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

Theodoras Dreiseris parašė 
autobiografiją—“Dawn.” Drei
seris yra vienas iš geriausių ir 
reališkiausiij Amerikos rašyto
jų. žinoma, jisai dar nėra pro
letarinis rašytojas, bet dabarti
niu laiku jisai eina arčiau ko
munistų.

y New Yorko “Post” apie Drei- 
surio veikalą sekamai išsireiš
kė: “‘Down’ yna svarbus prie
dėlis prie amerikoniškos biogra
fijos, o gal ir geriausias, turin
tis praeitį ypatingos proletari
nės charakteristikos žemesnių
jų vidurio klasių Amerikoj.” 
New Yorko “Times,” padaręs 
peržvalgą, taria, kad “ši kny
ga turi būt skaitoma labai 
greit, su vienu atsisėdimu.”
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Sovietų Sąjungoj Mokina 
Moteris Kėravinti 
faktorius
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šeštadienio “Daily 
tas pats Theodoras 
rašo: “Paliuosuokite

Workery” 
Dreiseris 

klasiij ka
ro kalinius iš bosų kalėjimo.”
Tai geras straipsnis. Kada at
eina toks žymus, jei ne žymiau
sias, rašytojas iš buržuazinio 
lagerio, tai smagu pranešti, čia 
žymė klasiij kairėjimo, sėkmė 
krizio.

Bet jei tuo laiku, išbuvę ju
dėjime draugai po 25 metus, 
bėga, negali pakęsti masitj kai
rėjimo, tai kas nors su jais yra 
blogo. Dreiseris pareiškė, kad 
“tik vieni komunistai kovoja už 
darbininkų reikalus.” Na, o ką 
sako dabar opozicijos draugai? 
Jų orijentacija į margąjį svie
tą žiūri daugiau, negu į Komu
nistų Partiją. Taisykite, drau
gai, savo liniją labai greit.

Vokietija bando arčiau susi
kalbėti su savo kaiminka Aust
rija, sudarydama muitinę su
tartį. Reikšmė šios sutarties 
yra tame, kad jos bijo Franci- 
ja ir kiti pastarosios talkinin
kai. Mat, čia jau daroma di
desnė jėga numetimui karo 
jungo.

Briandas parlamento nariams 
pareiškė, jog “Vokietijos vadai 
prieis prie susipratimo, toks 
šiurkštus žygis, kaip kad *šis, 
nėra gudrus ir nebus naudingas 
jų pačių šaliai.”

Tokia imperialistų politika,— 
kas “gudru” Vokietijai, tai ne
gudru Francijai. Tautų Sąjun
goj tas klausimas bus vienas iš 
svarbiausių. Tačiaus, tik pro
letarinė revoliucija gali paliuo- 
suoti Vokietiją iš karo mokes
čių jungo.

VĖL PAĖMĖ UŽ SPRANDO TIKSLIUS 
BIUROKRATUS IR SABOTAŽNINKUS

Sovietų Sąjunga Juos Kaltina Tiksliame Nepaisyme Ameri
konų Specialistų Nurodymų Geresniam Darbo Našumui

MASKVA.— Sovietų Są
jungoj dirba 10,000,000 mo
terų įvairiuose darbuose. 
Dabar valdžia varo kampa
nija, kad dar daugiau 
įtraukti moterų į lauko dar
bą, o ypatingai į kolekty
viškus ūkius, kad paliuosuo- 
ti vyrus prie sunkesnių dar
bų. Moterys mokinama kė- 
ravoti traktorius ir kitokią 
mašineriją, kuri naudojama 
kolektyvizuotam ūkyj.

Tokiu būdu bus galima, 
paskubinti Penkių Metų 
Planą ir užpildyti tą trūku
mą darbininkų, kuris dabar 
yra.

Valdžia išleido patvarky
mą, kad vedusios moterys 
paliktų mieste prie senųjų mų girdima, 

i darbų, nes joms sunkiau kil- nai specialistai negalį pada--našumo, 
notis iš vietos į vietą. Re- ryti tiek darbo, kiek jie ga-' 
komenduojama, kad mergi- |l§tų del panašių keblumų.

Sakoma, kad apie visą tą padorystė.
padėtį rengiama pilnas ra-1 zuotumo, geros priežiūros, 

kurį Pašalinimui tų kliūčių, siū-
Ta inži- 

prirengs Suart, Jąmes ir nierių konferencija greitai 
Cooke inžinierijos kdrpora- įvyks ^Maskvoje.

MASKVA.— Sabotažas ir|cija visos Sąjungos anglies 
nepaisymas darbo Sovietų | mainų inžinierių konferen- 
Są jungo j dar vis pasikarto
ja. Automobilių budavoji- 
mo fabriko (Nižni-Novgo- 
rod Autostroy) sabotažnin- 
kai pašaukti į liaudies teis
mą. Jie kaltinami “tikslia
me nepaisyme ir atmetime” 
42 projektų Amerikos spe
cialistų, įteiktų geresniam 
darbo varymui.

Darbininkų laikraštis nu
rodo ir daugiau' tokių nepai- būtų padidint našumą ang- 
symų ir didelio biurokratiz- lies pramonėje.

Kaip rašo New Yorko I nuo darbininko, tai Sovietų 
“Timese” Walter Duranty, (Sąjungoj dar darbo našu- 
tai daug tokių nusiskundi-Imas gana toli atsilikęs nuo 

kad* ameriko-1 Amerikos darbininko darbo

cijai.
Nuties Anglies Pramonei 

Planus
Tokio raporto ir kariu 

plano pageidauja Pramonės 
Tarybos vicepirmininkas, L 
Mežlaukis. Tai bus nu
šviesta visa padėtis, santi- 
kiai su užsienio inžinieriais 
ir nurodymai, kaip galima

Skaitant
mo.

nos keltųsi į ūkius ir padė
tų darbą varyti pirmyn.

Manoma, kad del darbo 
nenašumo daug kalta ga.s- 

Stoka organi-

Daromi būdai, kad įtrauk- Por^as, konferencijai ..
ti 210,000 kolieku į lengves- Kreltal lvyks- Ją raportą loma nauji planai.
nius darbūs. Jie taip pat 
paliuosuotų stiprių vyrų 
sunkesniems darbams.

Tarptautinė Prekybos 
Rūmu Konferencija 
Pasibaigė

Komunistų Parti ja Laimėjo ^Vilnies”
Suvažiavime i

Amerikonai Laimėjo Dovanas 
už Geriausią Architektūrą 
Sovietų Sąjungoj

MASKVA.— Amerikonai 
laimėjo pirmą dovaną už 
geriausią braižini, planą te
atrui Charkove. Laimėto
jais yra Alfred Kestner, 
Eric Engėrder ir Carl Me
yer. Laimėjo dovanas taip 
pat vokiečiai ir Ukrainai, 
visos trys grupės gavo po 
8,000 rubliu.

Į naująjį teatrą galės su
sėsti 4,000 publikos, o ant

000 aktorių.
Darymui plano šiam te

atrui dalyvavo 14-kos šalių 
architektai, buvo prisiųsta 
146 planai. Ši kompeticija 
buvo suruošta tikslu, kad 
praplėsti geriau arcihtektū- 
ros darbą Sovietų Sąjungoj. 
Teisėjais buvo geriausi ru
sai architektai. Šio teatro 
Dianas yra ne tik kad meno 
žvilgsniu geras, bet tobuliau
sias, su visais įtaisymais, 
atsitikime ugnies, publika 
galės išeiti lauk į penkias 
minutas.

120 Darbininku
Sustreikavo Prieš

Algų Numušinų

MAINU SAVININKAI KALTINA BE PA 
MATO 29 ASMENIS ŽMOGŽUDYSTĖJE

Areštavo Policijos Viršininką; Išduoda Slaptus Kaltinimus 
Prieš Mainierius; Ruošia Legalj Darbininkų Teismą ir 
Žudymą
EVARTS, Ky.— Gegužės 
dieną teismas, kontroliuo

jamas mainų savininkų ir 
biznierių, išleido kaltinimą 
žmogžudystėj 29 asmenims, 
kurie, manoma, turėjo bent 
kokių reikalų kovoje mai- 
nierių su šerifais. Kaltini
mas išleistas slaptai, pavar
dės neskelbiama kaltinamų
jų tol, kol jie nebus areštuo
ti. Tai naujas suokalbis 
prieš mainierius.

Tuo pačių tarpu jau areš
tuota policijos viršininkas 
ir kaltinamas žmogžudystėj. 
Policijos viršininkas, Asą 
Cusick, “prasikalto” tik 
tiek, kad jisai, kiek laiko at
gal, pasakė, kad visą tą ko
vą pradėjo “kompanijos 
palaikomi ginkluoti šerifai.” 
Šitas policijos viršininkas 
taip pat pareiškęs, kad mai- 
nieriai patenkinti pribuvi
mu milicijos. Jisai sakė, 
kad ta armija dar rūpinsis 
visų reikalais. Tai didelė 
apgavystė darbininkų ir sa
vęs.

9
Areštuota policijos virši

ninko pagelbininkas ir mies
to raštininkas (clerk), Joe 
Cawood. Tą pačią dieną 
areštuota ir tos pačios U. 
M. W. unijos lokalo sekre
torius, kuris sveikino pribu
vimą ginkluotos milicijos. 
Lokalo ir distrikto U.M.W. 
unijos viršininkai laikė kon
ferencijas su gubernato
rium Sampsonu ir buvo pa
tenkinti, kad pribūna mili
cija.

Visi areštuoti kaltinami 
žmogžudystėj, t. y., už nu
žudymą tų šerifų, kurie kri
to kovoje su mainieriais. 
Už tuos šerifus, kurie tą 
skerdynę pradėjo. Kapita
listinė klasė nepaiso jokių 

I įstatymų nei doros, kuomet 
paliečia jos ekonominius rei
kalus. Darbininkai turi at
sakyti į tai suvienytu fron
tu ir griežta kova prieš vi
sokius, savo klasės priešus. .

WASHINGTON.— Tarp
tautinė prekybos rūmų kon
ferencija pasibaigė pereitą 
šeštadienį. Daug kalbėta, 
bet mažai nuveikta. Pabai
goj konferencija priėmė sa7 
vo pareiškimą, kaip ir vi
suomet daroma. Tai ir vis
kas.

Kalbėta apie karo skolų 
rinkliavą, pasaulinį krizį, 
pasaulinę prekybą, bet ka
pitalistinis pasaulis jau ne
suranda išeities iš šio pa
krikimo. Buržuaziniai eko
nomistai rado tik tiek pa
sakyti, kad reikalinga plės
ti tarptautinę prekybą. Gir
di, reikalinga pašalint visus 

bet kaip, kad 
darbininkams ir komunistams didžiausiu khųdintoju yra 
čia.”

Tai tiesa, kapitalistine kla
sė pripažįsta tik vieną teisę— konfėrenciją Maskvos laik- 
savo klasės naudai. Didžiuma " ‘ "
kapitalistinėj tvarkoj gyvena 
varge ir skurde.

Gerai Theodoras Dreiseris 
charakterizuoja Amerikos kapi
talistų logika: “Kaip kapi
talistai šiandien mato, tai su
kilti teisė priklauso nuo to, kas 
tą sukilimą daro, o ne nuo ne
teisybės, kad dauguma paverg
ta mažumos naudai arba iškili
mo mažumos prieš daugumos 
vargus. Išeina: visai teisinga, 
kuomet bankai ir korporacijos 
daro revoliuciją Panamoj, bet 
negerai ir nevalia 1

Dar yra žmonių, kurie mano, 
kad darbininkų protestai ir tos 
demonstracijos nieko nereiškia 
arba labai mažai ką reiškia. 
Tie draugai neturi pasitikėji
mo darbininkų judėjimui.

Gerai būtų> kad jie įsitikintų 
dabar, kuomet eina kova už de
vynių negrų jaunuolių paliuo- 
savimą. Kas būtų privertęs 
teismą skaitytis su reikalavimu 
naujo teismo? Kas sujudino 
tuos sluoksnius net smulkiosios 
buržuazijos, tuos laikraščius, 
kurie pasireiškė už laisvę 
Scottsboro jaunuolių. Supran
tama, niekas kitas kaip tik tie 
protestai, komunistinė spauda. 
Kapitalistų spauda slepia tą 
dalyką. Gi dabar jau daug 
svieto suinteresuota negrų rei
kalu.

pati kapitalistine sistema?
Teisingai atsiliepė apie šią

raštis “Raudonoji žvaigž
dė,” kad jinai pasiginčy^del 
karo skolų, neišriš knžio 
klausimą ir pasiliks “gerų 
norų konferencija.” Taip 
ir pasibaigė, jokių naudingų 
darbų nepadarė.

Kunigai ir Senoji Unija 
Ragina Skebauti

LAWRENCE, Mass. — 
Kai darbininkės išėjo strei- 
kan prieš algų kapojimą, tai 
senoji audėjų unija gelbsti 
bosams. Kunigai ir tos uni
jos vadai skelbia, kad grę- 
sia “raudonas pavojus” ir 
agituoja prieš Nacionalę 
Audėjų Darbininkų Uniją, 
kuri kovoja už darbininkus.

“Laisvės”’ skaitytojai ir visi' draugai žino, kad musų 
judėjime eina griežta kova tarpe komunistų ir oportu- 
nistinės grupės, kuriai vadovauja Strazdas, Šarkiunas, 
Bacevičius, Pruseika ir eilė kitų.

Ši oportunistinė grupė bandė paimti “Laisvę” į savo 
rankas, bet kuomet jai tas nepavyko, tai oportunistai 
koncentravo savo jėgas paimti “Vilnį”—kitą mūsų dien
raštį, kuris jau nuo senų laikų buvo Partijos laikraštis. 
“Vilnies” bendrovės suvažiavimas įvyko 10 dieną gegu
žės, Chicagoj. Pirmadienį mes gavome telegramą, iš ku
rios matome, kad opozicija buvo drūčiai susimobilizavus, 
bet pamačiusi, kad Partija turi didžiumą, tai jau paskui 
pasidavė. Telegrama skamba:

“463 delegatai ir šerinink'ai dalyvavo ‘Vilnies’ suvažia
vime. Mūsų (Partijos) kandidatas į pirmininkus, Miza- 
ra, gavo 262 balsus, opozicijos šarkiunas—201. Pagaliaus 
opozicija pasidavė. Priimta politinė rezoliucija vienbal
siai. Direktoriai išrinkti iš gerų Kom. Partijos narių, 
visais balsais tik prieš du.

Suvažiavimas pasibaigė draugiškai; laiškas seka.”

kurie pasiliko

Pietinėj Amerikoj
Plečiasi Komunizmas

ARICA, Chile.— ! Prieš 
plėtimąsi revoliucinio -judė
jimo Pietinėj Amerikoj de
dama visos pastangos, kad 
tą “pavojų”' pašalinti. Ki
tos valstybės seka11 Chilės 
prezidento, Carlos Ibanez, 
pėdomis; • baudoj a - visus 
žiauriausius1 būdus kovai 
prieš komunistinį judėjimą 
Peruose, Bolivijoj ir Ecua- 
doriuj.

Tose valstybėse taip . pat 
siaučia nedarbas ir darbi
ninkų vargas dar labiau, 
negu kitur, tai darbininkai 
pradeda kovoti. Gi reakci
ja visais būdais bando tą ju
dėjimą slopinti.

Ypatingai Ecuadoriuj dar
bo blogos sąlygos ir nedar
bas sudaro sąlygas radika
liam judėjimui; Sakoma, ei
na gandai, k'ad 'radikalai, 
revoliucionieriai rengiasi Įs
teigti Sovietinę valstybę iš

Peru, Bolivijos ir Chilės 
dalių.

Kaip kitur, taip čia kal
bama, kad tą visą “netvar
ką” darą ateiviai radikalai. 
Jau daroma kaltinimai 
Sovietų Sąjungos.

ant

Divorsu Skaičius Kyla ir > 
Turkijoj t ■

ISTANBUL. — Turkijoj 
moteris buvo ir dar yra la
bai pavergta. Seniau mote
ris neturėjo jokios teisės 
reikalauti persiskyrimo. Bet 
vyras turėjo pilnas teises, 
jisai galėjo, moterį pavary
ti kada tik nori.

Dabartiniu laiku jau tos 
teisės šiek tiek pakeistos. 
Moteris gali nešioti europiš- 
kus> drabužius ir reikalauti 
persiskyrimo.

Tad ir persiskyrimai tan
kiau įvyksta, negu kad se- 
niaus.. ApsiVedimų 1929 me
tais buvo 44,337. Darbinin
kių judėjimas irgi šiek tiek 
kyla. .

CUDAHY. Wis.— Pereita 
savaitę čia sustreikavo 120 
darbininkų prieš Ladish 
Drop Forge Kompaniją, ku
ri numušė darbininkams 10 
nuoš. algų. Streikas prasi
dėjo ryte, kai tik darbinin
kai susirinko darban. Dar
bininkai greitai ėmėsi dar
bo, kad išvesti ir kitus dar
bininkus 
darbe.

Streikui vadovauja Dar
bo Unijų Vienybės Lyga. 
Kuomet .kompanija paskel
bė, kad darbininkams algos 
bus numuštos, tai D. U. V. 
L. sušaukė susirinkimą. Čia 
atsilankė 50 darbininkų tos 
dirbtuvės, į antrą susirinki
mą atsilankė 75. Šiame su
sirinkime nutarta šaukti 
streiką. Išrinkta streiko ko
misija iš 24 darbininkų. 
Streikieriai reikalauja: (1) 
Atšaukti 10 nuoš. algų nu- 
mušimą; (2) pripažinti 
skuųdų komisiją; (3) ne
dirbti ■ viršlaikio; (4) 8 va
landų darbo dienos, ir 5 die
nų savaitės; (5) mokestis 
nuo valandų visiems; (6) 
10 minutų nusimazgojimui; 
(7) minimum alga turi būt 
30 dol.; (8) panaikinimas 
skubumo sistemos.

SUKILĖLIAI PASIDAVĖ

LISBON.— Čia gauta ži
nių, kad buvęs sukilimas 
Bolamoj, Portugalijos vaka
rinėj Afrikoj, likosi nugalė
tas.

Sukilėliai laikėsi apie tris 
savaites. Jie buvo paliuo- 
savę politinius kalinius. Su
kilėliai buvo : bedarbiai ir 
junta (tarybos) ginkluotos 
grupės.

Organizuos Pan-Ameri- 
kos Sąjungą Prieš 

Sovietus
Ponas Barrett, kalbėda

mas į mokytojus, pareiškė, 
kad reikalinga greitai orga
nizuoti Pan-Ameriką (“nau
ją svietą”) prieš Sovietus. 
Amerika dar jaučiasi stipri 
valstybė, taip pat jinai nori 
kuo greičiau išvyti kitas im
perialistines valstybes iš 
Pietinės Amerikos. Vienas 
Jungtinių Valstijų skymas 
yra tai politikai pravesti, 
tai organizavimas, kaip jie 
sako, Pan-Amerikos sąjun
gos, žinoma, po Jungtinių 
Valstijų vadovybe.

Amerika jau giliai yra 
įleidus šaknis į Pietinę A- 
meriką. Na, o ten radika
lizmas plečiasi, tad ponas 
Barrett ir pareiškė, kad 
“Rusijos Sovietų valdžia 
bus didžiausia konkurentė 
senam pasauliui politikoj, 
ekonomijoj, prekyboj ir so
cialiam gyvenime.”

Tai čia ir yra ta baimė, 
kad bolševizmas gali užvieš
patauti pasaulį.

Lawreucio Darbininkės 
Moterys Išėjo Streikan

LAWRENCE, Mass. — 
Darbininkės moterys išėjo 
streikan prieš algų kapoji
mą. Šios darbininkės dir
ba langų dangalų skyriuj, 
Pacific Mill Kompanijoj. Jų 
algas pasikėsino kompanija 
numušti nuo 25 iki 20 nuo
šimčių.

Darbininkės, negalėdamos 
sutikti, kad ir taip jau ma
žų algų da numuštų tiek 
daugėtai jau nebūtų gali-

Gins Kapitalizmo 
Reikalus Visame 
Sviete

WASHINGTON. — Ame
rikos Jungtin. Valstijų val
stybės sekretorius, Henry 
L. Stimson, kalbėdamas per 
radio, išdėstė, kokia bus 
Amerikos užsienio politika. 
Stimsonas sako, kad Ameri
ka dar neatsisako nuo senų 
savo tradicijų, o tos tradi
cijos, tai kad šios šalies im
perialistinė valdžia “saugos 

; savo piliečių reikalus ir 
i nuosavybes, nepaisant kur 
jos nebūtų.”

Da daugiau valstybės se
kretorius pasakė, girdi, 
“meš* neturime tikslo iš
traukti apsaugą AmerL 
kos piliečių Nikaraguoj. Vi
sa pagelba ir apsauga bus 
suteikta amerikonams, ku
rių turtams bus pavojus..

Nikaragua liaudies sukili
mas prieš Amerikos šeimi
ninkavimą, tai Stimsonui 
tik “banditu sukilimas/'Tai 
todėl ir laikoma ten Armi
ja “piliečių apsaugojimui.”-

Valstybės sekretorius tos 
politikos laikysis ir kitose 
užsienio valstybėse, jei ten 
gręs amerikonų investytam 
turtui. Amerikos politika 
pirma siunčia dolerius, o 
paskui armiją.

ma nė skurdžiausį gyveni
mą padaryti,—tad jos ir at
sakė streiku.

Nacionalė Audėjų Darbi
ninkų (National Textile 
Workers) Unija išleido la
pelius ir ragina kitus dar
bininkus remti šį darbinin
kių streiką.
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Ko-
“Vilnies” šėrininkų suvažia-- - - •-

Iš telegramos pirmame puslapyje matome, kaip 
munistų Partija laimėjo ir .............
vime. Revoliucinių darbininkų pajėga išlaikė “Vilnį 
Partijai. Buvusi oportunistinė opozicija pasijuto pri
versta čia pasiduoti.

Bęt opozicionierius prie pasidavimo ir vienbalsio pasi
sakymo už partijinę rezoliuciją privertė ne vien tas fak
tas, kad suvažiavime pasirodė stambi didžiuma su Par
tija einančių delegatų. Juo labiau paveikė opozicionie
rius revoliuciniai darbininkai ir jų organizacijos did
miesčiuose ir mažesnėse kolonijose. Skaitlingi masiniai 
mitingai ir organizacijų susirinkimai pasmerkė skloką, 
karštai paremdami Komunistų Partijos ir jos Lietuvių 
Centro Biuro liniją.

Amerikos Komunistų Partijos balsas, Komunistų In
ternacionalo autoritetas ir draugų Angariečio ir Kapsu
ko žodis atvedė į teisingą kelią daugelį sąžiningų darbi
ninkų, kuriuos opozicijos demagogija buvo laikinai su
klaidinus.

Tačiaus tikrumoje nei vienu momentu opozicionieriai 
nebūtų galėję šiais laikais sudaryti sau didžiumą klasi
niuose Amerikos lietuviuose darbininkuose. Patsai jų 
kaip proletarų gyvenimas ir vis aštrėjančio krizio sąly
gos statė juos kairiojon.

Broliai ir Seserys:
Sutartis tarp Amalgameitų 

Unijos ir darbdavių, padaryta 
1928 metais, išsibaigia birželio 
30 d., 1931 metais.

Dabar reikalinga gerai per
žvelgti, kokios yra darbo sąly
gos vyriškų drabužių siuvėjų. 
Kiekvienas lokalas privalo dis- 
kusuoti, kokia turi būt padaryta 
nauja sutartis.

Amalgameitų Unijos genera- 
lis ofisas, atnaujindamas seną 
sutartį Rochester ir Chicagoj, 
jau tam padėjo pamatą, ir da
bar jau darbuojasi atnaujinime 
sutarties New Yorko markete.,

Unijos viršininkai bile darbiu 
ninku iškaščiu nori palaikyti 
taiką su darbdaviais. Jie tokią 
politiką veda jau per daugelį 
metų.

Ką gi tikrenybėj reiškia at
naujinimas senos sutarties?
Sena Sutartis, Padaryta 
1926 Metais, o Atnaujinta 

19281 M.
1. Neturi būt algų nukapo- 

jimo, neigi streikų už algų 
kėlimą.

2. Savaitinis darbas.
3. Visas darbas turi būt

kirptas unijistų kirpėjų ir dir
bamas unijistų operatorių.

4. Minimum algų skalė, kuri 
patampa dalis sutarties, įveda-

vestkių ir kelinių

pa

su

Antradien., Geguž. 12, 1931 I

jį

Minėdami šį Komunistų Partijos laimėjimą Chicagoje, Į rna kautų, 
pinna neturima ramiai aiiairJnti ranlcna ir nnanhvti Irnrl dirbtuvėse.tačiaus, neturime ramiai susidėti rankas ir pasakyti, kad 

jau viskas ir galėsime pasilsėti. Pati jau priešpartijinė 
opozicijos iškelta batalija turi būti mums pamoka to- 
liaus veikti taip, kad negalėtų mūsų eilėse susimobilizuot 
panašus sukilimas; turime pasmarkinti tiesioginį mūsų 
darbą Komunistų Partijoj ir josios varomose kampanijo
se; gludžiau susirišti su Partija; turime savo spaudoj per 
begailestingą savikritiką raut laukan oportunizmo dai
gus.

Per opozicinius buntus prieš Partijos kontrolę ir va
dovybę “Laisvėje” ir “Vilnyje” liko padaryta labai daug 
žalos. Dar ir su opozicijos delegatų pasidavimu “Vil- 
nies” suvažiavime neišnyko priešpartijinė skloka abelnai; 
tiek: ir tiek smulkiai-buržujinių—sklokos vadukų—dar 
bus::užsilikę lietuvių darbininkų judėjimo dirvoje. Visi * V • • • "1 • • i • *V 4ZW1 * / I • v i 1 1.* • v £ * •11 'sąžiningi darbininkai 'ištraukti iš tų usnių įtakos, 
kad vėl taptų naudingais mūsų kovojančio klasinio judė
jimo nariais.

Negalime pasitenkinti ir vien tik išlyginimu padarytos 
žalos; bet turime padvigubinti ir patrigubinti komunisti
nes ir apskritai revbliucines spėkas ir jų veiklumą mu- 
siškįame lietuvių darbininkų judėjime, kad iš minimos 
skaudžios pamokos tikrai išeitų nauja stiprybė toms ko
voms, kurias veda Amerikos Komunistų Partija ir Ko
munistų Internacionalas.

Pakrutino Siršiy Lizdą Milionieriy “Algosn

5. Fabrikantai negali pasiųs
ti darbo, kur tik jie nori, turi 
duoti tam tikriems kontrakto- 
riam.s.

Sekama algų skalė savaitinio 
darbo buvo toj sutarty:

Kirpėjams ...............
Operatoriams:

1. Pocket Makers .........
Sleeve Sewers ...........
General Operators .. .
Tape Sewers .,..........

$55.00

2.
Closers and Joiners .. 

; Stitchers .........  .
Assistant Pocket Makers 
3. Binders and Piį’ėTs .

Sleeve Makers...........
Assistant Operators . .
Kriaučiams:

1. Edge basters on
machines ......... .

Shapers .....................
Fitters ...................
Basters and Under-' 

pressers ....... .
2. Edge Basters ...........

Bushelers and Examin.

48.00 
48.00 
48.00 
48.00, 
4100 
44.00 
44.00 
44.00' 
40.00 
40.00 
40.00

48.00
48.00
48.00

;' (Nuo koresp.)
Kas kitctee pasaulio vie

tose- yra senai įgyvendinta, 
tai Lietuvoj didžiausią sen
saciją sukelia.

Štai ir dabar, Lietuva, ne
norėdama atsilikti nuo kul
tūros, nusprendė įvesti ci
vilį* metrikaciją (apsivedi- 
mąį Kai ministerių. kabi
netas ėmė svarstyti civilės 
metrikacijos projektą, pa
krutino širšių lizdą—dvasiš-

Duluth, Minn., nesenai 
kalbėdamas per radio Wm. 
E. McEwen, “Labor World” 
redaktorius, palygino 504 
milionienų 1929 metų įplau
kas su darbininkų ir f ar me
rių įplaukomis.

Jis nurodė, kad 504 mi- 
lionieriai 1929 metais turė
jo viso įplaukų $1,185,135,- 
330. Tų milionierių įplau
kos sudaro didesnę sumą pi
nigų, negu 40,000 dirbtuvių 
darbininkų viso amžiaus už
darbis. Tos įplaukos virši
ja algas- 500,000 unijistų 
mūrininkų, iki šiol geriau- 

■ šia apmokamų darbininkų, 
įdirbančių prie namų buda- 
Ivojimo, jeigu jie turi laimę

Collar Makers...........
Canvas Basters.........

3. General Tailors.........
Arm Hole Basters .. . 
Brushers ...................
Corner Tackers .....
Prosy to jams:

1. Pressers .....................
2. Machine Spongers ...

Edge Pressers...........
3. Under Pressers.........
Bushel Girls...................

48-.00
44.00 
44.00 
44.00
44.00 
44.00 
40.00
40.00 
40.00 
40.00

Kaip sužinojo apie tai 
dvariški j a, tiesiog pasiuko: 
rekįą, šaukia, agituoja; vys
kupai konferuoja, rašo at
sišaukimus į “tikinčią” vi
suomenę, informuoja kuni
gus,; /kaip šie tūri gąsdinti 
žmones civilės ĮpetrikacijosIj^ti^OO'dienų į metiko 
siaųpu. |«e neišdirba. Tos įplaukos

Kunigai dabar per pa- !sudaro didesnę sumą, negu 
mokslus užmiršo žmonėms (700,000 dailydžių metinės 

dievo žodžių berti, o, beria j įplaukos.
aukštoprakeiksmus iš 

tiems, kurie civiliai tuoksis 
ir lęrikštys.

48.00 
44.00 
44,00 
40.00 
25.00

Tą sutartį su algų skale ant 
savaitinio darbo vienbalsiai pri
ėmė Amalgamęitų Unija ir fa
brikantai liepos menesį, 1926 
metais ir ątnaujino 1928 me
tais. ; < z t ;

■ Bet Kas ^įki’ėnybėj At-

'' 1. Nors; sutarty buvo reikala- 
’vima.s, kad al^os nebūtų nuka
potos, tačiaus New Yorke nėra 
nei vienos kriaučiti dirbtuvės, 
kur nebūtų algos 
kur nebūtų įvesta 
sistema.

;2. Nors sutartis
rašyta pagrindu savaitinio dar
bo, tačiaus bėgyje pereitos su
tarties periodo darbininkai ta
po priversti dirbti nuo šmotų, 

j Unijos vądai su tuo pilniausia 
“Anti-unijinėj, mažai dar- sutiko. O juk darbas nuo šmo- 

bininkams apmokamoj dirb- tų’ yra kriaučiams prakeiksmas.

nukapotos, 
skubinimo

buvo pasi-

žmonės nelabai j tai tuvėj Duluth mieste 504 TM yra bosų sistemą 
reaguoja. — Rėkaukite ir darbininkai turėtų dirbti

Ji at-
JLVtnclUiUlC 11 I e

keikite, sako, kaip bus įves-j ^>600 pietų, iki jie galėtų 

šit «Ž šliūbus po 100 litų ir* nikiai turėjo įplaukų j vie- 
daugiau lupę. ”us metus> 1
_ Užtruks melžiama karvu- ^wem
l& lC , Tai tokia “lygybė” Ame-

Trumpickis. rikoj.

eilėse.
3. Vietoj nuspręstos algų 

skalės, kuri užtikrintu kri.au-ta civile metrikacija, nusto- j tiek uždirbti, Įdek tie milio- I čiams pasidaryti pragyvenimą,

nūs metus,” pareiškė Mc-
tai algos tapo nukapotos iki. 
badavimo laipsnio. Prie tokios 
bjaurios skubinimo sistemos jiė 
negali padaryti daugiau kaip 2 
ar 3 doleriui į dieną.

4. Kontraktor.ių klausime,

kiekvienam žinoma, kad fabri
kantai siunčia darbą visur, kur 
tik jie nori, o kontraktoriai 
taip pat tarp savęs lenktyniuo- 
ja kriaučių iškaščiu.

5. Darbo nuo šmotų sistema, 
brutališka skubinimo sistema 
ne tiktai naikina kriaučių svei
katą, bet taipgi pagelbsti fab
rikantams išmesti tūkstančius 
kriaučių į didėjančią bedarbių 
armiją, o dabar jie naudoja 
tuos pačius bedarbius mažini
mui mokesties visiems kriau
čiams.

. 6. Ta “bešališka” mašinerija 
pilniausia tarnavo delei bosų in
teresų. Su pagelba tos mašine
rijos tapo sugrąžintas darbas 
nuo šmotų, padaryta perorgani
zavimai, del ko tapo išmesta 
tūkstančiai darbininkų iš darbo, 
hukapota algos.

7. Bedarbių Apdraudos Fondo 
nepakako pagelbėti iki kokio 
nors laipsnio tūkstančiams be
darbių kriaučių. Bedarbiai la
bai mažai gavo iš to fondo. 
Paskirstymas parodo, kad tas 
fondas nebuvo tinkamai veda
mas.

Taigi, atnaujinti seną sutartį 
yra tiktai tuščia frazė. Seno
sios sutarties tikrenybėj jau ne
bėra. Amalgameitų Unijos vir
šininkų aiškinimas, kad atnau
jinimas senpsio.s sutarties yra 
kriaučiams pergalė, gali tik pa
tarnauti didesniam su vadžioji
mui drabužiu darbininku. V C

Ką Mes Turime Daryti 
Tokioj Padėtyj?

Kriaučiai niekad negavo nuo 
darbdavių geresnių sąlygų iš 
jų malonės. Unijinės sąlygos, 
kuriomis mes pirmiaus naudo
jomės, buvo laimėtos per dau
gelį streikų ir kovų. 1913 me
tais kriaučia išvijo Riekėt k 
Loger iš sayo T.ęilių, ir privertė 
darbdavius suteikti jiėmįs gjer 
resnes darbo sąlygas. 1920 
metais mums pavyko atmušti 
bppų atąkąs.; Mę^ taip1 Jilgai 
paįaikėme ' sąvo ' šąlygąs, kaip 
ilgai mes vedėme' klasių 'kovos 
politiką! Mes..j vėl turime su
grįžti prie politikos kovoti 
prieš bosus. Tiktai per kovą 
galime laimėti' geresnes sąly
gas.

“Daugiau pašalpos ir trum
pesnės darbo valandos, suda
rykite daugiau darbų bedar
biams, didesnės algos, sustab
dyti brutališka skubinimo sis
temą,” turi būt visų vyriškų ' 
drabužių siuvėjų, kovos obal- 
siai.

Mes siūlome, kad kiekvie
nas Amalgameitų Unijos loka
las tuojaus susirinktų ir dis- 
kusuotij kontrakto išsibaigimo 
problemą ir išdirbtų savo loka
linius reikalavimus. Mes siūlo
me patiekti darbdaviams seka
mus reikalavimus:

1. Įvesti 40 valandų, 5 die
nų darbo savaitę, nenukapo- 
jąnt algų. _ ,

2. Atsteigti darbą nuo sakinanti draugijoms, 
vaičių visuose skyriuose, kur tos pasiskelbti draugijų paren-

Mes siūlome, kad nuo dabar 
iki birželio 30 d.7 mes tęstame 
savo spėkų mobilizavimą, kad 
prisirengus prie tikro streiko, 
idant privertus darbdavius iš
pildyti mūsų reikalavimus. To
kį strėiką' vestų platus eilinių 
narių komitetas. Reikalinga 
tuojau šaukti specialius dirb
tuvių mitingus, lokalų mitin
gus ir masinius mitingus dis- 
kusavimui reikalavimų, ir rei
kia mobilizuoti visus darbinin
kus susirinkimuose delei atei
nančios kovos. Kiekvienas tų 
susirinkimų turi išrinkti atsto
vus į eilinių narių komiteto 
konferenciją, kuri išrinks eili
nių narių korhitetą vedimui de
rybų su darbdaviais. Mūsų 
patyrimas parodo, jog nega
lime pasitikėti jokiam viršinin
kui arba grupei viršininkų da
ryme sutarties dęl mūsų.

Reikia tuojaus daryti tuos 
žingsnius. Tai yra vienatinis 
būdas suvienijimui ir sumobi- 
lizavimui visų vyriškų drabu
žių siuvėjų į kovą prieš darb
davius ir už geresnes darbo 
sąlygas darbininkams.

Mes atsišaukiame į visus 
kriaučius tuojaus pradėti veik
ti, priimti mūsų pasiūlymus ir 
tuojaus stengtis juos pravesti 
gyvenimai!. Juk sąlygos, ku
riose turi kriaučiai dirbti, yra 
nepakenčiamos. Tokie daly
kai negali toliaus tęstis. Ką 
nors tokio reikia tuojaus da
ryti, kad pakeisti tas sąlygas.

Vyriškų drabužių siuvėjai! 
Kriaučių Eilinių Narių Komi
tetas, kuris veda kovą prieš 
algų nukapojimą, prieš skubi
nimo sistemą, patiekia tą kri
tiką ir pasiūlymus Bendrai Ta
rybai (Joint Board) ir loka
lų viršininkams; mes visai ne
turime iliuzijų, .kad tie virši
ninkai priimtų, mūsų pasiūly
mus. Veikiausia tasai doku
mentas nebus skaitomas Ben
droj Taryboj arba lokalų vir
šininkų. Už tai jūsų prieder-! 
mė iškelti tuos klausimus, p r b- 
sidėti su * savo Eilinių Narių 
Komitetu, savo' lokalo' ar dirb
tuvės prie kovos už ituos rei
kalavimus ir sumanymus, ku
riuos išstatė Eilinių Narių Ko
mitetas;;,'

Viena Akim
Galima padaryt taip, 

kūdikis gyvūno, turinčio 
akis, gimtų tiktai su 
akia. 
malui būtų viena akis išpjauta 
arba kitaip panaikinta, atida- baisia bedarbe. Dabar ka-

- . Tatai pitalistiniame pasaulyje yra 
^^7=/papūto! ?P.ie 37,500,000 bedarbių.

Apsigynimo surinktos ži
nios parodo, kokis yra bai- 

teroras 
darbinin-

sus buržuazijos 
prieš revoliucinių 
kų judėjimą.

Ypatingai tas
rant motinos yščią. ' 
tų gana paprastas dalykas, ir

pa-

L

Jeigu priskaityti jų šeimy
nas, tai bus tarpe 100 ir 150 
milionų darbininkų, kuria 
badauja, ir yra, patekę į ne
girdėto vargo* ir skurdo są
lygas. Kas liečia Jungtines. 
Valstijas, tai jau net tokis 
New Yorko majoras Walke
n’s pareiškė spaudoje, kad 
šioj šalyj badauja apie 20,- 
000,000 gyventojų.

Klasių kova aštrėja. Dar
bininkija, nepakęsdama to 
baisaus vargo ir skurdo, iš
eina kovon prieš kapitalis
tinę išnaudojimo tvarką. 
Darbininkų masės kairėja. 
Stiprėja revoliucinis judėji
mas.

Buržuazija iš savo pusės 
; dar labiau puola ant darbi- 
■ ninku organizacijų su tiks
liu, kad sugrusti į kalėjimus 
: darbininkų vadus, pakarti 
juos, sušaudyti arba sude
ginti elektros kėdėj, kad su
laužyti tą judėjimą.

Vien rugpjūčio mėnesį, 
1930 metais Brazilijoje, Bul
garijoj, Vokietijoj, Franci- 
joj, Jungtinėse Valstijose, 
Lenkijoje, Jugoslavijoje, Če
koslovakijoje ir Estonijoje 
buvo nužudyta 411 darbi
ninkai, 1,244 sužeista, sužei
sta kiek lengviau 2,096 dar
bininkai ir 13,540 areštuota.

Imant imperialistines vals
tybes ir jų kolonijas ir pu- 
siaukolonijas, kaip tai Afri
ką, Indiją, Chiniją, tai seka
ma lentelė bus:
1928 metais 117,238 areštuo
tų, 67,767 sužeistų ir 146,- 
520 užmuštų. 1929m. 137,- 
505 areštuotų, 65,761 sužeis
tų, 140,852 užmuštų. 1930 
(į šešis mėnesius laiko) 
122,988 areštuotų, 66,679 
sužeistų, 312,891 užmuštų.

Gi tarpe 1925 ir 1929 me
tų tose šalyse tapo nužudy
ta 619,970 darbininkų, tame 
skaičiuje teismų nusmerkti 
mirčiai 50,411 darbininkų.

Tokios tai pasibaisėtinos 
skaitlinės klasių karo aukų. 
Išnaudotojai ypatingai su 
visu pasiutimu puola ant 
kolonialių vergų ir naikina 
jų judėjimo vadus.

! Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, kuris turi vi
same* pasaulyje savo skyrius 
ir kuriam daugelį kapitaliz
mo aukų pavyko išgelbėti 
nuo mirties, balandžio 1 d., 
1931 metais, turėjo sekama 
narių skaičių: Sovietų Są
jungoje (kurie gelbsti kito
se šalyse klasių kovos au
koms) yra 5,500,000 T. D. 
A. narių ir kapitalistinėse 
šalyse buvo 8,305,054 nariai.

Kiekvieno darbininko pa
reiga priklausyti prie T. D. 
A., ir gelbėti klasių kovos 
aukas ne tiktai šioj šalyj, 
bet ateiti į pagelba ir kitų 
kraštu mūsų draugams.

D. M. š.

savo vietoj iš kaktos šono. Bet 
tam tikrais moksliniais būdais 
dabar yra padaroma taip, kad 
gyvūnas gali gimti su viena 
akim viduryj kaktos; o kitos 
akies nelieka nei duobutės.

Šitokių “stebuklų” yra
daręs Cornell Universiteto an
atomijos profesorius, C. 
Stockard, su įvairiomis opera
cijomis ant gemalų šunų, kra- 
likų, žiurkių ir- kitų gyvūnų 
bei gyvūnėlių. Ir nereikia 
manyti, kad tos operacijos bu
vo daromos peiliu. Buvo nau
dojama pamankymai, suspau- 
dymai, įvairūs chemikalai ir 
t. t. Taip buvo išvystyta ir 
skirtingo pavidalo galvos ir ki
ti organai. O parenkant tam 
tyčia pataites ir patinėlius, ne
sunkiai davėsi išvystyt gyvū
nus su trumpesnėmis bei ilges
nėmis kojomis arba su kitomis! 
skirtingai nuaugančiomis kū- į 
no dalimis. j

Prof. Stockard taip pat ii-j 
gaiš bandymais ištyrė, kaip 
įvairus maistas veikia į dar 
negimusį kūdikį. Jis tam 
tikram laikui sumažino daugį 
oro deguonie (oxygeno); mai
nė nėščioms pataitėms kūlio 
temperatūrą, keitė daugį bei 

I kokybę maisto ir gėrimo, ir 
'tuo būdu sužinojo, kaip tie ir 
kiti dalykai paveikia į būsimo 
kūdikio išžiūrą ir gabumus.
; Taip pat buvo nuodugniai 
tyrinėjama, kaip įvairios rū
šies maistas atsiliepia į kūdi- 

augimą, ‘i! jo normalumą

R.

i kio, .. } ; „„girną, jį jo normalumą
sutartie^ ’ kiiri bei nenorihalumą; kaip įvai- 

gliandsai” (liaukos) at-

nerašą i i »■ 
NepafsantOi^ ..

bus pasirašyta jūsų vardu, jūs 
turite organizuotis savo dirbtu
vėj į dirbtuvių komitetus ir 
kovoti prieš darbo sąlygų blo
ginimą ir už pagerinimą darbo 
sąlygų dirbtuvėse.

Kriaučių Eilinių Narių 
Komitetas,

83 East 10th St., 
New York City.

buvo įvestas, ir užtikrinti mi
nimum algų skalę ištisoj pra
monėj.

3. Padidinti Bedarbių Ap- 
draudą iki 5% bosų .iškaščiu, 
ir tuos fondus privalo kontro
liuoti iš eilinių narių suside
dantis komitetas, bedarbių ir 
dirbančiųjų, išrinktas masinia
me mitinge. . • : \

4. Lygi mokestis' už lygų 
darbą moterims ir;jaunuoliams 
darbininkams.

5. Panaikinimas “bešališkos” 
mašinerijos.

6. Nepravaryti iš darbo — 
teisė darbininkui prie darbo, ir 
visos kitos unijinės sąlygos pri
valo pakeisti dabartines pra
kaitavimo sąlygas dirbtuvėse.

Įvykinimui tokios progra
mos mes turime parodyti bo
sams, kad esame pasirengę ko
voti už savo reikalavimus. 
Hillmanas kalba apie darbo 
sustabdymą laike kontrakto 
atnaujinimo. Tpkis dalykas 
jau perbrangiaL kriaučiams at
siėjo, kad jie vėl galėtų tole
ruoti. Amalgameitų Unijos

DRAUGU ŽINIAI
Šiomis dienomis aplankė “L.” 

ofisą drg. F. židžiunas, iš Ne
wark, N. J. Jis apgailestavo, 
kad mūsų tarpe pasireiškė ne
geistini ginčai, paaukavo $1.00 
dienraščio reikalams ir už skel
bimą paliko $4.00.

Užėjus laukuose parengimų 
sezonui, “Laisvė” nori pasitar- 

. Ji duos vie-

gimamš už tiek atlyginimo, kiek 
draugai išgalės mokėti. Norin
tieji pasiskelbti rašykite seka
mai : mes skiriame tįek ir tiek 
mokesčio už skelbimą parengi
mo. Norime, kad tilptų tiek ir 
tiek kartų, tokiomis ir tokiomis 
dienomis. Tada mes spręsime, 
kiek vietos duoti ir .darysime 
taip, kad skelbimas , patrauktų 
žmogaus atydą. Žhįokite tai, 
jog sutraukimas publikos’į va
sarinius parengimus labai daug 
priklauso nuo skelbimosi “Lai
svėje.”

rūs 
lieka savo uždavinius prie šio
kių bei tokių pakeičiamų są
lygų.

Po tokių bandymų, prof. 
Stockard sako, kad smegenų 
pavidalas (forma) veikiausia 
daugiau nusveria žmogaus ga
bumus, nekaip smegenų, dydis, 
žmogaus arba kito gyvūno 
amžiaus ilgis, jo manymu, la
bai daug priklauso nuo tėvų 
veislės; žmogus veikiausia 
miršta nuo kokio fizinio trūku
mo, ką jis įgavo iš tėvo sėk
los, motinos kiaušinėlio ir iš 
sąlygų, kokias turėjo, kaipo 
gemalas, dar tebebūdamas 
motinos yščioje.

Būdamas buržuaziniu moks
lininku, profesorius, supranta
ma, prašliaužia pro tą faktą, 
kad gimusio kūdikio sveikas! 
augimas ir žmogaus amžius 
daugiausia priklauso nuo me
džiaginių sąlygų; o skurdžios 
darbininkų klasės vaikų sąly
gos ir vargingas gyvenimas 
paskui būna priežastis to, kad 
milionai darbininkų turi pirm ! 
laiko keliauti į kapus.

SHENANDOAH, PA.

Drg. Bimba pagrįžęs po marš
ruto iš Mass. Valstijos pranešė, 
kad Bostono apielinkes draugai 
rengia vjsos apielipkęs pikniką 
“L.” naudai ir Brooklynui jie 
stato sekančias išlygas: Mes, 
bostoniečiai, masiniai važiuoja
me į ‘“L.” pikhiką į Brooklyną 
su ta išlyga, kad nemąžiau 
brooklyniečių atvažiuos į Bosto
no apielinkes “L.” pikniką.

Manau, kad brooklyriiečiai 
sutiks su draugui bostoniečių 

viršininkai, tokių būdu sustab- (propozicija. Jei brooklyniečių 
dydami darbą, visada pasitar-! nebus daugiau Bostone . “Lais- 
navo bosų susivienijimui ir vės” piknike, negu bostoniečių 
pablogino darbininkams saly- Brooklyhe, tai mažiau nebus nė 

vienu žmogum.. P. Buknys. lams.

16 d. gegužės įvyks L.D.S. 
A. 62 kuopos puikus parengi
mas, susidedantis iš dainų, 
muzikos ir šokių, Mainierių 
svetainėj, kampas Main ir 
Oak Sts. Dainuos Lyros Cho
ras, bus solų ir duetų. Ypa
tingai draugas Kuzmickas yra 
prisirengęs su naujomis daino
mis. Po koncerto tęsis šokiai 
prie geros Slovicko muzikos, 
galėsit smagiai pasišokti. Bū
kime visi šiame parengime, 
nes šis parengimas bus pasku
tinis šiame sezone svetanėje. 
Koncertas prasidės 7-tą valan
dą vakare. Įžanga vyrams 50 
cent., moterims 25 cent, šiais 
metais mūsų kuopa dar netu
rėjo jokio parengimo, o mūsų 
kuopa visada remia darbinin
kų judėjimą, tik per šiuos vie
nus metus kuopa išaukojo 
$150 darbininkiškiems reika-

Todėl, draugai ir draugės 
darbininkai, paremdami šitą 
parengimą, paremsite sykiu ir 
darbininkų kovas bei visą ju
dėjimą.

!

Kalnietė.gas.
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PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Striku 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An* 
tradienj, Ketvir
tadieni ir Sesta- I 
dieni, vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis.

Draugas Buknys ir kaip ku- 
. rie kiti, kaltina C. B., kam me.s 
; nešame tuos ginčus į darbinin- 
• ku mases. Kam CB. siuntė savo

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. ------------- - . VA1TKUNAS ir kitl.

Mes padedam 
UžsiraAymas Į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

E. 14th STREET, Near 1st

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

| VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ
| AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA Į

Avenue NEW YORK CITY i

THE COLLECTED WORKS OF

Brooklyn, N. 
2-8342
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DISKUSIJOS RYTINIU VALSTIJŲ 
!' LIETUVIU KOMUNISTU

‘ liaus oportUnistiniu keliu, nes 
-tas kelias veda mus prie pražū- 
įties. Dabar pasikeitė sąlygos ir 
įjos reikalauja pakeisti mūsų 

Drg. J. Buivydas lošia labai' veikimo taktiką.
prastą rolę. Jis yra senas mū- Į 
sų veikėjas. Jis senai dalyvau
ja judėjime. Bet iš jo kalbos; 
pasirodė, kad jis darė labai d i 
deles klaidas. Jis ir dabar dar .draugus į kolonijas daryt pra- 
neatsiduoda ščyrai Komunistų nešimus apie “Laisvės” suva- 
Partijai. Jo pažiūra į partiją i davimą jr atsiradusią mūsų ei- 
yra negera. Jis prisileido net ]gse opozicija įr skloką iš lauko 
tos minties, kad tas proletaria-' 
to vadas nori sugriauti mūsų 

^įstaigas. Komunistų Partija, 
kuri organizuoja visus darbi
ninkus, mat, norės sunaikinti 
jau organizuotas darbininkų įs- 
taigas. Tokios minties prisi- 
leidimas tik parodo, kad d. B., 
rimtai nepagalvojo, kas ištikrų- 
jų yra. Komunistų Partija, 
suprantama, kada partijos 
rys mano, kad partija nori 
sugriauti, sunaikinti mūsų 
taigas, tai jo pareiga jas nuo 
partijos tokių žygių išgelbėti! 
Tokis narys partiją persistato 
tik kaipo priešą, o ne vadą. Ot 
kur buvo d. B. pamatinė ir 
baisiai didelė klaida. Ir d. B. 
prisidėjo prie iššaukimo opo
zicijos spėkų, kurias dabar ir 
patsai negali suvaldyti.

Drg. Buivydas rašo d. Pru- 
seikai laišką. Tas jo laišką 
naudoja, kaipo dokumentą or-: 
ganizavimui opozicijos prieš j 
Centro Biurą ir Komunistų ■ 
Partiją. Drg. B. dalyvavo ko- 
kuse ir darė planus, kaip iš
traukti mūsų dienraščius iš po 
Komunistų Partijos ' kontrolės. 
Argi taip gali elgtis ščyras K. 
R. narys? Argi tokiu keliu rei
kia eiti? Ne! Ištikimas parti
jos narys žino, kad klaidas par
tijoje, jeigu jis jas mato, rei
kia taisyti per vienetus. Ten 
galima kritikuoti Centro Biurą 
ir net Centro Komitetą. Drg. B. 
galėjo bile kada ateit į C. B. ir 
Kelti ir diskusuoti visus klau-! 
t*mūs. Jeigu jo supratimu C.

. netikusiai elgiasi, tai jis turi 
teisę eiti į Centro Komitetą.

Man daro primetimus, buk 
del manęs sumažėję Brooklyne I 
Komunistų Partijos narių skai
čius. Tai netiesa. Kada aš ap
leidau Brooklyną, tai buvo lie
tuvių K. P. 65 nariai. Metus! 
ir puse nebuvau Brooklyne.' 
Per tą laiką pasitraukė V. Pau
kštys, Kliučinai, Butkus, Jaku-1 
bonis ir kiti dabartinės opozi
cijos vadai. Per tą laiką lietu
vių narių skaičius sumažėjo; 
daugiau kaip ant pusės. Taiį 
kurgi čia mano kaltė? Butkus; 
ir kiti sklokos vadai pasitrau-1 
Kė iš partijas todėl, kad jie ne
sutinka su Komunistų Partijos; 
pakairėjusia taktika. Kai ku- į 
rie iš jų atvirai ta pasisakė A. j 
LD.L.D. 1 kuopos susirinkime, 
i? komunistų frakcijos sureng-! 
tose diskusijose Butkus pasakė, 
kad K. P. galva supuvus. Jo 
apiiiykraMis pilnas bjauriausių 
šmeižių prieš Komunistų Par
tiją. Opozicija jį platina. Ar' 
tai ne antikomunistinis darbas?’

Delei Nalivaikos, buk per- 
aštriai jis buvo kritikuojamas. 
Bolševikas, ilgus metus mūsų 
tarpe dirbęs, apleidžia mūsų ei
les, eina į biznį ir dar per laik- 
Ifaštį atsisveikina. Ir kur jūs 
matėte, kad bolševikas taip da
rytų— “Sudiev jums, draugai, 
aš einu į biznį”. Ir mes turime 
tylėti!

Draugai sako, kad Nalivaika 
buvo ne pirmas ir pirmiau mes 
nieko nesakėme. Taip klausi

amą statyti negalima. Jų logika: 
yeigu pirmiau mes tylėjome, 
ėjome oportunistų keliu, tai ir 
dabar tylėkime, eikime ir ant 
toliaus oportunistų keliu, eiki- 

^tme į pražūtį. Taip bolševikai 
klausimą nestato. Nuo dabar 
bus kova prieš ištižimą ir opor
tunizmą.
Turime bolševizuoti visą judėji
mą

Draugai, C. B. užima bolše- 
yizavimo mūsų jėgų, mūsų 
spaudos ir organizacijų pozici-

Mes negalime eiti ant to-

(Tąsa)
Partija Yra Proletariato 

Vadas

Taip mes padaryt negalime. 
Mes esame leninistai. Mes pa
naudosimi visus tuos, kurie re
mia mus kovoje su buržuazija. 
Mes neatstumsime juos. Bet 
kas nori vilkti mūsų judėjimą į 
oportunizmo balą, tai lai eina 
patsai į peklą! Mes neisime ir 
mes turime pilną teisę kovoti, 
ir tai mūsų pareiga kovoti prieš 
tokius elementus, nepaisant, 
kad gal mums bus sunkiau pa
laikyti mūsų spaudą, finansiš
kai, mos turime išlaikyti . savo 
organizacijų ir spaudos klasinę 
kovos liniją. ,

tiniai sudurnavojo, ;o jis vis yra galima, 
geras, “dranga;
prieš K. P. Jis. skelbia jai kovą. 
Jis yra senas vilkas ir žino, 
kaip sudalyti visokias bjauriau
sias istorijas prieš K. P. ir 
draugus.
Jokia konstitucija nebuvo su
laužyta.

Drg. Kazlauskas sakė, buk 
“L.” pereitas suvažiavimas ne
prisilaikė konstitucijos rinkime 
bordirektorių. Tai netiesa. “L.” 
konstitucija nenusako, kaip turi 
būti renkami direktoriai. Su
važiavimas kaip nori, taip ir 
renka.

Mes seniau nominuodavome 
kiekvieną draugą iš še 
kiekvieną skyrium, .bet 
kartu, kada Butkus, atėjo su sa
vo organizuota mašina 
jie atsinešė savo “sleitą” ir da
lino juos, tai Komunistų Parti
jai neliko kito kelio, kaip prieš 
organizuotą sklokos “sleitą“ pa- 

artijos, visaip nuo i statyti savo “sleitą.”
. Jis net ne-J Kas liečia paskleistų paskalų, 

gyvena,; buk 
išsisukti.

skloką, 
___, __ ____ i mūsų dien- 

O jeigu mes užsidarytume, slė- į naščius iš po Komunistų Parti- 
ptumės, taai sklokos melai de-j jos vadovybes.__________ • ••

Tą reikėjo pasakyti galo blogai elgtasi. Bet ^ii busi 
Butkus eina plačiai visuomenei, kad žinotų, , •“ •

kas jis

pusės. Buknio visai neleninis- 
tinė pozicija. Mes negalime už
sidaryti savo rateliuose ir ten 
diskusuoti, kad darbininkų mi
nios nežinotų, del ko eina kova. 
__J3 turime eiti j mases. Te
gul kiekvienas žino ir mato, del 
ko dabartinė kova eina. Tegul 
būna teisėjais. Tegul susipa-' 
įžįsta su Komunistų Partija ir1 
jos role. Iš to bus tik nauda, tam, kad

Butkus nebuvo bolševikas
Kas liečia Butkų, tai tas 

mentas niekados nebuvo 
ras bolševikas. Tai karjeristas.
Jis nuvažiavęs j Sovietų Sąjun
gą, organizavo skloką prieš, ir 
paskui pabėgo į Ameriką. Jis 
čia atvykęs visaip melavo ir 
apgaudinėjo mus ir darbinin
kus. Butkus, prigulėdamas prie 
Komunistų P; 
darbo išsisukinėjo, 
priklausė 

'kad tik 
1 Paskiau

ptumės, 1 
moralizuotų darbininkų minias.

Kaip kurie draugai išeina 
ginti biznierius. Sako : nekovo
kite prieš juos, nes jie nustos 
rėmę mūsų spaudą. Toki,s.• jū
sų, draugai, pasakymas yra rei
kalavimas sustoti kovoti prieš 
oportunizmą. Tegul oportunis
tai velka mūsų 
organizacijas 
balą, o mes, 
me. Tai būtų lygu išdavystei, kus, ot, tik taip sau biskį poli- į biznį.

LIETUVIS GRABORIUSgera iš to mums visiems pamo- i 
ka. Tegul draugai rimtai ap- i 
galvoja, kaip jie begalo prasi-I 
kalto K. P.

Drg. J. Siurba čia gerai api
budino Butkų. Bet aš negaliu 
suprasti, kaip, žinant kas yra 
Butkus, galėjo ir Siurba, ir Bui
vydas ir kiti draugai pasiduoti 
Butkaus komandai, stoti. Į sklo
kos pusę kovon prieš Komunis-

yra.
Kubiliūnas čia iškėlė la

bai svarbų dalyką, kad d. Pru- 
seika, būdamas Brooklyne, tai-! 
sė ir redagavo Butkaus, Kuod
žio ir Jakubonio pasirašytą pa
reiškimą. Kokis tai bjaurus 
pasielgimas! Kaip žemai nupuo
lė Pruseika! Jis taisė ir reda
gavo tą dokumentą, kuris bjau
riau apšmeižė Komunistų Par
tiją, kaip bile priešai. :

Draugai iš So. Bostono pa-! 
teikė šiai konferencijai rezoliu
ciją nuo jų susirinkimo. Re
zoliucijoje reikalauja, kad C. B. 
būtų perorganizuotas. Kodėl 
draugai tokį reikalavimą stato? 
K ui' įrodymai, kad C. B. laužo 
K. P ; taisykles, arba nevyki na 
gyveniman Komunistų Partijos 
užbriežtą liniją? Centro Biuras 
yra po pilna K. P. Centro Ko
miteto kontrole, C. K. pilnai 
remia Centro Biurą. Mes vy
kiname. gyveniman Komunistų 

i Partijos liniją, ir jūs, draugai, 
aš turiu pinigų priskolinęs ■ darote tokį reikalavimą nei pa-įj 

ugijęs, tai yra! lys nesurasdami C. B. kalčių. 8 
Melas, kokius Į Argi tai todėl jūs reikalaujate |

B. perorganizavimo, kad C. | 
Jūs tik prisi-j B. vykdo gyveniman K. P. H- I 

’ “j iš-jniją? Bet aš manau, jog Bos- J 
Sovietų Sąjungos! tono draugai, susipažinę su da- g 

lykais, kada sugryš namo, dirbs 
bendrai su C. B.

Drg. Tauras sakė, kad jie at-

bjaurus melas!
visada apie mus skleidžia dar-i C 
bininkų priešai.
minkite darbininkų priešų
mislus apie S
vadų algas ir turtus! Tas pat
sai ir čia. Neturiu nei fabrikų 
neigi kam priskolinęs pinigų.

Kas liečia Butkaus biznį, ne
žinau kuris čia draugas išsita
rė, kad tas nereikėjo rašyti mū-

spaudoje. .Draugas daro
Butkus ne paprastas 

biznierius. Jis sklokos vada.s.
ir tuoj aus

Ypatingai jis 
energingai pradėjo prieš parti
ją veikti tada, kada Centro Biu
ras nutarė subolševizuoti “Lais
vės” įstaigą,— kad visi jos dar
bininkai priklausytų prie K. P. 
Jis pajuto, kad jeigu jie neat
ims “Laisvę” nuo Komunistų 
Partijos, tai bus priverstas ar-' sų 

laikraščius irįba būti jos veikliu nariu, arba klaidą.
į oportunizmo ' eiti laukan iš “Laisvus”. Nerei- 

bolševikai, tylėki-ikia manyti, draugai, kad But-! Jis išėjo iš “Laisvė

mą todėl, kad jis buvo perašt- 
rus. Bet tada aš varde Centro 
Biuro prašiau dd. Tauro, Siur
bęs ir Buknio, kad jie patys pa
rašytų savo pareiškimą ir patal
pintų, bet jie atsisakė pasmerk- 

be-
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SKAITYKIT IR PLATIN
KI!' “LAISVĘ”

ISardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomia 
Mokytojais yra žymūa ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J, 
Leidimą (License) ir Diplomą ’ xvarantuojamc už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 
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"Vietoj to 
pasiimk LUCKY

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

i 
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© 1931. 
The A. T. Co..
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It’s toasted”
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — pries koslįĮ.‘

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

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

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway,

Phone, Stag
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE
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AT
Everything

Issued

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 
by International Publishers

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.



Puslapis Ketvirtas

Guy de Maupassant.BEDARBIS
Vertė Juozas Gaigalas

jau keturios dešimtys' dienų, kaip jis 
vaikščiojo visur jieškodamas darbo. Jis 
metė savo gimtinę Vii-Ava re, Lamanše, ne
rasdamas ten darbo. Jis buvo staliaus pa
dėjėju, 27 metų amžiaus, geras, darbštus 
vaikinas. Du mėnesiu, išgyveno be darbo, 
savo šeimos maitinamas; jis, vyresnysis sū
nus, turėdamas tvirtas rankas, privalėjo 
būti bedarbis. Atsarga duonos namuose 
išnyko; abi seserys ėjo padieniui dirbti ir 
uždirbo labai mažai; o jis, Žak Rondel, už 
visus tvirtesnis, nieko nedirbo, nes nebuvo 
darbų—jis tik suvalgydavo kitų zupę.

Negavęs niekur darbo, jis nuėjo j vals
čių ir sekretorius jam painformavo, kad 
darbo gali kurioj norint provincijoj gauti. 
Jis, paėmęs visus reikalingus dokumentus 
ir septynius frankus, išėjo. Ant pečių jis 
buvo užsimetęs išdryžusią milinę, pririšęs 
prie galo lazdos, jis nešė skalbinius, keli
nes ir megztinukę.

Jis ėjo be poilsio ištisas dienas ir nak
tis, nepabaigiamais keliais, kepinant sau
lei ir mirkant lietui, ir vis negalėjo prieiti 
tos vietos, kur bedarbiai gali sau rasti už
siėmimų. z

*. Iš pradžios jis manė, kad, kaipo stalius, 
: jis užsiiminės staliaus amatu. Bet kurin 
;dvaran jis neužeidavo, jam atsakydavo, 
kad tik ką atleidę darbininkus, del stokos 
darbo. Pinigai jo baigėsi, ir jis buvo pasi- 

« ryžęs imtis bet kdkio darbo, koks pirmiau
siai atsiras.

Tokiu būdu jis buvo ravakasiu, tai šėri
ku, tai akmenų skaldytoju; jis skaldė mal
kas, kapojo žabus, ganė ožkas ant kalno, ir 
viską už kelius centus; taigi, kad ir gauda
vo laikas nuo laiko darbo dviem trim die
nom, tai dėka jo didžiam stropumui.

O dabar, jau savaitė praslinko, kaip jis 
neranda darbo. Nieko jis neturėjo ir ver
tės sausa duona, kurią duodavo gailestin
gos moterys, iš kurių jis išmelsdavo kaime, 
ar sutikęs kelyje.

Artinosi vakaras. Žak Rondel nuvargęs, 
apdaužytomis kojomis, išalkęs, nusiminęs, 
ėjo basomis kojomis per žolę pakraščiu, 
taupydamas paskutinę porą klumpių taip, 
kad pas kitą jau senai jų nebūtų. Tai bu- 

. vo šeštadienį, pabaigę j rudens. Padangėj 
plaukiojo.pilki debesys: sunkūs ir vikrūs, 

•genami silpnučio vėjo. Jaučiama buvo, 
kad greit lis. Artinantis šventadienio išva-

- karėms, medžiai apsnūdo.

Protarpiais, laukuose išrodydavo, pana
šios į geltonai juokingus grybus,, iškultų 
šiaudij krūvos. Laukai išrodė pilki, bet 
buvo užsėti ateinantiems metams.

Rondel buvo alkanas, kaip gyvulys; jį 
kankino badas, kuris priverčia vilkus pulti 
ant žmonių. Visai išvargintom kojom, jis 
matavo mažus žingsnius ir su sunkia gal
va, krauju paplūdusiais smilkiniais, raudo
nomis akimis, su piktu geismu, norėdamas 
nudėti pirmą sutiktą žmogų, einantį namo 
vakarieniauti.

Jis dairėsi i abi puses kelio, kur jam ro
dėsi nukastų bulvių plotai. Jei būtų radęs 
kelias bulves, jis būtų sukūręs ugnį ir būtų 
gerai pavakarieniavęs 'apskričių vaisių, iš 
pradžios juos palaikydamas šaltose ranko-

Bet bulvės buvo nukastos, ir jis privalė
jo, kaip vakar, graužti žalius burokus, iš
rautus iš ežios.

Jau dvi dienos, kaip jis kalbėjosi su sa
vimi balsiai, lėtai žengdamas ir sunkių 
minčių slegiamas. Jis apie nieką daugiau 
nemąstė, kaip tik apie dabartinę sa
vo padėtį, apie savo amatą. Na, bet nuo
vargis, velniškas rūpestis, jieškant darbo, 
šiurkštūs atsakymai; naktys, praleistos 
ant žolės, badavimas, valkatiška panieka, 
kurią jis kentė nuo žmonių; kasdieniniai 
klausimai: “kodėl tamsta nepasilikai na
mie,” panieka del veltui leidžiamo laiko; 
prisiminimai namiškių, likusių namie ir ne
turinčių nei cento pinigų—viskas tai po 
truputį sukeldavo jame pyktį ir rengė jam 
žiaurų likimą.

Ant visų po jo kojom pasipainiojusių ak
menų, jis murmėjo:

—šlykštybė... šlykštybė... kiaulių banda... 
palikti badu mirti žmogų... stalių... kiaulių 
banda... nėra 4 su... 4 su... Ir dar lietus..^ 
kiaulių banda... . ■

Jis skundėsi neteisiu likimu ir pyko ant 
žmonių, apt visu žmonių del to, kad gam
ta, ta galiūnė, akloji motina, neteisi, žiau
ri ir klastinga,

Jis kartojo, sukandęs dantis: “banda 
kiaulių,”—žiūrėdamas į pilkus, tirštus dū
mus, einančius iš apyrusių kaminų. Jam 
dabar būtų ne pro šalį buvę įeiti į vieną 
šių namų ir, užmušus jų savininką, atsi
sėsti užu stalo.

Jis kalbėjo: “Aš dabar neturiu teisės gy
venti... jeigu man leidžia badu mirti... 
aš gi prašau tik darbo... kiaulių banda.” 
Ir skausmas. visame kūne, kančios vidu
riuose, kankinimasis širdyje. ■ Jo, galvoje 
atsirado tokia mintis: “Aš valdau gyvybę, 
del to, kad kvėpuoju ir oras priguli vi
siems. Tokiu būdu žmonės neprivalo ma
ne palikti be duonos.”

■ • (Bus daugiau)

nius laikyti anksčiau, kaip 
pirmą valandą po pietų, vasa
ros laiku, n«s po susirinkimų 
daugelis norės kur nors išva
žiuoti į parengimus. Iš komi
sijų raportų, pasirodė, kad mūs 
kuopa turės didelių parengi
mų vasaros metu. Turėsime 
išvažiavimą prie jūrių ir pik
niką, prie kurių smarkiai ren
giasi visa kuopa. Piknikas 
įvyks 28 d. birželio, Olympia 
Parke. L.D.S. 57-ta kuopa bu
vo sušaukusi konferenciją 
tikslu sutverti apskritį Mass, 
valstijoj. Konferencija įvyko 
14 d. gruodžio, 1930, So. Bos
tone, Mass. Į Apskritį įėjo 
šios valstijos: New Hampshi
re, Maine, Mass, ir Rhode Is
land. šiame suvažiavime bu
vo nutarta surengei išvažiavi
mą ar pikniką ir darbas pa
vestas Worcesterio kuopai. 
Kuopa negalėjo vietos gauti 
birželio mėnesyj, todėl paėmė 
16 d. rugpjūčio. Worcesterio 
kuopa jau dabar pradėjo rū
pintis išvažiavimu, bet reikia, 
kad ir visos kuopos, priklau
sančios apskričiui, turėtų min
tyje šį išvažiavimą ir tinka
mai prisirengtų jame dalyvau
ti.
L.D.S. 57 Kp. Korespondentas.

Antradien., Geguž. 12 
■G-.- ' -i-'>

SKAITYKITE!i?

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
v 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!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33-čios kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, gegu
žes 13 d., L.D.P. Kliube, 69 So. Park 
St. Pradžia 8-tą vai. vakare.

Drauges ir draugai, būtinai turite 
ateiti į šį susirinkimą, nes bus daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Taipgi 
bus rinkimas delegatų į suvažiavi
mą, kuris įvyks gegužės J 7, 1931 m., 
del suorganizavimo L.D.S. Apskričio, 
New Yorko'ir New Jersey apielin- 
kėj.

L.D.S. 33 K p. Sekr. V. K. S.
(110-111)

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rengia ope

retę “Nebaigta Kova” šeštadienį, 16 
gegužes (May), Liet. T. Namo sve
tainėj, kampas N. Main ir Vine Sts. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Suloš S. 
Bostono Laisvės Choras. Ateikit ir 
pamatykit tą gražų veikalą. Įžanga 

50c, vaikams 10c.
Rengėjai.

, ; ; '. in-113
tik
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Generalis Audėju Streikas 
Allentown, Pa.

Su pabaiga balandžio mėne
sio Allentuwne, kuomet bosai 
užsimojo dar nukirsti darbi
ninkams ir taip jau mizernas 
algas, pirmiausia vienoj iš' di
džiųjų audinyčių audėjai išėjo 
į streiką; praslinkus kelioms 
dienoms, kitos dirbtuvės viena 
paskui kitą taip pat sustrei
kavo ir dabar jau visos audi
mo (apie 35) dirbtuvės kovos 
lauke. Generalis streikas vi
sų audimo darbininkų. Arti
mesnių miestelių, k. t., Slating
ton ir kitų audėjai taip pat 

■ sustreikavo, taip kad veik vi- 
. sas Lehigh Valley ruožas at

sidūrė streiko bangose; apie 
3,500 audimo darbininkų ko
vos lauke. .

Šis streikas, tai spontaniškas 
streikas. Darbininkai neorga
nizuoti. Iki šiol, šiuo krizio 
metu, algų kirtimas sekė vie

of L. keletas pardavikų, su 
I MacDonald ir Kelly priešaky, 
I kuogreičiausiai atpleškejo su 
savo bagažu ir pasiskelbė sa
ve, kad jie esą vadai šio strei
ko ir bruka audėjams parda- 
vikišką U.T.W. uniją. Kokios 
pasekmės šio streiko bus, dar 
peranksti spėti, bet visi ženk
lai rodo, kad audėjams, kaipo 
neorganizuotam kūnui, bus 
sunki kova, nes bosai su ponu 
Kutz ir A.F. of L. atstovais 
laiko nuolatines konferencijas, 
daro planus, kaip darbininkų 
ūpą pakirtus ir sulaužius strei
ką.

Iš kitos pusės darbininkai 
laikosi gerai. T.U.U.L. ir 
Kom. Partija deda didžiausias 
pastangas, kad ši kova būtų, 
pasekminga. Laikyta jau ne
mažai masinių mitingų, mitin- 
gėlių. Pas darbininkus pasi
ryžimas kovoti didelis, organi
zuojama šapų komitetai, nu
statomi tam tikri reikalavimai, 
kovos obalsiai, pagal kuriuos 
Sis streikas bus vedamas. Aft-

GREAT NECK, N. Y,

TORONTO, CANADA
Sūnų ir Dukterų. K.L.S.P. Draugi

jos susirinkiąias bus sekmadienį'; i7 
gegužes, po No. 583 Adelaide St., W 
Pradžia 2:30 vai. po pietų. Visi na
riai ateikit, bus renkamas draugijos 
pirmininkas.

Sekr. J. Keveza.
A 111-112

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(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
taus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kode! jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

toj .-■’į

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje fiiubm taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų , mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasitė jį pačioj augštūmoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos. 
Jeigu jūs>v įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo sava bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, $a surasite, kiek alkoholis kenkia -'žmogaus' 
sveikatai ir kiek jis i# kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$■1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—.

Great Necko darbininkai iš
kilmingai apvaikščiojo Pirmą
ją Gegužės. Vietinė A.L.D.L. 
D. 72 kuopa buvo surengus 
masinį mitingą ir koncertą. 
Mitinge dalyvavo apie 100 
darbininkų. Kalbėtojais buvo 
d. šolomskas ir Steevins. Dai
navo vietinis choras “Pirmyn.” 
Už vis labiausia, tai yra smer
ktina ir neatleistina klaida, pa
daryta dd. choriečių, kurios 
pirmos gegužės masiniam mi
tinge nedalyvavo.

Vietoj, kad stot su viso pa
saulio proletarais ir bendrai 
protestuot prieš valdančiąją 
klasę; tai jos nuėjo į buržujų • 
surengtą perstatymą moky
kloj. Mitinge dalyvavusieji 
darbini nkai ir darbininkės 
vienbalsiai nutarė protestuot 
prieš nuteisimą mirtin nekal
tų 9 jaunuolių negrų Alabama 
valstijoj ir reikalaut jų paliuo- 
savimo.

Aukų buvo surinkta $13.50.

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirin

kimas bus. trečiadienį, 13 gegužės,. 
Mažeikos svetainėj, 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ateikit laiku, nes po 
šiam susirinkimui bus Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo susirinki
mas. I .

Sekr. V. Katinas.

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
• I,. i

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-

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Tias paskui kita. Darbininkai, rodo, kad šis streikas gali pra- j Aukų buvo surinkta $13.50. 
-būdami neorganizuoti, algų sūęsti ilgoką laiką. Apie toli- |Dr. Povilaitis aukojo $2, Pus- 
kirtimą, kad ir murmėdami, mesnę eigą šio streiko parasy- čius $1; Po pusę dolerio auko

siu vėliau.

EASTON, PA.

Rep.priversti buvo priimti. Bosai 
^nuolatos algas kirto ir numu
šė iki žemiausio laipsnio; te
mokėdavo tik 3 centus už ma
istą. Darbininkas kad ir iš
dirbdavo pilną laiką, tai te
gaudavo 10-12 dol. į savaitę, L.D.S.A. 14 kp. .susirinkimas 
bet bosams atrodė, kad darbi- įvyks seredoje, 13 d. gegužės, 
ninkai dar ir taip perdaug už- Easton Baking Co. svetainėje, 
dirba. Tai dar vėl paskelbė, 17:30 vai. vakare. Visos narės 

Bet šį kar- malonėkite dalyvauti, o ypa-
dirba.
kad nukerta 10%.
tą darbininkai kantrybės pri- tingai ateiti laiku, nes po su
triko ir masiniai pasipriešino, sirinkimo turėsime savitarpinį 
Dabar eina kova.

Bosai pamatę, kad čia gali 
išsivystyti gana rimtas pavojus 
iš darbininkų pusės, tuojaus 
parsikvietė talkon iš Harris- 
burgo poną Kutz, valdžios 
darbo department© šulą, idant 
jis sutaikytų darbininkus su 
darbdaviais, taip pat iš A. F.

jo šie d.: Selseris, Petrauskas, 
Grįškevičienė, ir Petkus; po 

125 c.; Marcinkevičienė, Kriau- 
cevičienė, Plakstys, Laužaitis, • 
Lipskis, Bukauskas, Alyta, Gu
diškis, Tiškienė, Griškevičius, 
Petkienė, Klimaitis, Bėčis, Kas“ 
mauskas, ir Genson.

Aukotojam tariam širdipgą 
ačiū.

Dalyvavęs.

lavinimąsi—diskusijas temoje 
“Ar visi protestai-rezoliucijos 
išgelbės gyvybes 9 nuteistų 
mirčiai negrų jaunuolių” ir 
“Kaip mes turime žiūrėti į 
baltąjį šovinizmą ?” Visos 
draugės privalo imti dalyvu- 
mą.

WORCESTER, MASS.

Kom.

3 d. gegužės įvyko L.D.S. 57 
kuopos susirinkimas. Nariai 
dalyvavo skaitlingai. ■ Daug 
svarbių dalykų nutarta ir pra
dėsim vykint gyvenimam

Nutarta sėkahčius susirinki-

^NORWOOD, MASS.
šešių tautu tarptautinis koncertas 

jus ketvirtadienį, 14 gegužės, Lietu
vių svetainėj. Prasidės 7-tą vai. va
kare. Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas rengė koncertą ant 10 ge
gužės, bet kada lietuviški fašistai 
jandė sutrukdyti L.L.R. Choro paren
gimą, tai tie gaivalai skundė ir T.D. 
A. koncertą. O kadangi Norwoode 
neleidžia nedėldieniais turėti paren
gimų su įžanga,* tai T.D.A. perkėlė 
koncertą iš nedėldienio į ketvirta
dienį, 14 gegužės. Kurie turėjot ti- 
kietus del 10 gegužės, tartie tikie
si bus| geri ir del .14 gegužės. Nėra 
abejonės, kad koncertas bus puikus 
ir įvairus, nes programą išpildys net 
kelių tautų menininkai. Nuo lietu
vių dalyvaus L.L.R. Choras, vado
vaujamas E. Sugar. Choras smar- 
<iai ruošiasi, kad neblogiau pasiro
dyti už kitas tautas. Lietuviai dar
bininkai pirkite tikietus išankstp, nes 
pelnas eis Tatptautiniam .Darbinin
kų Apsigynimui, kuris gina visus 
darbininkų klasės kovoto jus. Ypač 
dabar, paaštrėjus klasių kovai, T.D.

Lietuviai darbininkai, ypač 
' skaitytojai turite pagelbė- 

jšgarsinti šį parengimą. Įžanga 
i centai. Komitetas.

(111-112)

DETROIT, MICH.
Svarbus Pranešimas Visiems 

Detroitiečiams
Visi nariai sekančių organizacijų: 

Kom. Partijos, T.D.A., A.L.D.L.D., 
L.D.S.A., Aido Choro Prolet. Meno 
ir visi “Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojai esate kviečiami atsilankyti į 
vieną iš svarbiausių susirinkimų, ku
ris įvyks pėtnyčidj, 15 gegužės, 7:30 
vai. vakare, Draugijų svetainėj, 4637 
W. Vernor Highway. Bus išduotas 
raportas iš lietuvių komunistų kon
ferencijoj Chicagoj ir “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavimo. Tikimasi turėti 
ir svečių iŠ kitur.

Kom. Partijos 7-to Distrikto
Lietuvių Biuras. . ■ j 

(111-112) 1

A. reikalinga daugiau finansines pa: 
ramos.
“Laisvės” 
ti 
35

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

Apysaką

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipių 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

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



MOLINE, ILLBALTIMORE, MD.

' Puslapis Penktas

Geras A.L.D.L.D. 25 Kp. Susi
rinkimas ir Sėkmingas Pir
mosios Gegužės Paminėji" 
mas.
Vietos A.L.D.L.D. 25-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyko 4-ta dieną gegužės, 
Fisher’s Hall, 745 W. Balti
more St. Narių atsilankė 
daug.

Tarpe įvairių kuopos komi
sijų raportų, kada atėjo ra-

Pionierių narę d. M. Lipman 
tarti keletą žodžių, ši mergai-' 
tė yra jauna, vos 11 metų, bet j 
iškalbą turi gerą; ateityje ga
lės tapti puiki kalbėtoja. Ji 
kalbėjo apie padėtį darbininkų 
vaikų mokyklose ir ką reiškia 
juodveidžių d i s k r iminacija,• 
skiepijama kūdikiams beesanti 
dar mokyklos suole.

Antroji kalbėtoja buvo or
ganizatore Jaunųjų Komunis
tų Lygos, d. E. Donnelly. Ji 
aiškiai nurodė, prie ko šian
dien rengiama darbininkai 

puikiai išdėstė,portas delegatų apie Komunis- jaunuoliai;
tų Partijos kandidatų rinki- Prie.kv0. veda visi tie šmeižtai;

i skleidžiami k a p i t a 1 i stinės 
'spaudos prieš Sovietų Sąjungą, 
lir kaip skubiai darbas varo- 
!mas amunicijos industrijoje.

Susirinkusieji pilnai buvo 
patenkinti jos kalba.

Iš eilės sekė d. H. Harvey, 
nacionalis organizatorius Jū
reivių Darbininkų Industrinės 
Unijos. Jis aiškino darbinin
kų skurdų gyvenimą ir jų ko
vas pietinėse valstijose. Ka
dangi nesenai jis iš ten grįžęs, j 
todėl jo kalbą puošė jo pa
ties pergyventi reginiai bei 
įvairūs įspūdžiai, kuomi pub
lika domėjosi.

Ketvirtas kalbėtojas buvo 
juodveidis d. B. D. Amis, Ko
munistų Partijos organizato
rius iš New Yorko. 
niais bruožais nurodė, kas yra 
Gegužės Pirmoji, kaip ji at
sirado ir kokią ji dar svarbes- 

Hall lityje. Taipgi
- ’ ragino stoti į Komunistų Par-

m o vajų, tai tam taip svar
biam darbui mūsų kuopa au
kojo iš iždo 5 dol., o ant vie
tos draugai sukolektavo dar 
$4.0*, kas iš viso sudaro $9.05.

TŽs faktas parodo, jogei 
ir mūsų kuopos draugai gerai 

^įvertina Komunistų Partijos 
vedamas kovas.

Nutarta nusamdyti busą iš
važiavimui VI Apskr. į Lau
rel Spring, N. J., birželio 21 
dieną. Todėl visų narių par
eiga šį darbą remti.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks Komunistų Partijos 
kambariuose, 9 S. Greene St., 

. 8 d. birželio. Nariai, visi da- 
į lyvaukite.

Pirmosios Gegužės Minėjimas
Vietinė Komunistų Partijos' 

sekcija, minint Pirmąją Gegu
žės, turėjo surengus didelį mi
tingą Workingmen’s __ ,
2507 E. Madison St. žmonių i 

gairių tautų ir rasių, išskiriant į •
lietuvius; apart kuopos korės-.. . 
pondentės ir vieno žmogaus,' knygeh«- Auk« 
daugiau iš lietuvių nieko ne- ■ 
buvo taip svarbiam tarptauti
niam parengime, kaip Pirmoji1 
Gegužės, kada viso pasaulio j 
proletarai, po raudona vėliava j 
jungia savo spėkas kovai L 
prieš kapitalo retežius. TasL,r., 
parodo didį draugų apsileidi-i 
mą bei neįvertinimą to, kas 
kiekvienam darbininkui priva
lo būt brangiu. Kalbėtojai 
buvo įvairūs, atstovaudami 
daug organizacijų.

Pirmininkui draugui E. Ben
derių! atidarant prakalbas, jis, 
kaipo vietinės sekcijos, Kųni. 

^Partijos organizatorius, paaiš
kino svarbą Pirmosios Gegu
lės, dabartinę darbininkų pa
dėtį, ir kokią svarbią rolę 
teks vaidinti darbininkams se
kančiais metais Pirmojoj Ge
gužes kad ir Jungtinėse Vals- sužeista. Malajiečiai sude- i darbininkai valdo šalį, Komu-, 
tijose. Todėl pirmiausia ir , • — -* • - J-
kvietė ateities kovotojus tarti 
savo žodį, su kokiu pasišventi- . 
mu tęs mums brangų pradėtą Kariuomenę 
darbą, perstatydamas Jaunųjų numalšinti.

prisirinko pilna svetainė; buvo;tiją ir.sekm5j.e to gauta nau’ 
u. JU narių Partijai.

Pirmosios Gegužės Demon- Jūs Galite Turėti 
stracija Toronte, KanadaA.L.D.L.D. 64 Kuopa Už 

Komunistų Partijos Liniją 
Susirinkime, pirmą dieną 

gegužės, apsvarsčius organiza-1 darbininkų apvaikščioti darbi- 
cijos reikalus, pakelta klausi- ninku šventę. Užkimšę gat- 
mas kas link kilusių ginčų tar- ves, darbininkai ėjo visi link 
pe revoliucinių lietuvių darbi- ■ nurodytos vietos prie Univer- 
ninkų “Laisvės” ir “Vilnies” ^ty Avė* 
dienraščių klausimais. Arba,! 
geriau pasakius, tarpe dešinių- į 
jų nukrypėlių ir Komunistų 
Partijos linijos palaikytojų. 
Po išdiskusavimo klausimo, i 
pirmininkas leido nubalsuoti: 
kurie už Komunistų Partijos' 
vedamą liniją klasių kovoj ir 
kurie už opoziciją? Visi kuo
pos nariai balsavo už Komu
nistų Partijos liniją, kad abu 
dienraščiai pasiliktų po Komu
nistų. Partijos kontrole, kaip į 
buvo iki šiol.

Taipgi, visi nariai pageida
vo, kad būtų be pasigailėjimo 

i kritikuojama dešinieji nukry- 
• pėliai.

Mūsų kuopos nariai 
apgailestauja draugą L. Pru- Tuojaus policija puolė žvėriš- 
seiką, kad jis, matyt, daugiau kai areštuoti merginą, 
linkęs prie opozicijos ir deši- bininkai narodė savo salidaru- 
nieji oportunistiniai nukrypę- nedavė suareštuoti jos.

1 d. Gegužes, 5 vai po pie
tų, išėjo į gatves virš 20,000

Gerą Sveikatą
NuKH-Tonc nuteikė 

r.ų sveikatų ir stiprumų, 
gerų apetitų, jūsų 
stiprų, neveiklūs organai 
skausmai ir diegliai 
taipgi išvalo kūnų 
veikia konslipacijų. 
Tone. Būk sveikas 
kai jį pardavinėja, 
turi jo, paprašykite 
savo urmininko.

milionnms žmonių go- 
Jis suteikia jums 

skilvj padaro sveikų ir 
lieka atgaivinti, 

išnyksta. Nuga-Tone 
nuo ligų perų ir nu- 

Gaukite bonkų Nuga- 
ir stiprus. Aptiekinin- 
Jeigu aptiekininkas nc- 
ji užsakyti del jūs iš

! Bet ten šimtai pastatyta 
i viešos ir slaptos policijos, kuri 
nedavė darbininkams į tą vie
tą sueiti. Raita policija žiau

driai puolė darbininkus. Kuris 
! žmogus greičiau nepasiskubino 
išeiti, tai stačiai jojo ant žmo- 
inių ir daužė buožėmis galvas.
Man pačiam teko matyti, kaip ! ją lietuvišką valgyklą po 
stovėjo prie gatvės keletas mo- kančių antrašu:

NAUJA LIETUVIŠKARESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo* restaura
cijose, kad mes atidarėme nau- 

se-

terų su mažais vaikais, raita 
policija pasileido su arkliais į • 
būrį moterų, baisus riksmas 

; pasidarė,—tai tau ir arklių ka- 
|nopų demokratija!
j Bet susipratę darbininkai 
nepaisydami policijos teroro iri 
netekę kantrybės spietėsi į di-1 

idesnę minią ii’ prie Spadina i 
I Avė. iškėlė ant rankų vienąl:

labai merginą, kuri pradėjo kalbėti. Boston, Mass. .. ... i ’
bet dar- valgyklų Brooklyne. Atei-' 

kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 

.. . . . -p Prnąi'dpin knvn ; senais savo pažįstamais.
t* * i • ! hm gauna nuo jo užuojautos.! iiasicicjo smaiKi Kova su, i
JIS 1SIO1I- B us drauge jūs buvole:poHoja^noi-s daug darbininkų :

mūsų apielinkės mylimas kai-! 1'lyL°,’Lejo nuo policijos buo-. 
bėtojas ir mūsų judėjimo or-i^’ nekuriems ir gana smar- 
ganizatorius. Tad pasilikite ir k,ai sadauz? galvas, m keletu 
..v , ■ , • suareštavo, bet ir dviem polic-ant toliau su mumis, tai vra i ... v v.TZ ., ... 1. . monams smarkiai užvažiavosu Komunistu Partija. O jei , . . .... . . *■ . . . . , su plytom per valgomas, irnueisite i komunistu priešų lo-1 ,„•] -• .. . 1 'reikėjo įkelti i automobiliu irgeri, tai persiskirsime. Musų;- , v.. \ .. \ -’ * !ir vežti į ligoninę. ;

k Pirmojoj Gegužės, darbiniu-j 
kai parodė daug drąsos kovo-: 

iti su policija. Nekuriu ir lie-' 
I tuviai kovėsi smarkiai su po-i 
licija, nors teko daug nukentė- j 

iti, bet neblogai apdaužė ir!
I policiją. 

Ten Buvęs. J. V.

i Išplatinta daug laikraščių ir 
i knygelių.
$16.35.

Po tam vienbalsiai priimta 1 gegužės dar gavome 
■protesto rezoliucija prieš mir-i nariu, tie taipgi su mumis. 
Ties bausmę devyniems nekal-t 
i tiems juodveidžiams Alaba- 
;mos valstijoje. Rezoliucija.

s pasiųsta gubernatoriui
IMilleriui. i........
mas pavyko puikiai.

25-tos Kp. Korespopdentė.

surinkta kuopele iš 18 narių eina su 
Komunistų Partija. Pirmoj 

nauju

Pirmos Gegužės 
Apvaikščiojimas

Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
žodžiu—susirinki-i mas pas mus pavyko gerai: 

gatvėse demonstracijų mes ne
turėjome del stokos darbuoto- 

|jų. Bet Komunistų Partijos
• TOKIO.— Formozos saloj Sekcija surengė prakalbas, ku-1 
įvyko smarki kova tarp • Bose kalbėtojai buvo iš Chica- 
pirmykščių šios salos gy-!£°s- Kalbėtojas aiškino Pir- 
ventojų — kalnu malajiečių mos Ge#už6s reikšmę, rasių so-1 
ir mušą tautelės. Malajie
čiai yra žinomi, kaipo galvų 

Per kovą su mu-

lidarumo reikalą ' darbiniu-1 
kams, nurodė dabartinio kri- ■

i • • Ti i - zio priežastis ir darbininkų jkirtikai. Per kovų, su mu- vargUS> jr kodėl Sovietų Sąjun- 
sais buvo nukirsta apie 200 igoj nėra bedarbės, o dar sto- 
galvų. Be to, apie 100 jų Į kuoja poros milionų darbinin- 
paimta į nelaisvę ir tiek pat kų ir tiktai todėl, kad patys

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER 
lšbnl«amuoja ir 
visokių kapinių, 
tarnavimo Ir už ___
valandoje šaukitės pw’mnne.’ ! 
galite gauti lotus ant visokiu kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kuiną. __

Inidoja numirusiu* >.nt 
Norintieji geresnio pa
reiną lininy 'nuliūdimo

I'hb mnno

Briandas Laimėjo llitiką paskutiniam balsa'vi- 
-i. □ ’rnc balsavo 430 prieš 52.I ARYŽIUS. 1 o ilgų de- pirmesnis balsavimas 

batų, pagaliaus, Briandas j)UV0 valdžios palaikymą k 
laimėjo. Už jo vedamą po- į 460, prieš—115.

.^miniinninniiinniiiiiiiiniiminmiinnniiinnnimnM

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

150 LEONARD STREET
Tarpe Stagg ir Scholes Streets 

BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
•kuri yra turėjusi savo restau-
i racijas Montello, Mass., ir So.
~ . Taipgi yra dir-

i busi už kukarką kelctoje lietu-į

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes iMataras ROkyli!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ant VANDENS 
per Cherbourg—6 dienos per Bremen 

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven

Arba keliaukite I TQ
ekspresiniu laivu V-zV-JjLčCJ IvlO LJ O

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais

Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-D r e s d c n 
Informacijų klauskite pas bile vietinįĮ agentą arbaJ 57 BROADWAY, NEW YORK

no».»> ' W4«4»MMMM VW.»»-« *TS: «KS VW r»‘ *»»•>«•*»*' *• VW* ■*-*-«

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisaiuotas 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 ^antrąšu: 
1439 SOUTH 2ND STREET

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136 

Keystone — Main 1417

ŽODIS NUO BR. MENDLOWITZ
.^iunrni primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-6261

Li et u v r u
i IŠDIRBYSTĖS

Petras Naujokas ,Savininkas CIGARAI

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvei 

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

gino 80 mušu ūkių. Japonų vadovaujami.
vyriausybė nusiuntė savo i Darbininkų buvo pilna sve- 

neramumams jtainė įvarių tautų ir rasių.
(Negrai darbininkai sudarė 
; apie vieną penktadalį publi- 
kos. Mažiausia buvo lenkų 
darbininkų, kurie dar vis Pil
sudskį laiko savo išganytoju, 
o prie to, čia randasi ir mul- 
kinyčia, tai kunigas atgrasina 
tamsius darbininkus nuo kla
sių kovos.

Prakalbos įvyko Rock Is
land, vakarinei dalyj miesto, 

, tai labai toli iš visur reikėjo 
suvažiuoti. Jei būtu Try Ci
ty centre rengta, būtų buvę 
didesnes pasekmės, bot jokiu 
būdu negalima buvo gauti sve
taines—visi savininkai atsisa
kė randuoti komunistams.

Beje, nepamiršta ir devyni 
nuteistieji jaunuoliai negrai 
darbininkai Ala. valstijoj, jų 
gynimui surinkta $28 su cen
tais.

Pas 
• žeja.

koma,
Darbininkus šimtais meta į 
gatves. Visi bčdavoja, aima
nuoja—“kas bus, kas bus?”. 
Darbininkams nieko 
nelieka daryti, kaip 
nizuotis ir reikalauti 
apdraudos.

Prie progos turiu
visuomenei, kad A.L.D.L.D. 64 ' !j 
kp. piknikas įvyks 30 d. gogu-1 
žės, (Decoration Day), ant 
Veličkos farmos, naudai Tarp-Į'į 
tautinio Darbininkų Apsigyni-! j! 
mo. r -

numalšinti.

ULMER PARKAS 
PADIDINTAS

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

Su pirma gegužės 1931 metų 
sukanka 20 metų nuo įsisteigimo 
“Laisvės”. šiemet “Laisvės” pik
nikas bus kaipo 20 metų jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks 4-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. 4-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku
sioms bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

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

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. 3G1

--------------- --—..

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

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

sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai 
motorų. Orlaiviais važinėti mokiname 

/HWHUBSSEffiL ant mūsų specialio orlaivių lauko. Vienas 
mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
liesus, laimės dykai automobilių. Pasinau- 
dekite proga. Būtinai stokite į mokyklą.

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

ARENA AUTO AND AVIATION
231 West 58th Street,

pagal paskutines ma-

SCHOOL
New York, N. Y

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. 

Ąmeriką pagarsėjusius

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

yra 
ną 
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
1'5 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders /
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Ave. 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone, Greenpoint 8-1411

6102 Grand Avenue 
(Kaninas Clermont Arenus) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, nžraiykite:

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

N ■
fj..

mus darbai dar vis ma- 
Deere Co. dirbtuves, sa- 

užsidare iki rudenio.
šimtais

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH E

AS. žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonttlB 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

daugiau 
tik orga- į 
bedarbių !

priminti I T

Jūsų Jonas.

ant Stočių galite g a trr?
N.“LAISVE” ELIZABETH. 

S. Mickus, 278 Second St. 
V. Donaven. 182 First St.

B. Figens. 221 SėCond St. 
Ir pas Singerį,

J

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry. A. LUTV1NAS

Lutwin’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų ' 
Taip pat laisniuotas 
Rea! Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Vardas
No..
MiewuiN—

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

J

i DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS 
čia randasi dvi- lietuvičkos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 50« CHENE ST., DETROIT^ MICH.

_ Street «r Avenue
—, State_______ _

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

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

demiškai į rengto  j Amato Mokykloj.i llIrtULjl Bendrasai taisymo darbas, praktis- 
• kas šapoj lavinimas; abelni pertei- 

K symai, pritaikymai; sudėjimas ir 16- 
/ skirstymas įvairių rūšių motorų;

elektrinės sistemos, batarejos, mag- 
~netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt; 

rr;7- - ' ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

‘ i numušėme pilno mechaniško kurso
kainą nuo $75 iki $50 

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. 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 14th St. NEW YORK, N. Y.

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
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VIETINĖS ŽINIOS Tik Kelios Dienos Beliko 
Iki Aido Choro Pikniko

I

T.DA. 17-tos Kuopos 
Susirinkimas ir Diskusijos
Rasių Klausime

T.D.A. 17-tos kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 13 d., 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje. Vi
si nariai ir narės kviečiami bū
ti laiku, nes po susirinkimo tu
rėsime diskusijas rasių klau
sime.

Kviečiami taipgi ir pašali
niai darbininkai į šias diskusi
jas, nes jos bus labai intere
singos. Kiekvienam svarbu 
žinoti, kodėl baltų ir negrų 
darbininkų vienybė yra būti
nai reikalinga.

sargūs nors kartą. Jums bu
vo pavestas darbas nudirbti 

: kuogeriausią sekcijų kainą. 
I Jūs dirbote trejetą mėnesių ir 
savo darbo vaisius neparodėte. 
Kurie buvo iš jūsų pusės žmo
nės prie dirbimo tų kainų, tai 
tų už kavalkus kainos kuoge- 
riausios, o tie, kurie nedalyva
vo, tai palikti ant žemiausio. 
Jeigu jūs tokie tik svieto ly
gintojai’, Atai apsaugok perkū
ne !

Reikia priminti dar tiek, 
kad atsirado tokių fruktų, ku
rie save apsikarūnavojo esan
čiais kriaučiais, o kitus pa
skelbė prieplaukų darbinin
kais, o kaipo tokie gali dirbti] 
ir už žemiausią kainą, 
ypatingai buvo taikoma siūlių ;

Daugumas, kurie tik skaitė 
aprašymus apie 

rengiamą pokilį,

Gerai Pavyko Fosterio 
Debatai; Mušte ir Jo 
Pasekėjai Numaskuota

aidiečių 
pasižadėjo dalyvauti.

Man teko kalbėtis su dau
geliu draugų kas link aidiečių 
didžiulio parengimo. Tai visi 
davė žodį, kad ne tik patys 
atsilankys, bet dar atsives po 
keletą draugų bei draugių į 
Aido Choro parengimą, kuris 
bus 17 d. gegužės, Klashus 
Clinton Parke, Maspeth, N. Y.'

Aš patarčiau, kad visi sek- dangi 
aprašymus kus, jis, 

apie tą garsųjį aidiečių paren- save.
tumėt “Laisvėj

Reiškia, kada patys valdžios 
žmonės pripažįsta, jog šioj ša
ly badauja dvidešimts milionų 
žmonių delei ekonominio kri- 
zio, kada mainų distriktuose 
pradėjo žmonės šunis valgyti, 
tai Butkui dar permenkos prie
žastys, delei kurių darbinin
kai turėtų kovoti. Tai jau 
didesnio politinio idiotizmo 
nereikia! Pritarimas darbi
ninkų tokiai politikai yra ly
gus daužymui savo galvos į 
sieną!

Balsavimas už atšaukimą 
rezoliucijos pasidalina pusiau patekti į .svetainę. 
—6 balsai už ir 6 prieš. Prisi
ėjo pirmininkui nusverti.

pirmininku buvo 
žinoma, balsavo už

Sekmadienį, New Star Cas
ino svetainėje, atsibuvo deba
tai tarpe d. Fosterio nuo Dar
bo Unijų Vienybės Lygos ir 
Mušte nuo “kairiojo” A. D. F. 
sparno.

3,000 darbininkų sutilpo 
svetainėje ir apie tūkstantis tu
rėjo grįžti atgal, nes negalėjo

laimėjo, 
publikos

*■“ l Aš esu tikras, kad tie na- 
Aidiečiai hnks- riai, kurie palaikė Butkaus jė- 

T ičiau pradės todėl, kad būtų zusinę taktiką 
.as; laiko visiems gerai pasilinks- tėk, griešnoji dūšele 

Raltnin šovinirmo klausime -------- ATT a Y ~T J ! minu, ypač tiems draugams, [ Pats rūpinsis tavim,C . .. •/ • b prosintojams. Atiodytų, ^adj^^g atsj]ankys į§ tolimesnių i pamatys savo klaidą.
’ P n t nAmlncriaicic1 fyi i i c? i i i _ 1 i__ •___ i f i _ i. _ i f _ r? i _ _ ipasakys diskusijoms įžanginę 

prakalbą d. B. Krasauskas.
Būkite visi nariai ir atsives

kite savo draugus. Susirinki
mas bus greitai užbaigtas, kad 
turėjus laiko diskusuoti 
svarbų klausimą.

Iš Kriaučių Atsibuvusio
Nepaprasto Susirinkimo

tą

Gegužės 8-tą d. įvyko kriau
čių 54-to skyriaus Amalgamei- 
tų Unijos nepaprastas susirin
kimas. Susirinkimo tikslas 
buvo peržvelgti komisijos per
eito susirinkimo už kavalkus 
priimtas kainas. Mat, sekci
jų išrinktoji komisija dirbo tris

siūlinis, tai nepilnateisis mūsų 
skyriaus narys. Jis negali rei
kalauti sau lokale lygybės, 
kaipo darbininkas. Jis jau per 
ratelninkus idiotiškai panei
giamas po padu ne tik darbda
vio, bet ir paties “profeso
riaus” kriaučiaus. Tokie iste
riški žiopčiojimai prieš kitos 

(sekcijos darbininkus bent kar
tą mūsų skyriuje turėtų būti 
sustabdomi.

Dar tie žmonės nori sekciji
nio “ekzekiutyvio 
Kas tada atsitiktų 
“bordo?” Rietenos

boardo.” 
iš tokio 
nepasi

baigtų tarpe vienos sekcijos su 
kita. Tą aiškiai kiekvienas 
darbininkas galėjo matyti per- 

I eitam lokalo susirinkime. Pas 
mėnesius ir vien padarė vieną,'mus turi būti ne kaipo sekci- 
mūsų distriktui kainą, ką j jų reikalas statomas, bet kai- 
praktiškame gyvenimevųegali- po darbininko, kad kiekvienas 
ma buvo nei pradėti jį vykinti, kitam yra lygus, o ne siūlinis, 
nes pas mus nėra dirbami vie-jspončerinis, kalnierių lenkikas 

r'-“1'"-'' j yra žemesnis už kriaučių, už 
' opereitorių ar už rankinį pro- 
sytoją.

Toks ratelninkų nusistaty
mas yra antidarbininkiškas 
nusistatymas ir 
ko neveda, bet 
tarpe sekcijų.

Dar ne gana 
kai kuo žemiausias kainas siū
lo, tiems “sekšinams,” kuriuo
se dirba moterys ar merginos. 
Jie visuomet sako, kad jos ir 
taip tarpe mūsų perdaug už
dirba. Čia kaip tik yra kapi
talistinis nusistatymas. Visur

nodi drabužiai. Dirbama ge
rų, vidutinių ir visiškai pras
tų drabužių. Tad kainos už 
jų vertybę yra nevienodos. Vie
nur gauna už švarko pasiuvi
mą augštą užmokestį, o kitur 
kaip tik priešingai. Tad ben
dros kainos padarymas vi
soms dirbtuvėms neatitiko, rei
kėjo bent mažiausiai trijų ka
tegorijų kainą padaryti.

Tad ir šiam susirinkimui bu
vo per d. d. K. Jankaitį ir Ma
siulį paruošta trijų kategorijų 
kainos. Reikia pasakyti, kad 
mūsų skyriaus oficieriai visa
pusiai savo užduotį atliko. Vi- kapitalistai ir pamaino darbe 
sas tris kategorijas apskaičia- ■ moterim vyrą, joms mažesnes 
vo rimtai ir pasiūlė lokalui, 
kas seniau reikėjo 
rinktai iš sekcijų 
kuri dirbo per tris 
laikė susirinkimus, 
skaičiavimus. O kada užper- 
eitą susirinkimą savo dirbtąjį'antidarbininkiškas 
darbą atnešė susirinkusiems 
kriaučiams, tai vienas sekcijos 
atstovas turi “beistintojus” 
(rankinius kriaučius), kitas 
“opereitorius” (mašinomis siu
vėjus), o trečias prosytojus, 
taip kad neįstengė nei tą patį 
savo darbą suvienodinti.

Šiame susirinkime jau rei
kalas buvo kitas. D. Jankaitis 
rimtai atėjo pasiruošęs su ap-. .
skaitliavimais trijų kategorijų Peiktas po pernykšciomis kai- 
kainomis, taip kad buvo nors Į>omis, kur v----- .v.
kas kalbėti, kas taisytino tai
syti arba mūsų skyriaus vado- j 
vaujančių draugų domę at- ■ 
kreipti, kas turėtų būti ateity-; 
je pataisyta, o ne taip, kaip 
užpereitą susirinkimą. Vot, ir, 
pasirodo,

prie gero nie- 
tik prie vaidų

to. Ratelnin-

girną. Piknikas prasidės 2-rą 
vai. po pietų.

kovos”—ken- 
“dievas” 
jie greit 
Butkaus 

kolonijų. j kaip tik tokia filozofija ir yra
Apie programą nėra reikalo i—revoliucinės padėties dar ne

rašyti, nes jau pirmiau buvo j ra- Ji ateis pati, atsineš su 
savim revoliuciją ir paliuosuos 
darbininkus iš kapitalistinės 
vergijos. Kokiam paraliui da
bar Komunistų Partija vargi
na darbininkus, vesdama juos 
į kovą prieš algų kapojimą, 
prieš skųbinimo sistemą dar
be, prieš legalį žudymą darbi
ninkų, kovojančių prieš iš
naudojimą, prieš negrų darbi
ninkų linčiavimą, už bedarbių 
apdraudą, už paliuosavimą po
litinių kalinių ir t. t. “Ateis 
revoliucinė padėtis ir “pafik- 
sins” visus dalykus pati savai
me.” Tai yra filozofija ne 
tik oportunisto, o jau over- 
oportunisto.

B. Krasauskas.
Nuo Red.—Skelbimas, būk 

kokie A.L.D.L.D. $900 yra

aiškinta. Aš esu tikras, kad 
rengimo komisija dar apie tai 
plačiau praneš.

Rengkitės patys ir raginkit 
savo pažįstamus, kad dalyvau
tų su aidiečiais.

Kandidatas i Pikniką.

Iš Ridgewoodo PastogėsO

d.
55

atlikti iŠ- 
komisijai, 
mėnesius, 
darė ap-

algas moka. Mūsų ratelnin- 
kai . tarnauja’ darbdaviams, 
sekdami kapitalistų pavyz
džius. Jie anksčiau ar vėliau 
tokį savo nusistatymą turėtų 
pakeisti, nes jis yra taip pat 

..j nusistaty
mas ir organizuotiems darbi
ninkams atmestinas.

Kaip ratelninkai nesisukinė- 
jo, bet dalis rimtesniųjų jų pri
pažino, kad K. Jankaičio ir 
Masiulio išdirbtas planas kai
noms yra tinkamiausis. 
vienbalsiai 
tas.

Mičiulio

Pereitą sekmadienį, 10 
gegužės, įvyko A.L.D.L.D. 
kuopos susirinkimas. Tarpe 
visų kitų organizacijos reika
lų padaryta ir šie tarimai: 
(1) Kadangi Jokubonis (sklo- 
kininkas) pareiškė diskusijose, 
jog peržiūrint Centro Komite
to knygas buvę ‘surasta, kad 
$900 trūksta atskaitoje, ir ko
misijos knygų raportas nebu
vęs iki šiol paskelbtas, nutar
ta pasiųsti C. Komitetui laiš
ką, užklausiant, ar yra buvę 
tokie dalykai. (2) Nutarta 
pasiųsti dęlegatą į šaukiamą 
konferenciją gynimui devynių 
nuteistųjų mirtin negrų darbi
ninkų Alabamos valstijoj. De
legatu išrinktas drg. Stankevi
čius . (3) Nutarta užsimokėti 
metinę duoklę į Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tą 
kuopą $3; Ir išrinkta nuolati
nis atstovas, kuris privalo lan
kyti visus T.D.A. 17-tos kuo
pos susirinkimus, atstovaujant 
mūsų kuopą.

Kadangi šioj kuopoj randa
si sklokininkų vadas Butkus ir 
pereitame susirinkime jie pra
varė savo rezoliuciją, tai de
lei to kilo diskusijų, ir šiame 
susirinkime, 
matę, kad 
susirinkimą 
prisipažino 
neturėjime 
sirinkimus,
daugiau, negu naiviška), atėjo 
susimobilizavę, kaip vienas. 
Nepaisant to viso, kadangi aš 
pereitame susirinkime nebu
vau, kada jie pravarė sa
vo rezoliuciją, aš laikiau sau 
už komunistinę pareigą pa
reikšti savo protestą ir daviau 

Joint BoardaS”!ineš™?; atŠaU,kti rez,0,iuci«’ 
nes laikymas kuopos knygose 
tokio tarimo stato pačią kuo- 

Ipą į liogerį priešingų komunis
tiniam judėjimui organizącijų. 
i Skloką gynė Jokubonis, But- 
I kus ir keiksminis kliedėjimo siją patikrinti knygas.
I čampionas Kazakevičius. Ka- ■ ------------------ —

Sklokininkai, pa- 
aš garsinu kuopos 

(kaip jie patys 
ir kaltino mane 

teisės garsinti su
kas, žinoma, yra

Fosteris debatus 
Milžiniška didžiuma

But-! sveikino jį ir griausmingais ap
lodismentais lydėjo jo faktus.

T.D.A. atsikreipė į darbinin
kus paramos del Scottsboro 
bylos. Surinkta $464.

Debatus surengė John Reed 
Darbininkų Kliubas.

2,500 Susirinko 
Pamatyti Karo Laivus

šeštadienį į Brooklyno karo I
laivyno prieplauką atplaukė 
du nauji pirmos eilės kreise
riai, “Chestor” ir “Pensacola,” 
o nuo pirmiau ten buvo šar
vuotlaivis “Arkansas” ir po
vandeninis laivas “S-4”.

Sekmadienį buvo susirinkę 
iki 2,500 žmonių pažiūrėti tų 
laivų. Tai pasekmė karo ša
lininkų agitacijos. Rengiasi 
karan, budavojasi vis naujus 
karo, laivus. Leidžia desčt- 
kus milionų dolerių del jų iš- 
budavojimo. Ir gyventojų 
opiniją prirenginėja naujam 
karui, rodo tas karo mašinas.

SUSIRINKIMAI

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU SVIE2ŪS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku Muoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitjkrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

FLATINKIT 
“LAISVĘ”

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA gvėras kambarys, 

tinkamas vienam arba dviem vy
ram, prie pat Lorimer subway sto
ties. Taipgi yra gaminamas namie 
valgis, jei kas nori. Kreipkitės bile 
laiku po No. 35 Devoe St., Brooklyn, 
" ” (109-111)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagno^a 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

JONAS STOKES '
Lietuvis Fotografistas

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

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

Naujoj vietoj 
studija daug 

, geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

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

Atnaujina senus ir krajavusmis. .
ir sudaro su Amerikoniškais.
Darbas atliekama fgerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki- 

',14 gegužės, 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskit ir naujų

■ i Org.
(111-11*3) ----------------------------------------------------- I

prapuolę, yra grynas melas, mas bus ketvirtadienį,
Joki pinigai nėra prapuolę.
Kiekvienas centas sužiūrėtas. I K.uu 
Įplaukos ir išeigų atskaitos ] narių, 
skelbiama spaudoje, 
vadai,

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Sklokos 
neturėdami įrodymų 

prieš darbininkų judėjimo vei
kiančius draugus, imasi šmeiž
ti mūsų organizacijas ir varo 
ardymo darbą. 4

Pereitų metų sekretorius Ig. 
Beeis (kuris ir patsai yra opo
zicijoje) ilgai nepridavė d. į 

Abekui reikalingus dokumen
tus ir todėl gruodžio mėnesio1 
atskaitoje buvo klaida. Bet 
kada A.L.D.L.D. II Apskričio 
komisija susirinko, ir kadangi 
jau buvo gauta reikalingi do
kumentai iš Bečio ir banko, I 
tai viskas buvo sutvarkyta ir 
toji komisija paskelbė savo ra
portą “Laisvės” No. 37 (13 d., 
vasario). Komisijoje buvo K. 
Kreivėnas, O. Lideikienė ir J. 
Jankūnas.

Bet vėliau toji komisija pra
dėjo neva su d. Abeku polemi
ką, o tikrenybėje rašinėti sklo
kos šmeižtus. A.L.D.L.D. orga
ne reikalų vedėjas buvo pri
verstas sulaikyti šmeižtus. Ko
misija savo raportą išdavė vie
šai spaudoje ir ji pati save pa
sinaikina. Bet tie elementai, 
būdami sklokoje, pradėjo ves
ti griovimo kampaniją ir lei
džia visokius melus. A.L.D.L. 
D. Centras suteiks į tai plates
nį atsakymą. Prie to A.L.D. 
L.D. Centro knygos yra atda-: 
ros ir galės išrinkti II Apskri
čio suvažiavimas naują komi-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių štoras, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu1 
du bizniu. rKeipkites po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefo
nas: Market 2|B057. (109-118)
------------ : --------*----------“

■ mill »«   Į»(wĮ|>41!I ui iii niifay—■—ii i

Telephone, Stagg 7057

libalxainuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

416 Metropolitan A venue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN ’ N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Urboklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. 1. 
Juniper 5-6776

MOT, LAUKUS, ^Fotografas 
/A4 Bediord Avėi, Brooklyn

‘ ’• , \ % ‘ fį f '* • K l

Geriausia Studija Rrp'i.khjne. Ateikit f'-tsitikrtnii

TEL., STAGG 2-0783

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Tad
jis buvo ir užgir-

dirbtuvės reikalas

jau juos sutaikęs, o Mičiulis 
apsiėmęs mokėti.

Prosytojai savo sekcijos su-‘ 
sirinkime nusitarė dirbti nuo l 
savaičių. Susirinkimas speci-' 
fiškai apie prosytojų nusitari-l 

pasirodo, kurie tik hnoka lie- klausimo neėmė apkalbėti, 
žuviu rėkauti, o praktiško dar- Tad liko supratimas, kad pro- 
bo nei už dvylekį negali nu
dirbti.

Vienok kad ir apdirbtas trijų 1

sytojai vykdintų nuo savaičių 
darbą.

Susirinkime buvo suprasta, 
kategorijų kainas vistiek de- Pr”mtas’s trijų kategori- 
šinieji kritikavo, būk pačiam P^anas bus praktikuojamas 
kavai k ų išdalinime esanti ne- taip greitai, kaip overkotai 
lygybė, o kaip kuriose sekei- Pasir°dys mūsų dirbtuvėse.
jose surado, būk esą jau nu- 

v* mušimai.
Kada d. K. Jankaitis ėmė vykinant gyveniman, tai. pa- tos kalbos prieš Komunistų 

faktais nurodinėti, kad visų likta sutvarkyti unijos virši-; Partijos dabartinę taktiką kla- 
trijų kategorijų, palei žipono ninkams ir lokalo pildomajam šių kovos, reikia suprasti, jog 
kainą, yra už kavalkus nusta- [komitetui. Visos sekcijinės į programa bus grynai anti-re- 

komisijos pačios per save pa- voliucinė. ,Po jo kalba mielai 
sįnaikino, nes jos nieko nenu- pasirašytų ne tiktai visi social- 
veikė ir nieko nesutvarkė.

K. Jankaičio išduotame ra- spaustų antspaudą savo sutiki- 
porte apie dirbtuvių stovį ga- mo.
Įima tiek pasakyti, kad eina- ;bartines vedamas Kompartijos 
ma prie pabaigos sezono. Bet kovas, visus revoliucinius dąr- 
jo nuomonė, kad šiemet “over- bininkų išstojimus, demonstra- 
kotų” sezonas bus anksty ves- {ci j as ir visas vedamas kampa
ms ir ne visai prastas, jeigu 
dar ne geresnis už pernykštį 
sezoną.

tytos tos pačios kainos, kokios 
buvo pereitais metais, tai ta- 

' da pradėjd* šaukti, kad tokių 
įrodymų jie nereikalauja. Ko
dėl taip daroma? Juk jeigu 
einama rimtai sulyginti kainas 
palei vertybę švarko, tai kam 
atmesti faktišką priparody- 
mą Tokia dešiniųjų taktika 
tik parodo jų tokį priešinimą
si, jeigu ne jie darė, tai ir ne
gerai. Kada jie dare, tai nie
kas neišėjo.

Bet juk, broliai, būkite at-

(Levandauskas)

“yspatuų "^i^iGaisras Sunaikino Komunistei 
Butkus, Sekcijos Raštinębliukų jieškojimu. Butkus, SekciJOS Rastinę 

kaipo vadas, žinoma, turėjo ______
•išdėstyti opozicijos platformą. — . _ _
Jis pareiškė, kad programos vjįjgrsekčTjos'raštinėje‘iškilo 
dar nn nnrnri nnannin aiilrv»ic«_ ! . . , .i gaisras. Pribuvę ugniagesiai 

I nepajėgė išgelbėti partijos ra
kandus ir kitas reikmenis.

Laikina sekcijos raštinė 
Jaunųjų Darbininkų Centre, 
112 Osborne St. Reikalinga 
bus susirasti kitą vietą. Pa
daryta nemažai nuostolių.

dar jie neturi, nespėję sukris-j 
talizuoti visų tų sąlygų į daik-1 
tą, kuriomis pasiremdami iš- i 

Jeigu kils kokie smulkme-įdirbsią savo programą. Bet, 
ningi nesusipratimai tą planą'sprendžiant sulig jo pasaky-

fašistai, bet ir Hooveris pri-

Jis pasmerkė visas da-

Komunistų Partijos Browns-

J. Buivydas.
54-to Skyriaus Koresp.

nijas, remdamasis tuomi, kad 
Amerikoje dar nesą revoliuci
nės padėties ir delei to visos 
komunistų vedamos kovos, esą, 
kvailas farsas.

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
*

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atlluosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
•umaišyt su vandeniu*ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60«, per paltą

Kundroto aptieks yra didžiausia (r seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nanti, kad sudėtinės iiq receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros Ir geriausios

C5«

Narni) Maliavotojai ir Dailydes
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydčs (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina- 
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
< Arba Tekfonuokite: Applegate 6648

P. BIELIAUSKAS 
390 CRESCENT STREET 

Brooklyri, N. Y,

c

O

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandčl} gyduolių Kiekvieną 1 
kartą reikalaujant, kreipkitės: j

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ. Ravlninkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel.w Greenpoint 9-2017-2860-8514

IMdrDkit ftj skelbimą U frialBMkU karta lu atsakymo.
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