaujant socialės bedar-

PRANEŠIMAI .
IŠ KITUR

—.r ■ j j mui ■

HAMTRAMCK, MICH.
T.D.A. Kazio Giedrio kuopos susi

rinkimas bus ketvirtadienį, 14 gegu
žės, paprastoj vietoj, ,7:30 vai. vaka
re, 
bių

Visi nariai ateikit, turime svar- 
reikalu apkalbėti. Org.

(109-110) SKAITYKITE!
WILKES-BARRE, PA.

A.P.L.A. 51-mos kuopos susirinki- j 
mas bus sekmadienį, 10-tą gegužės, ; 
po No. 12 Lynwood Ave., 2-rą vai. ! 
po pietų. Visi nariai ateikit, nes j 
bus renkama delegatas į A.P.L.A. i 
seimą. Taipgi reikės išrinkti darbi- 1 
pinkus del pikniko. Kurie dar ne- 1 
pildet blankų gavimui posmertinės į 
paliudijimų, būtinai turit tai padary- , 
ti, nes centras reikalauja.

Sekr. P. Maslaveskas.

L. D. S. A. 12-tos Kuopos 
Narėms

L.D.S.A. 12-tos kuopos su
sirinkimas įvyks 13 d. gegužės. 

- -- : Apart visų kitų svarbių reika-
į lų, kurie turės būt atlikti, tu- 

. n .į riu pranešti toms draugėms, 
®renci“ i kurios nebuvote pereitame su- 

u U su’ i sirinkime, jog kuopa nutarė 
! parsitraukti paskaitą, parašy- 
i tą drg. Abeko “Moterys Dar
bininkės, stokite į Komunistų 
į Partiją!” Paskaitą jau turi
me, tiktai visos draugės daly- 

i vaukite susirinkime ir išklau- 
Į syk i te paskaitos.
i Nežinia delei kokių priežas- 
i čių mūsų tūlos draugės apsi
stojo lankiusios susirinkimus. 
Pavyzdžiui, draugė Linkienė 
niekada nepraleisdavo susirin
kimų, o dabar nustojo lankiu
si. Taipgi ir daugelis kitų 
parodo sutingimo žymių. Tai 
negerai, draugės. Būkite vi
sos šiame susirinkime ir atei
kite biskį anksčiau, tai ga
lėsime greičiau užbaigti susi
rinkimą ir pradėti paskaitą.

Vyrai taipgi yra kviečiami 
atsilankyti.

Kuopos Sekr.
M. Vaitonaitė.

CLEVELAND, OHIO
Masinis Mitingas Pasitikimui Vengrų , 

Darbininkų Dienraščio
16 d. gegužės, Slovėnų Auditorių- i 

me, 6417 St. Clair Ave., įvyks ma- i 
sinis pasitikimas vengrų darbininkų į 
dienraščio pirmo numerio “Uj Elore.” 
Niekas iš darbininkų organizacijų ; 
neturėtų rengti jokių pramogų tą 
dieną. Visi visų tautų darbiiTinkai 
turi atsilankyti susitikti savo broliš
ką organizatorių. Lietuviai darbi
ninkai, abiejų dienraščių skaitytojai, 
turime neatsilikti nuo kitų tautų dar
bininkų. Būkime visi sukatoje, 16 
d. gegužes mūsų broliško 
tinio dienraščio iškilmėse. 
8-tą vai. vakaro.

komunis-
Pradžia

DIENANACI ONA LĖ JAUNIMO
30-31 DD. GEGUŽĖS YOUNGS- .

TOWNE, OHIO
Gegužės 30-31 dd. įvyks Nacionale 

Jaunimo Diena Youngstowne. Čia su
važiuos darbininkų klases jaunimas 
iš vidur-vakarinių valstijų apsvarstyt 1 
kaip pasekmingiau suorganizuoti tūk
stančius jaunuolių darbininkų klases 
kovai. Komunistų Partija yra ini
ciatorius šios Nacionales Jaunimo I 
Dienos. Youngstowno Lietuviai dar- i 
bininkai turėtų susirūpinti parūpini- 
mui jauniems darbininkams nakvy
nės. O clevelandiečiai turėtų prisi
dėti su transportacija; kas turi au- | 
tomobilius, tas gali prisižadėti nu- j 
vežt kelis delegatus—jaunuolius į ' 
Youngstowną. Draugai darbininkai, j 
remkime darbininkų klasės jaunimą. | 
Jaunus kovotojus remkime, kurie sto- ■ 
ja kovon už mūsų visų reikalus.

Turinti mašinas-trokus užsiregist- i 
ruokite Young Communist League ' 
Of fisc, 1245 Prospect Ave., Clove- . 
land, Ohio.

j
17 d. gegužes, Ukrainų Darbinin

kų Namo Svetainėje, 1051 Auburn 
Ave., bus ^rodomi . judžiai: Sovietų 
Sąjungos Penkių Metų Planas., Ver- ! 
tetų tuos paveikslus kiekvienam pa- j 
matyti. Pradžia 7-tą vai. vakare. !

Darhietis. I
(109-110)

Naujas Gyvumas Del 
Silpnų Nervų

.įeinu jūsų nervai ir raumenys yra silpni 
ar jii.-.ų nyvastinnicji organai stokuoja spė
kų ar jėgų, imkite Nuga-Tone ir būkite 
stiprūs, sveiki’ ir gyvus. Nuga-Tone padarė 
stebuklus del milionų žmonių visose pasau
lio dalyse. Jis pašalina iš kūno ligų pe
rus, kurie gimdo ligas ir organų susilpnė
jimų. Jūs galite gauti Nuga-Tone aptiekoje. 
Jeigu aptickininkas neturi jo, paprašykite ( 
jj užsakyti de) jūs iš savo urmininko.

F'LATINKIT 
"LAISVE

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Žemnnmijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausiu patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviikos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir S0« CHENE ST., DETROIT, MICH.

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikčme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TR0CK12MAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

Knyga iš 64 puslapių, kaina 2Uc
DABAR PARSIDUODA UŽ 10 CENTŲ!

PRAJOTAS 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
čiau* sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
j 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 jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos. •
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo^ del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,--tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkes ir Poniulės
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

ApysakąMOTINAr
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 bausmės 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.



šeštadienis, Geguž. 9, 1931

RAŠTAI Iš DARBO IR KOVU LAUKO
o

Pa.

&

xx *.~, v*-w* xx*** *** V JUMai .4 mokėti valdžiai pabaudos po daugelis darbininkų susirinko!
’■ 4 xl r« « v-v-x 4 t rt ii~i lx nr n vx m 11 11 '/ _ 1 -- JI I a J ~ 1 1

(|

ir užnurimo
kainą,

JUOZAS KAVALIAUSKAS

u.

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽESGĄ ELIZABETH!

ŽODIS NUO DR. MENDLOW1TZ
G9

Vergauja už Mažą J

Atlyginimą

visose dirba

dirbtuvė C.

WORCESTER, MASS

NEW BRITAIN, CONN
MEILES IŠSI-Suvirš tūkstantis Dalyvavo

PAUL KASSAY 
IŠTEISINTAS

tik 
tos 
kė 
kai Noble Streets

Noble Streets 
Fairmount 
Green
Parrish
Poplar

&
&

pat.ar-

6102 Grand Avenue 
(Kamp** Clermont Avenue) 

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

išdirbimui odos.

atėję į jas nesi-' jį
i kalbėtojau s,, į

Norintieji 
rin tįsio

Petras Naujokas 
SavininkasŠį sykį policija neva “nesi- 

„j“ ardyti demonstraciją,

ligas įvaro, bet ir Į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

dainas Pirmoj Gegužės.
d. gegužės kalbėjo drau-

A. Bimba. Prakalbas ren-
Komunistų P. Lietuvių

Drg. A. Bimba pa-

726
3rd
923

o šiaip iš simpatikti be- 
; nepagelbėjo. O

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

dirbtuvių 
dirbtuvių 

apie 
■ tą,

Urbo Lax Tabs
tai kanuolS priei kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už-

“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
G t h 
3rd 
5 th 
7th

LIETUVIS GI

rio ” ;
prast
ninku 
1500, . _________ ____
slepia apie tai, tai dirbta ne- i Ant Šill StOOT Galite Gauti

9 WWWW TW

ba- 
ne-

ISardymaa, sutuisymas, eustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—Ii. TICHNIAVIC1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį.
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049organizacijos pagvildenti.
C.

Jem, 

nt’liūditno va-

Aš, žemiau pasiraięs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėti! 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6261

iiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiii'iiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiii^^^^
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Man rodos, kad Tai kam reikalingos diskusi- 
Young Worke- ir be diskusijų komunistai su-įjos?

Reikia su-:tinka su savo simpatikais,,ku-1
dfLl’lli- vi n rGvl-in Ir nm 1111 i <jfi n i rlnvKo I

antrašu:
STREET
PA.

■bininkų. bas, o šiaip iš simpatikb be-'
.v_¥ Akrono su maršuotojais | veįį niekas nepagelbėjo. O 
išėjo ir du lietuviai—d. žibu- taį vis-tas apsileidimas, nepai-1 
rienė ir K. Joneliunas.

Viską Matęs.

landoj- Snuki

tžn fjitH: ....

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

' Puslapis Penktas

karionei prasidėjo prakalbos, 
žmonių tiek daug buvo prisi
rinkę, kad • trūko visiems, ne 

kėdžių, bet ir statiems vie- 
stovėti. Kalbėtojai pasa- 
geras prakalbas, darbinin- 
karštai sveikino juos.

Apie 11 vai. pradėjome iš
vedžioti maršuotojus į nakvy
nes. Vietos darbininkai laikė 
sau už garbę leisti pernakvo
ti pas save nors vieną maršuo- 
toją,
užteko.

Gegužės 3 d. Workers Cen
tre buvo prirengti visiems 
maršuotojams pusryčiai. 9 v. 
ryte 17 Akrono darbininkų be-

laikraštukų prie sjmpatikais. 
ir

3 šimtai.
kad sutraukt darbi- ric dirba komunistinį darbą.
demonstraciją apie, 
buržuazinė spauda ...

prastai.
Prieš Gegužės Pirmą daug 

lengviau buvo pardavinėti-dar
bininkišką literatūrą, negu pa
čioj demonstracijoj, kaip lite
ratūros platintojai pasakoja, 
tai ši demonstracija susidėjo 
beveik vien iš bedarbių.

Demonstracija pradėta ket
virtą valandą po pietų ir tęsės 

todėl nakvynių visiems į virš * valandos laiko. Po tam 
numaršuota į svetainę ir dar
bininkų šventė baigta.

Bandymas eiti nuo demons-1 
tracijos vietos į svetainę buvo ■ 
labai geru daiktu, tai patirta, ! 
kiek mes turime solidarinės i 
spėkos ir kiek yra pasiryžti- j 
šių eiti Komunistų Partijos nu- 

už palydėti maršuotojus, ir minia statytu keliu.
darbininkų traukė į Barberto- L 
ną. Mat, Barbertono valdžia

AKRON, Ohio.—27 d. 
landžio prasidėjo teismas 
kaltai sufrėmuoto bosų darbi
ninko, Paul Kassay neva už 
pasikėsinimą sugadinti Zepe- 
]iną,(baliūninį orlaivį), kurį 
statydina Amerikos Valdžiai 
Goodyear Kompanija. 9 vai. 
ryte žmonių prisirinko pilnas 
teismabutis ir visi nervingai 
laukė nuosprendžio. Mat 
kompanija turėjo padariusi 
kontraktą su Jungtinių Vals
tiją valdžia, kad Zepelinas tu
ri būt užbaigtas pažymėtu lai-i darbių prisidėjo prie maršuo- 
ku, o ne, tai kompanija turės tojų grupės, o taipgi labai

1 tris dešimtis tūkstančių 
kožna užvilkta diena, v v fc

Taigi, iš vienos pusės, kom-i, ... . , . .   —v u.,
panija norėjo baigti Zepelina buv®. PaslJe|b“s> ka^ Pelei'ibet buvo tam tikri žmonės,! 
į laika, o iš kitos, ji stengėsi ®,ant.1 ""arsuoti per si miestą, - - ■ ■ ............................

: kapoti’ algas darbininkams ir ta! zlm0'lt‘s ,su aiarsu0‘°-
mažinti jų skaitlių. Tokiu bū- Jais- kad Pa™dyt‘ va dziai di
du, darbas nėjo taip, kaip rei. | desnę marsuotojų spėką. Man 
kėjo eiti, ir kompanija, maty- ’dar P,rm« kartą gyvenime pn- 
dama, kad gali neužbaigti į siejo matyt tokiame dideliam 
paskirta laika, paskelbė, kadP !;SKastyJ k asę> Pf>'s>Sa>'-
susekusi bolševiku plana šabo-1 dusliJ, nedldei<;s beginklių dar- 

'tažuot - gadint ir trukdyti blnl,n^, visa pohcija
darbą. O kad įrodyti va|. Pastatyta ant kojy, ginkluota 
džiai, kad ištikryjų bolševikai nuo. ko« !kl dant?: ^atyta __ _-----------------------------
kenkia užbaigimui orlaivio,iugniage?ial'! Ivanus mušeikos!ti nuo armydeno kėlėjų, ....... ,
areštavo darbininką Paul Ka- suorganizuoti, lazdomis ap-!prakalbų trukdytojų gatvėse.! _ 
ssay, kuris nebuvo jokiu bol-:skersgatviai uzsta-.yiena bgda) tai mūs progre-j _ 

■įįeviku, o tiktai priešinosi ka-ltyl‘ ku'kosvudziais-Uia karo syviai> 0 ypatingai lietuviai - 
pojimui algų ir skubinimo sis-! .... .... Per daug šaltai į demonstra-; !
temai darbe. Apkaltino jį kri-! Dubininkai visur pasitinka Icijas žiūri> atr. -• -■...........  •«
minaliame sindikalizme, pasta- matuotojus nuoširdžiai ir tan-, klauso atydžiai L .....
tė po $40,000 kaucijos, ir ka- k,ai buvo matyt metant dole-;bet sau kruvutėse kalbasi ir: !. 
pitalistiniai laikraščiai paskel- Į'lncs maršuotojams ant mais-;kilus trukdo nuo pasiklausy-' ; 
bė, kad pavyko susekti “bol- t0' , ... , . , , lmo- Nors ta kaltė ne.pripuolaj •
ševiku šnipą”. Ir jeigu ne! Dabar '1Įan.alsku> kodel ka’(visiems, bet tokių yra dikčiai. i ; 
Tarptautinis Darbininkų Apsi- Pltal.,stM klase taip puola Ko-, Atsišaukimus padėt skleis-1 
gynimas, tai Paul Kassay būtu mu,n,s /^'tiją nes tai pasi- ti irgi iš Iietuvių tiktai L.D.S. I 
likęs nuteistas mažiausiai 10 (I’0,“0’ kad ?' partlJa vie,untele. A. 83 kp. nargs pagelbėjo ir, į 
metų kalėjiman. Bet T.D.A. j tekovoja uz paliuosavimą dar- skandinavų Darbininkų kilu-1 Ii. 
iškėlė į viršų kompanijos šuo- į 
kalbį, ir teismas buvo priver-l 
stas pripažinti Paul Kassay 
nekaltu.

Taigi, draugai darbininkai, 
stokite visi į Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, nes nei 
vienas negalite būti užsitikri- 

^nęs, kad prieš jus nebus kada 
^nors padaryti panašūs bosų 

suokalbiai.
Pirmoji Gegužės

Apvaikščiojimas Pirmosios 
Gegužės pas mus nebuvo kaip 
reikėjo prirengtas, todėl nebu
vo taip kovingai pažymėtas, 
kaip kituose miestuose, žmo
nių dalyvavo apie 400, tai pa- Didžiuma gyventojų airiai-a- 
gal miesto d labai ma- mer. Yra 37 skirtingos dirbtu- 
žai, ypatingi daba?Hnio kri- vės, kur dirba 7,000 darbinin- 

Mat, tiktai\vieną|kų, bet dabar jose 
egu-! tik 3,000. 

teprad^jome rengtis, tai | Yra didelė odos 
ą laiką! Lawrence Leather Kompanijos, 

ų judėjimą, i Dabartiniu laiku ten dirba 1,5-

buržuazijos užprašyti, kurie 1 
nekartą demonstraciją bandė: 
išardyt, tik jiems tas nepavy-i 
ko. Tiesa, vienas žmogus- 
areštuotas, kuris bandė apgin-j 
ti kalbėtoją nuo tų užmačių,' 
bet paleistas be bausmės, nes! 
nebuvo už ką bausti jį.

Tasai dalykėlis rodo mum; 
tą, kad darbininkai yra pasi-. 
ryžę net mūs kalbėtojus apgin-!

, nuo i

♦

Worcesterietis.

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

LWUVKK4

Iš Peabody, Mass., tūlas dar
bininkas rašo Darbo Unijų Vie
nybės Lygos organe “Labor 
Unity” apie blogų padėtį darbi
ninkų tame mieste.

Tame mieste yra 24,000 gy
ventojų; septyniolika tautų.

zio laiku.
savaitę prifcš Pirmąją
žės
negalima į
suorganizuoti

Nors policija iš anksto pa-Į 000 darbininkų. Darbininkai 
/skelbė, kad nekliudys demons-: labai išnaudojami. Prie darbų, 
tracijų, vienok savo žodžio ne- kur pirmiau dirbo vyrai, dabar 
išlaikė. Kada demonstracija : dirba merginos. Kiekvieną die- 
bandė eiti pro Goodrich Ko. ną joms bėga kraujas iš nosies 
dirbtuves, policija pastojo ke- nuo tvirtų chemikalų, kurie yra 

4)ią ir neleido eiti. Kada de- naudojami
monstrantai susitelkė į Per- Merginoms moka tik po $12 ir 
kins Parką ir pradėjo prakal- $15 į savaitę.
bas, policija ėmė leist “ašarų“ ! Richard Young kompanijoj 
gazus norėdama pakrikdyt dc- dirba 300 darbininkų, apie 200 
monstraciją. Iš karto žmonės moterų. Lavinti darbininkai 
buvo apimti išgąsčio, bet tuoj gauna $26 į savaitę, moterys 
vėl susitvarkė ir tęsė demons-! gauna tik po $12 į savaitę.
traciją. žmonės, ne tik de- Visose dirbtuvėse darbinin- 
monstravusieji, bet ir pašali- karas algos nukapotos.
niai tėmytojai liko labai pasi
piktinę policijos žiaurumu.

X Pasitikimas Alkanųjų 
Maršųotojų

2 d. gegužės Akrono dar
bininkai pasitiko alkanųjų 
maršavimą. Maršavo grupė 
darbininkų, kuri pradėjo ke
lionę 1 d. gegužės iš Cleve- i vienybės Lygos vadovybe ir ko- 
lando, Ohio, ir pėsti keliaus i vofj prieš darbdavių atakas,

Taigi, kur tik nepažvelgsime, 
visur algos nukapojamos, visur 

i darbininkai spaudžiami ,smar- 
! kiau dirbti. Visur kapitalistai 
deda pastangas suversti krizio 
naštą ant darbininkų pečių. ,

Darbininkams vienatinė išei
tis, tai organizuotis į kovingas 
darbo unijas po Darbo Unijų

7th 
3(79 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South

Si South 
South 3rd 
Si Catharine 
South 3r6 

1215 South 2nd 
Franklin & Vine

o

įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos ■ į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinka m ą ba 
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 
rengiiįnams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

GERIAUSI^ DUONA

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai 
lietuvių 

IŠDIRBYSTf 
CIGARAI

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

I Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
i sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val- 
|gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo- 
! keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

| 10 Scholes St., Brooklyn, N. Y. ’
Te!.: Stagg S645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

symas ir nesupratimas, kad! 
I pažangesniam darbininkui rei-' 
(kalas ne žodžiais vesti kovą, i 
i bet pasirodyti pagal ^geriausią i 
j išgalę darbais.
! Atminkim, draugai, kad dar
bininkų klasė nėra kol kas to
li pažengus žinojime savo rei
kalų, ji negali suprasti kovos 
būdų, dalinai tame mūs pačių j 
kaltė, kad atsidedam ant ma-! 
žos grupelės darbiu., kurie tą 
prakilnųjį darbą veda. Ta 
grupelė niekaip negali pasiekt ! 
tiek daug darbininkų su lite- l 
ratura. O per ką mes galime i 
teikti nesusipratusioms ma- i 
sems žinojimą, jeigu ne per j 
darbininkišką spaudą? Taip, į 
per spaudą. Todėl šiuos daly- | 
kus turės ir lietuvių darbinin- j 
kų

Pirmoę Gegužės Demonstracija

Pirmą dieną gegužės Wor- 
cesterio darbininkai, vadovau
jami komunistų, surengė de
monstraciją prie miesto rotu
šės parke. Demonstracijoj bu
vo matyti jaunuolių nuo 12 
metų ir senelių iki 60 metų. 
Kalbėjo trys kalbėtojai, aiš
kindami darbininkų šiandieni
nę padėtį ir kovds. Tą pačią 
dieną, Lietuvių Svetainėj, įvy
ko prakalbos Komunistų Par
tijos surengtos. Apart pra
kalbų buvo ir koncertinė pro
grama. Pradedant vakaro 
programa, Aido Choras bend
rai su Vaikų žiburėlio choru 
sudainavo “Internacionalą,“ 
vadovaujant draugei M. Meš- 
kienei, o paskui sudainavo 
skyrium po keletą dainelių. 
Paskiau draugai Tumonis ir• 1 f^xxl I tx-.ixx^x va vv* y ’ Į I tt b K1 ti U ULdUgcll JLUIUVlJLlb 11

1 valstijos sostinę Columbus, kovoti prieš a|glJ kapojimą, už | Serbentienė sudainavo po dai- 
^reikalaudami bėdai biams a p- sutrumpinimą darbo valandų 

draudos. Maršuotojams va~ i už apdrauda bedarbiams.
dovauja komunistai. Maršuo- 
tojų iš Clevelando pribuvo į I 
Akrciną 41, kuriuos labai entu-

™ ziastiškai pasitiko Akrono dar
bininkai. Jie buvo sutikti ant 
High Level Bridge ir, dainuo- Gegužės Pirmą Demonstracijoj 
jant revoliucines Bainas, atves- ■ N didžiausios spėkos bū
ti 1 Perkins Parką. !yo sumobilizuotos prisirengi.

čia atlaikę mitingą, numar- mui prie Pirmosios Gegužės, 
savo į Workers Center, 9 bet kurie dirbo, tai iš širdies. 
Bartges St., kur jiems buvo Išplatinta keturi tūkstančiai 
prirengta vakarienė. Po va-! atsišaukimų, keletas šimtų

nelę. Visiems dainininkams 
reikia atiduoti kreditas už tai, 
kad visi dainavo darbininkiš
kas 

4 
gas 
ge
Frakcija.
sakė gerą prakalbą, žmonės 
likosi patenkinti, bet atsirado 
ir tokių, kurie statė įvairius 
klausimus. Tūli reikalauja, 
kad komunistai surengtų tai
kos diskusijas komunistų su

361

("5i

ir

DR. H. MENDLOWITZ
CITY s?6

mu i 
namų 
taipgi 
nių. 1 
vimas
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Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

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

elektriką ir magnetizmą, ir vaSinvimą, 
Ir vakarais lietuvių ir angių kalbose. 
' ‘~ .................... ............... i.

Mes padedam DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačią

J. .Naujokų Cigai
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn

3

L u t, win’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 

Estat e—pirki- 
pardavimui 
ir žemių, 

jvairių hiz- 
Mūsų patarna- 

prielankus.
A. L UI V INAS

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

Telephone, Algonquin 4-4049 g
iiiiiiiiiiiiciiiuiiiiityiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

t’z. ‘ ŽvA'

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,

GALITE GAUTI
ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR

151

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

Vardas-
No_____
Mte* ma

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priečo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

Siųsdami pinigas su savo adresu, užraiykite;

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

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytini gyvenimų. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais’ ir gražiai apdarytos.

Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 
su prisiuntimu

Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 
skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jtiu senai niekur nebegaunąmos knygos, vardu 
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai moksline knygą, aiškinanti, kaip

- pas žmones atsirado ir vystosi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvhiJkalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUŠ
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y. '

—Street oi Avenue 
—, Stat»

LIETUVIŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechaniką ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni perted- 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir> Iš
skirstymas jvairių rūšių motom; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numuŠėme pilno mechaniško kūnoAtsižvelgiant i bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia važiavimo' kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta.

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
228--2nd AVENUE, Kampas 14tb St. . NEW YORK, N. Y.
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VIETINES ŽINIOS Aido Choro Piknikas su 
Koncertine Programa

I SKAITYKIT IR PLATIN- PARDAVIMAI
KIT “LAISVĘ”

Bedarbių Taryba Privertė ^Darbininkų Vaikus Nubaudė dalyvaus penki didžiu-I 
Darbdavį Atmokėti į Už Pirmos Gegužės 
Darbininkui Algą Apvaikščiojimą

LIAI CHORAI IR LYROS 
VYRŲ CHORAS

1 
Pirmutinis atidarymas pava- ! 

sarinio sezono Brooklyn, N. Y., 
bus sekmadienį, 17 d. gegužės, 
Klashus Clinton Parke, Betts 

■ir Maspeth Avės., Maspeth, 
N. Y. Kiekvienas darbini n-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

PARSIDUODA ice cream, stationery 
ir kandžių Storas, geroj vietoj, prie 

; parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
• du bizniu. rKeipkįtės po num. 636 
I Kerry St., Newark, N. J. Telefo
nus: Market 2,3057. (109-118)

• D. Pozniak dirbo pas Nati-I F. Borland ir A. Rozenberg, 
onal Hebrew Delicatessen, 111 1 mokiniai 96 mokyklos, likosi 
Delancey St. Biznį užlaiko tū-, nubausti ant kelių dienų į taip! 
las Silverman. Darbininkas Į vadinamą “vaikų namą.” Jie 
dirbo kaipo torielkų plovėjas bus laikomi iki pirmadienio. ^as jr darbininkė turėtų daly-' 
6 dienas po 12 valandų irsep-ĮKiek pirmiau tos pat mokyk- vautį toj iškilmėj, nes tai bus j 
tintą 6 valandas.
mokėjo tik $12 į savaitę. Darb-[ vo kelias dienas tame name, 
davys pavarė jį ir pasiliko už Visi kaltinami, kad jie ne tik 
5 dienas jo algą.

Darbininkas kreipėsi į darbo žės į mokyklą, bet ir kitus vai- 
departmentą, 124 E. 28th St., kus kalbino eiti ir bendrai su 
bet jis ten nieko negavo. Ta-j darbininkais apvaikščioti Ge
da jis atsikreipė į New Yor-Įgužinę. 
ko žemutinės dalies bedarbių _______________
tarybą. Ji pasiuntė savo ko- 
misiją pas darbdavį ir tas at- J5Q PoliciStU BUVO AūSlipe 
mokėjo $9 darbininkui algos, 
ką buvo užlaikęs.

Bedarbių tarybos kovoja už 
darbininkų reikalus. New 
Yorko žemutinės miesto dalies 
bedarbių tarybų konferencija 
įvyks sekmadienį, 10 d. gegu
žės, 66 E. 4th St., Manhattan 
Lyceum svetainėje. Pradžia !w. 90th St. • 
10-tą vai. ryto. Visos darbi-b Crowley yra 
ninku organizacijos žemutinės’ 
dalies iki 57th St. privalo 
siųsti ten savo delegatus.

Jum filgos i ]os mokinys S. Mfilinovski bu- , pavyzdingi<iusi<is

patys neatėjo Pirmąją Gegu-

Žmogžudj Dvi Valandas
Per dvi valandas su ginklais 

ir gazo bombomis policistai 
buvo apsupę F. Crowley, 20 
metų amžiaus, ir jo draugą 
R. Duringer, po antrašu 303

GRABORIUS- U N D E R T A K ER
IBbalsamuoja ir laidoja numirtiniu* an1, 
viliokių kapinių. Norintieji gereanio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Saukitėii pim mane. Pan mane 
Kalite »?auli lotus tini visokių kapinių kuo 
ueriauaioBe vietose ir už žemą kainų. _

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 Kp. 
Susirinkimas

Crowley yra kaltinamas, 
kad jis dalyvavo nužudyme 

pA-į tūlos Virginia Brannen, 
I H. Walsh ir policisto 
iHersch. Sako, kad jis yra 
Įlos gengės vadas.

H.

tū-

Svarbūs Debatai
I

atidarymas ; 
pavasarinių pramogų. Kodėl • 
pavyzdingiausias? Todėl, kadi 
mums pavyko gauti geriausius 
darbininkų chorus ir gražiau
sia orkestrą, susidedančia iš 

j 10 jaunų muzikantų vadovy
bėj W. Norris. Jis jau ne sy- 
Į’kį pasirodė aidiečių parengi
muose, sudarydamas sklandžią 
muziką. W. Norris pasižadė
jo šiuo sykiu sudaryti dar ge
resnę orkestrą, kuri grieš vė
liausios mados lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Tik ne
praleiskit šios progos, atsilan- 

'kykit, nes tokių didžiulių su
eigų—piknikų mažai būna, iš
skyrus “Laisvės“ didžiuosius 
piknikus. šiemet “Laisves“ 
piknikas bus 4-tą liepos 
(July), Ulmer Parke.

Pasižymėkit aidiečių paren
gimą raudonu paišeliu ant ka-į 
lendoriaus, kad nepamirštumėt 
17 d. gegužės atsilankyti.

Kviečia Aido Choras.

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

NAUJA LIETUVIŠKA

j REAL ESTATE: Namai, Žemėj
1 PARSIDUODA 5 šeimynų mūrinis
1 namas su restoranu už $9,500. Kas 
; turit įnešti $2,500, galit nupirkti ne 
tik namą, bet ir biznį. Gera proga 
tam, kuris turi pinigų ir drąsos pa
silikti ant. savęs bosu. Kreipkitės I 
po No. 780 Rockaway Ave., Brook- [ 
lyn, N. Y. (108-109)!

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

ii mm »npT’nr'iii n n iii ne ■j MlHO P. BALLAS

RESTAURACIJA į 
Šiuomi pranešame lietuvių vi-, 

I suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se-l 

kančių antrašu :
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

 Sekmadienį, 10 d. gegužės,
Tarptautinio Darb. Apsigy- New Star Casino svetainėje, 

nimo 17-tos kuopos susirinki- 107th St. ir Park Ave., įvyks 
debatai tarpe Komunistų Par
tijos vado d. W. Z. Foster ir 
A. J. Mustės. Mušte yra so- 
cialistuojantis politikierius iš 
“kairiojo“ sparno A. D. F.

Debatai bus unijų klausime.

mas įvyks 13 d. gegužės, 
“Laisvės“ svetainėje, 8-tą vai. 
vakare. Draugai, visi esate 
raginami ateiti į susirinkimą 
ir užsimokėti duokles. Jum 
jau kiekvienam žinoma, kokią

Kiek New Yorke 
Dirbančių už Algas

svarbia rolę lošia darbininkiš- Visų darbininkų būtina parei- 
kam judėjime T.D.A. Turi da- W dalyvauti ir išgirsti skirtu- 
bar visą eilę naujų bylų ves- revoliucinių ir reakcinių 
ti ir ginti darbininkus. Tad, uniju veikimo. Prasidės 2-rą 
mes, draugai, turime prisidėti vah P° pietų.

• prie šio darbo.

kam judėjime T.D.A.

ti ir ginti darbininkus.

Telephone, Stagg 1-9110

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

1 IŠRANDAVO.IIMAI
PASIRANDAVOJA geras kambarys, 

tinkamas vienam arba dviem vy
ram, prie pat Lorimer subway sto
ties. Taipgi yra gaminamas namie 

Į valgis, jei kas nori. Kreipkitės bile 
laiku po No. 35 Devoe St., Brooklyn, 
N. Y. (109-111)

PASIRANDAVOJA 4 gražūs kam
bariai, yra elektra. Ramia tik 

$22—$20. Kreipkitės po No. 462 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES *
Lietuvis Fotografistas

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus {vai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

-
Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spi'HAiuli'u Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus. __ . ................. .

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .

Ifihalzamuoja ir laidoja numirusiua 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikJtynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford A venų®
BROOKLYN, N. Y.,

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
{kuri yra turėjusi savo restau- 
1 racijas Montello, Mass., ir So. 
(Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu-Į 

. Alei-. 
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 

Į senais savo pažįstamais.
Valerija Bal vočių te, 
Josephine Tnkienė.

Savininkės

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems be 
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. '

1929 metais New Yorke bu 
vo 29,434 darbaviečių arba' 
samdymo vietų ir 565,080 už 1 . , . , „
algas dirbančiųjų, neskaitant i 
ofisui darbininkų. 1930 me
tais, neįskaitant ofisų darbi
ninkų, buvo 718,093 dirban
čių už algas, ir jie gavo se
kamai algos: 153,013 asme
nų gavo $437,122,085 į me-1 

>tus laiko, 565,080, gavo per 
įmetus $914,055,108. O kiek j 
|gavo milionas bedarbių, kurie 

National Electric Power [negali susirasti jokio darbo? i

Prasidės 2-ra
€•

Po surinkimo drg. B, .Kra- Daugiau Pelnijo
sauskas kalbės temoj ' “Rasių 
Klausimas.“ Tad kiekvieno. . ... i iNationai mecmu rower ,n
nano yra pareiga ateiti ir pa- į kompanjja paskelbė, kad 19291 
siklausyti. Taipgi pasaliniai ‘ jos įpjaukos buvo*
darbininkai kviečiami atsilan- j,332,675,020, o pereitais me- «
kyti.

A. Mar-ke-čus.

Kailinių Siuvėjai Nepasiduoda 
Išnaudotojams

ui, sm.i«s.ss2. “•>”I “Motini;” Diena 
pelnijo daugiau kaip 4 nuo-| 
šimčius, palyginus su pirmes- 
niais metais. ’ 
kams algos mažinamos, o sku- 
binimo sistema didinama.

MM VW
• '"*......  I ■ ■ l.ll—------- -- --------- M Į II

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

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

Lokalų 105 ir 110 kailių siu
vėjams išnaudotojai nukapojo 
algas. Tos reakcinės unijos 
vadai sutinka su darbdavių pa
sielgimu. Bet eiliniai darbi
ninkai išrinko savo komitetą 
ir rengiasi kovoti. Jie atlaikė 
kelis susirinkimus. Darbinin
kai rengiasi kovoti ne tiktai 
prieš darbdavius, bet ir prieš 
reakcinės unijos vadus.

Tironų Sveikina Valdininkai 
ir Išnaudotojai

New Yorke dabar vieši Sia
mo krašto karalius ir karalie
nė. Jis yra absoliutis monar
chas. Jį pasitiko miesto ma
joras Walkeris ir kiti valdinin
kai.

Jį aplankė ir įvairūs pra
monininkai ir kapitalistai. Vi
si kartu kelia puotas ir nega
li atsidžiaugti.

Ateis laikas, kada nebus ant 
žemės paviršiaus ne tiktai mo
narchų, bet ir kapitalistų.

MO T. LAUKUS, Fotografas 
. 214 Bedford Brooklyn ■

GerĮaušiti persitikrinti
Languose išstatyta plakatai, 

Mat, darbinin- raginanti vaikus apvaikščioti 
“motinų dieną.“ Kapitalisti1- 

Į nė sistema rymo ant išnaudoji-Į 
Įmo ir pelno. Biznio žmonės! 
1 kraunasi sau pelnus su išgal
vojimais “kalėdų,“ “velykų“ 

!ir kitokių švenčių. Jie išgal- 
P. Tannon, 50 metų negras Į vojo ir ta “motinu diena.“ Vai- 

darbininkas, puolė po trauki- kus ragina pirkti motinoms vi- 
niu, ant 151st_St. ir 8th ,Ave. sokias dovanas, kad tik jiems 

_____ ___ .c ____ ___ Darbi-1 
ninku vaikai ir darbininkai tė-Į 
vai patys ir be raginimo žino,! 
kad daugelio reikmenų jiems Į 

• yra trumpa, bet už ką pirksi, j 
jeigu alga taip maža arba ir 
visai darbo nėra ?

Statistika parodo, kad Jung-I 
tinėse Valstijose kas metai nuo | 
gimdymų miršta apie 16,000 ■ 
motinų—milžiniška didžiuma ! 
darbininkių. Patys gydytojai j 
pripažysta, kad jeigu būtų 
gimdymai atliekami daktaro Į 
priežiūroje, tai nemažiau kaip i 
10,000 tų motinų gyvybių bū
tų 'išgelbėta. Bet už ką dar
bininkas kvies daktarą, kada 
jis neturi už ką įsigyti net 
tinkamo maisto arba drabu
žių.

Taipgi skaitlinės parodo, 
kad bedarbių tėvų miršta 211 
vaikučių iš kiekvieno 1,000 gi
musiųjų, 
uždirba į 
kiekvieno 
jų miršta 
bininkų, uždirbančių iki $1,250 
į metus algos, miršta jau tik 
59 vaikučiai iš kiekvieno tūks
tančio gimusiųjų. Gi turtin
gųjų vaikai veik visi užauga, 
nepaisant, kad kartais jie už- 
gema ir nelabai tvirti. Jie ir 
jų motinos yra visu kuo aprū
pinti, nes turi iš ko.

Darbininkai tik tada įgys 
galimybę gėriai! aprūpinti sa
vo vaikus, o vaikai tėvus, ka
da darbininkai padarys galą 

1 kapitalistinei tvarkai ir paims 
įgalią j savo rankas.

Du Bedarbiai Nusižudė

ir likosi sutrėkštas traukinio biznio būtų daugiau, 
ratų. Jis jau neturėjo darbo1 
keli mėnesiai laiko ir neturė
jo jokios vilties susirasti.

Antras darbininkas, Carl 
Grosser, baltas, taipgi 50 me
tų amžiaus, atsisuko gazą ir 
užtroško. Jo moteris parėjus 
iš miesto atrado jį negyvą vir
tuvėje.

Darbininko moteris sako, jog 
jie abu jau 
bo, badavo 
privedė jos 
dymo.

štai kokia tvarka. Vienoje 
pusėje milionai darbininkų be 
darbo, badauja, ir kaip kurie 
netekę kantrybės žudosi, o ki
toje pusėje parazitai lėbauja 
ir turi gerus laikus. Tūkstan
čiai jų važinėjasi po šiltus 
kraštus ir kitas patogias vie
tas.

senai yra be dar- 
ir skurdo, kas ir 
vyrą prie nusižu-

TEATRAS IR BALIUS
Rusų Liaudies Savišelpystės Organizacijos 86-ta Kuopa Williambsurgo 

Srityje rengia PERSTATYMĄ IR BALIŲ

įvyks Subatoie, 9 d. Gegužes (May), 1931 m.
UKRAINŲ SVETAINĖJE, 101-103 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8:00 Valandą Vakare

Bus perstatyta turtingas teatras iš Sovietų Sąjungos gyvenimo 

“BOBOMS VALTA” 
Suvaidinime dalyvaus d. Kuk ir Greenpointo Kuopa

Bus tinkamų valgių ir minkštų gėrimų.-—Kviečiame visus. Nepasivė- 
luokite, nes laiku bus pradėta. > Valdyba.

~TrTTlllllllLl ■____ _ __

Darbininkų, kurie 
metus tik $450, iš 
tūkstančio gimusių- 
167 vaikai. O dar-

Moderniškiausi įtaisymai
Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N, Y.

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

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi
taisyti mašinaąį 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 į mokyklą. 

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

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

TEL., STAGG 2-0783

A
(Levandtauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikam*, kūdikiams, lygiai kaip .ir suaugu
siems. *Kaina........................................................60c, per paltą (Se

O

Mes

229

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
■am, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytoju užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ. Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tol., Greenpoint 0-2017-2360-3514

likirpkit ftį skelbimo Ii pritilta M t karu ia Rte&kyma.




