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KRISLAI
Pruseika ir Lore.
Ambicijos ir “Aš.”
Ar Turės Pruseika Drą

sos?
Rašo £>. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šaliv 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Kada Pruseika buvo partijo
je ir Lore pastatė savo ožį 
prieš Komunistų Partiją ir In
ternacionalą, lai Pruseika 
"Laisves” No. 225, 1925 m.,
"Krisluose” rašė:

"Pasipūtėlis Lore, redaktorius 
vokiečių ‘Volkszeitungo’ atsisa
kė važiuoti į Komunistų Inter
nacionalo konferenciją pasiaiš
kinti ir pasiteisinti. Mat, jojo 
‘aš’ yra perprasta. Kuomet ji
sai buvo New Yorko distrikto į

No. 116 Telephone, Stagg 2-3878

Atrado Senovės Dievą 
Krokodilių

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gegužės (May) 18, 1931 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

VISI STOKIME PRIE DARBO!
A. J. V. Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Centro 

Biuro Pareiškimas
CAIRO, Aigiptas.— Be- 

atkasinėjant senovės mies
tą Tebtynis, užeita didelė 
šventinyčia. f

komitete, tai arba į posėdžius i [oj šventinyčioj radinys, tai dj visas lietuvių, darbininkių organizacijas! 
arba ateidavo hrokodilius dievas. Pasiro- ------ -----

Svarbiausias / visus klasiniai sąmoningus lietuvuis darbininkus!

Demonstracijos prieš 
Bažnyčią Ispanijoje

visai neateidavo, 
apie 11 valandą.

"šita nesvietiškai keista tak
tika, be abejonės, turi ryšiu su 
idėjom, kurios per kokius 5—‘

BEDARBIU ORGANIZAVIMO DARBAS 
TURI EITI PIRMYN; ILLINOJUJE IR 
M1CHIGANE ALKANŲJŲ EISENOS

j MADRID.— Liaudies vul
kanas prieš katalikų baž

nyčią tebeverda visur, ne- 
' paisant valdžios kruvinų 
priemonių. Priešbažnytinėj 

į demonstracijoj mieste Atar- 
jfe policija nužudė keturis 
žmones ir 10 sužeidė.

Tuo tarpu popiežius ofi- 
i nuo Is

panijos valdžios $30,000,000 
atlyginimo už tuos nuosto- 

Mums ■ 1US» kuriuos padare jam 
Mes priešbažnytinės demonstra-

Alkanų bedarbių maršavi- Springfieldą prasidės gegu- 
mai ant Pennsylvanijos ir žčs 27 d Dar diena nepa- 
Ohio valstijų sostinių at- skelbta 

j kreipė daug atydos linkui' 
bedarbių 'nepakeliamos pa
dėties. Visur prasideda 
smarkesnis bedarbių tarybų 
kūrimas. Pagaliaus bedar
biai pradeda įsitikinti, jog 
tik per kovą jie išsigelbės 
nuo bado. Buržuazinė lab- 

idarybė taikoma tik su tuo vauti

Pasiro- ' -----------
do, kad toj žiloj senovėj i Draugės ir Draugai: j

Baisus ekonominis krizis Aanerikoj ir visam kapitalis- 
; tiniam pasaulyj ir smarkiai paaštrėjus klasių kova iššau-i 
kė ginčus lietuvių darbininkų judėjime. Apsireiškė itlū- cialiai pareikalavo 
su eilėse tendencija, kad trauktis prieš reakciją, eiti to-1 ••
lyn nuo revoliucinės Amerikos Komunistų Partijos. Tai; 
be galo žalinga darbininkų klasei dešiniojo oportunizmo) 
tendencija, prieš kurią reikėjo ir reikia kovoti.
reikia dar arčiau glaustis prie Komunistų Partijos. ___
turime dar smarkiau dalyvauti Amerikos darbininkų (C1JOS- 
klasės kovose. | ~ “ e

Milžiniška klasiniai sąmoningų darbininkų didžiuma) EJlZabfitho LiCtllVlHIll 
r “vilnies” ben- Darbininkam

—, -------- j a , _

žmonės krokodilių laikė už i 
idėjom, kurios per kokius 5—61 dievą ir jį garbino. ^ Bet 
metus visuomet buvo ne tokios,• stebėtis nereikia: juk šian

dien milionai garbina viso
kias medines mūkas. O tai 
juk dar didesnė nesąmonė, 
negu garbinimas gyvo 
daikto.

kaip Kominterno. Ką gi parti
ja su tokiu draugu turėjo dary
ti? Ji ilgai laukė, ilgai jį mo
kino ir, kuomet nebuvo vilties 
pataisyti, tai paprašė laukan.

"Penki Lores pasekėjai para
šė manifestą ir patys išdrožė 
iš Partijos.

"O aną dieną New Yorke; 
Įvyko susirinkimas, kuriame da
lyvavo virš 100 vokiečių dar- 
biečių ir visi jie stojo už par
tiją. šimtas su mumis, o pen
ki su buvusiu draugu Lore.”

s įS:

Taip rašė L. Pruseika apie 
Lorę. kuris neklausė nei Parti
jos Centro Komiteto, nei Ko
munistų Internacionalo. Kaip 
tai pasikartojo istorija dabar 
su Pruseika! Kaip tik tokia 
pati padėtis, jeigu dar ne blo
gesnė. Atsisakė jis klausyti 
Partijos Centro Komiteto. Cen
tras atvejų atvejais kritikavo 
jo poziciją.

Atsiliepė draugai Daubaras, 
žiplpis, Angarietis ir Kapsukas. 
Atsiliepė visi lietuviai komunis
tai, gyvenanti Maksvoje. Visi 
smerkė Pruseikos užimtą pozi
ciją.

Pagalios vadas pasaulinės 
proletarinės revoliucijos, Ko
munistų Internacionalas tarė 
savo žodį. Pruseikai buvo duo
tos viso progos pataisyti jo li
niją. Duota jam investigacija. 
Dar kelis kartus Centro drau
gai kviečia jį pasikalbėti,—jis 
atsisako. Siunčiamas Komin- 
ternan, ir vėl atsisako. Kaip 
Lore pastatė savo "Aš,” 1 
ir Pruseika. Jo manymu, jūs 
visi klystate, jūs visi klaidingi 
tik "Aš” vienas i 
Ir dabar, tariant paties Prūsei-i 
kos žodžiais, tartais 1925 m.: i 
"Ką (ji partija sic tokiu dra.u-\500 jaunųjų kovotojų. Su-) 
(/a turėjo daryti! Ji ilgai lau- .sirinkimas pasiuntė nuteis-1 
Arė, ilgai jį mokino ir, kuomet ^įems rnirtin negrams jau- 

m pasveikinimą ir
_____ pasižadėjimą dėti visas re-

Pasikartoja dar ir manifes- • v°bucines pastangas, idant 
tų pareiškimai. Kaip penkiuos išgelbėjus is mirties 
Lores pasekėjai išdrožė laukan, nasrų. Telegrama skamba: 
taip ir Chicagoje šarkiunas nu
ėjo partijon (pirm ‘ 
šėrininkų suvažiavimo) f“ — 
reiškė—"Likite sveiki bolševi
kai, aš rezignuoju iš jūsų par
tijos!” Veltui jis partijos kny
gutę nešiojo. Jo tokis pasielgi
mas parodo, kad jis nebuvo 
bolševikas.

* taip

Tai kruvinasis Doak, sek
retorius Darbo Departmen- 
to. Jis pasižymi begailes- 
tingu deportavimu ateivių 
darbininkų. Ačiū jo pasi
darbavimui, deportuojamas 
drg. Li į Chiang Kai-sheko 
rankas ir drg. Serio j 
rus Italijos fašistams.

nas-

500 Jauny Komunistų 
Pasižadėjo Gelbėti 
Jaunuolius

NEW YORK.—Geg. 15 d. 
neklaidinZ'iilyy1^0 .visuotinas Jaunųjų

■ - j.[Komunistų Lygos narių su-; 
sirinkimas. Dalyvavo virš)

“Mes sumobilizuosime dar-
“Vilnies” bininkų klasės jaunuolius, 

vUi\p*" baltveidžius ir juodveidžius,
į tokį galingą protestą, ku
ris atidarys, kalėjimo duris 
ir paliuosuos jus. Nenupul- 
kite dvasioje. Tūkstančiai 
su jumis.”

Kada d. Zinovjevas pataisė 
savo klaidą ir sugrįžo Bolševi
kų Partijon, tai L. Pruseika 
"Laisvės” No. 39, 1929 m., pa
rašė "Krisluose”:

"Drg. Zinovjevas,* kuris pra
džioje pereitų metų buvo pada- 

- vęs ranką L. Trockini, laiku ap
sižiūrėjo ir pamatė, kad Troc-

aiškiai ir griežtai pasisakė už Komunistų Partijos vado-[ 
vybę visame mūsų judėjime. “Laisvės” ir 
drovių šėrininkų suvažiavimai užgyrė partijos vadovybę 
mūsų dienraščiams ir visai spaudai. Įvykusios Komunis
tų Partijos lietuvių frakcijos konferencijos taip pat at
metė dešiniuosius ir užgyrė partijos Centralinio Komite
to ir Centro Biuro vedamą revoliucinę liniją.

Dabar turime pravesti gyveniman frakcijos konferen
cijų ir dienraščių bendrovių suvažiavimų tarimus,ir re
zoliucijas. Negali būti dviejų pusių. Visi tarimai lygiai 
privalomi kiekvienam draugui, kiekvienai draugei.

C. Biuras kviečia visus, kaip partijos narius, taip komu
nistų simpatikus, talkon prie darįio, prie pastangų, kad 
sudrūtinus visą mūsų judėjimą^ 
reiškia, kad kova prieš dešinįjį pavojų ir dešinįjį oportu
nizmą turėtų sustoti. Oportunistinių nukrypimų ir ten
dencijų matome daug visam mūsų judėjime, visose mūsų 
organizacijose ir įstaigose. Prieš tai reikia kovoti ir ko
vosime. Bet kovosime aštrios bolševistinės savikritikos 
pagelba. Ištižimą ir apsileidimą reikia rauti su šaknimis 
ir mesti laukan iš visur. Turime kiečiau suglausti savo 
eiles ir griežčiau kovoti prieš fašistus, šocialfašistus. ir 
klerikalus—taip pat ir prieš tuos, kurie jiems talkinin
kauja, toliau sėdami suirutę mūsų eilėse, toliau tęsdami 
opozicijos darbą.

Mes šaukiame talkon visus draugus darbininkus ir 
darbininkes, kurie del vienokių ar kitokių priežasčių ne
sutiko su Centro Biuro vedama Komunistų Partijos lini
ja “Laisvės” ir “Vilnies” bendrovių suvažiavimuose. 
Draugai, tęsimas toliau opozicijos darbo reiškia darymą 
didžiausios žalos mūsų judėjimui ir visai darbininkų kla
sei. Gi opozicijos vadai, kol kas, nematyt, kad taisytų 
savo klaidingą nusistatymą. Mes šaukiame visus dar
bininkus atmesti visus ir kiekvieną, kurie bandytų toliau 
laikyti opoziciją prieš Komunistų Partijos vadovybę mū
sų judėjime.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Tas^ žinoma, dar ne

POPIEŽIUS PRAKEIKĖ KOMUNIZMĄ; REIKA
LAUJA, KAD VARGDIENIAI RAMIAI KENTĖTŲ

bet kiek vėliau, 
ruošiamas bedarbių marša- 
vimas į Michigano valstijos 
sostinę.

Tų dviejų valstijų lietu
viai bedarbiai ir visos lietu
vių darbininkų organizaci
jos turi kuouoliausiai daly- 

iuaryue laidoma lik su luo vauri suorganizavime be- 
' tikslu, kad bedarbius sulai- ■ darbių maršavimų. Visais 
kyti nuo kovos prieš alkį, būdais reikia remti bedar- 

Illinois valstijos alkanųjų ibių kovą už apdraudą ir už 
bedarbių maršavimas į tuoj autinę pašalpą.21gegužės

šaukiamas
sąmoningų

susirinkimas.
visi

Ketvirtadienį, 
d., vakare, yra 
platus klasiniai 
darbininkų 
Jame gali dalyvauti
darbininkiškų organizacijų 
nariai ir mūsų spaudos 
skaitytojai.

Apart diskusijų baltojo 
šovinizmo klausimu, drg. A. 
Bimba, Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Centro : Darbininkų Apsigynimą, 
Biuro sekretorius, darys Į prieš išvažiuosiant į kalėji- 
pranešimą iš atsibuvusių | mą pasimatyti su vaikais, 
dienraščių konvencijų ir ko-1 nuteistųjų tėvai pasmerkė 
munistų konferencijų. Ap
kalbėsime, kaip pravesti ta- kartą užgyrė Tarptautinį 
rimus gyveniman ir kaip .............................
sumobilizuoti visas judėji
mo spėkas bendram darbui. I

NUTEISTU MIRTIN JAUNUOLIU TĖVU PAREIS 
K1MAS PRIEŠ SUOKALBININKUS

CHATTANOOGA, Tenn.- 
Išgirdę, kad kunigai ir ad
vokatai vėl bando nuteistus 
mirtin negrus jaunuolius 
atkreipti prieš Tarptautinį 

J Apsigynimą, 
Biuro sekretorius, darys Į prieš išvažiuosiant į kalėji- 
pranešimą iš atsibuvusių j mą pasimatyti su vaikais,

visus suokalbininkus ir dar

Darbin. Apsigynimą. Savo 
pareiškimą jie baigia:

“Mes atsišaukiame į visas. 0 > e i ItAv-ao d Lolcd LilYlCVll 1C Į Vlūdu

Susirinkimo vieta: Darbi-1organizacijas ištisai pasaulį 
ninku Kliubas, 69 So. Park bendrai veikti su Tarptau-
Street.

Argentinoj Laukiama
Naujo Sukilimo

RIO DeJANEIRO,.
nas New Yorko laikraščių 
korespondentas' praneša, 
kad Argentina eina prie fi
nansinio bankruto ir laukia
ma šalies sukilimo prieš lai
kinąją valdžią. Šalies, finan-

tiniu Darbininkų Apsigyni
mu ir advokatais, kuriuos 
mes bendrai su T.D.A. pasi
rinkome, kad sukelti pinigų 

_ Vie. i ir padėti išgelbėti mūsų vai
skus nuo tos nuožmiausios 
ir neteisingiausios baus
mės, kuri kada buvo uždėta 
ant kaltinamųjų civilizuo
tam teisme. Mes širdin-

ginusiai dėkavojame mūsų 
draugams ir organizaci
joms, kurios parodė drau
gišką atsinešimą ir padeda 
mums finansiškai vesti ko
vą už nuteistuosius... Mes 
dėsime pastangas, kad mū
sų vaikai pasirašytų panašų 
pareiškimą, kokį mes pada
rome, idant ateityje sykį 
ant visados visas svietas ži
notų, jog mes esame "su 
Tarptautiniu Darbininkų 
Apsigynimu ir su jojo da
bartiniais advokatais ir kad 
šitoje kovoje laikysimės su 
jais iki galo.

“Pasirašo:
“Claude Patterson 
“Janie Patterson 
“Bernice Norris 
“Beatrice Maddox 
“Josephine Powell 

“Viola Montgomery 
“Mamie Williams 
“Ida Norris.”

<

Prasideda Visuotinas
X-Ray Mašina Streikas Švedijoje

______ ______o SCHENECTADY, N. Y. j STOCKHOLM, Švedija.—
buvę studentų sukilimų. Ra- -^Profesorius^ Coolidge iš- Nužudymas šešių Kramfors 
dikalai kai kuriose vietose, rado ir padarė naują X-Ray Jentpjūvyklos streikierių iš
sakoma, laimėję rinkimus, masiną, kurios pagelba bus.gauk- vis • §vedijoj di- 

.. ................................ galima nuimti paveikslą uzi ,v. . . yT.
i polių storio geležinės len- dzlausi bruzdėjimą. Visuo- 

Tai ištikrųjų stebėtina i tinas darbininkų streikas 
didžiausios mokslinės | plečiasi, kaipo protestas 

Ji turi)prieš nužudymą streikierių. 
tų. Pa- stockholme įau sustreikavo 

namų statytojai ir miesto 
darbininkai.

Valdžia pasiuntė karinį

sai gale metų bus nedatek- CuLSrinsi
liuj apie 100,000,000 pesų
(apie 42,460,000 dol.).

Prezidento Uriburu poli
tika visai sugriuvusi. JauVATIKANO MIESTAS.- tik darbininkų padidėjusio 

Pijus XI per radio kalbėjo bruzdėjimo metu, kartu su 
ir pranešė, kad tuojaus bus visomis juodomis reakcijos 
išleista nauja enciklika ar- spėkomis, išlindo popiežius 
ba popiežiaus pareiškimas, j ir prabilo už išnaudotojus. 
O laikraščiai paduoda tos To reikalauja kapitalizmo 
enciklikos padarytą sutrati- interesai. O Pijus XI vi- 
ką. suomet ištikimai loja už ka-

Kapitalistų ir visų krau- pitalistus. 
gėrių bernas Pijus XI sako, 
kad dievas sutvėrė ir reika
lauja socialūs nelygybės, tai 
yra/ kad visuomet turi būti 
pavergėjai ir pavergtieji, j 
Todėl jis keikia klasių kovą, 
keikia kovotojus. Reikalau
ja kad darbininkai nekovo
tų prieš kapitalistus, nes 
kova prieš bosus esanti ko
va prieš patį dievą! Iš an
tros pusės, girdi, kapitalis
tai turi'būt “geri” savo ver
gams ir retkarčiais numes
ti didesnį kaulą.

Pijus taip pat oficialiai 
prakeikė komunizmą ir ko
munistus. ' Gi socializmas, 
jis sako, kokį dabar skelbia 
socialistai, 
blogas daiktas ir jojo skel
biamos reformos pakenčia- tavimą atidėti kelioms die
nios. ’ 1 T.

Kaip tik krizio metu, kaip

bet laikinoji valdžia tų rin
kimų nepripažįstanti.
daroma išvados, kad Ar
gentinoj greitu laiku turės 
įvykti nauja revoliucija. 
Kokio pabūdžio ta revoliu
cija bus, dar negalima tik
rinti.

Susekta Saužudžių Draugija
MINEOLA, L. L, N.Y.—

Tad 4 colių storio geležinės len- 
ĮtOS. J 1
ir 
svarbos mašina. 
900,000 elektros voltų 
leisti elektronai lekia 99 
nuoš. šviesos greitumu ir 
šviesos spinduliai aiškiai pe-! 
reina per 4 colius geležies.

Ši nauja stebėtina X-Ray laivą į miestą Aadalen mal-

T. D. A. Laimėjo Peržiū
rėjimą d Ji Deportavimo!LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SUSIVIENIJIMO JAUNŲOL. 
KUOPOS^SUSIRINKIMAS 

y ___ - -

Lietusių Darbininkų Susivie
nijimo Jaunuolių kuopos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, ge
gužės 18, 1931, "Laisvės” sve-

* * . Visi
jaunuoliai, kurie priklausote 
prie L. D. S. 1-mos ‘Kuopos, 
būtinai atsilankykite, nes bus 
daug svarbių dalykų apsvars
tyt.

kis eina prie partijos skaldymo Įaineje, 8-tą va . va are.
ir paskelbimo kovos visam In
ternacionalui. Jisai pertraukė 
su juo ryšius ir pradėjo dar- ■ 
buotis partijoje. Jis nepasida-! 
ve savo asmeniškai nuoskaudai 
ir nevirto auka savo locnos am
bicijos. ..

"Opozicionierius Piatakovas 
taip pat jau vėl veikia partijo
je. Drg. Kamienievas jau irgi 
rašinėja ‘Pravdpje.’ žmonės ir 
patys save išgelbėjo ir bus nau
da visam judėjimui.”

Taip rase apie Sov. Sąjungos

Komunistų Partijos opozicio
nierius, kurie buvo išmesti iš 
Partijos, bet vėliaus prisipaži
no prie klaidų ir vėl dirbo Par
tijoje.

Kažin ar turės tiek drąsos ir 
revoliucinio ščyrumo' L. Prusei
ka, kad prisipažinti prie klaidų 
ir stengtis sugrįžti į* Partiją?

NEW YORK.— Per di
džiausias pastangas Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi
gynimui pavyko iškovoti 
atidėjimą d. Li išdeportavi- 
mo kelioms dienoms. Teisė
jas Knox pasirašė sulaiky
mą ir ateinantį antradienį 
bus naujas nagrinėjimas. 
Kova eina už tai, kad d. Li 
būtų leista pačiam išvažiuo
ti į Sovietų Sąjungą. Jau 
sykį šitas reiklavimas buvo 

nėra jau taip atmestas. Masiniai protes- 
1 L tai privertė valdžią depor-

noms. Dabar d. Li randasi 
ant Ellis Island, kalėjime.

♦

MlttiibMiAll!

Policiia suareštavo tūla na- bus atgabenta įt§įntį streikierius. Taip patroncija suaiesiavo tuią^pa. jųew Yorko Memorial hgo-! 
ninę ir naudojamą gydymui 
nuo vėžio.

___ _____ __ ______ CAIRO, Aigiptas.— Vi-j 
kaltinama padėjime savo’sam Aigipte laike rinkimų) 

buvo kruvinų susikirtimų. 
Pranešimai parodo, kad iki 
šiol žuvo 86 žmonės ir dau
gybė sužeista. Susikirtimai 
įvyko tarpe policijos ir žmo
nių, kurie nusistatę prieš 
dabartinę valdžią.

nelę Louise Schwartz, kuri 
pasisakė, kad ji priklauso 
prie saužudžių draugijos, 
kuri turinti 26 narius. Ji

broliui nusižudyti.
Schwartz sako, kad toj 

draugijoj priklauso visi tie, 
kurie mano, jog jie nebe
naudingi žmonijai. Visi jie 
nesveiki. Įstodamas į tą 
draugiją, narys . prižada, 
kad jis nusižudys tam tik
rų laiku. Jeigu kuris neiš
tesi savo prižadėjimą išpil
dyti, neturi drąsos nusižu
dyti, tai kiti draugijos na-

4

riai jį nužudo. Ji sako, kad 
visi nariai yra geri krikš
čionys ir labai tankiai suė
ję meldžiasi.

pasiuntė kariuomenę. Bet 
traukinys pribuvo ištašky
tais langais. Stotyse darbi- 

jninkai užpuolė traukinį ir 
akmenimis langus išdaužė. 
Daugely j vietų ant bėgių 
buvo užversti mediniai špa- 
lai, kad sulaikyti kariuome
nės gabenimą.

Stockholme gegužės 15 d. 
darbininkų demonstracijoj 
dalyvavo 100,000 ir marga
vo gatvėmis po raudonomis 
vėliavomis. Komunistai lai
ko kasdien masinius pro
testo susirinkimus gatvėse.
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Taip, Darbininkai 
Pasiryžę Kovoti

Amalgameitų Unijos 
ganas “Advance” gegužės 5 
d. laidoj rašo:

Besitęsianti biznio 'depresi
ja visiškai nenuslopino Ame
rikos darbininkų. Streikai vys
tosi šian ir ten. Atrodo, kad 
darbininkai pasirengę nepai
syti visokių pavojų ir pasiren
gę sukilti prieš badavimo al
gas.
Taip, darbininkai pasi-i 

' rengę kovoti, ir Amalga-| 
Hooveris sužiniai melavo, būk jo valdžia stojanti už 'meitų Unijos darbininkai 

nusiginklavimą, o menševikas Grigaitis karštai tą melą {taipgi pasirengę kovoti 
užgynė. 'prieš nepakenčiamas darbo j

• Vos po to praėjo savaitė, ir Hooverio karo ministerija j sąlygas, prieš algų nukapo-l 
paskelbia (geg. 12 d.) .mobilizacijos planus, kuriuos jaupimą, prieš skubinimo siste-j 
senai turėjo sutaisytus; tie planai reikalauja sudraftuot'mą, prieš įvedimą darbo! 
11 milionų vyrų, iš kurių tuojaus reikale paimt keturis |nuo šmotų, rv -1-
milionus į armiją; o kitus milionus darbininkų ir darbi- darbo savaitę, 
ninkių įkinkyt, su Amerikos Darbo Federacijos pagelba, 
į gaminimą amunicijos ir kitokių karo reikmenų. Jie gi 
turėtų dirbti po pficierių lazda.

Tuojaus, vadinasi, jums ir pavyzdys, kaip Hooverio 
valdžia trokšta taikos ir nusiginklavimo. Bet per tas ke
lias dienas pasirodė ir krūva kitų pavyzdžių:

New Yorko Times (geg. 12 d.) praneša apie pradėji
mą statyti vienuolika šarvuotlaivių, po $4,700,000 kiek
vienas, sulig Hooverio “nusiginklavimo” programos.

Į Dayton, Ohio, sulėkė 672 kariniai Amerikos orlaiviai 
didžiausiems oriaivyno manevrams iš visų, kurie tik ka
da įvyko. Hooverio valdžia, giedodama apie reikalą tau
pyti šalies iždą, paskyrė $3,000,000 vien šiam besimiklini- 
mui į oro karą.—O virš dešimčiai milionų bedarbių p. 

■ Hooveris neištenka nei vieno cento iš valstybės pinigyno! 
Kuomet “socialistai,” tiksliai mulkindami darbininkus, 

raliuoja Hooveriui “gloria” už vedimą linkui “nusigink
lavimo,” nereikėtų užmiršti, kad tai pagal Hooverio rei
kalavimą ir šalies kongresas paskyrė $1,000,000,000 pa
smarkintam ginklavimuisi.

Kiti imperialistai, suprantama, irgi nepaisys dvivei
džių Hooverio patarimų, taikomų kitiems, bet ne sau. 
Tokių patarimų ir jie galėtų jam duoti; o tuo pačiu lai
ku .visi viens už kito kaip pagedę ginkluojasi.

Ne tye pagrindo tad ir “pažangiai” kapitalistinis New 
^“Yorko World-Telegram (geg. 15 d.) dūsauja, kad^ Euro

pa bėga linkui karo. Bet neikiek ne lėčiau ir Amerika 
‘ pleška linkui naujos pasaulinės skerdynės, kurią impe
rialistai rengiasi pradėti prieš Sovietų Sąjungą, o pas- 

. kui baigti tarp savęs vieni su kitais, jeigu jiems pavyktu 
Sudaužyt Sovietus... .

’ Į naująjį karą imperialistai žiūri, kaip į duris išėjimui 
iš vis didėjančio krizic. O darbininkai, vadovybėje Ko
munistų Partijos, turi mobilizuotis, kad tokiame atsiti
kime paskelbti karą karui ir per revoliuciją išeiti iš ka
pitalizmo, įsteigiant proletariato diktatūrą ir Jungtinėse 
Valstijose.

Enteręd ai second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

GINKLAVIMOSI IŠLAIDŲ “MAŽINIMAS”
Prezidentas Hooveris ragino sumažinti ginklavimosi 

išlaidas, kalbėdamas Tarptautinėj Prekybos Rūmų kon
ferencijoj Washingtone; sakė, kad tuo būdu galima bū
tų palengvint krizį. O “socialistų” “Naujienos” tuojaus 
(geg. 5 d.) pradėjo pliauškinti delnais Hooveriui, šauk
damos: “Protingi Hooverio žodžiai... galima tik pasvei
kinti.”

Streikai Prieš Uždarbių Kapojimus Gali 
Būt Laimimi ir Yra Laimimi D.U.V.L.

Vadovybėje

or-

Klerikalų “Darbininkas” di
deliu antgalviu šaukia: “Ispa
nijoj raudonųjų gaujos sudegi
no daug bažnyčių.”

masės darbo žmonių, kurių1 svies?1 vedamą partijos liniją, supažindinti visus su ko- 
kantrybė išsisėmė del nepa— j munistų frakcijos konferencijų tarimais ir rezoliucijo- 
kenčiamb skurdo ir dvasiškijos1 mis. Dėsime visas pastangas pravedimui jų gyvenimam 
juodų darbų. Įpykusios mi-| Jokiu būdu nepaliksime musų tarimų ant popieros. Ži
nios naikina mulkinimo ir in-1 tame darbe reikia darbo visų, kurie ščyrai dalyvauja dar- 
kvizicijos urvus. j bininkų judėjime. Kiekvienas draugas bei draugė turi

būt įtraukti į veikimą. Kiekvienas turi būt sprendžia
mas pagal jojo darbus. Neturi būti jokių išmetinėjimų 
bei diskriminacijos prieš tuos, Iprie parodys noro bend
rai, petys petin, darbuotis, veikti, kovoti su klasiniu 
priešu, kurie pilnai ir ščyrai priims Komunistų Partijos 
liniją ir vadovybę.

Mes šaukiame visus draugus, kurie šiuose ginčuose 
laikė partijos pusę, savo veikime vaduotis ta pačia drau
giškumo dvasia, tuo pačiu bolševistiniu pasiryžimu su
traukti talkon visus, kurie tik parodo noro bendrai dar
buotis. Visur kvieskite buvusios opozicijos šalininkus 
prie bendro revoliucinio darbo. Kantriai, pasiryžusiai 
aiškinkite tiems draugams, kad bile koks tolimesnis pa
laikymas opozicijos, bile koks tolimesnis sėjimas suirutės 
organizacijose ir susirinkimuose yra vanduo ant fašistų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kas liečia Centro Biurą, tai jis dės visas pastangas, 

kad per spaudą ir per susirinkimus kuoplačiausiai nu-
džia jau nebegali griebtis sa
vo pirmesnių teroristinių me
todų, bijodama blogo atsi
liepimo ant masių, kurios ran
dasi dideliame skurde iš prie
žasties ekonominio krizio.
Dabar bandoma sudaryti 

koalicinė valdžia iš visų 
buržuazinių Tpartijų. Esą,

Valdžia mąno taip vesti rin
kimus, kad laikyti prispaudus, 
savo mirtiną priešą, komunis
tus. Net maža Bulgarijos So
cialistų Partija tapo pakvies
ta prisidėti prie koalicinės val
džios. Socialistai Bulgarijoj, 
kaip ir kitose Balkanų šalyse.' 
yra silpni ir 
mę palyginus su komunistais. !

Planuojama pakeisti rinki- 
mų Įstatymus taip, kad užtik-lprj 
rinti dabartinei valdžiai per-.'labdarybės” principų, 
galę rinkimuose. ................................
Kaip Bulgarijoj, taip ir'reiškia pilniausia pasiduoti ka- ir socialfašistų malūno.

" ; šalvse ko- pitalistų išnaudojimui, reiškia, i C""

Tai

Gegužės 15 d. suėjo ketu- 
riasdešimts metų, kaip popie
žius Leonas XIII išleido savo 
garsią encikliką “Rerum No- 
varum” mulkinimui darbinin
kų delei kapitalistų naudos. 
Vatikane įvyko iškilmingas 
tų sukaktuvių paminėjimas.

AjcĮi.voiiii oMijov,■ Popiežiaus atstovas monsig- 
turi mažą reiks-! nor pjzzardo savo prakalboj 

ragino pasaulio darbininkus iš
sižadėti klasių kovos ir grįžti 
prie bažnyčios “brolybės ir

už 40 valandų! kitose Europos šalyse ko- 
?• Jmunistinis judėjimas tvir-

•Bet ką daro tos uni jos i
viršininkai? Jie broliauja-l --------
si su darbdaviais, jie per L . _ . k M ....
savo banką partneriauja su {131 13U II AnŠIUO McilČ! 
darbdaviais; iš banko pa-Lietuvos klerikalu orga- 
skohnę darbdaviams, tūks-' nas fcas» balandžio 24 d. 
tancius dolerių žiūri, kadi 
fabrikantai padarytų gerą 
pelną, idant jie galėtų ge
rai atlygint už paskolą. O 
kad .padaryti gerą pelną, 
reikia labiau spausti darbi
ninkus, reikia nukapoti al
gas ir tt. Na, ir vietoj pa
gelbėti darbininkams vesti 
kovą, Amalgameitų Unijos 
viršininkai naturališkai pa
gelbsti darbdaviams: suda
ro sutartis su darbdaviais, 
kaip darbininkus labiau iš
naudoti, į

Todėl Amalgameitų Uni
jos naciai turi organizuoti 
iš savo tarpo komitetus 
dirbtuvėse ir lokaluose, per 
tuos komitetus susirišti vie
ni su kitais ir vesti kovą ne 
tik prieš darbdavius, bet ir 
prieš Hillmano pardavikiš- 
ka mašina.

Komunisto Spėka 
Bulgarijoj

Federuotos Spaudos ko-

iš Vienos, 
nės, 
judėjimą Bulgarijoj.

Jis nurodo, jog Bulgari
jos darbo žmonės, valstie- 

/ ■ .. .. t n •• v ’ i • • čiai ir miestų darbininkai,Amerikos Darbo Federacija, panašiai kaip ir Romos, lb- nbdnpšnpapa, šaukiasi {.“gerą” kapitalistų širdį, kad neskaidytų™j XSu SniunTos 
darbininkams uždarbių. O jie patys puikiai žino, jog;įz . ’?? . s-
he per maldavimus, o tik per atkaklias kovas darbinin-1^u^nJ!a8 
kai tegali užkirst kelią kapojimui darbo mokesnio. k Yn te*Įa; . val(jianci0J1 

Jeigu kapitalistai nesiliaus numušinėję uždarbius, tai kla.sė labai persigandus.
“darbininkai turės pilną teisę streikais priešintis uždar
bių kapojimams,” vapalioja Greenas, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas. Bet jis dar visai nežada kelti 

. išnašius streikus. Greenai nuo krizio pradžios iki po 
Šiai dienai težino tik laužyti streikus, savaime kylančius 
bei komunistų vadovaujamus prieš darbo mokesnio ka
pojimus. Darbo Federacijos vadai ir jų “socialistuojan- 
fi; bizūnai, Mušte ir Ko., beje, turėjo išsidirbę ir savd 
teoriją prieš streikus šiais laikais. Anot tos jų teorijos;

’.Krizio metu “negalima” esą laimėti, todėl nevalia strei- 
l&oti.

kaip tikrumoje yra? Nagi, darbininkai vadovybėje 
1 TT •• xT*- T _ ' 

kuoja, bet ir laimi. Dar tik pereitą trečiadienį mainie-!

Išsižadėti klasių kovos, tai

Greitoj ateityje Centro Biuras per frakcijas šauks visų . 
nesipriešinti kapitalistinei prie-; revoliucinių lietuvių darbininkų plačius susirinkimus di- 
spaudai. Darbininkai privalo! desnėse kolonijose, idant plačiai ir nuodugniai nušvietus 
turčiams vergauti, nes juo dau- įuos darbus, kurie šiandien stovi prieš mūsų akis, idant 
giau nukentės ant šio svieto, j sumobilizavus visas spėkas tiems darbams, idant prave- 
tuo geresnę vietą užsitarnaus. d nauja krypti musu judėjime, kuria priėmė suva- 
“dangaus karalystėje.” j žiavilnai ir konferencijos? / J ’

Pizzardo savo tokia prakal-j Nuo diskusijų tuojau turime pereiti prie darbų. Ir 
ba tarnauja kapitalistams. O tiktai darbe turi būt išbandytas kiekvieno lojališkumas 
klerikalu “Darbininkas” gal vėl į įr atsidavimas revoliuciniam judėjimui.

i bandys mulkinti savo skaity-j Remkime mūsų dienraščius—“Laisvę 
j - 1 tojus, aiškindamas, būk kata- (arkivyskupo pare-, Jikų bažnyčia netarnauja ka- jpatmgai vdiemasciO 

imi Ir iohonnc! knn .. ..pitalizmui ?

Remkime mūsų dienraščius—“Laisvę” ir “Vilnį.” 
..... » “Vilnies” finansinė padėtis labai} 

kritiška. Šiandien mūsų dienraščiai yra pilnoj Komunis-* 
_____  tų Partijos vadovybėj. Jie užsitarnauja karščiausios ir 

Jungtinių Valstijų dvasiški- nuoširdžiausios paramos visų darbininkų, visų darbi nin
ja tose sukaktuvėse atstovavo kiškų organizacijų.

Draugai, ‘ tuojaus ateikite pagelbon dienraščiui “Vil
na, vyskupas iš Great. Falls, miai.” Opozicijos vadai “V.” suvažiavime pranašavo, 

'. Jis nurodė, kaip encik-' kad šitas greičiausia bus paskutinis suvažiavimas kaipo 
. Bet revoliuciniai darbininkai turi atsakyti, 

pitalistams laike krizio. į kad “Vilnis” gyvuos—gyvuos dar smarkiau ir tvirčiau, 
Sąryšy su Leono enciklikos i ne£’u iki šiolei, 

keturiasdešimtsmetinėmis su-i Gauname informacijų iš kolonijų, kad sklokos vadai 
kaktuvėmis dabartinis popie- siuntinėja rezoliucijas ir renka parašus tarpe “Laisvės” 
žius Pijus žada greitu laiku šėrininkų už naują suvažiavimą. Tai niekas daugiau, 
išleisti savo encikliką darbinin- kaip tik sėjimas suirutės ir tolimesnis kiršinimas darbi- 
kų mulkinimo klausimu.

Vilniaus ;
dymu Lazdūnų klebonas kun.
Karvelis buvo perkeltas j
Dvorco parapiją už Lydos. {
Tuo būdu, laikraštis pažymi,-
<lai- vienas lietuvis kunigas nu- monšį’noras"‘Edwi~n V? O’Ha-■

■ keltas Į tolimą gudų parapiją. ra> ■ ~ - — -- ■
Tuo tarpu lietuviškose ir miš- j Mont. <
riose parapijose laikomi len- j ]įka pasitarnavo Amerikos ka- { diepraščich

Jungtinių Valstijų

kai, nemoką lietuviškai, aršus 
lietuvių priešai. •
Ot, tąp ir dievo tarnai, 

artimo meilės skelbėjai. — 
“aršūs lietuvių priešai.” 
Reiškia, tie lenkiški dievo 
agentai nesilaiko katalikų 
bažnyčios “brolybės ir arti
mo meilės” principo. Na, 
kaip yra su lietuviškais dū
šių ganytojais? Jie irgi ne 
geresni už lenkų religinių 
burtų skiepintojus.

MAHANOY CITY, PA.

i Darbininkai Miršta Badu; — 
Pradeda Kovoti

Miestelis turi daugiau kaip
respondent. Friedrich Schep 14)000 gyventojų, o dirbančių 

Austrijos sosti- šiuo laiku nesusidaro nei tūks- 
rašo apie komunistinį itančio. Kasyklose pirmiau 

{dirbo apie 7,000, o dabar vos 
tik dirba 500. Kasyklos užda
rytos. Trys marškinių fabri
kėliai, kuriuose dirba po treje
tą šimtų mergaičių ir tų dau
guma iš kitų miestų atvyksta. 
Taip, kad visas miestas bado 
nasruose.

Nacionalė M. Unija 
tris masinius mitingus 
bių reikalu ir visi buvo 

i minki. Paskiausias ant 
mitingas buvo didžiausias: |kapitalizmas tuomet būtų žiu-! 
apie tūkstantis dalyvavo darbi-1 
ninku. Dd. Weber ir M. ž. pla- kapitalizmui butų gręsęs žiu-į 
čiai kalbėjo apie bedarbę, ypa- girnas greitoj ateity, 
tingai anglies industrijoje, i 
Daug susirašė į bedarbių kon- 
šelą (tarybą).

Po mitingui buvo laikomas 
bedarbių komiteto susirinki- 
rtias. Padarytai tuojautiniai j

1923 metais smarkiai au
go komunistinis judėjimas. 
Tuomet įvyko fašistinis per
versmas po vadovyste, Zan- 
koff, Fašistai nužudė suvirš 
20,000 komunistų ir jų pa
sekėjų, ir manė, kad tuo bū
du jie sunaikins komunisti
nį judėjimą. Tiesa, Komu
nistų Partijai tapo užduo
tas didelis smūgis, bet ko-

turėjo 
bedar- 
pasek- 
gatves

ninku prieš Komunistų Partijos vedama revoliucinę Uni
ja. Draugai, atmeskite tuos elementus. Jie žalą daro • 
mūsų judėjimui. Jie padeda darbininkų klasės prie
šams.

Virš visko, draugai, stiprinkite Komunistų Partijos 
eiles. Visi tikrai atsidavę ir drąsūs kovotojai stokite į a 
partijos eiles. Tai bus geriausias atsakymas tiems, ku
rie dar ir po šių suvažiavimų ir konferencijų pasirinks 
laikytis opozicijoj ir tęs nelemtą demoralizacijos darbą.

Tiems, kurie atsisakys veikti bendrai, kurie nestos 
Centro Biuro kviečiamon talkon, atsakykite padidintu 
veiklumu, sustiprintu pasiryžimu visur pravesti Komuni-

Socialistas Gustav Noske, 
Vokietijos darbininkų žudyto
jas, pabaliavojęs Amerikoj su 

l tokiais pat darbininkų prie
šais, kaip jis pats, gegužės 13 
d. išvyko atgal Europon.

Gegužės 9d. Commodore 
viešbuty, New Yorke, buvo su
rengtas pokilis, kur dalyvavo 
'apart Noskės grupė rusų bal
tagvardiečių, italų fašistų, re- . T~. ... . -
akciniai Amerikos darbo fede-^B Partijos kampanijas. . .
racijos vadai keli kunigai iri Draugės ir draugai! Klasių kovos audros Amerikoj 
eilė kitokių parazitų. Kiekvie-' vis smarkėja. Visur matosi bruzdėjimas bedarbių prieš 
nam parazitui valgis kainavo į alkį ir dirbančiųjų prieš algų kapojimus. Taip pat vi- 
po $10. isur matosi reakcijos augimas, persekiojimas darbininkųįSur matosi reakcijos augimas, persekiojimas darbininkų 

i—pirmoj vietoj jųodveidžių ir ateivių. Mes, lietuviai 
“New York Times” editoria-1 darbininkai, esame dalimi visos darbininkų klasės. Vi

le išgarbina socialfašistą _Nos-' sos darbininkų kovos yra mūsų kovos. Dalyvaukime jo- 
ne N?skf’ tai se. Nubraukime i šalį tuos, kurie sąmoningai bando pa- 

Vokietij oj butij viešpatavęs; mums kelią. Pertikrinkime tuos, kurie kol kas i ne- •
• aS <api a 1S U i supranta dabartinės komunistinio judėjimo taktikos! Wi- ' 

oiganas saico. g. talkonj visi prie darbo po Komunistų Partijos vado-
“Gal būt daugiau, negu ko- vybe!

kis kitas žmogus, jis (Noske)
yra atsakomingas už tą faktą, _ 
kad Vokietija po paliaubą die- j 
nos nepatapo bolševistine. Ką 
tas įvykis būtų reiškęs visai 
Europai, tai yra aišku.”

Taip, aišku, kad Europos

kę. Girdi, jeigu ne Noske, tai

A. J. V. Kom. Partijos Liet. Frake. C. Biuras

CLIFFSIDE, N. J žmonių, nuoširdumui raginime 
kitus kovoti, kuomet pats pa
sitraukia nuo kovų ir tiktai 
politikierišku išrokavimu kal
ba į kitus, ragindamas kovoti.

žmonių buvo vidutiniai. Au
kų surinkta $16 su centais.

Svečias.

planai veikimui1) Komite-P rt , .*T....... , .tas ir visi, kurie įtik be darbo, I ulbėjo Vokietijoj kapitalu,
mumstims judėjimas nebu- turi eiti į konsel namų susirin- i

1 vo sunaikintas. į kimą ir reikalauti, kad duotu

i tas ir visi, kurie'tik be darbo,!

Gegužės 10-tą dieną čia įvy- 
iko prakalbos rengtos lietuvių 

£rpq Aišku kad ir Amerikos ir rusų kuopų Tarptautinio 
’ {Darbininkų Apsigynimo' prote

stui prieš nusmerkimą mirtini 
Bet Noske su kitais savo ^evynil» darbininkų Ala- 

frentais soeialfašistais, iėie j ;bama™lstV°J pries stengą- 
va d?1ų, žiauriausiai zude ko-;j . teisl^škai nužudyti: Angluos Prekyba dar 
votojus uz proletarinę valdžią; j ’ darbininkus, primetant p..n|a 
nužudė Liebknechtą i r tuks- nužudymą vieno fabri-!V!S ri!Ola 
tancius geriausių darbininkų {; ,

'{kovotoju, ir tuo būdu laikinai1 Kan °’ . .
I - i .i Kalbėjo trys kalbėtojai LONDONAS-- Anglijos 

užsieninė prekyba už balan
dį dar puolė žemyn. Išve- 

{dedant kalbėt, jis pasiaiškino,! zamU gRinimu daugis labai 
•kad turėjęs nemažą “faitą” su įžymiai nupuolė žemyn. Ko- 
buvusiais savo frentais iš ryto'vo mėnesį Anglija išgabeno ■ 
viename susirinkime, todėl ir,j užsieni įvairių gaminių už
Prakalboje jis taipgi, kaip 227009^’ <
kiti kalbėtojai, aiškino apie i r[a!an^zl° b-enebl 70,023,- 
Patersono ir Scottsboro bylas į 000.
ir ragino darbininkus kovot už i Tai vieton gerėti daly- 
išgelbčjimą mio mirties tų dalukams, dar eina blogyn. Nė- 
bininkų. ra jau vietos kapitalizmui ,

j- Butkui reikėtų pastebėti:pataisvti savo ūki. Tik dar- 
į“!- j™*.’ «*, u# 

apleisdamas Komunistų Parti-111 bUĮOtl. Laikas kapitaliz- 
ją ir dabar kovodamas prieš ‘.niui jau rengtis mirties pa
jų. Taj kas gali , tikėti tokių talan.

imą nuo žlugimo. Už tai kapi- i angliškai, rusiškai ir lietuvis-j 
talistai garbina ta budelį.- į kai. Lietuviškai kalbėjo J. į 

J. S. !Butkus (sklokos vadas). Pra-j
ręvoliucmes Darbo Unijų Vienybės Lygos ne tik strei- 

riai Melrosė, Pa., laimėjo streiką prieš bosų sumanytą _____ ____________
Uždarbių nukirtimą. Ant rytojaus po to, Lexington an- Partija, veikdama nelegali§:
Rykles darbininkai Pawtucket Rhode Islande, šimtu pro- kai> sutvirtėjo, ir šiandien įtoujautinę pagfelbą ' darbininl nys- kov<rti3aidžiai.“wika-

. C O-Bulgarijoj tvirtas komunis- |kams reikalingų produktų. liaujant, kad būtų mokama be- pavėlavęs biskutį atvažiuoti. 70 (564 000''svaru sterlingu

jkimą ir reikalauti, kad duotų 
Laikui bėgant Komunistų tiernTdarbS

$£klos darbininkai Pawtucket, Rhode Islande, šimtu pro- sutvirtėjo

Nepersenai Lawrence, Mass., audėjų streikas užsibaigė
ĄJmėjimu prieš dauginimą staklių skaičiaus ir uždarbių tmis JudeJimas vaH 
Kapojimus. Reiškia, streikai gali būt laimimi ir yra lai- 
mimi vadovybėje Darbo Unijų Vienybės Lygos, nepai- 
SBnt, kad prieš darbininkus susijungia Amerikos Darbo 
Adoracija su borais, su ginkluotais jų gengsteriais ir su 
policija bei milicija. t
| -Norint, kad tos kovos prieš uždarbių kapojimus būtų

Sėkmingesnės, lietuviai darbininkai irgi turi skait-.
|m^initsi'ai dėtis į D. U. Vienybės Lygą ir į jai priklaū- 
iihciaB<revoliuc?-io3| kairiąsias unijas.

pagelbą tuojaus badaujan- 
. ....... ląms : 2) eiti 

pas biznierius iy nuo jų gauti Visų bedarbių yra uždavi-

dančiajai klasei.
korespondentas rašo:

Dabartiniu laiku spėka ko
munistinio judėjimo, kuris yra 
sukoncentruotas taip vadina
moj Bulgarijos . Darbininkų 
Partijoj, padidėjo iki tokio 
laipsnio, kad valdžios rateliai Lv 
žiuri į ateinančius rinkinius į — 
.su baime ir nusiminimu. Vai-1si!.'

Datigelis iš komiteto narių 
Minėtas {raportavo, kad neturi ko val- 

Jgyti ištisos šeimynos; lietuvių, 
| lenkų; italų ir amerikonų. 
Taipgi, neturi iš ko užsimokė
ti randų už namus. Daugeliui 
uždarė vandenį, elektriką ir iš 
namų išmetė; daugelis negali 
užsimokėti taksų; kūdikiai mo
kyklose alpsta nuo išbadėjimo. 
—žodžiu sakant, padėtis bai-

darbiams algos iš valdžios iž
do; kad visi turčiai būtų apdė
ti specialiais mokesčiais, kad 
bedarbiams būtų iš ko išmo
kėti algos.

Organizavimo darbas bus 
vedamas tolyn. Darbininkų 
padėtis neina geryn, bet blo
gyn ir blogyn. Bedarbė didėja. 
Tad kovokime, visi, prieš ba- 
da! •K-

Raporteris



LIETUVIS GRAB0R1US
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

_ Puslapis Trečias

Keir.umsiy Partijos Centro Komiteto Patvarkymai Organi 
’ariniam Darbui Delsi Nsgru Jaunuoliu Paliuosavimo
Mūsų Partijos pradėta kova 

už devynių negrų jaunuolių 
gyvybės išgelbėjimą jau yra 
iššaukus platų protesto judė
jimą. Būtiniausias tuojautinis 
dabar reikalas yra tą judėji
mą organizaciniai sudrūtinti. 
Centro Komitetas, todėl, duo
da sekančius patvarkymus, ku
riuos greitai turi vykdyti visi 
disfriktų komitetai:

1. Greitai išjudinti veikiman 
didžiulį skaičių nepartiniu ele
mentų yra vyriausias tuojau
tinis organizinia tikslas. Tik 
gavus paffolbon tūkstančius 
ligšiol dar politiniai neveiklių 
elementų arba darbininkų pir
miau ėjusių paskui reformisti- 
nius vadus, ir tik -praplatinus 
tą kovą, tegalima bus išvaduot 
gyvybę tų negrų jaunuolių ir sėkmingumą. Jie privalo tuo 
padaryti rimtą pradžią sukūri
mui didelio masinio judėjimo 
už negrų teises.

2. Kitas veikimas (dirbtuvė
se, bedarbiuose, darbo unijose 
ir t. t ) neturi būt apleidžia
mas del kovos, vedamos išva
davimui negrų jaunuolių Scot- 
tsbore.

y tymas turi būt greitai įvestas 
Vį’artijos vienetuose ir sekcijo

se. Nekrikdant kito darbo, 
kiekvienas vienetas, žiūrint su
lig savo dydžio, turi paskirti 
po du 
rymu i 
Kovai

.. Už tą, kad pastarieji veda at- 
“ kaklią kovą su kapitalistais, su 

visais darbo klasės parazitais, 
už darbininkų ir valstiečių bū-1 

>vio pagerinimą už žmoniškas,' 
darbo sąlygas ir didesnį atlygi-j 

a'reš- nimą, už susirinkimų, snaudės, j 
komjaunuolių i žodžio ir organizacijų laisvę, j 

i militar-fašistų valdžios nu-i 
Suareštuotie- j vertimą

ji draugai pūdomi kalėjimuose: savimą iš po kapitalistų 
nuo pat areštavimo dienos be pandos, už darbininkų ii 
jokio teismo arba deportuojami i tiečių valdžią, 
į salą Martin Garcia, Uragua-} 
jų ir į Europos fašistines va U- !■ 
Lybes, iš kur jie paeina.

Kalėj imliose

Kaliniu
Nuo pat pirmųjų dienų mili- 

tar-fašistinio perversmo Argen
tinoj, prasidėjo masiniai 
tai: komunistų, 1__ j.......
ir šiaip revoliucinių darbiniu-! už 
kų ir valstiečių. Suareštuotie-1

negrų darbininkų organą “Li
berator” ir 1.1.

4. Svarbiausias uždavinys 
draugų, paskirtų darbui Tarp
tautiniame Darbininkų Apsigy
nime, yra suveiklinti ir narių 
skaičium padidinti esamąsias 
šios organizacijos kuopas; stei
gti naujas jos kuopa?, kur jų daugiau 
dar nėra; traukti masines or" 
ganizacijas, kad prisidėtų prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo, ir pasirūpinti, kad bū
tų pasiunčiama plačiausia at
stovybė Į bendro fronto kon
ferencijas, kurias išvien šau
kia Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Sąjunga Kovai 
už Negrų Teises. Jie taip pat 
turės būti atsakomingais už 
“tag days” ir kitų rinkliavų

Tikras darbo paskir

ir už visišką pasiliuo- 
iries- 
vals-

Taigi draugai ir drauges, P°-
* j litinių kalinių, komunistų ir re- 

..... . ..i voliuciniu darbininku tikslaspolitinius kali-lVPfl vionc! rlop_
mus laiko kuo blogiausiose są.r 

sugrūsti po šimtą ir 
į vieną kamerą, kame 

negalima nei atsisėsti, komeros 
be langų ir niekuomet nevėdi
namos. kas sudaro labai blogą 
orą, maistas visai blogas, žiau
rus administracijos apsiėjimas, rių 
neleidžiama nei jokis susirasi-i yra gana dideli

juos kiek galint materialiai ir 
nes jų padėtis labai 

dūliai blogo maisto ir šal-;
tsia sveikatos ■ 

arba mirtis.

i voliucinių
i yra bendras tikslas visos dar- 
• bininkų klasės, nes jie pasiry- 
' žusiai kovoja už mūsų visų rei-

Todėl mes esantieji laisvėje i 
neturime užmiršti mūsų drau
gų sėdinčiųjų kalėjimuose, ku- 

dabartiniu laiku 
turime remti

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass. 

Vicc-pirmininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell, Mass. 

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St. 

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tvler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugyste laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienj, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj', 
19 Union St. LqwcII, Mass.

PITTSBURGH© IR APIELINKĖS ’ 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931:

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

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, I’a.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

414

tis paa: _

Norintieji tr»- 
riatifiio pniar

narinio Ir už
i i‘ lt( 4 kainą.

nulifidimo va-

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Geluscvičia, 51 Glendale St. 
pncglb. A. Sauka, 

rast. J. Stripinis,

pačiu laiku nušviesti ir darbą, 
kurį atlieka Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, ginda
mas Patersono, Harlano, Impe
rial Valley politinius kalinius, 
Mooney ir kitus.

5. Kalbėtojai iš Partijos,
Sąjungos Kovai už Negrų Tei- vc/l0 urvuose, atskirti nuo savų- 
ses ir iš Tarptautinio Darbinin 
kų Apsigynimo turi sistematiš'
kai lankyti masines organizaci- uždaryti gyvose kapinėse, kur 
jas (senąsias Am. Darbo Fede- j negali nei paukščio balsas, nei 
racijos unijas ir kairiąsias, re" Vėj0 pūstelėjimas ju pasiekti, 
voliucines unijas, darbininkų’ ir už ka militar-fašistai grū- 
kliubus, kuopas ir kt.), sąry" da į Raie/imus ir ten taip bai
sy; su Scottsboro byla, taip sjaj kankina komunistus ir re- 
pat kalbėdami prieš lynčiavi-, voliucinius darbininkus ir vais
inus ir prieš kapitalistinį tero- į tiečiuS 9
rą, varomą prieš darbininkus, ____________
apskritai.

nei jokis
•i pa s i mat y mas 

saviškiais ar giminėmis, .be to moraliai, 
dar suimtieji tardymo laike bar- sunl 
bariškai kankinami: mušant, čio daugumui 
smaugiant, spardant, o ypač nustojimas arija mirtis. Mes! 
Avellanedos policijoje budelio! to neturim daleisti, turime rū 
Rosasko viešpatijoje, kame! pintis jų likimu, 
tardymų kambario sienos su
laistytos nekaltų darbininkų 
krąuju ir ne vienas laike tardy
mo nustojo .sąmonės ir tapo iš
vilktas pusgyvis į kamerą, pas
kiau nugabentas į policijos de
partamentą, o iš ten į Villa De-

jų, giminių, draugų—vienu žod" 
žiu—atskirti nuo .pasaulio ir

Ir už ką militar-fašistai grū-
iki keturių draugų va
pi r my n darbo Sąjungoj 
už Negrų Teises (L. N. 
taipgi paskirti panašų 

draugų skaičių darbui Tarp
tautiniame Darbininkų Apsigy
nime. šie draugai turi būt pa
stoviai ir išimtinai paskirti dar" 
bu i tose organizacijose. Jų 
pareiga auginti tąsias organi
zacijas, įtraukiau į jas kaip 
galint daugiausia nepartinių 
darbininkų.

Vienas draugas iš kožnos 
sekcijos komiteto turi būt pa- 

b skirtas vadovauti tam darbui 
draugų iš vienetų. Distrikto 

4 komitetas bus atsakomingas 
už vadovavimą tiems drau
gams sekcijose ir svarbiausio- 

■ se frakcijose masinėse organi
zacijose, atydžiai suderinda-j 
mas jų veikimą. j‘Vilnis’ Yra Keblioje Padėtyje

Kiti draugai vienete, da-. Lietuviu komunistinis dien-
vese bedarbių judėjime, darbo AU.k o.. Ji... komunistinę liniją mūsų dien
unijose bei kitose masinėse or
ganizacijose, atmindami savo 
svarbiausią darbą, kuriam jie 
tiesioginiai paskirti (ruošt ir 
organizuot kovą prieš uždar
bių kapojimus, už mūsiškius 
bedarbių reikalavimus ir t.t.) 
turi taip pat kelti Scottsboro

I klausimą.
pravesti protesto 
bei rezoliucijas; rūpintis, kad 
būtų išrenkama delegatai į a|ro(jo> jeigu Komunistu 
bendro fronto konferencijas iš ;Parti1a vadovauja, tai lai ji 

Tsavo darbavietės bei masines ;ir žinosL Tai baisi klaida, 
organizacijos^; parūpinti kalbė- į Komunistų Partija yra mūsų 
tojus is Partijos, is Sąjungos: pa^įy partija mes privalo- 
S^Vai uZ Teises (L.S.N.;me remti jos visas kampanijas 
R.) arba is Tarp. Darb. Apsi-vadovaujamas įstaigas. Vi- 
gymmg, kad ateitų pakalbėti g]- sąmoningi darbininkai pri- 
] tas organizacijas; priruošti vaj0 prisidėti prie visų kampa- 
orgamzacijas dalyvavimui ma-‘njju 
sinėse demonstracijose, ir t.t.

Šitaip darbą paskirsčius ir 
kiekvienam draugui einant sa
vo reguliarę pareigą, kuriai 
.i: j y • •• • * • parengti dienraščiamsdidžiausių organizacinių vai
sių. *

3. Vyriausia pareiga draugų, 
paskirtų darbui delsi Sąjun
gos Kovai už Negrų Teises, 
turi būti kūrimas ir auginimas 
Kaiminystes Komitetų ir tos suskubkite, cĮrau^aL su pikni- 
organizacijos grupių. Vardai 

į, ir adresai tokiems komitetams 
\ bei grupėms steigti gali būt 

gaunami agitaciniuose mitin
guose, rengiamuose apgynimui 
devynių negrų jaunuolių, ma
sinėse organizacijose, darba
vietėse, bet vyriausiai tai lan
kant darbininkų namus ir įti
kinant darbininkus, kokis bū
tinas reikalas yra išgelbėti tų 
negru gyvybę; toliaus, įtraukti i j Partiją. Per visus metus pri- 
kuo daugiausia nepartinių dar-'valo būti vedamas vajus už 
bininkų į demonstracijas, ku- naujus narius, 
rios bus tuo tikslu rengiamos; darbininkai privalo ;rasti vietą 
skleisti lapelius, pardavinėti savo klasės partijoje.

Reikalinga "Daily Workeriui”! 
Parama

Jie turi stengtis 
telegramas

Pirm.
Pirm. .

250 Aines St.
Nutarimų 

49 Sawteile Ave.
Turto rašt. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukcvičia, 

153 Anics St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas. 141 Sawteile Ave., 

B. Zdanavieia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vteia, 86 Webster St, 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Uantington St. 
Visi Montell, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. Gcluseviėius, 
panclb. M. Miškinis, 9 Burton St. 

rašt. J. Stoškus, 
št. .L Stripinis, 
Ig. potrtiuskas, 

rašt. A. .Baronas, 
U ': F. Alusevičia, 

». Mačiulaitis, 
teist, 702 N. Mdntcllo St. ; Mar 

P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi Montello, Mass. 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- Į 

nėšio pirmų seredų, 7-t:j vai. vakare. Lietuvių ; 
Tau1.'#kam Name. i

Pirm. 
Pirm.
Užrašų
Finansų r 
Iždininkas 
Ligonių i 
Iždo Globėjai:

SI. ;

si Glendale st.

20 Faxon- St.
, 49 Sawtell Ave. ' 

22 Merton St.
20 Faxon St.

18 Intervale J 
Arthur St. : . S. ! 

ulka :

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ H 
: DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN., =

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. i |į 

! Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple į ė 
I Avė. į h

! Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud-(j! 
1 son St. i HTurime stoti į Tarptautinę į ............ t

Raudonąja Pagelba—vienintelę !ra^; P’^auskas, 7 Seymour ii ■ , . - . . St., West Hartford, Conn.organizaciją, kuri rūpinasi poll-iižd. A. Klimas, 36 Russell St. Il 
tiniais kaliniais ir ju šeimomis, I Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. į į 
turime tverti T. R.'P. kuopelės, Orjg‘1noH£^’a8 V' &tauga,tls’ j | 
verbuoti naujus narius, rinkti i Draugystės susirinkimai aisibū-įi 
aukas, pinigais, drapanomis ir j na kas antrą ketvergą kiekvieno m ė-i

/ . ne.sio, Labor Lyceum svetainėj, 29apautuvu gelbėjimui politiniams Lawrence St., Haltford, Conn., 7:30 Į 
kaliniams ir jų šeimynoms.

Tarp. Raud. Pag.
Liet. Subkomitetas.

P. S. Visus susirašinėjimus 
veąkite per “Tiesos žodžio” re
dakciją, pažymint, kad T. R. 
Pagelbai. šiuo antrašu:

“Tiesos žodis” Yi 1629, Mon
tevideo, R. O. del Uruguay.

Rezoliucija Delei Direktorių, Administracijos ir Redakcijos 
Raportų ir “Vilnies” Pakraipos

vai. vakare.

|šV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS

[ Valdyba:
Pirm. V. Gelusevicius, 

St.
Vice-Pirm. M.
Užrašų Rašt.

St.
Fin. Rašt. J.

Avė.
Iždininkas T.

51 Glendale Į|Į 
1II 

Miškinis, 9 Burton St. Įi ; 
J. Stoškus, 20 Faxon į Į>

landoj- tauki'

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 18 Weat 3rd Street 

Te!.: So. Boston 0304-W

fc.sGM m vi

Kaip ilgai galėtumėt Jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumSt 
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 

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

Daugiausia Atsidėta" ant Reiinoskopišky Ištyrimy
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE
Stripinis, 49 Sawtell bž—— -z....

Petrauskas, 29 Merton

- “ ~ ' VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

PetraviČia, 162Iždo Globėja
Melrose St
D. Velkam

Maršalka J.
St. Vi-i 1
Susi rink‘mus

kiekvieno
S. Mačiulaitis. 57- Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St..; P. Krušas, 141 Sawtcll 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St. 
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį

km-, 33 Andover St.
Pilipauskis, 19 

Montello, Moss, 
laiko pirmų 

mėnesio.

sa tai galima gerai pravesti 
tik dar tampriau susirišus su 
Komunistų Partija, pilnoj Par- 1 

, - „. . . X. - i tijos vadovybėje. “Vilnies” !a is organas, yra financimame raportus, priėmė sekamą re- J .. .
, . .te t. ’ ; redakcija negali turėti atski-1

ros linijos nuo Komunistų Par-į 
j tijos. Suvažiavimas dėlto pa-, 
isisako UŽ pilną Parti jos vado- | panedėlį kiekvieno mėnesio. 
: vybę ir smerkia bile pastan-1 
■ gas tam priešintis.

Suvažiavimas nutaria, kad j 
'ateityje būtų prašalinti iš re-1 
i dakcijos bei direktorių tarpo i 
........... ’ • ■ • 1 1
.Komunistų Partijos linija bei ■ PirmininkaA - k. Mm-gis,

1 J 1323 Muskegon
Ka rėčkas.

730 Nason 
Nutarimų Raštininkas—K. Rnsikas,

~ R. 9. Box 
Garbanauskas, 
..... Elizabeth

1131 Walker

j A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiūtū, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai: 
Tg. Ružinskas, I'll I Turner Ave. 
Viikuvienė, 718 Richmond

, Trustisai: 
T. Rasikas, A. Lu.ius, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus.

. Revizijos komisija: 
l A. Senkus, V. Valcntn, M.

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės pa randa voto jas — A.

, 1108 Elizabeth Ave.
i Draugijos susirinkimai įvyksta 1 
i mėnesio antrų utarninką savam 
' 1057-63 Hamilton Ave. '

“Vilnies” Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimas, gegužės 

“Daily Worker”, Komunistų 10, 1931, išklausęs direktorių, 
Partijos Centro Komiteto ofici- administracijos ir redakcijos

krizyje. Partija atsikreipia į zoliuciją: 
visus darbininkus paramos.! “Vilnis’ 
Tam tikslui visur bus rengiama : dienrag(is 
parengimai. Visų sąmoningų ]įnija ({elto 
darbininkų pareiga remti juos. partįjos 
Taipgi pagal išgalę paaukoti. :muį į-0> reikalinga, kad “Vii-: 
__  . _ __ . nis” būtų pilnoj Komunistų !

2 Partijos vadovybėje.
i . Suvažiavimas užgiria redak-; kiekvjen kurig nesutinka su | 
cijos pastangas pilnai pravest

i dėtyje. Sunku verstis kiekvie
nam darbininkų laikraščiui. 
Sunku yra dienraščiui “Lais
vei”, bet dar sunkiau mūsų 
v a k a r ų draugų, dienraščiui 

į “Vilniai.” Ten galingi prie
šai. Jie viską daro, kad tik 
pakenkus. Kova prieš oportu
nizmą dar sudarė keblesnę pa- 

idėtį. Vieni darbininkai ir rė
mėjai, nesuprasdami būtinumo 
tos kovos, kaip ir atšalo, jiems

Mūsų Spaudos Piknikai
Kiekviena kolonija privalo 

i “Vil
niai” ir “Laisvei” parengimų. 
Didesnės kolonijos privalo ren
gti piknikus, o mažesnės nors 
šiaip parengimėlius. Kiekvie
nas doleris, dešimkė bus para
ma mūsų spaudai. Jau dabar

Vilnis’, yra komunistinis 
“Vilnies” politine 

turi būti Komuniš- 
linija. Užtikrini-

A mes p 
j| 

> Tedą i g
325

1 S’ LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK- f----------— . _ _ -— . | u
' ITERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1931 METAM:

; vadovybe, arba priešinasi tau vicc-rii-mininkas-A. 
vadovybei.

i R.
Mes šaukiame visus klasi-1 Tu,l° na.’tininkns-.A. 

lietuvius dar- ' I?<liiiinl<ns-A. Daukšas.

) Iždo Globėjai:

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUT0M0- 

, BILIŲ mechanizmo. 
’•‘.r 

Praktika'ant vietos.
elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.— - - -------------------- -

Mes padedam 
Užsirašymus j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 

325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049 *

; į \

Išardymas, sutaisymas, sustatjinak, 
Ir planų automobilio , __ 1.1____ ___ ____ _____ _____ _____ „ _______
Mokytojais yra žymiu ekspertai—L. TICUNIAViCIUS, B. J. VA1TKUNAS ir kiti 
Leidimų (License) ir Dildomų pvarąntuojmne už mažų užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo, j»------- • —----
iki 9-tai valandai vakaro.

supraet 
rttokinam dienomis

Avė.

SI.

117

Avė. i /
Avė. !

ir

raštyje. Suvažiavimas suran-į 
d a, kad daugumos direktorių 
pastangos savintis teisę nusa-1 
kyti redakcinį nusistatymą, at- niai sąmoningu 
sisakant daryti redakcijoj Ko- bininkus ir darbininkes visais 
munistų Partijos Centralinio būdais remti dienraštį “Vilnį” 
Komiteto siūlomas permainas, 
trukdė pravedimui komunisti
nės linijos.

Suvažiavimas užgiria redak
cijos ir direktorių mažumos 
poziciją baltojo šovinizmo 
klausimu ir pastangas dienraš
tį išlaikyti Partijos vadovybė
je.

Suvažiavimas pasmerkia di
rektorių daugumą už palaiky- munistinius laikraščius, 
mą Starzdo redakcijoj, kuo
met Centro Komitetas nutarė 
jį prašalinti, ir atmeta daugu
mos poziciją ir pareiškia, kad 
ta pozicija ne komunistinė, nes 
ji trukdė pravedimjui pilnai 
Partijos linijos. Direktorių di
džiumos žygiai, sąmoningai 
ar nesąmoningai daryti, vedė 
prie ištraukimo “Vilnies” iš1 
po Komunistų Partijos vado
vybės.

Suvažiavimas mato reikalin
gu gerinti mūsų dienraštį se
kamai :

1. Mūsų dienraštyj turėtų 
geriau atspindėt darbininkų 
kovos, Amerikoje ir visam pa
saulyje.

THE COLLECTED WORKS OF

T.

moraliai ir finansiniai. Tegul 
komunistine “Vilnis” pasiekia 
kiekvieno lietuvio darbininko 
stubą I

Suvažiavimas šaukia visus 
lietuvius darbininkus ir darbi
ninkes remti taip pat visą kitą

■ mūsų revoliucinę spaudą — 
' “Laisvę”, “Darbininkių Balsą”, 
“Daily Workerj” ir kitus ko-į

(šita rezoliucija priimta 
vienbalsiai.—Red.)

Draugijų Adresai. Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

VALDYTA 1931 M.:
J. Liubertas, 4177 Ashland 
Vicė-pirm. M. A. Birsenas, 

.j.; Nutar. rast. V. J. 
7715 Ėayton Avė.;

ir
st.

žegunis,

O.

A.

Žiu ris.
Eleventh 

Garbanauskas,

kiekvieno
i name.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 

FValiybos Adresai:
Poš cus, 
pag.

Pirm.
Pirm.

Clark PI.’
Iždininkas

Clark PI.’
Nut. Seki.

Pine St.
Fin. Sekr.

Ave., Lnidenl N. J. •
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 j

T'Yo lyfrvn

S.
211 First St.

Pinkevičius,

Paulauskas,

121

255Barkauskas,
A. Grigutis, 2122 Ingalls

B.

Pirm. 
Ave..;
6388 Sparta Ave 
Geraltauskas, r’ 
Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand
on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Ave.; T“ ‘
Vėgėlienė ir Ona Guntarienė. j džia 8-ta vai 

Draugijos susirinkimai įvyksta kas i
. _ . , _ ketvirtas nedėldienis, 2-rą vai. po i ————-:-----

2. Daugiau domės turi} būt pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir ! 'rpjevRĖS I 
kreipiama į Sovietų Sąjungą, Vernor Highway 
plačiau rašant apie joje daro
mus milžiniškus žygius sočia- į 
listinės kūrybos srityje ir t.t. I

Nereikia manyti, kad su pa-j 3. Turi būt daugiau ir gerės-i Maršalka L. Rimša, 167 W. 
narių nes savikritikos. Pirm k Mažiiianskas. 59a

4. Daugiau korespondencijų 
dirbtuvių, kasyklų ir abelnai 
klasių kovos.
5. Paaštrėjus klasių kovai, 

“Vilnies” linija turi būt griež
tesnė.

Suvažiavimas sako, kad vi

kų rengimu, nes nei nepama
tysite, kaip užeis vasaros karš
čiai, o dar darbas nebus pra
dėtas.

Nauiu Narių Partijai

si baigimu leninistinio 
verbavimo pasibaigė įtrauki-;
mas darbininkų ir darbininkių-iš

iš

Visi kovingi

Dayton St.
I Iždo G

144 So. Park St.. IT Iždo Globėjas'
J. Krakauskss, 300 First St. i

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway !
Aušros Draugijos susirinkimai ' 

įvyksta antr;

obėjas P. Kalnietienė

raugijos ■
ketvirtadieni kiekvie- j

209-73 !
Pra- :

T™s • yegela, H1bĮ no men.. L L. svetainei. 
Iždo Globėjai: Jieva, Second St., Elizabeth, N. J.

. vakaro.V

A NEW EDITION
AT ONE-HALF PRICE

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
i BAYONNE, N. J., VALDYBA
I 1931 METAMS:
I

. 20th 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing

ton Parkway.
Protokolų sekr. P. Janiūnas, J28 W. 

49th St.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė. 

A.
Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C. 

Avė. C.
Iždo globėjai: V. Vaclavičius,’ 20 E. 

22nd StJ, ir J, Laurinaitis, 348

St.

1Y LĖTOJ Ų VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuska, 325—4th Avė., Mo 
line, III.

Pirm, pagelb.
251h St.,

Fin.' sekr. B.
Avė., E

A. Matusevičia, 1003— 
Moline, III. 
Daucenskas, 

Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th 

Avė., Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 

Avė., E. Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

& 5th Avė., Moline, IU.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., 

Moline, III. ,

1552—10th

St. & 5 th

215—17th

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

030



NUPIGINTA KAINA!

Br. Kaškiaučlaus Knyga

jromo

Kaina 25 centai

2nd
726

1023 M t Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

atsitikimais kraujai

pertiršto, perdau

s k a u d ė t
kad net skelte • tines liaukos, 

bei inkstukai

nirimKito, 
lažnai ir 
nereikia, ž 
jeigu nerv 
sėtinai arz 
tai porą c 
bromo 
sium bromide 
viena i 
sius po

“Thyroid gland tablets gr. 
4, No. 100.” Imkite po vie
ną prieš valgymą. Ir imki
te jas, tas tabletėles bent 
keletą mėnesių, nuolat. Ta
tai padeda chemiškai išnai
kinti bent dalį nuodingų or-

nuo
n p jo 

ižinoti—k: 
Kodėl jis

■ klausimus ir atsakys išleista brošiūra,

Drabužio Apdarais
*

Visu čia suminėtų knygų reikalaukite iš
‘‘LAISVES” ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

tikrai patirta, kad 
sergantiems esti 

organizme 
Tai ir reikia vi- 

kad kaip 
tuos .trukumus atpil- 

Kaip minėjau, tūlos

Migrena
Drauge gydytojau. Man 

perijodiškai užeina galvą 
skaudėt. Maniau, kad tai 
paeina nuo vidurių prirūgi- 
mo. Bet nesenai teko per
skaityt straipsnis apie mig
reną. Pasirodo, kad aš kan
kinuos ta prakeikta liga. 
Tamę straipsny nurodyta 
daug įvairių priežasčių, ku
rių viena yra paveldėjystė. 
Veikiausia ir man paveldė
jystė tą ligą perdavė, nes 
gerai prisimenu, kad mano 
motina sirgdavo dideliu gal
vos skaudėjimu. Matyt, 
daug atsiliepia ir abelnas 
nervingumas, nes, jeigu ka
da gaunu susinervuoti, tai 
iš to pradeda ir ta liga kan
kinti. Dabar ji pasireiškia 
sunkiau ir tęsiasi ilgiau.

Kai užeina, tai didžiausis 
skausmas viršuj dešinės 
akies, bet skauda ir visą 
kaktą. Negaliu tada pakęst 
šviesos, jokio bildesio, jokių 
kalbų, šlamesio, kvapo. Ro
dosi, kad, jeigu įlystum į 
kokį tamsų urvą, tai būtų 
lengviau. Bet dažnai pa- 

• čiame ligos sunkume prisei- 
na rengtis eiti darban. Vi
duriuose irgi pasidaro ne
gerai ir tampo vemti.

Pirmiau, antpuoliui perė
jus, pasidarydavo lengviau, 
bet jausdavausi visas lyg su
muštas. Bet dabar polam 
galvą skauda dar kokią po
rą dienų, nors ir lengviau, 
negu per patį ta priepuolį.

Nol’ėčiau paklausti ar yra 
būdų, kad nors kiek paleng
vinus tuos skausmus. Arba 
kad jie rečiau užeidinėtų.

Beje, nežinau, ar tai skai
tyti faktu ar tik supuoli
mu, bet rodosi, kad, jeigu 
pagaunu apsireiškimus be
siartinančio skaudėjimo (o 
tai pareiškia galvos sunku
mu, apetito dingimu ir vi
duriuose gazų atsiradimu) 
ir spėju vidurius išvalyti, 
tai skausmai būna lengves
ni ir lengviau pereina.

įtinau, daugelis ta liga 
kankinasi, tai būtų naudos, 
jeigu apie tai parašytumėt. 
Man 'jau stukterėjo 50 me
tų, šiap esu vidutinės svei
katos. Dirbu prie mašinų, 
ir darbas neblogiausias.7 
Atsakymas.—

Taip, Drauge, Jums yra 
migrena. Pusėtinai Jūs su
pratingai ją aprašėt. Šį-tą 
aš čia dadėsiu.

Migrena yra veiksminė 
nervų liga. Ne orgariinė, 
bet tik veiksminė, funkcijo- 
ninė. Vadinas, nervai nees
ti sugedę, bet dėl tam tikrų 
trukumų, del susidariusių 
organizme nuodingų me
džiagų, nervai laikotarpiais 
labai įsfjaudina, ir tada 
žmogų suima antpuolis. Lyg 
tai būtų kokis nuomaras. 
Tikrenybėje migrena turi 
kiek panašumo ir su nuo
mariu, tik ji yra lengvos

ios dieną. 
; niau vanden 
■ ir kokio 
: Bet alkoholi 
į va, arbata i 
į tinka.
rai Ve 
kartų 
kštą ar daugiau sėmenų, jei 
viduriai tingus. Antpuo
liams besiartinant, galima 
ir taip kokio vaisto, vidu
riams pravalyti — ricinos 
ar taip ko. Gerai tada ir I 

i viduriai išplauti, klistirasl 
padaryti.

Reikia stengtis, kad pra
šalinus visus nervų erzini
mo veiksnius: kad dantys, 
jų smegenys, gerklė, tonzi- 
liai, nosys ir kitkas būtų 
tvarkoje, kad nebūtų kur 
kokio gedimo, kokių bakte
rinių lizdų, pūlinių. Reikia 
vengti akių įtempimo. Kar
tais gal. reikėtų akiniai pri
taikyti.

■ Paraše V. Kapsukas
soma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
liucįjos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kai interesingas skyrius apie Lietuvos dar- 
< a loj imuose—kaip jos ten kankinamos ir 
aipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Ifibal««muojn ir laidoja nuuiirusiuo ant 
viaokių kapinių. Norintieji gereonio pa- 
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Saukite* pa* mane. Ptui mane 
galite gauti lotun ant visokių kapinių kuo 
geriauiioae vietojo ir už žemą kainą

3 knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra- 
visti mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 

atrasite jj pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 

ate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
vo bėdų,—ta;, šioje knygoje surasite rezultatus, ko- 
-žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 

ir kada gero daro.
geruose audimo apdaruose su* visu prisiuntimu tiktai 

u/.sakymus sekančiai—

Ant Šit? Steal! Galite G 
“Laisvę” Philadelphia, 
601 Race St.* 
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets 
3rd &®NobIe Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard

E. Front & South 
& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3re 

1215 South 2nd 
Franklin & Vine

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

Migrėm! pasikartoja pe 
rijodiškai, kas mėnuo, kai 
kelios savaitės. Dažniau 
Bia suima 
sę galvos, 
skelia, akyse reibsta, pasi 
rodo dvilypių bei dvigubi] liauka. Gaugkite vaistinėje 
daiktų, visokių ratų, taškų; 
dažnai ir ausyse ūžia, spie- 
gis£ Migrena įsitaiso iš ma
žens, kieno nervai abelnai 
Upysilpni. Paveldėjimas iš- 
tikro svarbią lošia rolę. 
Merginos ir motery s daž-

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau- 
hdidintą laidą. Kainay20 centų

kuris nuteistas . už žmogžudystę,, byla visi susiia- 
ų norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona- 
Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra- 
parapijohų. Vienok aoic bylą iš mūsų laikraščio 

Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
s buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni- 

• smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
Kaina 20c.

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.I).L,D. 7-tos kuopa-; susirin;-; 

mus bus ketvirtadieni, 21 geguže 
pas draugus Lagūnos, 1520 I'ennw 
vania Avė., 7-tą vai. vakare. . Vi 
nariai malonėkit ateiti ir naujų n; 
rių atsivesti.

Sekr. S. Rusaitis.

> ir galva sunki, 
mo. galite imti 

plotkciin — ”poias- 
15 grs.” Po 

tildą vandens, imai- 
pusę šaukštuko so- 
valgio. Paskui ir 
nebereikia. Reikia 

„ik vartoti kitos pirmiau su- 
ninėtos priemones, išven
giamosios priemonės.

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Įniau serga, ir joms neretai 
Statai supuola su mėnesinių 
perijodais. Nemažai prisi- 
jdeda kokių ligų nuodai, 
;kaip reumatizmų, podagrų.
i Galvoskaudžio antpuoliai 
greičiau užeina, kai tenka 
ilgai nusisėdėti tvankiam, 
nevėdintam kambary, ypač 
kada da ir viduriai sukliū
ra, nemala gerai, kada ten
ka ko apsivalgyt. Protinis 
bei fizinis nuovargis, per
si dirbimas, didesni nejau
kūs sujudimai, emocijos, ne- 
damiegojimas, akių įtempi
mas—gali iššaukti tam gal- 
voskaudžiui pradžią.

Da prieš užeisiant migre
nos antpuoliui, žmogų ap
siaučia nerimastis, apsilpi-1 
mas, ūpas sugenda, šiurpas i 
sukrato, galva sukasi, ran- i 
kos tirpsta, lyg apmiršta, i 
ausyse dūzga, akyse raibu
liuoja. Paskiau ir galvą 
pradeda skelti—iš priekio, 
vienam šone. Skauda bukai, 
kartais tvinksi, regis, kiau
šas plyš, gręžia, bado,—skal
do. Tik smarkiau krusterk 
ar pasilenk, tai tuoj da ar-! 
šiau skelia, net akis iš kak
tos varo. Arba kas surėks, 
sutrenks, subildės, tai tuoj į 
tau taip ir pereina žaibai i VI

Žmogus išbąlą, 
rankos-kojos ne
drėgnos, šaltas 

šonais visą ap-

|per galvą 
susmunka, 
ka šaltos, 
prakaitas 
šauna.

Vienas f a k t aš turėtų 
draugą suraminti, tai kad 
ta liga migrena dažnai taip 
savaime ir visai išnyksta ir 
nebesikartojo: pas moteris,

• gyvenimo permainai įvykus,
• o. pas vyrus irgi tolygiam i k 
amžiuj, apie 45-55 metus.

Kaip ir daugely kitokių
■ ligų, taip ir čia tūlų liaukų, 
i vidujinių, aklųjų liaukų ap
alpimas daug reiškia. To- 
i kiais 
| nepajėgia taip gerai apsiva- 
ilyti. Apysilpnės liaukos ne- 
Į įstengia permušti ir ehe- 
i miškai išnaikinti nuodingų 
i kraujo sriovėje medžiagų, 
i O kai tokių medžiagų dau- 
įgiau susidaro, dėl persun- 
i kaus;
maistingo valgio, dėl persi- • 
dirbimo ar dėl kokių vieti
nių trūkumų gerklėje, bur- 

jnoje, nosije ar kur kitur, 
tai tos medžiagos ilgainiui 
įveikia nervų sistemą, ir 
prasideda skaudėjimų ant
puoliai.

Kaip gydytis? Visų svar
biausia yra daryt taip, kad 
migrenos antpuoliai neturė 
tų priežasties užeidinėti.

Yra 
migrena 
tokių ar kitokių 
trukumų 
sų pirma stengi 
nors

■ džiui 
jhaukos esti nebeveiklios, jų- 
ijų skaičiųje-.pailgoji kaklo 
liauka, tiroidine liauka pa
prastai pirmą užima vietą. 
Ir neblogų esti pasėkų, kai 

i ligonis vartoja tos liaukos 
preparatą, pavieniui arba 

įkartais ir sąjungoj su kito- 
i mis liaukomis, kaip antinks-

kiąušinėliai, 
posmegeninė

ganizme medžiagų.
Be to, da esti naudos .var

toti po truputį ir iodo, pa
prastos iodino tinktūros— 

i“tinct. iodine, 2 ozs.” Imki
te po vieną lašą kas savaitė. 
Sakysim, įlašinkit po vieną 
lašą stiklan vandens ir iš
gerkite kas sekmadienis. 
Vartokite taip po truputėlį 
iodo nuolatos.

Dažnai organizmui esti1 
stoka tūlų mineralinių drus
kų, ypač kalkių, geležies, 
fosforo. Jų galima ir reikia 
vartoti su gamtiniu maistu į 

—daržovėmis, vaisiais, uo
gomis, riešutais, šakniavai- 
s i a i s, javais, pieniškais, > 
kiaušinio tryniais. Ir vais- i 
tų pavidale esti naudos var- i 
toti kalkių. Gaukite “Cal
cium lactate, tablets 10 grs,’’ 
No. 100”. Imkite po vieną 
po valgio, per mėnesių mė
nesius.

Vitaminų irgi kartais es
ti stoka, vienos ar kitos rū
šies. Vitaminų taip pat 
gaunama su natūraliais val
giais, nesugadintais, neiš- 
koštais, nenumaltais,*. nesu- 
civilizuotais valgiais.

Treskos kepenų aliejus— 
“Cod liver oil,” gpynas arba 
kokios emulsijos pavidale, 
po šaukštą, po kelis šaukš
tus po valgio, įmaišius apel
sino sunkos, yra itin geras 
daiktas. Vartokite ištisai, 

>ač žiemos bei lietų sezo- 
ds, kai saulės esti mažai. 
Pabūkite saulės šviesoje, 

kada tik galima. Kuo nuo- 
gesnis, tuo geriau. Galima 
ir po atdaru langu. Žiemos 
metu saulę gali pavaduot 
ultra-vijoletiniai spinduliai, 
po keletą minučių kas sa
vaitė.

Kadangi .migrenos au
koms dažniausia esti mažo- 

tūlų skilvio sunkų, tai 
Į jiems viduriuose neretai 
! daugiau susidaro rūgimo. 
įProrečiai galima po trupu
ti ir sodės milteliu imti. Bet 
geriau yra imti kreidos mil
telių po valgio. “Prepared 
chalk” arba “precipitated 
chalk,” kiek galima užka
bintu penktuko moneta.

Grynas oras, gilus kvėpa
vimas (pilvu, dijafragma ar
ba* pilvo perklodu, kad pil
vas kilnotųsi aukštielnin- 
kam atsigulus), gimnastika, 
pasivaikščiojimai, masažas, i 
maudynes ir kitos fizinio1 
gydymus priemonės—patar
tina naudoti, kada ir kiek 
galima.

Gyvulinio maisto, ypač 
mėsiško, patartina visai ma
žai ir retai tevartoti. Taip 
gi kiaušinio baltymo. Bet 
trynio yra gerai, po kelis 

Gerkite daž- 
o kartais kad 

minkšto . gėrimo, 
ai gėralai, ka
ru ky m as ne- 

Viduriai privalo gė
lytis, po porą - trejetą 

Galima imti po šau-

Papraskite kas dieną po
gulio pagulėti bent po 15-30 
minučių, kai pareinate iš 
darbo. Arba taip dažniaus* 
suliaunėkite. Tai netaip iš
sisems nervų energija. Lai
kykitės ramiai. Šalinkites 
erzinamu intaku, smarkiu 
tipo sujudimų.

O kas daryt, priepuoliui 
bei antpuoliui užėjus? Da 
pirm jam ^užeisiant, gerai 
yra viduriai išvalyti, išsi
plauti. Gerai mažiau val
gyti, o daugiau gerti van
dens ir vaisių sunkos—apel
sinų, pomidorų. Labai pa
tartina pagulėti lovoj, pasil-1 
reti, tai antpuolis lengvesnis I 
esti ir greičiau praeina.

Šalti kompresai prie gal-; 
vos, kokie tepalai, kaip šalt-' 
mėčių mostis (“menthol oin- i 
tment”), karšta kojų tynė i 
(vonia) skausmo smarku- j 
mą sumažina. i

Turėkite parsinešę iš vais-1 
tinės acetanilide plot kelių-- į 

“Acetanilid, tablets grs. 5, i 
No. 100.” Kai pradeda gal-; 
vą skelti, imkite po vieną | 
plotkelę, sutrynę į miliukus! 
ir įmaišę pusę šaukštelio! 
sodės miltelių, vandeniu už-1 
gerdami,—imkite po vieną į 
kas. valandą, kol priimsite * 
Ivi ar tris plotkeles. Tatai | 

; japrasta i nu kerta an t] m ali.1 
ir daugiau šito smarkaus' 
žaisto nebeimkite: nasri d-, 
kykite kitam antnuoliui. At-

PARAŠĖ A. BIMBA
Tai trumpa, ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su jvairiais šarlatanais be- 
>iplakančia;s prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Tru.'kis nuo pat Jsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei re vcii ta i.ja i. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le- 
rinu', Trockis panorėjo Įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lcr.ir.'j, bet svietas to nepastebėjęs.

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

tėjo Lietuvių Darbininkų Litera- 
Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

ApysakaMOTINA ■
Ten luipiešiūma skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios* darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
care kazokai ir policija brutališka?trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierii; planavimas vadovauti 
darbininku kovose, šnipu sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinicriai 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 Popiermiais Apdarais Kaina $1.00 

Kaina $1.50

niausimu. 1 
šytuja.;. yra 
knygoj jū 
giažume .lietuviškos kalbos. 
Jeigu jūs Įsigei 
del pamiršimo s 
ki ls jūs gausite, 
sveikatai ir kiek ji 
Knyga apdaryt 
$1,00. Siųskite

1 A ■ ' M ' : g ; y w ’ • i .'A;j - ' > gįf*'-t tf.W
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Puslapis Penkias '

“Auka Ateivių Gynimo Komi
tetui New Yorko miesto $100.” 
Rodosi, aišku ir darbas geras 
padarytas. Ateivių gynimo 

I reikalas didelis. Bet buvusie
ji komisijoje opozicijos žmo
nės ir dabar dar niekaip ne
gali suprasti, ką tai reiškia ta 

j auka.
Del viršminėtų argentinie

čių pinigų ir gegužės mėnesio 
bilos pas d. Abeką įvyko klai
da atskaitoje už gruodžio mė
nesį. Neigi aš teisinu d. Bečį, 
kad jis padarė klaidą, neigi d. 
Abeką. Bet tos klaidos buvo 
atitaisytos. Pati komisija pa
skelbė, kad pinigų ižde yra 

j nuo 1930 metų $2,846.18. I 
I Kada aš skelbiau finansinę 
atskaitą “Laisvėje” No. 62 
(kovo 14, 1931), ten juk pa-į 
imta. 1930 m e t ų balansas i 

tiek, kiek ■ iaužyme blaivybės
istikro buvo ir su kuo sutiko ir; įstatymo 
komisija. !matytis, vietos

Ko gi Nori Toji Komisija? ;Jei kai kurie būna pažymėti; 
„j Komisija, kuri susideda iš ir “Laisvėje,” tai, sakoma, jie ! 

atlikus tokių žmonių, kaip K. Kreivė- tų vokuoja šmeižimu. Didžiau-;

BINGHAMTON, N. Y bepigu mažinti darbininkų už
darbius.

yra įskiepiję Federacijos vadai 
daugeliui savo narių.

VISŲ A.L.D.L.D. NARIŲ 
ŽINIAI’ '? I

Draugės ir Draugai! Blo
gos valios žmonės, vadai ir ne
sąmoningi sklokos ir opozici
jos pasekėjai, skleidžia bjau-j 
rius melus apie A.L.D.L.D. Jie 
skelbia, būk yra suvogta perei- j 
tais metais $900.00. Tai yra 
grynas ir bjaurus melas. Nė-j 
ra prapuolę nei vienas centas, j I 

Kas Skleidžia Melus
Nuo A.L.D.L.D. 55-tos kuo

pos sekretoriaus d. A. Saka- i 
lausko gauta sekamas laiškas: 

“A.L.D.L.D. 55-tos kuopos 
laikytame susirinkime, gegu
žės 10 d., 1931 m., drg. B. 
Jokubonis pakėlė klausimą del: 
Centro Komiteto nepaskelbimo 
knygų komisijos peržiūrėjimo 
raporto, kurias peržiūrėjo 3 
mėnesiai laiko atgal. B. Jo- dalykas, pati save 
kubonis sako del to neskelbia, i kiekviena komisija 
kad komisijos raportas nesu- darbą, likvidavo. . _t -
tinka su Centro skelbimais ant žmonės mano, kad jie yra ko-U1’ pusė laiko vėliau, po savo tam, girai, 
$900.00.

'Jeigu 1930 'metais bu-
Lvo *Balansas nuo 1929
Bilą neišmokėta

gūžės mėnesį

Kartu pasidaro 
Išlaidų buvo 1930 

tais

$6,715.23
3,322.88 

ge-
250.00

$10,288.11 
me-

7,441.93

d.Balansas su
gruodžio, 1930 m. $2,846.18
A.L.D.L.D. II Apskričio

Išrinkta Komisija:
O. Lideikienė,
K. Kreivėnas,
J. Jankūnas.”

Reiškia, komisija savo dar
bą atliko ir užbaigė. Knygas 
peržiūrėjo, pasirašė ir perdavė 
del 1931 metų A.L.D.L.D. Cen
tro Komiteto. Savo raportą 

j paskelbė spaudoje ir, aiškus | 
, kaip ir ’

X jį j| y K k? - —_____ ~C ~__________ ____ f - | -

’Argi tie nas ir Jankūnas, apie mėnuo įsias argumentas būna
- ’ ” : vienus pažymi, o

B. Jokubonis kalba, kia dar komisija ir dabar, kuo- viešo raporto^ išdavinio per r kitus nei.
kad Centras yra pavogęs tuos met .jau ju darbas užbaigtas? spaudą, parašė sklokinį raštą,
pinigus ir del to neskelbia ko-i A . v » > polemizuodama su d. Abeku. daug.
misijos raporto. Jis laukia Argi Yra Prapuolusiu Pinigų. . Tep net tokių nesąmonių pri- Blaivybes įstatymo lauzyto-
Antro Apskričio suvažiavimo. A.L.D.L.D. organizacija ge- kalba, kaip ve: “Abekas sa- JasJustm i įsevici, iodos,
tai tada galės naują komisiją riau skelbia savo finansines at- • ko, J<acl ^A.L.D.L.D. Centras; augsciausią is letuvių jau ą 
rinkti iš Centro pasekėjų ir pa- skaitąs, negu kokia kita orga-./1"...
taisys knygas. B. Jokubonis nizacija, Kada Centro Komi-1 dymo, ir 
nurodo, kad nariai nežino, kuriteto sekretorius gauna kuopos pašyta, 
dingo tie pinigai.

“Taigi, mūsų kuopa
gauti atsakymą nuo Centro 
Komiteto, kur yra dingę l._ 
$900.00? Ir del ko nepaskelb
ta per spaudą komisijos rapor
tas? Malonėkite atsakyti ar
ba per spaudą, arba laišku. 
Mes lauksime atsakymo.
Draugiškai, A. Skalauskas.”
Šitokius

skleidžia tas patsai B. Joku-!
bonis, kuris bendrai su But- misija peržiūri Centro knygas'tarptautinio 
kum, Kuodžiu ir Kreivėnu iš- — .. .
leido tą bjaurų antikomunisti- išeigas, lyginant su skelbiamo-j 
nį ir kartu antidarbininkišką :mis organe bilomis ir išmokė-’ 
pareiškimą po “Laisvės” šuva-!tais banko sugrąžintais 
žiavimo. Tatai daro, kad pa-.’kiais. Reiškia,
kirtus narių pasitikėjimą A.L. Centro finansai yra geriausio- mui lapeliu ir t. t.
D.L.D. Centru ir pakenkus, je kontrolėje.

f kiek tik galima, daugiau mū- kuri 1 
' sų organizacijai.

Argi Nebuvo Paskelbtas 
Komisijos Raportas

Komisija susidėjo iš tokių 
žmonių, kaip Kreivėnas ir Jan
kūnas, kurie yra atviriausi Ko-įtik nori 
munistų Partijos priešai. O 
dar ir knygas peržiūrmėjo tik 
dvi dienas pirm “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimo, tai yra, ka
da jie turėjo vilties laikraštį 
laimėti. Jie peržiūrėjo perei
tų metų A.L.D.L.D. Centro Ko
miteto knygas ir padarė seka
mą knygose užrašą:

“A.L.D.L.D. 2-ro Apsk. kny
gų peržiūrėjimo komisija per
žiūrėjo knygas. Suma $250.00 
“Laisvei” rankpinigiai, kur bu
vo užrašyti, Kad yra išmokėti 
kombinacijoje su kitomis bilo
mis (gegužės mėnesį). Yra 
išmokėta. ..
Tokiu būdu

1930 m.,
30 d.

Margumynai -------- ----------- ----- -
Pirmos Gegužės minėjimas1 VIETOS ai 

buvo gana sėkmingas. Jį ren-Į 
gė kelios darbininkų organiza-; ---------
cijos. Publikos buvo daug.' jjew Yorko Plėšikai 
Kalbėtojas d. Biedenkapp pa-1 . n
sake gerą prakalbą. Aukų į Darosi Vis Drąsesni 
Tarp. Darbininkų Apsigynimui! 
surinkta virš 15 dol. Progra-Į 
mos pildyme dalyvavo Aušros i’ĮU 
Chęras ir jaunuolių choras, 
abu vadovaujami S. Vėžiūtės.! Yorke.

—0— Į.
Aušros Choras 2 d. gegužės įejo_ šeši ginkluoti yyraį’ 

suvaidino “Neužbaigtą Kovą”; 
Rochesteryje. Visi choristai- nautojus 
tės apie Rochesterį labai gra-1 
žiai atsiliepia. Visi giria ro-! 
chesteriečių draugiškumą. 

• —o— i
Vietos lietuviai gana dažnai Sons rakandų kompanijos ofi- 

! ................... • -jiso. Trečias aidelis tą pačią
' i dažnai apiplėšimas buvo Gold- 

laikraščiuose. ber^ and Susseles diržų kom
panijos name. Plėšikai užklu
po du kompanijos tarnautojus, 
kurie nešė $3,100 iš banko, be

tas Įžengiant tiems pinignešiams į 
eleveiterį keltis augštyn į ras-. 
tinę.

Trys jaunuoliai atėjo Į vai-Į 
gyklą po num. 1349 šeštos! 
Ave., New Yorke, ir pareika-! 
lavo pinigų. Valgyklos vedė-; 
jas iš karto pamanė, kad vai-’

kos. Maistas prastas; sargy- 
! binių apsiėjimas su jais žiau- 
! rus; sąlygos abelnai tokios 
■ blogos, kad daugelis serga, o 
! vienas darbininkas vardu Jo
hannes Berkanfeld mirė. Nors 

i ir abelnai ateiviai yra niekina
mi, bet su paskirtais išdepor- 
tavimui tai elgiamasi čia tiesiog

Ellis Islandas yra užgrūstas blogiau nekaip su gyvuliais, 
ateiviais darbininkais, skiria-Į Vis tai Amerikos “žmonišku
mais deportavimui iš Ameri- mas įr demokratija.”

Žiaurus Apsiėjimas su 
Darbininkais Skiriamais 

i Deportuoti iš Amerikos

dole-Vienuolika tūkstančių
i “pėdžių” piktadariai išple- 

. šė pereitą penktadienį New 
’ . Į Ullman spaustuvinio
iatramento kompanijos butą i.-- y_v, ..... gu_

»; varė į kambario galą 25 tar- 
i-”3; pasigrobė $4,500 ir 
i ramiai išėjo. Trys plėšikai 
i panašiai išplėšė $3,500 skiria- 
jmų darbininkams apmokėti pi
nigų iš Charles Veith and

A. LUTVINXS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Jų vardai

Įvairių karštų geri
ntų, 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 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

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

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

bjaurius melus

Visų nesužymėsi, nes jų per- JUOZAS KAVALIAUSKAS
skyrė $100 delei busu nusam- kus gavęs—suvirs metus lai-Į 1 V J k c • :

' • tas yra knygose už- ko Atlantos kalėjimai!. | parode revolverius, jis supra-1
uis 51a Knygose uz , _.O— i to.,kad prastas čia juokas. Plė-

„ . *n jc;(ru ALDLD Centras pa-! Kuomet Endicott-Johnson i s*kai pasičiupo $835 iš redžis-i mokestis, jis tuojaus pasiun-į^ennas P<* ,■Pas- skyrė $100, tai kas nors už, Shoe Co. padų kirtėjams Endi-1
> pinigus važiavo dykai. Į cott,. N. Y„ buvo numažinę mo- ‘ 

Ten vėl yra ^kio tarpu rnes žinom'e, kad vi-Į kestj, tai darbininkai sutarti-i ‘
si lietuviai delegatai iš drau- nai pasipriešino ir laimėjo. “\S... 

“ i gavo atlyginimą. Todėl Vėliau kompanija bandė tuos kelio plėšikams bebėgant.
daugelis mano, kad buvo to- darbininkus išskirstyti, išsiųsti’ v. , . vv, , 
kiu delegatu, kurie nuvažiavo i kitas tos pačios kompanijos fSSlSlrllSSŠ LSlIm&SCŠ31] 

« kur ir kiek pinigų. ° ! Veja Laukan Geriau
vienas ju keistas kitU‘'’ ViC''yb^ DarWnhs

Juk pinigai pa-Į —o— I NEW YORK.—Leidėjai

-terio.
Laike tų visų plėšimų vis po- 

s “nebuvo arti”; ir nie-Į 
iš mėlynsiūlių nepastojo i

norj čia kuopai paliudijimą.
0 kui organe skelbia įplaukų'ir !^l0s

išeigų atskaitas. 1
nurodoma kuopos numeris, se
Pretoriaus arba iždininko var- ^lJU

idas, tai yra to draugo, kuris į
[Centrą prisiuntė pinigus; mie-
jstas, L „ 1.1-1 rl„lO(;. f .......
i Kiekviena kuopa ir kiekvienas |v0 atlyginti.
narys turi progą kontroliuoti į Taį tik •

! Centro finansus. _ . I protavimas. ___ .... .
ne del lietuvių, bet del Į 12 d. gegužės viepoje Endi- Į šistinio vengrų dienraščio “Ne-! 

Ateivių Gynimo cott-Johnson dirbtuvėje darbi-1 pszava” ir lenkų “Nowy; 
T’e ^Pkngai, buvo ninkas pašovė kitą darbininką Swiat” pavarė šešis presmanus ! 

~-~/ jįir pats save nusišovė, šoviko (spausdintojus) ir keturis ste-
> l!!0 Į pyktis ant kito darbininko yra ; reotypistus, narius Amerikos 

\ i varžymosi darbo. [ Darbo
leidi- Tas pyktis tęsėsi mėnesį laiko, j Kada

ir patikrina visas įplaukas ir Komiteto.
' — X J • «-» s— I w 4- r. L 1 l -y t O "J | 1*11*11 Isunaudota ne tiktai delegatų 

nuvežimui, bet varymui viso\ , 
ce" darbo, kaip tai paties suvažia- ' Rijęs delei 
•D. vimo suorganizavimui, 1 ’ ”

fa

Laisnkiolas Grab orius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136 

Keystone — Main 1417

narius Amerikos 
Federacijos unijos, 

šie darbininkai nuėjo į 
Šovikas, paliktame raštelyje,; pasiskųsti savo unijos Antro! 

Kadangi komisija savo dar-,sako rengęsis prie tokio žy- Lokalo vedėjui Armstrongui,! 
gio prieš kelias dienas. Sa-ljis jiems pasakė: “Tegul taip i 

■kosi, kuomet jis tapęs įžeistu,:ir pasilieka, kaip yra.” 
jam gyvenimas pasidarė vien 
kančios; nustojęs apetito, pra- 

jo’ radęs smagumą...
i Rašant šiuos žodžius, pašau- vaite, gaudami apie pusę tiek, ; 
tasis dar tebesikankina ligoni- kiek 

, o šovikas jau miręs.
Tai tragedija darbo siste

mos.
• i sivaržydami darbo daeina net tart pavarytus savo draugus

__ Prie to, jeigu !
kuopa jau užsimanytų' .

matyti Centro knygas, Centras užbaigė, bet pradėjo rasi 
jas visuomet parodytų. Polemikas komisijos var

Ta pati komisija iš opozici- A.L.D.L.D. C.K; narys, 
jos paskelbė, kiek pereitus me- vedantis organe mūsų skyrių,, 
tus finansų įplaukė ir kiek per yuvo priverstas sulaikyti. <. „ 
metus išėjo. Taip ir yra. Kas k!a. O1'l?anizacija neleistų ko-, 

ori, gali peržiūrėti “Lais- kia! nors buvusiai komisijai Ja 
No. 311, 1929 metu; No. i varinėti polemikas jos vardu. 

e žmonės, pasinaudodami i 
ir No’. ;Lu°> kad jie buvo komisijoje 

Timąp tilnn A T *! knygas peržiūrėti, norėjo . v , . rn , .
1 “Laisvėje” skelbti savo skloki- i iki saudymosi, tai kompanijai; tokią tai

Sa-!jis jiems pasakė:

Dabar priimti skebautojai 
dirba po 10 iki 12 valandų Į1 
parą ir septynias naktis Į sa-

šiunmi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

vės’*
84, 117,’ 141, 158, 196/205,’l Jį

į 309 ir 311, 1930 metų, ir
!11 už 1931. <
D.L.D. finansinės atskaitos
1930 metų sekretorių dd. Be-1?111® ias^uJs,‘ . Organas negalė- 
čio ir Abeko, ir suras tą patį. |JT° ^a ^eisį ir neleis ateityje.

Yra štai kokie dalykai, prie/03 r^P°įas buvo pilnai iš-
I kuriui kabinasi tie, kuriems rū-Į s^?us.^in^as ir J1 tame negali 
pi griaut mūsų judėjimą. Drg. skustls>

! Beeis, kuris dabar ir patsai Draugai, Atremkite Šmeižtus
j yra opozicijoje, įrašo 1930 me-
! tais į gegužės mėnesio išlaidas
! $250.00, sąryšyje su brošiūra
j “Vytautas Mažasis.” ____
; nebuvo reikalo ta sumą išmo- i 

ne“! keti.
[jCVVLlllO nvpcucucv, 1L . .

'tas užsitęsia pabaigai metų. Prasimano visokių melų.
!??-_.•„ __ -i_______________ • ••_ i.M. “T.nisvp nnrpf.n likvidiin

Aiškus dalykas, kas sklei
džia tokius bjaurius melus, 

Vėliaus kaip B. Jokubonis, tam rūpi 
Į pakenkti kuodaugiausiai A.L. 

Ji pasilieka ižde: Sek-ir visam revoliuciniam 
Į retorius greitai nepataiso, ir i darbininkų judėjimui.

balansas 
gruodžio 

$250.00- 
2,596.18.

7„s,„ -„Ika • AtL.D.L.D. ižde. Buvo 
9 ’ ’ ° j klaida, padaryta d. Bečio.

Apskr. Komisija per-' Ant|,as cla,ykaSj A.L.D.L.D. 
njgas vasario r •’ ižde pereitais metais buvo virš 

$600 draugų argentiniečių pi
nigų. i Centro Komitetas nuta
rė tuos pinigus persiųsti drau
gams į Argentiną, nes tai jų 

! pinigai, suaukoti del 
! jaus

Jis yra tilpęs “L.” No. 37 (va-J . .
sario 13 d., 1931). Tai yralni»u? perduoda sumoje $500 
labiausiai opozicijos jdūkimo; persiuptimu1 j Argentiną. Se- 
momentu, kada jie visur prie
kabių jieškojo. Raportas 
skamba sekamai:

“A.L.D.L.D. ŽINIOS
“A.L.D.L.D. Centro Komite

to knygoms peržiūrėti komisi- ‘ 
ja, kuri buvo išrinkta 11 Aps-i ainius kelius.

! Kaip jau sakiau, komisija tik
rina išeigas pagal bilas ir ban-1 
ko grąžintus čekius. Pinigai 
rasta neišmokėti ir jie pasilie-! ^tisų knygos

buvo mokama paleis-j 
tiems unijistams. O kiti dar > 
pasilikę unijiniai darbininkai 

Kuomet darbininkai be- nei nemano streikuot, kad už-Į

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

TEL., MIDWOOD 8-3261

PADIDINTAS

Yra
2-ro 

žiūrėjo 
1931.

A. Lideikienė, 
K. Kreivėnas, 
J. Jankūnas.”

Komisija savo raportą 
viešai paskelbė “Laisvėje

Jie 
Tai 

Laisvę” norėta likviduoti, tai 
.A.L.D.L.D. pinigai pavogti. O . 
! kitur jau sako, kad pavogta.

; yra tvarkoje.! 
Banko knyga taipgi tvarkoj.! 
Kiekvienas centas sužiūrėtas.Į 
Ir mes, apgynimui organizaci-' 
jos nuo naujų Zabulionių, pa-1 
naudosime ne tiktai organiza
cines taisykles, bet visas prie
mones. Mes kreipiąmės į vi-i 
sus A.L.D.L.D. ištikimus drau-Į 
gus atremti šmeižtus skloki- į

Ulmer Parkas, kur “Laisvė“ 
laiko savo piknikus, žemiai padi
dintas. Praplatintas ant 30 pė
dų ir pailgintas ant 3~> pėdų. Pa
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200 automobilm. Visas vidu
rys daržo, kur pirma būdavo sta- 

i domu, 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.

Kas yra didžiausias žmogaus priežas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į'grabąį paguldo. Bet tie,'kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole priež kįtję amži
ną žmogaus priedą—vidurių už-

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

kietejimą—kuria žmogui paganu- jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug, rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am

žino px*iešol

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

MASPETH, L. I., N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9786

25 centai už skrynutę.

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY 
1E1 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. T

Ryto- ninku, o kuopos privalo daryt I 
per Amerikos darbiniu- organizacinius žingsnius prieš | 

kus. Lapkričio mėnesį tuos pi- juos.
. . _ 1 Draugai, sekite organizaci-!

■ jos skyrių spaudoje, teikite ži- 
jkretorius ir iždininkas paskel- nias Centro Komitetui apie jū- 
Ibia tą atskaitoje. Tuom pat Įsų veikimą ir priešų griovimo 
kartu gauna Centro Komitetas i darbus. Gaukite kuodaugiau- 

jiiuo draugų iš Argentinos pfa- sįa naujų narių. Labiau glaus- 
I nešimą, kad ten šėlsta baisiau- kites kovoje po Komunistų j 
sias fašistų teroras, kad visas Partijos kovos vėliava. Kurie i * 

Į susirašinėjimas turi būti sulai- turite gana prasilavinimo, drą- 
ikytas, pakol gausime pagrin-Įsos ir noro, tie stokite į Komu- 

. —. Tie pinigai pri- i nistų Partijos eiles. Tai bus ;
kričio, vasario 6 d. peržiūrėjo siejo sulaikyti, ir vėl atidėti į geriausis atsakymas tiems, ku

rie ardo mūsų judėjimą. Pla- 
Pereitų tinkite mūsų spaudą, knygas 

metų A.L.D.L.D. Centro Komi- ir laikraščius. Dirbkime del 
tetas paaukojo del ateivių gy-Į darbininkų klasės pasiliuosavi- 

labo. 1
D. M. Šolomskas,

ir

knygas ir surado, kad jos bu- A.L.D.L.D. iždą, 
vo vestos nelabai tvarkoje, i Trečias dalykas.
Reikalinga, kad ateityje būtų 
viskas geriau tvarkoma. Mes 
pažymime tik įeigas ir išplau- 
kas.

nimo komitęto $100.00. Tas mo 
buvo paskelbta ir “Laisvėje” 
No. 31(1, 1930 m., pasakyta:

Su pirma gegužes 1031 metų 
sukanka 20 metu nuo . įsisteigimo 
“Laisvės”. šiemet “Laisvės” pik
nikas bus kaipo 20 metų jubilč- 
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 pasiimti 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
ses kovose, į kurias “Laisvė” mus 
šaukia. “L." Administracija. %

Aa, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį maloi 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nu r 
mais, kaip vartoti.

Vardas—
No______
Mien cats—

BMtfl

-Street Avenue
State----------

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
‘ Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų irAutomobilių Mechanikų ir
Išsimokinkite naujausios 

derniškai įrengtoj Amato 
Bendrasai taisymo darbas’, 
kas šapoj lavinimas 
symai, pritaikymai; 

I skirstymas įvairių
| elektrines sistemos,

netai, pradėtojai 
ros gamintojai, 
tj. Ekspertai 

_____ „,o___  t _____ v ___  numušeme pilno 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia valiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta. 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 Vai. vakatie. 
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2. vai. POJ>iet. - 

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228- -2nd AVENUE, Kampas 14th St. 1

Atsižvelgiant i bedarbę, mes

ikųi ir šoferių 
naujausios rūlies mo* 
jj Amato Mokykloj, 
no darbas’, praktil- 
imas; abelni pertai- 
įai; sudėjimas ir i|- 
rių rūšių motorų; 
los, batarejos, mag- 
(starteriai) ir elekt- 
KlasSs dienų ir nak-

mechaniško kurse

NEW YORK,



r
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Puslapis šeštas

PARDAVIMAI

(PARSIDUODA bueornė. n

NEW YORK. — Kairioji Jū-,

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

parko. Parduosiu ingiai, nes turiu 
du bizniu. rKeipkitės po num. 636 

’ St., Newark, N. J. Tclefo- 
Market 2,3057. (109-118)

Pirmadienis, Geg. 18, 1931, 
... ■ ■:=—* ’V

| 'PARDAVIMAI
j PARSIDUODA kriaučių storas.
I Kreipkitės po No. 50 Hudson Ave.,

V1 r T IM r C IM I n C Leningrado Jūrininkams V 1 £i 1 11^5 la M £a 1 IN 1 LJ M Dovana nuo New Yorko 
—;- - - -  Jūrininku
Amalgameitą 19-tas Lokalas — -—
Sustabdo Darbą Trečiadienį; 
Kelia Savo Reikalavimus

Jaunieji Komunistai Žada 
Neatlaidžiai Kovoti už 9 
Negru Jaunuoliu Gyvybę : rų Darbininkų Industrine Uni-■ .laugiai^į 

įja, kurios raštinė yra po nunt.J
i 140 Broad St., nutarė duoti do- įųį^’p!, ;

Amalgameitų Unijos keli-Ivanų Tarptautiniam Jūrininkų lyn, N. YJaunųjų Komunistų Lygos • 
narių susirinkimas pasiuntė se-1 naičių siuvėjų 19-tas Lokalas : Kliubui Leningrade; ir jau pa
kančią telegramą devyniems , pelitą ketvirtadienį New!sjuntė jam gerą Victrola gra- 
negrams jaunuoliams, laiko- Yorke nutarė ateinantį trečia- Imofoną su apie 100 rekordų ir j 
miems mirties bausmei, Scotts-' dieni sustabdyti darbą 1-mą mimeografo mašinėlę, 
boro kalėjime:

“Jaunųjų 
savo susirinkime, 
vo virš 500 narių, prižada 
jums savo solidarumą. Mes 
tęsime kovą už jūsų paliuosa- 
vimą. Mes mobilizuosime 
darbininkų klasės jaunimą, ne
grus ir baltuosius į tokį galin
gą protestą, kad bus varu pla
čiai atidarytos jums durys iš- nių narių komiteto: 
eiti iš kalėjimo. Būkite dra- i 
sus. Tūkstančiai eina su

Tnas bus paskutini; Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
■ LIETUVIS ADVOKATAS 

197 HAVEMEYER STREET 
Williainsburgh Bridge Plaza

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stngg 2-8910

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VAI.GI AL GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba rainiai pasiskaityti.-—Syk j 
atsilankę persitikrinsit.—-Pabandv kite

SAVININKAI MARčlUKAl
417 Lorimer Street “Laisvės” Nam*

BROOKLYN, N. Y.
iniokct; kic 
lie .$50.00 ivai. po pietų. Lokalo susirin-1---------------------

Komunistų Lyga.kime dalyvavo 350 narių, ir, Dn«x NiKilrnlfpIlll 
kur dalyva-1 nubalsavo, kad gegužės 20 d.jruM' 11

jie, laikinai pertraukę darbą, i Pasprunka be Bausmes 
turės speciąlį mitingą, kuria- NEW YORK.—Profesorius 
me bus iškelta kaltinimai prieš C. Moley įteikė kaltinimus 
parsidavėlius vadus ir statoma j seabury tyrinėjimo komisijai, 
darbininkų reikalavimai. Ta-i]<a(j prje apskrities prokuroro 
me mitinge bus paimta svars- ■ Craino buvo be bausmės pa- 
tyman sekami rėikalaviai eili-; ]iuosuojamja daugiau kaip 50' 

i procentų prasikaltėlių, kurie 
i patys teismuose prisipažino I 
įvairiuose p ra s i ž e n g i m u o s e.

NEW YORK.—Profesorius

gu ir gali 
to. A Uis 
William St

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

M 0 L L Y N ’ S
i REAL ESTATE: Namai, Žemė

mis.

Bedarbiai Neleido
Areštuot Bedarbi

Daugiau Vietos Žinią 
Penktame Puslapyje

Pereitą penktadienį.

įvest 40 valandų, penkių 
JU' .: dienų darbo savaitę be uždar

bių sumažinimo; sugrąžint 
darbą nuo savaitės visose dirb
tuvėse, kur buvo įvestas dar
bas nuo štukų; užtikrint ne 
mažiaus kaip $35 uždarbio į 
savaite; padidinti iš bosų lėšų 

ant bedarbės fondą iki 5 procentų,
Madison Square, New 5 orke, jr tą -fondą turi kontroliuoti ei- 
vienas jaunas bedarbis, snūdu-j]jnįu narių komitetas, išrinktas’ 
riavęs ant suolo, o paskui pa- masiniame mitinge; lygus už
kilęs, paliko laikraštį. Aš, jį darbis„už lygų darbą mote- 
susitikęs, pasiūliau jam Daily į rims ir jaunuoliams darbinin- 

panaikint vadinamą 
” mašiną, kuri yra 

taikymui,” arba 
darbininkų prie

— ------------; Visas darbas,
bet darbo turite duoti kuris yra New Yorke sukerpa- 

! mas unijinių kirpėjų, turi būt 
vis ir atliekamas unijinėse New 

Yorko dirbtuvėse; neturi būt 
darbininkai paleidinėjami iš 
darbo sulig bosų sauvalios.

Dabartinis Amalgameitų ke- 
linaičių darbininkų kontraktas 
su samdytojais baigiasi birže
lio 30 d. Eilinių narių komi
tetas kaltina, kad hillmaniniai 

Įvadai žada atnaujinti senąją 
! sutartį su josios darbu nuo štu- 
:kų, su uždarbių kapojimais ir j 
skubinimo sistema; o uždar
biai jau iki šiol taip nukapoti, 

į kad kur pirma būdavo darbi
ninkui mokama iki $60 į sa
vaitę, dabar jis tegauna tik 

.apie tris keturis dolerius į die
ną.

Hillmano agentas, lokalo 
19-to manądžeris anda i pats 
buvo priverstas pripažint, kad ■ 
jie įvedė darbą nuo kavalkų; 
29-se iš 33-jų dirbtuvių, ir tą 
patį planuoja padaryt lieka-Į 

įmose keturiose dirbtuvėse.
Įvairūs Hillmano mašinos! 

i viršininkai yra kaltinami, kai-j 
!po parsidavėliai bosams, kyšių 
lėmėjai ir raketieriai abelnai.

Workerį. Tuo tarpu prieina, kams; 
policmanas ir nori areštuot “bešališka” 
vaikiną, sako, tu terši viešą' palaikoma 
aikštę, palikdamas popierius.' pritaikymui 
Aš tariau policmanui: ne areš-fbosų užmačių, 
tuoti, 1 
šiam vaikinui.

Tada pradėjo 
daugiau bedarbių 
su policmanu; jie 
leisk tą vyrą! 
nas tik jo vardą užsira
šė ir davė “tikietą,” suriiur- j 
nedarnas, kad gali eit į Sala-1 
veišių Armiją gulti; bet nepa
sakė, kad ten veltui nakvynėn 
nepriima, o reikalauja bent 25 
centų.

Atsitraukęs nuo mūsų, polic- 
manas davė “tikietus” dar 
trims' bedarbiams vyrams, bet j 
jų neareštavo, tik jie patys tu-' 
rį ateiti pasiaiškinti teisėjui. 

Kiti bedarbiai, tatai tėmy- 
dami, dar labiau pasipiktino 
prieš policistą ir pradėjo jį se
kioti po parką. Tai policistas 
ir išdūlino sau.

Darbo žmonės visą maistą 
pagamina, o neturi ko valgyti ; 
jie visus namus pastatė ir par- j 
kus ištaisė, o neturi kur gal-1 
vos priglausti.

Ką tad mes turime daryti ? 
Turime organizuotis į • Bedar-1 
bių Tarybas, į Darbo Unijų 
Vienybės Lygą ii- Komunistų 
Partiją, stovinčią priekyje viso • ft M I 
kovingo, revoliucinio darbinin-1 JfilSCy Lity, N. J 
kų judėjimo. Tik per organi- ----- —
zaciją ir kovą mes tegalėsime 
laimėti 
biams.

rinktis
apie mudu 
šaukė: pa- 

Tai policma- 
vardą 

tikietą,’

aprūpinimą bedar

Bedarbis S. P.

Nušovė Brolį pagal Saužudžiu 
Draugijos Nutarimą

Louise Schwartzaite yra tei
siama už nušovimą savo seny- > 
vo .brolio. Jinai pasakoja, 
kad nužudė brolį pagal taisyk
les saužudžiu draugijos. Ka
da kuris nors tos draugijos 
narys virš 50 metų amžiaus 
suserga ir jie negali pagydyt jį 
savo maldomis*, tai nutaria, 
kad jis turi nusižudyt; o jei
gu jis pats to nepadaro, tai 
būna paskirta kitas jį nužu
dyt. Jinai irgi buvo paskirta 
ntižudyt savo nesveikuojantį 
brolį Edtvardą, West Amity- 
villėj, Long Islande.

Ta draugija susidaranti 
daugiausia iš tamsių senyvų 
bedarbių, nebegalinčių del sa
vo senumo gauti darbo net ge
rais laikais.

BROOKLYN
ęj.

S* *

*

F#

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y

Lietuvių Amerikos Piliečių 
bas rengia pikniką 12 liepos 
Klashus Clinton Parke, Maspeth, N. 
Y. Prašome kitas draugijas bei kuo
pas nieko nerengti minėta diena.

Č. Vilkas.

Kliu-

IŠRANDAVOJIMAI 
PASIRAjĮdAVOJA front inis kamba

rys, šviesus ir gražiai papuoštas, 
dviem arba vienam draugui. T ‘ 
nas blokas nuo subway, parari 
žinoti bile kur. Kas mylite 
ir gražiai gyvent, kreipkite.1- 
S. Peleckas, 656 Metropolitan 
Brooklyn, N. Y.

B

įi||

LIETUVIŠKA PARSER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas

ŠĮ meta turime j 
ment Waves, sulig 
dos. Kurie atšilau!- 
ra, teisinga patam:

meto-

nut (i'i-inu

irž vieną 
įger Wa-

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi- Gird 

i suomenci, kuri valgo restaura-j 
i cijose, kad mes atidarėme nau-i 
,ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu :
150 LEONARD STREET 

i 'Karpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

: kuri yrą turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka ke lėtoj e lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 

'čia valgiai ir pasimatykite.su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

' PARSIDUODA 18 akrų farma, su 
gyvuliais ir padargais, 2 šeimynų 

namas, steam heat, miesto vanduo, 
gesas ir telefonas. Del platesniu in
formacijų kreipkitės sekamu adre
su: F. M. Bertulis, Box !81, Strat- 

Conn. Tel. 7-0973-M.

(PETRICK) 
LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4fh St., Brooklyn, N. Y,
X-Spinduliu Diagnoza

Guzo Anestetiką
VALANDOS:

Nuo » vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

JONAS STOKES 7 
Lietuvis Fotografistas 

šiuoini pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. i Ž3 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun- 

~ renkiyn, N. Y.
Naujoj vietoj 
.studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telefonas: Stagg 2-9105

Telephone, Greenpoint 9-2-320
Tclephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORHJS 
(UNDERTAKER)

Flatbush Ave at DeKalb
Iš Pasaulinės Premjeros 

‘TARNISHED LADY” 
Tallulah Bankhead ir Clive Brook

Ant Estrados
AMOS ‘N* ANDY Asmeniniai 

ir Rudy Vallee—"South Seas” 
ĮYŽANGA 25c ikl 2 VAL. P. P.

Kiekvieną Dieną

įvairūs Dalykai

Senasai Politikos Kliubas, 
Įgalima sakyti, jau miręs. Jau
nimas iš jo išbėgiojo. Ir liūdi 

'tie, kurie sakydavo, kad kliu- 
tbe esą taip gerai, kad geriau 
niekur negali būti. Jaunimas 
padarė blogai, nueidamas pas 
kleboną ant burdo; o dar ir 

j didžiuojasi, kad esą vyčiai. Jie 
i dabar stengiasi, kad į New 
j Jersey valstiją būtų iš Chica- 
įgos perkraustytas ir “Vytis,” 
i o kitaip, tai nesiųsią jam pini
ngų iš šios apielinkės.
I

Koncertai “Bedarbiams”
Fox teatre sekmadieniais 

i buvo duodama koncertai, ku- 
j riuos, anot garsinimų, rengęs 
i vienas lokalas Amerikos Dar- 
!bo Federacijos, būk tai sušelp- 
' ti bedarbiams. Koncertai bu- 
ivo .rytais ir jų muzika aidėjo 
'gatvėse; tikietai į juos buvo 
! nepigūs. Tačiaus, patyrinėjus 
' Jersey City, neteko sužinoti, 
■ kad Amerikos Darbo Federa
cija turėtų čia kokią ištaigą, 
iš kurios būtų duodama bedar
biams pašalpa.

Bažnytėle
Lietuvių bažnyčion tesilanko 

tiktai mizernai mažas skaičius 
lietuviškos publikos, nors ir 
jaunimas iš Politikos Kliubo 
nubėgo kunigui giedoti. Pa
prastai susirenka tiktai keletas 
senelių, kurie laukia mirties ir 
tikisi dangaus. Svetimtaučia 
(?) tai visas,pelnas.

> Temytojas.

<!>
416

4>

<♦>

<!>

<•>

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

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

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAtBOTtrV'.U DtKRKTOR).1!?

Ifibulz&rnuuja. ir i.u-loja iiuailrusiuh 
unt visokių .kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas voselijoįr.;, 
krikitynoms ir pasivažinėjimam/-

A. M. Balchunas, Savininkas

25 METŲ 25 METŲ
Rengia Martin Lutherio Draugystę

SUBATOJE, 23 GEGLG
CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Aėnues, Maspeth,
■ Gries Prof.

ĮŽANGA
Pradžia

Bus įvairiu
'Prašome skaiI-Iing

gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai 1

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

50 CENTŲ YI

pamargimmų

UvSį :•

z

S

Moderniškiausi įtaisymai

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St,, Brooklyn, N. Y.
Te!., Stagg 2-5938

JONO ARBA
PETRO

K ai uos
10c ir

po
15c

Tai
LIETUVIŲ 

IšDIRBYSTeS 
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.

Dirbtuve 
Broadway,

Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORHJS 
(UNDERTAKER)

(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- 
riausiaE

be

231 Bedford A venų® 
BROOKLYN, N

i J

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Gryną Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

biais vaistais neužtraukia papročio ir alliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišy t su vandeniu ir užOgert einam gult.
mindas, ir galima duot ’“i.ikarns, Hhidrlams, lygiai kaip
fiiemn. Kaina............................................................ 90s, per

Nereikia virint, o 
Visiškai nekenks- 

ir miaugu- 
pašlą Mf

i i nėKundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir uf.tilri- 
nnm, kad sudėtinės Jių Peeepfti dalys, gydytnju i

Vytutt, yra naujos, tyros ir geriausias

Mes

229

tain pat turime žolių ir geri* sandėlį p.;.<t.p l.ų 
kartų reikalaujant, kreipki’.?.-,

KUNDROTO APTIEK*
P. J. KUNDROTĄ, įSaviiunLas

Bedford Avenue Brooklyn,
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoiat 0 2017-2360-8514

likirpldt ij akelbimg U DrislwsUt tartu, ta uA*ak>jKU.

f';?V- .-/J?.' i »•', Ja*

, *

pasimatykite.su



