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minėta, kad d. Salaveičikienė 
Chicagos vienoj ALDLD. kuo
poj sakė, buk laike “Vilnies” 
šėrininkų konvencijos Bimba 
prašęs Meldažio pašaukti poli
ciją ir būk Komunistų Partija 
turėjus “vyrus ir kirvius” pri
rengus sudaužymui “Vilnies” 
mašinų. Dabar “Vilnyje” Sa
laveičikienė teisinasi, kad tatai 
sakius ne nuo savęs, ale tai, ką 
ji girdėjus kitus Chicagoj kal
bant ir tvirtinant.

Bet tas dalyko nė kiek nepa
taiso. Draugės Salaveičikienės 
buvo pareiga, išgirdus tuos me
lus, griežtai juos pasmerkti, at
mesti ir užginčyti. Vietoj to, 
ji juos pakartojo. Vadinasi, ji I 
prisidėjo prie jų praplėtimo. O 
tai ji darė todėl, kad pritarė 
opozicijai. To nereikia slėpti 
ir nereikia išsisukinėti. Jeigu 
ji butų nuoširdžiai pritarus 
Komunistų Partijai ir gynus 
jos liniją musų judėjime, tai ji 
nieku budu nebūtų tuos bjau
rius melus kartojus ALDLD. 
kuopos susirinkime be užginči
ji mo ir pasmerkimo jų.

Tas tik parodo, kaip pavo
jinga yra būti opozicijoj Komu
nistų Partijai. Tas tik paro
do, kaip toli draugus gali nu
vesti jų užsispyrimas tęsti to
liau nusistatymą prieš Centro 
Biuro vedamą Komunistų Par
tijos liniją musų judėjime.

Nepriėmė į Karą, bet 
Sulaukė 101 Metus Amžiaus

PITTSFIELD, Mass. — 
Laike civilio karo valdžia 
atmetė Jay Browną, kaip 
nesveika. Gi žmogus išgy
veno iki gegužės 29 d. šių 
metų ir mirė sulaukęs 101 
metus amžiaus.

Mažai Teateina Para
mos; Pavojus “Daily 

Workeriui”
NEW YORK.— Komunis

tų Partijos organo “Daily 
Workerio” vedėjai praneša, 
kad bėgyje pirmutinių de
šimties dienų per šį vajų te
sukelia dienraščiui $4,366. 
O tai permažai, kad užtik
rinti “Daily Workerio” gy
vavimą. Parama eina per- 

Iki $35,000 tikslo 
nedaeita. Dar tik 
palengva maršuoti

dar toli 
pradėta 
linkui to tikslo.

“Daily Workerio” rėmi
mas yra reikalas visų susi
pratusių darbininkų. Laike 
ginčų mūsų tarpe buvo pa
leista lietuvių masėse viso
kių neteisybių apie komu
nistų “Daily Workerj.” Bu
vo melagingai skelbiama, 
kad “D. W.” i
savo rankas dienraštį “Lai
svę” ir tt. Tai buvo grynas 
prasimanymas blogos valios 
žmonių, kad sunaikinti “D.

“Laisvėj“ buvo rašyta, kad 
d. šarkiunas Komunistų Parti
jos branduolio susirinkime 
prieš pat “Vilnies” suvažiavi
mą pasakęs, jog jis pasitraukia 
iš Partijos eilių. Dabar vienas 
draugas iš Chicagos rašo, jog 
d. šarkiunas to nesakęs minė
tam branduolio suąirįųkime. 
Bet kodėl tyli patą d. šarkiu- 
has? Informacijas apie jo pa
sakymą, kad jis traukias iš 
Partijos, davė to branduolio na
riai. Gi Šarkiuno nepaisymas 
komunistų frakcijos įsakymų j lff_” įtaka lietuviuose dar- 
“Viinies” suvažiavime, jojo an- bininkuose. Nereikia paisėt

prasimanymų. Visaife bū- m narra rem|ęįme KomUniStU
ti-partijinė prakalba atidarant 
suvažiavimą, jo pagaliaus prisi
dėjimas prie direktorių didžiu-
mos pragaištingo anti-partiji-j Partijos organą, 
nio raporto aiškiai parodė, kad 
jis partijos nepaiso, kad jam 
partija yra svetimas dalykas. 
Jeigu jis dabar atmainė savo 
nuomonę apie partiją ir mato 
savo padarytas dideles klaidas, 
tai gerai. Bet tylėjimas tų 
klaidų nepataisys. O netaisy
mas Jų klaidų, nebandymas iš
lyginti tos žalos, kokią padarė 
mūsų judėjimui d. šarkiunas ir 
kiti opozicijos vadai, dar toliau 
patvirtina jų ėjimą 
pragaištingu keliu.

senuoju

padėtis
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BAYONNES BEDARBIAI ŠTURMAVO “T1?fcl«s
MIESTO SVETAINĘ IR MIESTO 

MAJORO DONOHOE NAMUS
Iš Bayonne, N. J., prane-i savaitės darbą. Pribuvo 

šama:
“Dideli būriai policijos 

pašaukta numalšinimui 
dviejų riaušių šiandien — 
viena ties miesto svetaine, o 
kita prie miesto majoro Do
nohoe namų. Tai buvo be
darbių riaušės. Darbinin
kai, kurie miestui dirbo už 
$3 į dieną, kuriems buvo 
mokama iš miesto specialio džia 
fondo, sudaryto iš paskirtų 
$150,00(\ bet kuris jau dvi biai parodė, kad jie netylės 
savaitės\ai išsisėmė, pake- ’ akivaizdoje alkio. Juk vie- 
lė didžiausį protestą už ne-1 natinė bedarbių viltis tėra 
gavimą algų. Apie du šim- jų karingoj kovoj, jų klasi- 
tai susirinko ties miesto niam solidarume ir pasiry- 
svetaine ir šaukė, kad jiems žime priverst valdžią ir bo- 
butų užmokama už pereitos sus maitinti bedarbius.

Įdėlis būrys policijos ir be
darbius išviaikė. Paskui 
komitetas iŠ keturių nuėjo 
į majoro natnus ir pradėjo 
daužyti duris, kuomet ma
joras atsisakė juos įsileisti. 
Ir čia pribuvo policija ir be
darbius nuvaikė.”

Ir šitaip Bayonnes val- 
numalšino bedarbių 

riaušės.” Bayonnes bedar-

nuo Bado Mirties
SIOUX CITY, Iowa. — 

Gegužės 29 d. tapo suimti ir 
įkalinti du bedarbiai, kurie 
bandė pasiimti maisto iš 

di- turtingos krautuvės. Vietoj 
badant, jie bandė šitą būdą 
išsigelbėjimui. Jiems grū
moja ilgų metų kalėjimas.

Socialistai Išleis Bjau
rią Knygą Prieš Sov.

« . I
Sąjungą

Komunistą Internacionalo Pildomasis Komitetas 
Nutiesė Veikimo Liniją; “Laisvėj” Bus 

Atspausdinta Nutarimai
Viduryje balandžio mėne

sio Maskvoje įvyko praplės
tas susirinkimas Komunis
tų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto.^, Dalyvavo atsto-

norįs jpaimti į yaį nuo vjsų Komunistinių 
j partijų, apart Pild. Komite- 
į to narių. Tai buvo be galo 
j dideles istorinės svarbos su
sirinkimas, įvykęs laikotar
pyje didžiausio krizio kapi
talistiniame pasaulyje ir 
smarkiai einančio pirmyn 
socialistines kūrybos darbo 
Sovietų Sąjungoje.

Susirinkimas priėmė dvi 
svarbias rezoliucijas — vie
na kalba apie padėtį ir dar-Nužudė Sehirru, Dabar

Bandys Nužudyt Kitus 7-nis

bus Komunistų Partijų, o 
kita apie pavojų užpuolimo 
ant Sovietų Sąjungos.

Greitoj ateityje abi rezo
liucijos bus ^atspausdintos 
dienrašty “Laisvėj”. Visi re
voliuciniai* darbininkai turi 
jas atydžiai skaityti ir su
prasti. Tenai netiesta Ko- 
imunistu Internacionalo lini- i "ja dabartiniame laikętarpy- 
je. Jeigu mūsų 
stengtųsi suprasti Komin- 
terno liniją, tai mažiau pas 
mus būtų dešiniųjų nukry
pimų, mažesnis būtų opor- 
tunistinis pavojus musų ko- 
m u n isti niam j u dė j i mui.

raugai

MICHIGANO VALSTIJOS REAKCINIS 
ĮSTATYMAS PRIEŠ ATEIVIUS 
ĮEINA GALEN IR BUS NAUDOJAMAS

NEW YORK.—Tai socia
listams prisieina atlikti 
juodžiausi darbą prieš re
voliucinį darbininkų judėji
mą. Socialistų Partijos mo
kykla “Rand School of So-1 
cial Sciences” paskelbė, kad | 
neužilgo ji išleis anglų kal
boj renegato Kautskio kny
gą “Bolševizmas prie Liep
to Galo.” Tai bjauri anti- 
sovietinė knyga. Kautskis 
daro išvadą, kad “sovietų 
valdžia nepataisoma” ir 
“nesuderinama su socializ
mu,” todėl jis beveik atvi
rai agituoja už karą prieš 
Sovietų Sąjungą.

LANSING, Mich.— Gu
bernatorius Brucker, už
kietėjęs reakcionierius, išti
kimas kapitalistų šunytis, 
gegužės 29 d. pasirašė vals
tijos legislatures priimtą bi- 
lių prieš ateivius. Tai tik
rai kruvinas reakcijos užsi
mojimas ant ateivių darbi
ninku. Kiekvienas ateivis 
nepilietis turės užsiregist
ruoti ir įrodyti savo įvažia
vimo legališkumą. Valdžia 
sako, kad šiandien Michiga
no valstijoj yra apie 250,000 
nepiliečių ateivių ir pagal 
šitą įstatymą, apie 100,000 
iš jų papuls po deportavimo 
punktu. Vadinasi, prasidės 
dar negirdėtas masinis te
roras prieš ateivius Michi
gano valstijoje.

ROME.—Mussolinio fa
šistinis teismas varo savo 
kruviną darbą pirmyn. Jis 
nuteisė ir jau sušaudė Mi- 
chaele Sehirru, kuris buvo 
kaltinamas pasikėsinime 
ant Mussolinio. Tas pats 
teismas dabar paėmė nagan 
kitus septynis žmones, ku
rie kaltinami prigulėjime 
prie nelegalės draugijos 
/‘Teisybė ir Laisvė.” Jiems 
• primetama bandymas nu- 

' To‘ 
go_ j del ir jiems grūmoja mirtis

“Vilnies“ finansinė padėtis 
labai sunki. Nauji direktoriai 
pradėjo vajų už dienraščio fi
nansinį sustipririimą. Taip pat 
atsišaukė Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Centro Biu
ras tuo pačiu svarbiu reikalu. PU* “Vilniai” reikia padėti pergy-1*ęrsti Rasistų valdžią, 
vent šitą finansinį krizp , I_ / J* - . ” - -
cialfąšistai ,ir. fašistai Jaukia;arba ainžinas kalėjimas; 
“Vilnies” mirties, bet klasiniai i - ‘ ______
sąmoningi darbininkai turi at-i

- butų? Jūs:einate klaidingu ke-
< Jiu. Kuriems dar nepervėlu, 

irgi sunku verstis, tuojaus meskite tą kelią ir ei- 
Dailyįkite ranka rankon su Komunis-

sakyti: “Vilnis” gyvuos!

“Laisvei
Remdami “Vilnį“ ir *' 
Workerj,“ musų draugai bei 
organizacijos, neprivalo užmirš
ti dienraščio “Laisvės“.

ALDLD. 1 kuopos paskuti
niam susirinkime buvo renka- 

,mos aukos “Vilniai” ir “Daily 
Workeriui.” Tik su viena kita 
išimtim, opozicijos draugai ne
aukojo. Pora girdėjau sarkas
tiškai ir išdidžiai /pareiškiant: 
“Musų pinigai netikę.“ Well, 
draugai, jūs tuomi parodote, 
kad jums mūsų revoliucinio ju
dėjimo reikalai neberūpi. Ar-

tų Partija.

darbas. Kiek pasiau- 
ir pasiryžimo padėjo 

proletariatas, kol iš- 
savo bolševikų partiją!

Revoliucinės proletariato par
tijos auklėjimas yra didelis ir 
sunkus 
koj imo 
Rusijos 
auklėjo
Už tai šiandien turime Sovietų 
Sąjunga.

Amerikoje būdavo j imas bol- 
ševistinės partijos taip pat ei
na tuo pačiu “erškėčiuotu ke
liu.” Bet Komunistų Partija 
maršuoja pirmyn. Geriausius

gi jūs nesuprantate, kad atsi- proletarinius kovotojus ji suge- 
’ . sakymas remti musų dienraš- ria į savo eiles. Jos įtaka dar- 

čius reiškia linkėjimą jiems bininkų masėse taip pat didėja, 
mirties? O kam iš to nauda plinta.

Fordas Kapoja Algas, Michigano Valstijos 
bet Apgaudinėja Svietą Bedarbiu Reikalavimai

kad tie įstatymai prieš atei
vius yra atkreipti prieš dar
bininkus ir bosai juos nau- 
dos darbininkų padalinimui; 
Michigano valstijos priim
tas įstatymas sako, kad 
darbdaviams uždrausta 
samdyti tuos ateivius, ku
rie neturės registracijos 
kortos. Gi bus baudžiami 
tie darbdaviai, kurie sam
dys ateivius be kortų. Va
dinasi, ateivis darbininkas 
ne tik paverčiamas į lygų 
su paprastu kriminalistu, 
kurį policija sekioja, bet 
dar atimamas jam pragyve* 
nimas, atimamas jam dar
bas, jeigu jis negalės įrody
ti savo “legališko” įvažiavi
mo į Ameriką. Tiktai vie
noj valstijoj 100.000 ateivių 

išdeportavi-Kaip mes visuomet sakė- padedama ant 
dabar pasirodo, mo surašo!me, taip

Nusižudymas Jauno Studento Padarė Didelio Su
judimo; Komunistai Pasmerkia Jaunuolio Priešus

MASKVA.— Atėmė sau 
gyvybę Boguševskis, 20 lųe- 
tų amžiaus, narys Jaunųjų 
Komunistų Lygos ir stu
dentas Chemikinės Techniš
kos Mokyklos Maskvoje. 
Tai toks įvykis, kuris at- 
kreinė atydos net Komunis
tų Partijos Centro Kontro
lės Komisijos.

Ve kas paaiškėjo: Bogu
ševskis buvo jaunas ir jaus
lus vaikinas, sūnus buvusio 
inžinieriaus. Jis persiėmė 
komunistinėmis idėjomis ir 
ioms dirbo. Jis bendradar
biavo spaudoje. Bet štai 
išeina žurnalas “Technolo- 
gistas” ir garsiai paskelbia, 
kad Boguševskis yra “lite- 
ratinis vagišius,” būk jis 
naėmęS' kito išverstą poemą 
ir pasirašęs, kad jis išver
tė. Toliau pasirodo, kad

laikraščio redaktorius, ne
duodamas žinot nei Komu
nistų Partijos, nėr Jatcnųjų- 
Komunistų Lygos branduo
liams, sudarė “teismą,” ku
ris Boguševskį rado kaltu 
“vogime kito raštų.” Tas 
baisiai užgavo jaunuolį ir 
įvarė jį į desperaciją. Bū
damas silpnų nervų, jis ne^‘ 
išlaikė ir atsiėmė sau gy
vybę. Drg. Jaroslavskis nuo 
Centro Kontrolės Komisijos 
pasmerkia žurnalo redakto
riaus ir kitų literatii atsine- 
šima linkui to jaunuolio.

Tiesa, Boguševskis paro
dė savo ’silpnybę, atimda
mas sau gyvybę, bet taip 
pat kalti tie. kurie ant jo 
nepamatuotai užsipuolė. 
Komunistai kovojo ir kovo
ja prieš tokius apsireiški
mus. Mums brangi kiek
viena revoliucinė gyvybė.

Michele Sehirru Drą
siai Pasitiko Mirtį

ROME.—Už 8 valandų po 
nuteisimo mirtin, Michaele 
Sehirru tapo sušaudytas. 
Stebėtinų nervų jis pasiro
dė. Be jokios baimės, be 
jokio sudrėbėjimo pasitiko 
mirtį.

Sehirru sušaudė fašisti
niai milicijantai. Sušaudė 
iš užpakalio, suvarydami 
nugaron net 24 kulkas.

Buvo paduotas karaliui 
prašymas susimylėjimo, bet 
tapo atmestas. Sehirru tik 
prašė, kad jam leistų para
šyti laišką tėvui ir seseriai 
Amerikoj. Šitas prašymas 
buvo išpildytas. Paskui pri
buvo kunigas su dideliu 
kryžium ir bandė prisigre
tinti prie nuteistojo, bet 
veltui pastangos. Sehirru 
pasakė, kad jis yra laisvas, 
kad jis miršta už idėją, nes

Michigano valstijos be
darbiai, atmaršavę į Lan- 
singą, pridavė valdžiai se
kamus reikalavimus:

1. Tuojaus išleisti bedar
bių apdraudos įstatymą, pa
gal kurį pavienis bedarbis 
gautų $10 savaitėj, su šei- jis bandė nudėti didžiausį 

uždirba po $7 į dieną ir pas- — $15 ir tt. . _ j pasaulyje kraugerį; ir todėl
kui vėl samdo juos jau už Į 2. Valstijos legislatūra į nieko bendro neturėjo ir ne- 
$6. O kitų visai nebeprii- i tuojaus turi paskirti $55,- 
ma atgal. Antra, šiandien 000,000 sušelpimui bedar- 
Detroite Fordo fabrikai te
dirba po tris dienas savai
tėje. Reiškia, darbininkas sas skolas vargingiesiems 
tegauna pusę algo$. Kiti farmeriams.

DETROIT.— Svietui skel- 
bia, kad Fordas “nepripa
žįsta” algų kapojimo, bet 
netiesioginiai Fordo fabri
kuose algos kapojamos be- 
gailestingai. Visoki budai 
naudojami. Vienas, tai at
leidžia darbininkus, kurie

darbininkai verčiami pirkti 
“fordą” ir paskui regulia
riai mokėti iš algos, jeigu 
jie -nenori darbo netekti.

Atsisakė Pakelti Algas

bių.
3. Tuojaus panaikinti vi

turės su jokiais bažnyti
niais burtais, su jokios re
ligijos apgavystėmis.

4. Uždraust mėtymą iš stu- 
bų bedarbių delei nepajėgi- 
mo užsimokėti randos.

5. Neturi būt* jokios dis
kriminacijos prieš juodvei- 
džius, prieš moteris ir prieš 
jaunus darbininkus.

6. Turi būt suteikiama 
veltui elektra, gazas bedar
biams ir tiems, kurie tik da
lį laiko tegauna dirbti.

WASHINGTON.— Pagal 
įstatymus, 1,000 pašto kler
kų turėjo gauti pakėlimą 
algų (nes algos keliamos pa
gal išdirbtą laiką toj pačioj 
vietoj). Bet preziden
tas Hooveris patvarkė, kad 
algos nebūtų keliamos. Va
dinasi, pati valdžia atima 
darbininkams priklausomas valdžia nebeturi pinigų už-

Neturi Kur Padėti Kviečią, o 
Bedarbiai Neturi Duonos

CHICAGO, Ill.— Valdžios 
įsteigta Žemės Ūkio Tary
ba likviduojanti savo biznį. 
Girdi, ant rankų turi 200,- 
000,000 bušelių kviečių ir 
neturi kur juos padėti. Be
darbiai kenčia alkį, bet juk 
kapitalistai jiems duonos 
veltui ' neduos. Tai taip 
kviečiai ir kirmija.

Nuogos Mergos “Sugadino” 
Nervus Kunigėliams

PARYŽIUS. — Garsioji 
Amerikos naktinių klįubų 
linksmintąja Texas Guinan 
važiuodama , į Paryžių su 
savo draugėmis laive pa
linksmino svečius. Tarpe jų 
pasitaikė būti nemažai ku
nigų. Mergelės pasirodė 
tik lapais užsidengusios. 
Sakoma, kad kunigai bai
siai “išsigando.” O panelės 
Texas Guinan dabar nenori 
priimti į Franciją.

Vietoj Algą, Gaus
Popieros Kąsnelius

CHICAGO, Ill.— Chica- 
gos miesto nusišmugeliavus

mokėjimui mokytojams al-

gų. šiandien Mokyklų Ta
ryba skalna mokytojams ir 
kitiems darbininkams ant 
$5,175,000. Planuojama atei
tyje vietoj algų mokytojams 
duoti popierinius paliudiji
mus.

LANSING, Mich.— Mi
chigano valstijos gyberna- 
torius Brucker kalbėjo tur
čių masonų kliubo susirin
kime ir palietė dabartinę 
bedarbę. Su didžiausia pa
nieka linkui bedarbių* tas 
augštas ponas pasakė: “Be
darbiai patys turi maitin
tis. Aš nieko bendro su 
jais neturiu.”

Valdžia Pripažįsta, 
Kad Algos Kapojamos

WASHINGTON.—. Jung- 
tinių Valstijų Darbo De
pą rtmen to Statistikų Biu
ras sako, kad jis gavo pra
nešimą nuo 195 dirbtuvių, 
kuriose darbininkams buvo 
algos nukirstos balandžio 
mėn. O tas nukirtimas pa
lietęs 22,543 darbininkus. 
Gi kovo mėn. algos nukapo
tos 175 dirbtuvėse.

Žinoma, valdžios įstaiga 
tyčia sumažina skaičių dirb
tuvių, kuriose algos yra nu
kapotos. Bet visgi svarbu 
tas, kad net valdžia pripa
žįsta, jog algos darbinin
kams kapojamos. Tai kur 
kapitalisto Hooverio ir po
no Greeno prižadai ir su
tartis, kad algos per šį kri- 
zį nebus kapojamos?

c
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MELAI IŠKYLA AUGŠTYN
Nelabai senai buvo pasipylu- 

sios visokios pasakos apie bai
siausias darbininkų » kankynes 
Sovietų Sąjungos medžio kir- 
tyklose šiaurės giriose. Ameri
kos ir kitu šalių buržuaziniai 
laikraščiai rašė apie tai ilgiau
sius straipsnius. “Pabėgėliai” 
iš tų “kankynių” atpasakojo 
“savo akimis matytus baisiau
sius nuotikius. ” Tūlose šalyse 

•valdančios įstaigos sutvėrė net 
Ispeciales komisijas “tyrinėji- 
(mui Sovietų Sąjungos girios 
[darbininkų gyvenimo ir darbo 
'sąlygų ir apsaugojimui savo ša- 

________  ___o_ _________ ____ . įlies darbininkų nuo kalinių iš- 
Dabar tokiems socialistams duoda palaiminimą pagar- dirbinių dumpingo.” 

sėjęs katalikų kunigas Ryan, Katalikiško Veikimo direk
torius Washingtone. Smerkdamas komunizmą, kuri. 
Ryan dėsto, kad net velionis popiežius Leonas Tryliktas 
su!savo’“socialistiniais” reikalavimais toliaus nuėjęs, ne-į 
kaįp?$iįaJidiemniai “socialistai.“ Jis tęsia:

’Komunizmas yra visiškai pasibaisėtinas... Socializ
mas, tačiaus, iš tūlų atžvilgių taip sušvelnėjo, kad jo pro- ___
grama dažnai pasirodo stebėtinai panaši, kaip reikalavi-!, kai užpuldavo, 
mai krikščioniškų visuomeninių reformų.”

Ir kodėl gi popiežius ir jo kunigai negirs “socialistų?” 
Argi “socialistai” praktikoje neapgina kapitalizmo vieš
patavimą? Taip! “Socialistai” tą savo pareigą atlieka 
ne blogiau, kaip katalikų dvasiškija. Pradedant nuo 
streikų laužymo ir baigiant ginkluotais žygiais išvien su Darbininkai turį dirbti ne tik 

dienomis, bet ir naktimis, ir 
dar nevalgę ir be poilsio. Ir 
pasakoriai pridūrė, jog susižei- 
dinias pas tuos darbininkus esąs 
kasdieninis, nors už tai esą bau
džiami. Daugeliu darbininkų 

. v. .... . - - v, nusikerta piršta, ran-
Bet popiežius veikiausia to dar ne- i k;) m. koj.j (kodc| nc galv;}?), 

. tai jo akyse amerikiniai “sočia-i kad tik gavus laiką arba ligo-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.......... .46.00 United States, six months............>3.00
BruuKlyn, N. Y., per year.........S8.00 Brooklyn, N. Y., six months... .|4.00
Foreign countries, per year....18.00 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year.... $6.09 Canada and Ixazil, six months. $3.00

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

POPIEŽIUS SU KUNIGAIS LAIMINA 
“SOCIALISTINIUS” IŠDAVIKUS

Jau popiežius paskutinėj savo enciklikoj glostė “socia
listus;” sakė, kad “socialistai” turį gerų reikalavimų, tik 
katalikas negalįs sutikti su jų filosofija.

., , j- .
35,147 žmonės. Tai buvo 
smarkiausias ugniakalnio pra
lūkimas iš visų, kurie tik ži
nomi istorijai. Pirm to^; ne
laimės, sala turėjo penkias 
mylias ilgio ir tris pločio, ar-, 
ba penkiolika ketvirtainiŠkų 
mylių. Vulkano išsiveržimas 
taip ją suardė ir jūron nu
gramzdino, jog dabar telieka

įtiktai menkutis pėdsakas, ky- rija veda 
miestų, ir šešios šautis virš vandens.

nuo Visos—Sąjungos Krutamu 
Paveikslų organizacijos. Girių 
Darb. Unijos važinėjanti teatrų 
lošėjai ir daugiau kaip 300 
krutamu paveikslų mašinėlių

visi

žie-

dainas, ir, sako, begaliniai 
įsismagina.

Archangelsko distrikte į 
mins dar geriau tokios brigados
yra' suorganizuotos. Viena 
grupė atvažiavus iš Archangels
ko Valstybes Teatro, kelios iš 
kitu žiemiu u v

1 V. Bovinas

OPOZICIJA; PRbŠEIKA IR PARfljA
(Tąsa) >

Gi Prūseikos linija šiamę at
sitikime yra ne : 
su “gerais draugais.

___ _ ; H ■i f . • » .‘ # :
ve kaip puola:

“Kiekvienas vilnietis žino,*
su Partija, bet ką reiškia Petronis ir, i o drau
gais.” Jo teo->£ai del’mpsų dienraščio: O 

kad reikia laikytis pie kokio begėdžio jau pa- 
vienybės ne su Partijos vado- j skelbti sklokininkais.” i • n ••• •• — • V X • • • . .

pa-

Tai Prūseikos linija. Drau- 
smarkumą buvo oran išnešta' principais, bet taika su bile gas, kuris gina Partijos lirii- 

kūbiškos mylios že-'kUoni—nepaisant nusistatymo, ją—jam “begėdis,” bet tie visi, ' 
gerais draugais”, gali būt kurie kovoja prieš Partiją, tai 

[“labai geri draugai.” Tai tau 
Į ir vado logika. Kode! Prūsei- 
|ka nepasisten'gė įrodyti, kad 5 
tie draugai nėra sklokininkai ? ‘ - 
O jeigu jie yra prisidėję, prie 5 
sklokos, tai kodėl juos galima 
tokiu vardu pavadinti? Kur ?

Per ugniakalnio eksplozijos j vybe, ne su komunistiniais

keturios
mes. Iš to pasidarė toks mil
žiniškas debesys dulkių, kad 

yra paleista darban del girių!jis apniko visą žemės kamuolį 
darbininkų palinksminimo. | aplinkui. Dar už trijų metų 

Archangelsko Teatro brigada [ po Pik Perbuataii vulkano iš-1 
davė 85 perstatymus į mėnesį,! siveržimo buvo apsčiai oro tų' 
vietoj 26, kaip buvo ^paskirta. 
Ši grupė susidėjo iš dramų skai
tytojų, profesionalų dainininkų 
ir radio operuotojo.

Taipgi ir tenaitiniai mieste
liui gyventojai nėra apleidžiami. 
Tos pačios dailės brigados ap
lanko ir juos, duodamos geriau
sias programas. Tuo pat kart 
jie paskleidžia ir komunistinės 
propagandos, ragindami tenaiti- 
nius gyventojus dėtis prie gi
rios darbininkui .ir pagelbėti 
jiems darbe, kur darbininkų 
'taipgi trūksta; taipgi mokina ir 
ragina dėtis prie 
zacijos, kaip ir 
Sąjungoj.

Tokios dailės 
tangos labai patiko visiems gi
rių darbininkams. (Archangels
ko centralinė dailės I 
raštine užplūdus entuziastiškais 
laiškais nuo tenaitinių darbi
ninkų. Darbininkai ' būdami 
taip rūpestingai aprūpinti daile 
esą labai dėkingi artistams. Vie
na girios darbininkų grupė 

! : “Jeigu! jūs mums
i atsiųstumėte dažniau tokių bri- 
' gadų, tai mes niekados negrįž
tumėme iš girios.”

Lai pliurpia, kaip kas nori; 
bet komunistai buvo, yra ir bus 

Tūli bur- tikrieji darbininkų draugai, nes 
pasiuntė'^6 Patys darbininkai:

Ir kiekviena diena iŠ- i specialius korespondentus Sovie- ■ ;.........
.‘S. O tų Sąjungon tų pasakų patik- i Aiugą- 

, rinti. Taipgi tūli ir privačiai

Vadinami “pabėgėliai 
“žinių” gavėjai iš 
šaltinių” pasakojo

: pasakas, būk Sovietų Sąjunga 
I surenkant! prasikaltėlius ir va- 
I rauti būriais pėkščius šiaurės 
j miškuosna pusbasius, pusnuo- 
! gins ir nevalgiusius; o kada vil- 

, tai kareiviai, 
kad apsigynus save, mesdavę 
areštantus vilkų nasruosna.

Apie darbo sąlygas ir gyve
nimo vietas jie atpasakojo taip
gi pasibaisėtinas pasakaites.

arba 
pasitikinčių 
baisiausias

Gi 
tautiečiai, katalikai ir social 
fašistai. . (

Tokią liąiją Partija negali! 
[priimti'. Pagaliaus, kodėl gi tie 

, [“geri draugai” negali priimti
dulkių, apie ką liudijo ypatm-, partijos liniją1 ir tada visa ko- 
gai spalvuoti saulėleidžiai. ( ' • ^ ;}ąib . T„ .uukiu vaiuu Pav«uuiM l
sivel’žimo jzarsas buvo1 taip ■ ?P nS- ^iS )aigs\ ba jau Prūseikos Partijai teisjF* * ;...... 7a : į. bai naivūs Prus6ikos! argumen- rn-nnn'baisiai didelis ir skardus, kad ij i i nedalimh1 kovoti'nripš U NeJau^ P^se^ka mano, 
ii girdėjo už 3 000 mylių, Ro- 7 ’ f S i kadi tik Partiją galima .kriti->n ynucjo uz o,vvv niynų, tuos draugus, kurie pirma dir- . ... ■ .
driuqez' saloje. f ibo arba kad ir dabar dirbaJ iU°į’0..fartl3a negal M k

kritikuoti?. ;■ , ■ .' .m M
Už dl-aūgo ■ pasidarbavimą' ' 

Prūseika atiduoda visą Parti-Biznis iš Divorsy ir

buržuazija prieš darbininkus, “socialistai” visur pasižy
mi, kaip aršiausi neprieteliai revoliucinių darbo žmonių. 
Naujausią gi savo politikos pavyzdį davė Ispanijos “so
cialistai,” kurie išvien su respublikonais dabar sušaudė 
šešis streikierius.

v Pati klasių kova yra išmesta iš Amerikos “Socialistu” Lvxinin;e
Partijos platformos, j

žinojo. Jei būtų žinoję?, 1
lištai” būtų užsitarnavę specialio palaiminimo. ininej pabūti arba visai iš ten
"Nieko “socialistams” nebereiškia ir raudonoji vėliava, pasiliuosuoti.

Apie ją šitaip rašo socialistinis “Milwaukee Leader” (ge 
gružės 20 d.):

'■•“Ne kažin kaip mes paisome raudonosios vėliavos....
Raudona spalva nėra labai maloni.”
įtlr tikekb.es jūs, jei norite, kad tokie žmones sąžiningai' 

kovotų už klasinius darbininkų reikalus. Kovos jie ven-' 
gia, kad nenuskriaust kapitalistų; revoliucijos jie bijo, ■ 
kaip varnas parako; o keliaklujščioja prieš privatinę■ žuaziniai 
nuosavybę ir išnaudojimo teisę.
kelia viršun įvairias naujas “socialistų” pardavystes. < 
tatai 'darbininkams rodo, jog, apart Komunistų Partijos,

girios
3 klapčiukai socialia-: Jiems^ rašo : 
geroką laiką kartojo, j 
patiems gerklės pri

! karto nuo melavimo.
Pagalios žmonės, o ypač dar- j 

bininkai, pradėjo reikalauti aiš- 
______ li iš ten žinių, 

laikraščiai

li’ taip tą malimalienę buržu
azija ir jo:

Išistai per
'.kol jiems

rąsra, kuri vestų kovą už darbininkų klasės reika-1 žmonės ten važiavo savo akimi, 
j padėties pamatyti. 
' TiT a I Irnivi i t i c? b n

laisvė/ Writs/ Daily Worker’‘ Ijį®
JrLalsvė” abelnai ncsišauMa į darbininkus pagelbos
jeigu nėra būtino greito reikalo.

^©abar, draugai šerininkai, skaitytojai ir rėmėjai, yra 
t6kš skubus “Laisvei” reikalas; todėl jinai jaučiasi pri
versta paprašyt iš jūsų greitos paramos.

Krizis privedė “Laisvę” prie tokios sunkios padėties, 
kalę ji dar nebuvo per keliolika metų, nors negalime pa- 
npVŠti, jog “Vilnis” randasi dar didesniame varge jau 
n#ė pirmiaus. '

' /jgreta su tuom reikalinga tuoj autinė pagelba “Daily 
Vjorkeriui,” svarbiausiam mūsų dienraščiui, Komunistų 
Partijos centro organui.
ttai atrodys kaip triguba našta. Bet nereikia ranka 

pamoti ir šalin nusigrįžti, kad, esą, “vis tiek visų nepri- 
šolpsi.” *

<Yra draugų bedarbių. Tie neišgali, ir iš jų nėra rei
kalaujama’aukų mūsų dienraščiams. Bet darbininkų 
dauguma vis dar turi darbo. Jeigu tik kiekvienas klasi
niai sąmoningas dirbantis žmogus prisidėtų bent mažu 
tęįtpuČiu, tai ir mūsų lietuviški komunistiniai laikraš- 
čįai būtų ištraukti iš to finansinio vargo ir rūpesčio, 
“Paily Workeriui” lietuviai darbininkai pasirodytų 
gęru rekordu.

Revofiuciniiį Darbininkų Pasisekimai Tarybų 
Rinkimuose

ir
su

ūkio kolektivi- 
visoj Sovietų

brigados pas-

Reno, Nevada.— Persky-i 
ros (divorsai) tai vienas iš' 
didžiųjų biznių šiame mies
te. Per diena teismas duoda 
daugiau kaip kapą persky
rų; apskritai ima tik pen
kias minutes laiko/sutrau- 

/brigadų | j. ]BOteryo.tės ryšius.
I Qi 1 QlZfl IC*

Įvairiais palengvinimais 
jieškantiems perskyrų Ne- 
vados valstija stengiasi pri
sivilioti tokių “kostumerių” 
iš visos šalies.

l “Laisvei.” Juk Prūseika turi 
J žinoti, kad dar daugiau pasi

darbavusių judėjimui yra re- 
negat.ų, ,;
išstoja prieš ‘ judėjimą, 'prieš i 
Partijos priimtą, liniją, tai ką 
reikia su juo daryti? Lieka 

!vienas iš dviejų: Opozicija, tie 
[“geri draugai,” arba Partija 
turi keisti savo liniją, taktiką. 
Prūseikos logika, tai ne opo
zicija, bet Partija turėtų mai
nyti taktiką. Bet reikia žinoti, 
kad toks dalykas negalima.. 
Tuomet nebūtų jokios Partijos. 
Turėtume “ištikimus draugus,” 
bet nebūtų Partija. -

Jei mes kalbėtume,'kad šitas 
ir anas yra “geras draugas,” į 
tai kaip būtų buvę galima ap
sivalyti nuo renegatų, kaip sako Prūseika” 
Loyestonas, Galionas, Gitlowas b. įtikinimo

;Jęi. “geras draugas” Jjūs principus^ Ką gi vadi- 
iriėš ■ nidėiima. ;nripš i ha jisai “begėdžiu. . Tai'tą

draugą, kuris gina Partijos Ii- • 
niją. Kodėl tie draugai pa
skelbta sklokinįnkais? Todėl, 
kad jie iŠstbjdi prieš* Partijos 
liniją, kad kovojo prięš ją. 
Jei Pruseika dar buvo komunis
tas,’ tai kodėl jisai negalėjo 
taip pakolioti tuos draugus, 
kur'iė išėjo prieš Partiją? Juk 
tai dar būtų pagelbėjęs tiem 
draugam ‘ greičiau pataisyti 
klaidingą savo liniją.

viešbutis

*3 > - • •
^Revoliuciniai darbininkai 
irpjo didelių t pasisekimų 
& rinkimus Koeniginhof 
alfežies fabrike, čechoslo- 
ttijoj. Buvo renkama jų 
iprikine taryba. Komu
niniai kandidatai gavo 
SS balsus ir 7 vietas tary

bine; už juos paduota 40 
bwų daugiau nekaip perei- i žiau, negu pereituose

g'

ję išvien su išmestaisiais 
bei pabėgusiais iš Komunis
tų Partijos; bet abeji tega
vo tiktai 427 balsus išviso,, 

227 balsais mažiau
kaip pirmesniuose rinki
muose. Fašistų kandidatai 
j tarybą tesurinko tik 427 
balsus, arba 55 balsais ma

rin

arba

Kaip komunistai per savo 
spaudą sakė, jog' tos pasakos 
yra buržuazijos sufabrikuotos, 
taip ir pasirodė.
pondentai, taip ir privačiai žmo
nes ten nuvažiavę nerado tokių 
pasakojamų baisenybių. Ir tū
li jų pareiškė, jog Sovietų Są
jungos girių darbininkų gyveni
mas, nors nepavydėtinas, yra 
daugelį kartų geresnis, negu 
Amerikos, Kanados, Finliandi- 
jos ar bei kitos šalies girios 
darbininkų.

Taip, buvo pora žmonių, ku
rie, matytis, 
tikslą skleisti 
ten buvo, tai 
o išvažiavę iš 
ją apjuodinti, 
kių kabliukų,

. nesisekė.
Štai dabar vėl randame “N. 

Y. Times” žinia apie Sovietų 
Sąjungos girių darbininkus. 
Jie sako; jog pirmiaus taip bu
vo prastai visuose laikraščiuose 
rašoma apie tenaitinę girių dar
bininkų padėtį, o dabar jau jie 
gauna žinių iš ten stebėtinai 
gerų ir labai prieštaraujančių 
pirmesnėms.

Ir tos žinios ištikrųjų nepras
tos. Sako, Sovietų Sąjunga la
bai rūpinasi visa girių darbi
ninkų padėčia. Apart visko ki-

5 rinkimuose. Už so- 
emokratinius kandida-,

kiniuose.
Laike darbininkų tarybų

tięt balsavo 357, taigi 150 i rinkimų daugelyj kitų dirb- 
mpįiau, negu pirmesniuose j tuvių čechoslovakijoj taip- 
t&jkimūose; “socialistai” gi paaugo revoliucinės spė- 
pSįiveė'ė’ į tarybą 3 savo kos, o sumenkėjo socialde- 

Fašistai gavo 177 I mokratų ir fašistų pasėkė- 
ir tik vieną vietą jai.
_ | p?npnnt tarnautojų tary-

His „ __ ___
nuves taryboje, 
badno geležies jie.ivklo-'bn Berlyne pašte, revoliuci- 
pnVli už revoliucinius nini kandidatai gavo 581 
jdifh*us i torvha baisa- baisa, soc’nidomokratai 329 
1370 darbininkų. • 

b:wo ctisidč- sus.

tik jaut- 
i resni, jie greičiau pajuto kapi- 

išnaudojimą ir pas
kelbė jam kovą, idant paliuosa- 
vus visą darbo liaudį iš vargo, 
skurdo ir išnaudojimo. Mes 
matome kasdien buržuazijos me
lus prieš darbiųinkų 
vietų Sąjungą. Jie meluoja ir 

Kaip korės-! meluoja, kol liežuvius nušilau-1 
............ Ižia. Jų melai iškilo aikštėn | 

pirmiaus, iškilo dabar, tas pat j. 
atsitiks ir ateityj. O darbiniu-į 
kai pradeda mažiau ir mažiau 
tiems melams tikėti.

A. Gilman.

ten važiavo su 
melus. Kol jie 

viską rašė gerai, 
tos šalies norėjo 
j ieškodami viso- 
bet' jiems labai

So-, balsus, p fašistai tik 77 bal- koncertus, kur visa masė sykiu 
, ' **'•’ su artistais dainuoja liaudiškas

.. 11 j j&jwMrrtW 11 ' ' ‘rr ■ ■■V
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Akmenys Kepenyse
“Akmenis” tulžiap.ūslėj i 

kepenyse dažniausiai
ir

tojams didelis 
prie pat teismo rūmų. Be 
kitų “palengvinimų,” valsti
ja pądarė įstatymą, kuris 
leidžia viešai lošti iš pinigų 
ir gembleriauti įvairiais ki
tais būdais, kurie pirtniaus 
būdavo draudžiami.

/Visais tais patogumais, 
žinoma, naudojasi tik po
niškos veislės sutvėrimai.

Apie Apsivalymą
Reikia idėjinio įtikinimo?? 
_ _______  Tas tiesa,

i darbą ir varo, 
ir eilės kitų. Jie visi darbavo- Centro Biuras ir aiškina darbi- 
si. r 
kitais?

Įsime tarptautiniai, tai surasi-

Apie šeštą dalį (17 pro
centų) vietos amerikoniš
kuose laikraščiuose užima 
žinios apie kriminalius pra
sižengimus. Trečdalis svar
biausio, pirmo puslapio už
pildoma būtent tokiomis ži
nioms apie piktadaryste; 
o apie kriminalius darbus 
paprastai rašoma be pasi
piktinimo, daugiausia pie
šiama gana palankiai '

Kaip su Lore,, Saluėkiu ir ninkams, kad mes turirpe ge- 
„? Na, o jfeigu mes im- rjau įr planingiau tvarkyti 

----  ---------- , .... - ------ mūsų judėjimą. Reikalinga, 
[me dar daugiau tokių renega--kad‘mūsų organizacijos atei-, 

orijentuotis į^ų daugiau į Partijos vagą., 
negalima, komunistuj . Reikalinga daugiau ir dau- 

turi būt Partija geresnė ir už gįau eįtj į visų darbininkų ko
misus “drąugųg.”. ... j j < į ■ ■ j rv,as. šio darbo pasekmės ge- 

Škleidžia Demagogiją f Jrps. Dai: bininkai priima Par-
■ I tijosj i'lįųųą. į Kovęs, darbijnin- 

. Kaip galima išaiškinti tokį jkų radikalėjimas, verčia' dar- 
klausimą, kurį Prūseika statoT'binihkus eiti; Su Partija; nfes 
Girdi, “kaip su Paukščiu, Senū; tik . ji I viena gina jų reikalds. 
.Vincu, Merkiu -ir šimtais kitų/ferooklyrie/H Philadelphijoj >.

|<itur/ kur: (buvot darbininkus 
skloka suklaidinusi, dabar jau 
jie atmeta opoziciją ir pasi
reiškia už Partiją;

Bet kas daugiausia prieši
nasi šiai idėjinei, kovai ? Tai 
opozicija. Suprantama, yra ir 
visai sugadinto elemento. Prūi- 
seika jau daro ve kokių išva-‘ 
du: “O jeigu, kaip sakoma, 
ir kaip Angarietis reikalauja, 
Ikad bus pradėta valymas Li
teratūros Draugijos eilėse, tai 
tuomet ermydęris kils dar di
desnis.”

Kam reikalinga ta trivoga? 
Juk dar niekas nėra išmesta. 
Na, o jeigu ir reikės ką nors 
išmesti, tai dar nereiškia, kad 
turi būt “ermyderis.” Prūsei
ka dar du metai atgal rapor
tavo Centro Biure, kad A;L.D. 
L.D.' kuopose atsiranda fašis
tinio elemento, kad “reikės 
daryti apsivalymo žingsniai.” 
Tai kam dabar taip jau grei
tai reikėjo atsisukti? ’ Nejau
gi Prūseika, ^ins sųfašįstėjusį 
elementą. Gerūš draugus nie
kas negali mesti.. Ką gi gali-

tų. Vadinasi, 
draugu

draugų?” Kam'ta demagogi-j 
ją? r An gi .(/enti'o Biuras iš-Į 
metė tuos “šimtus” draugų? 
Ne. tai kam reikalinga ta kal
ba? čia Prūseika tiksliai norį 
darytis sau kapitalo, kad Par
tija mėto draugus lauk. Bet 
jei tiesa, kad per eilę metų 
mūsų judėjime buvo ir išėjo 
eilė draugų. Tai kas kaitas? 
Kokį atsakymą Prūseika nori 
į tai duoti? Jis tyli ir kaltina 
Partiją. Tie šimtai atėjo ir 
nuėjo laike tų 25 metų Prūsei
kos darbuotės judėjime.
jisai kaltas 
ne daugiau, 
ėjimą. Juk

Tai' 
taip pat, jei dar 
už tų “šimtų” iš- 
tie “šimtai”-neiš- 
Tai buvo ilgamekepenyse dažniausiai gauna pcucummi, ypač [ėjo dabai\ h-*

riebios moterys, motinos kelių prasikaltimai, surišti su ly- Proce_se musų judėjimo.
vaikų. Tie “akmenys’ 
viena iš įkyriausių ligų, 
prastai jie tegalima prašalint 
tik išpjovimu.

Abelnai gi dažniausiai “ak
menis” įsigyja žmonės, kurie 
perdaug valgo, ypač spirgintų 
valgių, perdaug užsūdytų, rie
baluotų ir visaip sumarmolin- 
tų.

yra ties dalykais.

Angliškas-Vokiškas Teatras 
Leningrade

to girių darbininkai būna aprū-i Leningrade, Sovietuose, yra 
pinti net geriausiu palinksmi- steigiamas Tarptautinis Teat- 
nimu—- muzika, veikalais—ant! ras, kur bus vaidinimai vokie-
kiek aplinkybes tatai daleidžia.' čių ir anglų kalbomis. Jis pir- 
Yra sutvertos vadinamos “Ar- [ mačiausiai skiriamas anglams, 
tistų Brigados,” kurios jau yra 
davusios šimtus koncertų toli
miausiose giriose girių darbi
ninkams.
, Volgos paupyj yra pasiųstos 
astuonios tokios brigados. Jos 
duocja net po apie 250 koncer
tų į mėnėsį, pasiekdamos net to
limiausias ir mažiausia užeina
mas vietas, arba kempes, kaip 
angliškai tokias vietas vadina. 
Darbininkų barakuose, kur yra 
tam tikras budinkas pastatytas 
del lavinimąsi ar. taip liuoso lai
ko praleidimui, tokios artistų 
brigados duoda koncertus vė
liausios muzikoš ir dainų, taipgi 
sulošia trumpesnius veikalus.

Tankiai surengia net tokius

vokiečiams ir ‘amerikonams 
darbininkams, kurių vis dau
giau atvažiuoja į Sovietų šalį 
dirbti ir gyventi.

Prūseika meta dėmę Parti
jai, Centro Biurui, bet jisai la- 

i ir savo
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. VVĮ bai ryškiai išduoda ir savo 
laikrasciUS menševistinį nusistatymą. Kas 

profesorius M. G. Caldwell, tie išėjusieji

I
'.JV u ---

___ z šistai, treti dar kitokį, 
skaitykite Daily Workerį, 
vietoj tokių kapitalistinių 
šlamštų.

Tai]) raportuoja 
amerikoniškus

iš Ashland Kolegijos.
Kurie

šimtai?” Vieni 
jų yra biznieriai, kiti socialfa-

• Gi da
lis pasiliko gerais simpatikais 

’ komunistinio judėjimo. Tai 
-1 kaip tokį elementą reikia’

I palaikyti Partijoj ? !

y Policijoj
^Hamburge, V okietij o j, 

areštuota penkiolika policis-

Prūseiko£(ma daryti su tokiais element 
[manymu, tai reikėjo Partiją ttais, kurie jau ,pradeda dras< 
pritaikyti priė tų žmonių, priA-kyti Komunjstų Pąrtijoę re n r, 
to margo svieto, kuris išėjo.sį'giąmas prakalbas,, .Jeigu- jie 

dar toliau 4i\ nęsil i aus tai ;
su

. tj Ąį.i: gį jpps gAlįąię užlei-i 
draugams.” Bet kas būtų tuo? sti. savas organizacijas užpuo

Dar kitaip,‘tai reikia atbukin^’jįeis < 
ti ’Partijos taktiką taip, kadj, darę, tąį .ką ..galimą darytį su 
tiktų Visiem 'tokįiems “geriemja'ljaį^? ( Ar gį'ipęs galime užlėk 

iit.11 tllOJ’sii savas nr era n i 7. ar»i i as n^.nnn-
. . _ j met Iš! Partijos,1 juk tai visaip nayoĮti fašizmui?

tų, uz varymą Komunistines.[nebūtų Partijos. Partija būtp| Negerai, sako Prūseįka, kad
* '.Dulkią pastatytą “burzuązįjoą 

.” Bet ar gerai, kad 
___ prisideda prie griovi- 

jmo Rąrtijbs? Partija gina >vi- 
prieš

Da- 
jišai

I

ti k tai visaie
- .. Partija būtųvj

propagandos policijoj. Jie!gera tiems šimtams, bet neb&" 
ketinami, kad skleidė ko-!tų gera darbininkų inasėmilagentu, 
munistu literatūrą ir orga-iTfti būtų grynas menšėvizmai|Dulkis 

'Prūseika, darydamas tokį pri;
!metimą, pasisako, kad janįįsus ti 

’ • j Partijos taktika senai negera J ĮPartij
Ar ne nuostabus dalykas, [plaukia išvada,; kad reikėjoįbar jau paaiškėjo, kodėl 

Komunistinis judėjimas l pasilikti ‘palšesne, menševikiš-Hai darė.
persisunkia ir į policijos ei-'.ka, kad palaikyti tą “gerąjį“ 

'svietą. '
Veikiausia tas Prūseikos' 

, , , . !manymas, kad Partijos linija?;
s pajėga aarbi-,ngra gGra jr privedė prie ga-

i jnizavo kitus policistuš į re-i 
Tame Tarptautiniame Teatre .voliucines kuopeles.

visų pirma bus vaidinama “už
draustieji veikalai,” tai yra tie, 
kurie nebuvo leidžiama kapi
talistinėse šalyse statyti sceno-;
je; mat, buržujinei cenzūrai peš; o policija juk buvo ir 
jie pasirodė perkairūs, perdrą- j abelnai tebėra pirmučiausia 
sus, perdaug revoliuciniai.

Didžiausias Garsas
Didžiausias bet kada girdė

tas garsas tai buvo 1883 m. 
rugpjūčio 27 d., kada išsiver
žė ugniakalnis (vulkanas) Pik 
Perbuataii, ant Krakatua sa
los. Per tą išsiveržimą žuvo

tuos, kurie kovoja 
ją. Tai jo dalykas.

(Bus daugiau/

jburžuazijo
Ininkvs užpulti arba buržujų į Jutino jo persiskyrimo su Par- 

♦ 1 *1 • 1 • -W- 1 • • * W ,reikalus apginti. , ,tija. Ir ve kaip įdomu žmo-.
Kad komunistai darbuo- i Liaus nudardėjimas. Prūseika

- - - ■ ■ - ■ . nei vieno žodžio dar netarė
> pries opoziciją, kuri gana pa-

.. . . v. ;.. ’ leido visokių paskalų prieš
jasi tarp kareivių, tai., jau
visiems žinoma. Bet dauge-
liiii amerikiečių, bus naujie- Partiją'ii“jo's LieTuvU Centro

4— 1. -------- —— >. j---- ---------------
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Rado Negyvą Moteriškę
WESTBURY, L. L— Geg.. 

29 d. Čionai rasta ant kelio 
negyva moteriškė. Ištyrus. 
paaiškėjo, jog tai Beatrice 
Phillips, 30 metų , amžiaus, 
'gyvenusi po numeriu 1,96.1 
'Ford St., Brooklyn©.

tikekb.es


addresses so that we can mail • 
you a petition to be signed by 
as many people as you can 
tell about this outrage tor-

• .Petition To The Governor of ‘ 
C-l c \ 1 h. } į, t

I Alabama For the Unconditio- 
we’ye got to free these child- nal Freedom of These Nine.

I MUD WBISIJ.........  -..........- . ...... Tallin

Puslapis Trečia*
„ ■ , ■ t I ĮIĮI .■ Jfįį

O

Pirmadien., Birželio 1, ,1931

ŽINIOS Iš KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

privalo panaudoti net išvažia
vimus ir kitus ant tyro oro su
ėjimus.

L K. P. Veikimas

tu jie tuojaus pasirodo kaipo 
atviri visos suvienytos buržua
zijos talkininkai.”

“Mūsų oportunistai,” sako 
toliaus rezoliucija,” pasirodė 
atvirai ir paskelbė kovą Komu
nistų Partijai kaip tik šiuo di
džiojo krizio metu. Paaštrėjo 
klasių kova, kaipo sėkmė eko
nominio krizio visam kapitalisti
niam pasaulyje, reikia eiti prie
šakyje darbininkų klasės au-

rratMT J» 1MPM «wav»wi

jaunuolius, tai 
pasibjaurėjimą 
negrai manys, 

jaunuolių mirti

vos 
yra 
bet

Mes aplaikėnie pluoštą lape- 
iš Lietuvos, išleistų Lietu- 
Komunistų Partijos. Jie 
ne tiktai lietuvių kalboje, 

ir lenkų. Nepaisant kruvi
nojo fašistų teroro, Lietuvos K. 
P. veikia, leidžia lapelius ir or
ganizuoja darbininkus klasių 
kovai. Kaip kitur, taip' ir Lie-

The Spartakiad j
Across” the great Atlantic 

Ocean in the country called 
Germany the workers’ sport or
ganization is feverishly prepa
ring the setting for the Spar- 
takiad, the' International wor- 

gančių mūšių su išnaudotojais, ’Kers» athletic meet which will 
reikia pasiaukoti, kartais pas- take place in Berlin on July 4

They’re!Still in Jail! '■
The nind young negro boys 

are still sitting in a jaib in 
Scottsboro. Innocent 1 of all 
crime,—discriminated 
because their skins are blacli Here’s aa Anagram for Yoh

J — . . ../...I

Six words, the first let-lren! Send in you* 1,amcs and Boys!Atremkime Puolimą ant 
Negrą

Viešpataujančios klasės pasi
kėsinimas sudeginti elektros 
kedėje devynis negrus jaunuo
lius yra daromas tikslu nusta
tyti negrus darbininkus prieš 
baltuosius darbininkus. Viešpa
taujanti klasė žino, kad jeigu 
ji užmuš tuos 
sukels baisų 
tarpe negrų ir 
kad už nekaltų
yra kalti visi balti žmonės.

Mūsų uždaviniai išgelbėti 
tuos jaunuolius, parodyti T’ 
džiausio kovingumo už jų išgel
bėjimą. Parodyti negrams dar
bininkams, kad balti darbinin
kai gina taip lygiai save, kaip i 
ir negrus darbininkus. Nes 
mūsų visų yra vieni ir tie pa
tys reikalai.

tatyti savo asmenį Į pavojų. Ir 
štai smulkiosios buržuazijos ir 
darbo aristokratijos elementai 
pradeda priešintis kovoms, nori 
padaryti taiką su buržuazija ir 
taip toliau.”

Konferencijos užgyrė Centro 
Biuro padarytus žingsnius pra-

į tuvoje reakcija negali sulaikyti į ves^ Partijos kovos liniją prieš i 
dH ...... . ' '.................. ....i revoliucinį darbininkų judėji

mą, nes gyvenimas verčia dar-į j 
bininkus kovoti už'pagerinimą |1 
savo būvio.

Bedarbė Didėja
Ne tik Jungtinėse Valstijose, 

bet. visamę kapitalistiniame pa
saulyje ekpnominis krizis auga, 
bedarbių skaičius didėja. Var
gas ir skurdas darbininkų tar
pe plečiasi ir vis baisiau žiūri 
į akis.

Komunistų ir visų sąmoningų 
darbininkų kova prieš bedarbės 

^gimdytoją, kapitalistinę tvarką, 
turi būti plečiama ir gilinama. 
Organizavimas bedarbių kuopų, 
tvirtinimas kovos už bedarbių 
apdraudą, rinkimas žinių apie 
vargingą bedarbių darbininkų 
gyvenimą, kova už apgynimą 
nuo išmetimo bedarbių šeimynų 
iš mamų, del nepajėgimo užsi
mokėti randos, ir daugelis kitų 
kovų yra kasdieninis mūsų dar
bas.

Kova Prieš Oportunizmą
Priimtos ^zoliucijos Lietuvių

Komunistų onferencijų sako:
“Oportuiįistai atstovauja

smulkiaburžūazi

I dešiniuosius ir oportunistus. 
LKP. ir vadovaujanti draugai 

i iš Sovietų Sąjungos parėmė 
■ mus, užgyrė ir viso pasaulio 
i proletariato vadas, Komunistų 
Internacionalas, tas kovas.

ims buvo Įsakyta 
bet jie atsisakė, ir

orga-

Oportunis 
pąsiduoti 
antipartijiniai elementai 
nizuoja savo judėjimą kovai 

______prieš Komunistų Partiją. Visų 
idealogiją j sąmoningų darbininkų ir dar- 

atremtįmūsų judėjime, kuri yra prie-1 bininkių yra pareiga 
šinga darbininkų klasės intere- juos ir išgelbėti iš jų žabangų 
sams. Į suklaidintus darbininkus klasių

“Oportunistų vyriausias ram- Kovai, 
stis yra smulkioji buržuazija, 
prisišliejusi prie mūsų revoliu 
cinių darbininkų judėjimo, 
buržuazėjanti darbininkai. ’

Tie gaivalai, apsimaskavę 
įvairiais lojališkumo 
obalsiais, suklaidino 
darbininkų dalį ir 
melais .stengiasi juos 
iš revoliucinių darbininkų eilių 
ir nuvesti į socialfašistų logerį.

Leninas mokino, kad “opor
tunistai ramiu laiku veda savo 
buržuazinį darbą apsidengę, 
rasdami prieglaudą viduje •dar
bininkų partijų, gi krizio me-

» Nieko Nedavė Bedarbiams

nemažą 
visokiais 
ištraukti

“Daily Worker” ir “Vilnis”
Partija atsikreipia į visus 

darbininkus aukų del “Daily ( 
Workerio.” Tam t . tikslui yra. 
išleista speciali kuponai. Visų | 
darbininkų pareiga remti “D. 
W.”

“Vilnis,” mūsų vakaru drau- 
gų dienraštis, yra blogoje padė
tyje. Jos išlaikymas yra užda
vinys vįsų sąmoningų proleta
rų, visų kovingų darbininkų ir 
darbininkių. Reikia paremti, 
aukomis ir surengti parengimų 
parėmimui komunistinės spau
dos.

Platinimas Lapelių
Partijos Centro Komitetas: 

kas savaitė išleidžia bėgamai
siais klausimais šimtus tūkstan
čių lapelių, 
darbininkų, 
komunistų,
juos kuopasekmingiausiai. 
lapelius mes pasieksime pla
čiausias darbininkų ir darbi
ninkių minias.

Visų sąmoningų. 
o pirmoje eilėje1 

užduotis, platinti
Per

Nauja Brošiūraitė
Išleista nauja brošiūraitė 

Karas Prieš Sovietų Sąjungą.” 
Ji yra anglų kalboje. Brošiu- 
raitė dėsto imperialistų prisi
rengimą karan užpuolimui ant 
Sovietų 
tiktai 2 
skleisti 
pijų, 
skleisti 
pirmos dienos rugpjūčio—Anti
karinės demonstracijų dienos.

Sąjungos. Jos kaina 
centai. Ją reikia pa- 

šimtais tūkstančių ko- 
Ypatingai ją reikia 
su prisirengimu prie

Savitarpinis Lavinimasis
Reikia geriau pastatyti savi

tarpinį klasinį lavinimąsi ne 
tiktai Partijos narių, bet ir 
simpatikų. Reikia būtinai pa
kelti ant augštesnio laipsnio te
orinį prasilavinimą kiekvieno 
kovingo darbininko.

Nepaisant vasaros, atliekamą 
laiką reikia sunaudoti darbinin
kų reikalų svarstymui ir skai
tymui knygų ir šiaip pamatinių 
raštų. Atsakomybė gula ant 
kolonijų vadovaujančių draugų. 
Jie turi surasti būdus sutrauki
mui į savitarpinio lavinimosi 
ratelius darbininkų. Jie tam

Just a short one to start off 
with, f 
ters of which, when arranged 
in the correct order, will spell 
the name of a man who is now 
doing more than most anyone 
else to help build up Sočia, 
lism in the United SocialisJ 
Soviet Republics—Russia. Ik
addition to solving this ana
gram, we want you to try and 
write a short essay on this 
man, who he is, what he does, 
how he is lied about in your 
school, in the capitalist news
papers,—what are the condi- 

jtions in the country in which 
he is now. working.

The best essay will be prin- 
soccer, įecĮ . rjght here in these co- 

lumns! This is something' 
can w01'th writing for. You havei 

not remember them all in one a chance to educate all the 
breath.
special events for < 
participate in. There are big 
singing .societies from working 
class organizations who will

to 12. They are preparing huge 
fields and stadiums in which 
thousands and thousand 
workers’will participate 
ry imaginable kind of 
There will be running, 

;, hurdling, javelin 
discus throw, relay racing, mo
tor cycling, bycicling, rowing, > 
canoeing and many, many oth
er kinds of races. Thon there 
will be team games in 
handball, etc. In fact, so many 
kiMds of sports that one

of 
in eve- 
sports, 
jump

throw,

There will be niany^į^ep Loys and girls who read 
children to ]this Corner, about something 

which concerns all workers’ 
children. Certainly, its much! 
better than to write a silly i

help entertain the athletes and composition for school. Come parts into a picture?
spectators, there will be many 
bands Who will play working
class marches and help to 
make this successful. Yes, the 
German workers have a big 
job to prepare places for 100,- 
000 athletes to sleep in. That- 
is how many athletes are ex
pected—from 
land, Sweden, 
Czecho-Slovakia,

on, let’s hear from you. 
How much do you 
Be a contributor!

know,?

The

HARRISBURG, Pa.—Ge-1 Uruguay, Canada
gūžės 28 cl. valstijos legisla- 
tūra užbaigė sesijas ir po
nai išvažinėjo į vakacijas. 
Prieš pat išsikirstant, ponai 
paskyrė $153,000,000 valsti
jos valdžios išlaidoms, bet 
nė dolerio nepaskyrė šim
tam tūkstančių bedarbių.

France, Eng-
Switzerland,

Argentina, į 
and the Uni-!

symthe 
revol utio- 
over the

The

Paster Puzzle I you a,ld then s«nd “ “
| the Pioneer Corner, P. O. Box 

Can you put these cut-out! 28, Station D, New York, N.Y., 
’ See if i and you’ll get a prize.

Anagram
*

first word is part of 
bol of the workers’ 
nary movement all 
world.

second word is an agricultural Į į 
implement which has just be- j i 
gun to make its appearance in ;; 
Soviet Russia and which is i 
being used to run all the col-H 
lectivized farms there. Į i

..... .. ............. ... .........„........     į 
often by the shoemakers to Į 
punch holes;

fourth word is a human being j Į 
belonging to the oppressed and j. 
enslaved masses of the world, 
—the working classes, 

fifth word is an ore, and 
a household implement, 

sixth word is what is never 
sed thru a camel's' eye.

, , i iccuvrzea larms mere. j >
SBC What we |rphe third word is an instrument used Į

S. The Labor Sports 
of course, as a result 
Spartakiad Elimination 
held on Nat’I. Youth

The

The

delegation. lThe
Junior Sec-|

The Kay-

also

pas-

Hiking
Its time to go hiking!

ichildren who must live in the
You

ted States.
And now let us 

are preparing to do here in 
the U. 
Union, 
of the 
meets
Day, May 30-31st, has already 
decided on a 
Meanwhile, the 

įtion is not sleeping. 
]tee Athletic Club of Brooklyn,
i N.Y. in which there are 90 

x * j . f • I kHlHI-U <511 VV11V IDUUU 11W aixJunior members, is sending, . , , ... „i ,, . ’ x. , . b smoky crowded cities, should.then- young- athletes. y get together in groups' 
.This Junior is now busily trai-|with your friends and hike out( 

! country. You can;
I make it a good lesson in cam-i 
ping. The best thing to do is I 

I to divide up into groups and i' 
: march along, singing all the I 
Pioneer songs you know. When 
you get to a good spot, each 
group should do some special 
thing, — viz—one to get the 
wood, another to make the fi
re, a third to help get ready 
for lunch, a fourth to bring the 
water, etc.

After lunch, sit around a 
while, tell stories, play games, 
try to find an ant hill and 

i watch the ants build their so- 
Įciety, talk to each other.

are not only sending a dele
gation to Germany,but we are 
at the same time building a 
larger and more powerful! 

i workers’ sport movement i„.
the United States as well as • 
every other country. We want Į 
to build ą huge organization 
which will win over the young

ning for the runs which will'. , 
take place in Germany. We :4_ ' 
wish him lot’s of luck in com
peting with the workers’ chil
dren of the other countries.! 
That is not all. The Van
guard Community Center of1 
the Bronx, N.Y. is working i 
hard to raise money for the! 
sending of a Junior athlete 
from one of their clubs. They 
are holding an elimination] 
meet and jumping in the meet.; 
Who wouldn’t want to run fast: 
to get a chance to see a huge! 
athletic meet of worker athle-! 
tes in Germany!

Through this important cam 
paign of the Spartakiad we!

One boy is a spy. Give him 
lone hundred beans and thirty 

U j buttohs. . . as well as a ten 
]minute start. He runs ahead, 
| dropping a bean every few 
I feet, and a button every twen- 
ity yards; then he hides. After 

workers and children from the 1^} minutes the^others start 
sport organizations of the bos
ses where they are being

out after him. When you find 
a bean you got one point; a 

taught "to fight 'the* worked button gives you two points- 
We want to build an organiza- If you find a spy you ten 
tion of sportsmen, young wor- p01nts- If after ten minutes’ 
kers, and children, to be bet- iyou cannot ,f,nd h.im’ the spy 
ter able to fight our enemies, i ?et,s, ten p01nts- A pnze goes 
the bosses.

For the Success of 
Spartakiad!

to the winner.
the

i Unemployment
I
As I was passing an old pine

: Sammie Squirrel made a speech tq 
’ me.
I’m j

I word,

The New Issue of The 
Pioneer is Out!

tree,

j„ And this month our magazi
ne more than comes up to’ our 
expectations. You really cam- 
not afford to miss it. Every-

not quite sure of each single I^ing that s happening to the 
Pioneers everywhere, stories, 

But here is the sense of what I j even American History retold 
; in pictures,—all this the ma
gazine includes. Fill out the 
sub blank below and we will 
send you the New Pioneer.

heard:
“We play at our work,' not work 

at our play,
And store up food for a holiday.
And whenever it comes we are un

employed,
There’s an unowned surplus to be 

enjoyed.
“For each one gathers what each 

one can,
And eats what he needs, the per

fect plan.
There’s no squirrel slave, and no 

squirrel boss,
So nobody’s gain is somebody’s loss.”
But squirrels are different from 

man and thus.
They live on nuts; nuts live on us.

Pioneers everywhere, stories,

Sub Blank
New PioneerThe

Box 28, Station D,
New York City, N.Y.

) 
Dear Comrades:

Enclosed please find 50 cents, and 
please send me the Pioneer magazine 
for one year. 
Name 
Address 
City — State

I 
i

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

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

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

Dasžghnsia Atsidefed ant stetinoshpišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jus negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

396 Broadway, •' Brooklyn, N. Y.
Phone, Stagg 2-8342

J A D 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĖ
STOJĘ VIETOJE

THE COLLECTED WORKS OF

A NEW EDITION
AT ONE-HALF PRICE'

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50
NOW $9.25

i
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten .Eyck Street Brooklyn, N. Y

Į
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Pirmadien

SKAITYKITE!

PRALOTAS OLŠAUSKAS

Kaina 25 centai

iSxaili

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Galeckiene.
(127-128)

■ir vis -dar nedirbo fabrike

Reikėjo susimąstyti. Ji privalėjo

j pikniką, kas tik gyvas.
Sekantis Aušros - Draugijos 

susirinkimas įvyks birželio 11 
d., L. L. Svet., 269-73 Second 
St.; pradžia 8-tą vai. vakaro.

Aušros Draugijos Koresp.

Geo. Urbonas,
A.P.L.A. I Apskr. Organi

kios didęlės bedarbės metu la
bai daug darbininkų yra areš
tuota. Bosai, matydami, kad 
darbininkai pradeda organi
zuotis, pradeda griežtesnę ko
vą vesti prieš išnaudotojus, to
dėl jie ir puola darbininkus vi
su frontu. Grūda į kalėjimus, 

>. Patersd- 
yas pranešė, kad praeitą mėn. ne bosai padarė suokalbį prieš

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

• Karolį ir Joną uždarė į kalėjimą.
i' Paukštelei tuo laiku suėjo kaip tik pilni 
aštuoniolika metų._ Pirmą kartą gyvenime 
ji buvo giliai sukrėsta. Ir perstojo daina
vusi. ' ' ’ - -. - .
sužinoti, už ką jos broliai, lyg prasikaltę 
liai, pasodinti į kallėjimą.

Ji sėdosi už brolių knygų, 
laisvą minutę ji prasėdėdavo, 
antakius, įsigilinusi į .storus 
teisėjas, rimtai studijodamas

kiekvieno darbininko 
privalumas stot į T.D.A. ir 
remti jį visais galimais būdais.

Pikniko komisija pranešė, 
4<ad piknikas įvyks nedėlioj, 
birželio 7 d., Vaičionių darže, 
Meadow Grove, ant Divisoni 
Ave., Cranford, N. J. Girdė
jau, ka^ komisija pasamdė 
busą, kuris nuveš į pikniką ir 
parveš. Busas išeis nuo L. L. 
Svetainės, 269 Second Street, 
Elizabeth, N. J., 2-rą vai. po 
pietų.

Dragės ir draugai, jeigu no
gime, kad mūsų piknikas bū
tų sėkmingas, būtinai turime 
visi dalyvauti. Įžanga tik 25c 
ypatai. Busas nuveš iš vietos 
iki vietai ir tik už tiek, kiek

Visi

lai pirmutine knyga lietuvių kalboje žinom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj aukštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šiojė knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—Žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

A.P.L.A. Kuopų ir Delega 
tų žiniai

Giedančia paukštele praminė jauną links
mą mergaitę. Ji gyveno ne pačiame dar
bininkų kvartale, o prie kelio, einančio iš 
kaimo į fabriką. Namas stovėjo ten vie
nas, stovėjo jis nuo senai, dar nuo fabriko 
įsikūrimo pradžios. Bedarbiai, amatinin
kai, fabriko darbininkai ar šiaipjau žmo
nės—praeidami pro to namo šalį, asustoda- 
vo ir pasiklausydavo. Giedanti paukštelė 
vaikštinėjo po žemus kambarėlius ir dai
navo savo dainas—-tai linksmas, tai senti- 
mentališkas, tai žvalias, tai niūrias. Be
darbiai amatininkai užmiršdavo tada mi
nutei persekiojantį alkį, o chemijos fabri
ko darbininkams rodėsi, kad jų gyslose 
Stingo užnuodytas kraujas, kad aušo jų iš
varginti kūnai. Kiti praeiviai stebėjosi pa
prastai—stebėjosi, kad tokiuose laikuose 
dar galima buvo dainuot. Jų manymu, da
bar galima buvo tiktai kentėt, tylėt ir gal
vot apie mirtį.

Giedanti paukštelė apie nieką nežinojo. 
Ji be rūpesčių dainavo nuo ryto ligi vaka
ro, stengdamosi laikyt namelį, kur gyveno 
broliai ir tėvas, tvarkoje—kiek leido var
gas. .

Taip’ vargas! Apie jį dainuojanti paukš
telė šiek tiek sužinojo. Pažino, kad su 
vargu šposai buvo blogi. Bet argi vertėjo 
del to nusiminti ir pakarti galvą? Ne, juk 
gyvenimas pasiliktų dar liūdnesnis. Rei
kėjo laikytis stipriai—tiktai taip galima 
buvo nukariaut vargą.

Mergaitės tėvas ir broliai priklausė fab
riko proletariatui. Ji buvo pati jaunoji ir 
gimdama pasirūpino* būti paskutinė. Mo
tina po jos gimdymo pradėjo nykti ir po 
septynerių nykimo metų mirė. Tada rei
kėjo Jonui daugiau panašiam į mergaitę, 
kaip į berniuką, pasidaryti šeimininke. Jis 
bešeimininkaudamas pamažu išmokė dai
nuojančią paukštelę, kaip reikia elgtis su 
proletarų uždirbtais skatikais. Paukštelė 
greitai pastebėjo, kaip karštai Jonas nori 
išsilaisvinti iš savo moteriškų pareigų. Se
sutėje jis matė savo išgelbėtoją.

Laikas buvo pagaliau likti vyru. O tai, 
ko gero, visą gyvenimą gali pasilikt boba.

Praėjo vis dėlto nemaža laiko, iki paukš-, 
telė sugebėjo paimt į savo rankas visas šei- i 
mininkės pareigas. Jonui buvo tada jau 
,17-ka metų
Bet kai tiktai jis pakliuvo čia, momenta
liai apsiprato su darbu ir pasidarė visiškai 
panašus į savo brolius—liko toks pat tik
ras fabriko proletaras. Vyresnis brolis 
Karolis stebėjosi, kaip greit Jonas liko ge
ras partijos draugas. Ir buvo kuo stebėtis, 
nes Jonas per visą savo šeimininkavimą 
namuose, nė kartą neužsiminė apie politi
ką. Tiktai storos Karalio knygos jį išmo
kė politikos. Virtuvėje pasidarė teoretiku, 
0 fabrike perėjo į praktiką.

O paukštelė?...
Dabar ji buvo visagalė šeimininkė. Mo

kykla buvo užpakaly, o pryšaky—visas gy
venimas. Ji jautėsi kaip pasveikstantis li
gonis, kuris įsitikina, kad galės vėl vaikš
čiot be lazdų, laisvai ir savarankiškai. Ji 
persipildė džiaugsmu, verčiančiu kaip nors 
atverti savo sielą. Ir ji sutiko dainuot. 
Daug, daug dainelių pynėsi jos širdyje ir 
ji dainavo jas ištisas dienas. Kaip links
mai ir lengvai darbas, tirpo jos ronkose! 
Taip i getą buvo dainuot... ir jausti, kad 
širdis pilna žvalumo ir jėgų.

Prasidėjo didelis streikas. Vyresnis bro
lis Karolis papuolė. Būklė buvo aštri. Po
licija siautė, ir areštai sekė vienas po kito. 
Be to, nekartą prieita prie rimtų susidūri
mų, per kuriuos Jonas gavo stiprų smūgį 
į kulšį ir turėjo gult į ligoninę. Karolį per
vedė j arešto namus ir po mėnesio prasidė
jo teišmas prieš jį, Joną, ir eilę kitų drau-

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

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas, vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliueioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 

‘gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kita;, versdamos carizmo reakcijos .tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00

• . Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH, N. J

S. Mickus, 278 Second St.
V. Don a ven. 182 First St.

B. Figens. 221 Second St.
Ir uas Singeri.

A. P. L. A. 23 dvimetinis 
seimas prasidės 14-tą dieną 
birželio, 10-tą valandą ryte, 
sulig nauju laiku, APLA. 2-ros 
kuopos svetainėj, 24 Locust 
St., McKees Rocks, Pa.

Kad šiame seime dalyvaus 
daug delegatų iš tolimesnių 
kolonijų, tai jau yra žinoma. 
Bet kad dauguma kuopų yra 
finansiniai nelabai stiprios, tai 
jos negalės savo delegatų lė
šas pilnai padengti.. Reikės 
draugam delegatams šiek tiek 
pasiaukoti. O šios organiza
cijos seimus veik visuomet su
darydavo sunkaus darbo dele
gatai, tai jie negali daug pa
siaukoti, nes jų gyvenimo rei
kalai gana suvaržyti finansi
niai.

Kad pagelbėti draugams 
delegatams su nakvynėmis, tai 
A.P.L.A. I Apskričio Komite
tas atsišaukia į McKees Rocks 
ir apielinkės gerus draugus 
lietuvius, kad kas turite vie
tos nakvynėms vienam ar 
dviem draugam delegatams, 
praneškite d. Valeikai, 24 Loc
ust St., McKees Rocks, Pa.

Pasitikimui delegatų A.P.L. 
A. I Apskritys rengia koncer
tą su prakalbom, koncertas 
įvyks nedėlioj, 14 d. birželio, 
7:30 vai. vakaro. Parengi
mas bus toj pačioj svetainėj, 
kur įvyksta seimas. Koncer
te dalyvaus gabiausios jėgos 
Dailės .Ratelio, vadovystėje 
draugės Česniūtės.

Visi žinome, kad Dailūs Ra
telis gerai progresuoja, tai ne
reikia abejoti, kad jisai gerai 
pasirodys šiame parengime. 
Be to, bus gerų kalbėtojų iš 
įvairių miestų. Tad mes kvie
čiame visus skaitlingai atsilan-

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svąrbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
' Paraše V. Kapsukas

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

(LIETUV1Ų MACOCHAS)

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

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

Hans Lorber. Vertė J. J

Dainuojanti Paukštelė

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA t •

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

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

nes tai yra kapitalistinės siste- Todėl 
mos dalis.

I Aušros Draugijos pusmeti- Tarp. Darb. Apsig. atstovas 
Uis susirinkimas įvyko gegužės pranešė, kad. T.D.A. veikia, 
14 d. Narių susirinkime daly- darbo turi pilnas rankas. To- 
vavo nemažai, mes šiam susi
rinkime buvo renkama nauja 
valdyba. Bet valdyba buvo 
užtvirtinta tą pati, išskiriant 
maršalką. Maršalkai, d. Ki- 
ceinai, atsisakius, likosi išrink
tas d. J. Juotkojis. Vėliau se
ki įvairių komisijų raportai.
< L. L. Namo Bendrovės atsto-i deportuoja ir žudo 
yas pranešė, kad praeitą mėn. '-----1 ______ £ ^--v
liko pelno vip $200.00. Ben-^-kis veiklius darbininkus, Al- 
dtovė savo darbininkam nukir-1 abamos valstijoj taip pat pa
to algas po $5.00 į savaitę. | darytas bjaurus suokalbis 
Mat, viso pasaulio kapitalis- i prieš 9 negrus jaunuolius. Jie 
Si kapojo darbininkam algas,'jau nuteisti mirtin. T.D.A. vė
tai ir ši bendrovė neatsilieka, da visų politinių }wdinių bylas, fėras lėšuoja nuvažiuoti

Kiekvieną 
suraukusi

tomus, lyg 
teisiamojo

' bylą." Ji perskaitydavo knygą po knygos. 
’ Jos "tiek ją viliojo, kad ji nekartą paskubo

mis turėjo bėgt pabaigti pamirštą nąmų 
ruošos darbą. Visą, ką ji skaitė, buvo jai

: taip nauja! Juk mokykloj apie tokius rei
kalus niekas nekalbėjo nė žodžio. Ar tai 
ne pykinimas! Kas buvo parašyta čia, ši
tose knygose, juk buvo baisi tiesa. Šita 
tiesa visiems stovėjo prieš akis ir kalbėjo: 
“Tu kenti visada! Tu nuolat badauji, kiek 
tu bedirbtum! Tave ponai apgaudinėja ir 
engia, kaip tu bebūtum doras ir teisus! 
Tave nuolat eksploatuoja, kaip tu bebūtum

1 protingas ir tikras, kad tavo darbas įkai
nuojamas teisingai! Kaip tu beriesi nosį, 
kaip besipūsi prieš savo brolius ir nevadin
si save ponu, tu nedaugiau kaip padienis. 
Tu visad gyveni bjauriai ir sunkiai, kaip tu 
besistengtum rodytis linksmu ir žvaliu!... 
Šit kodėl tu privalai pabaigti su visu ši
tuo blogu!... Tu privalai jį pažinti! Tu 
privalai pabusti ir numest retežius! Tu 
privalai prisikelti! Tu privalai susivieny
ti su savo draugais ir kartu su jais išeiti—

i kartu su jais pradėt kovą, kartu gaut revo
liucijos laisvės, kartu žengti į šviesią, tei
singą ateitį! Tu privalai!

Paukštelė'vis rimtėjo ir rimtėjo.
Broliai atsiųsdavo kai kada iš kalėjimo 

laiškų, bet juose kalbama tik apie niekus. 
Reikėjo mokėti skaityti tarp eilučių, tada 
laiškas kalbėjo apie baisumus, kankinimus, 
apie daug ką. Kalbėjo taip pat ir apie drą
sų pasitikėjimą pergale. Skaitydamas ši
tokius laiškus, tėvas visada jaudindavosi ir 

j negalėdavo tą dieną kaip reikiant valgyt.
Matomai, labai bloga buvo ten, kalėjime, 
kur. ponai sodina maištininkus. Laikas, va
dinas, , visiems likt maištininkais — tada 
žlugs visi kalėjimai.

Mergaitė, kuri nustojo buvusi paukštelė, 
skaitė visas kiauras dienas. Jos smegenys

! pamažu skaidrėjo. Ji jau buvo “politikuo- 
Ijanti.” Ji matė, kad senas pasaulis buvo: 
'nelaisvė, priespauda ir vergija, melai ir 
I klasta, kad jis gedo nuo fizinio ir dvasinio 
alkio, nuo vargo ir skurdo. O ten, tolu
moje, rodėsi naujas pasaulis, pasaulis—so
cializmo, komunizmo, pasaulis, kurį ap
švies šviesios žvaigždės: laisvė, teisingu
mas, brolybė.

O ji, dainuojanti paukštelė, gyveno tame 
sename pasaulyje, kentėjo kartu su kitais 
proletarais alkį ir vargą ir net iki šiol ne
pripažino to ir jo nesisaugo jo. Koks gi ji 
buvo žmogus, ir kas per žmonės visi liku
sieji, kurie kentėdami nusižeminę leidžia 
užnert ant kaklo kilpą?... Ar žmonės jie 
bendrai? Ir ar nori jie likt žmonėmis?

Kartą vasarą dainuojanti paukštelė išė
jo iš namų. Pirmą kart gyvenime ji perė
jo salę, kurioje rinkosi maištininkai. Ji įė
jo ratan įsitikinusių revoliucionierių ir li
ko jų tikra mokinė.

Vienas draugų kalbėjo—kalbėjo apie tat, 
kad piktą reikia ne tiktai pažinti, bet ir iš
naikinti.

Kiekvieno, pareiga—pagelbėt kovoje ir 
reikiant, atsisakius visko, paaukot save.

Pabaigoj visi dainavo “Internacionalą.” 
Dainuojanti paukštė liko lyg stabo ištik

ta.. Kas per daina? Jie, revoliucionieriai, 
dainavę.?... Ji pajuto, kad jai taip norisi 
dainuoti. Bet dabar čia buvo ne ta—kita, j vakar 
kovos daina.} Ji skardžiai pagriebė dainom 
žodžius. Daina liejosi, skambėjo... Galin 
(ras sūkurys, rodėsi; tuojau išjudins pašau 
lį. Liepsnojantis džiaugsmas žėrėjo jo? 
akyse. Dainuojanti paukštele vėl galūjc 
dainuoti!... Ji liko kovojančiu aru ir drą 
šiai pasikėlė augštyn!

CLEVELAND, OHIO
Pirmutinis Lietuvių Darbininkų Su- 

! sivienijimo piknikas bus sekmadienį, 
i7 birželio ’ (June), T. Neuros darže, 
j Brunswick, Ohio. Rengia bendrai vi-, 
įsos trys vietines L.D.S. kuopos. Bus 
gera orkestrą šokiams. Taipgi 
puiki programa. Nauji nariai bus 
priimami už pusę įstojimo. Tai bus 
paskutinė proga įstoti į L.D.S. nu
mažinta kaina. Kviečiame visus at
silankyti. Rengėjai.

• (128-130)
CLEVELAND? OHIO

L.D.S. kuopos susirinkimas bus 
ketvirtadienj, 4 birželio, Lietuvių sve
tainėj, 6835 Superior Ave., 7:30 vai.

re. Visi nariai ateikit, yra daug 
; svarbių reikalų aptarti.
i Sekr. J. žebryS.

(128-J.29)

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

kimas bus antradienį, 2 birželio 
i (June), Straukos svetainėje, 139 
j Steamboat Rd., 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai ateikit laiku ir naujų na
rių atsiveskit. Pasistengkit ir mo
kesčius užsimokėt, nes knyga “Alie
jus” jau gatava ir užsimokėjusieji 
nariai galėsi gauti.

Org. S. Petkiene.
(12G-128)

L.D.S.A. IV Rajono Atydai!
Šiuomi pranešu, kad L.D.S.A. IV' 

Rajono konferencija bus sekmadienį, 
7 birželio (June), J. Zadeikos sve
tainėj, 150 Pihe St., Hanover Pa. 
Prasidės 10-tą vai. ryte. Delegatės 
įasistengkit laiku pribūti, kad ga- 
ėtume anksčiau konferencija už- 
jaigt. Atvažiavę į Wjlkes-Barre, im
kit nuo square Hanover karą ir va
žiuokit iki galui. Paskui turėsit pa
eiti du bloku iki Pilie St.

Sekr. F. Kulvinskajte.
(127-128)

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

mas bus trečiadienį, 3 birželio 
(June), po No. 928 E. Moyamensing 
Avė., 8-tą vai. vakare. Visos drau
ges būkit laikų. Atsiveskit ir nau
jų narių.

Sekr
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Pirma Konvencija International 
Workers Order

Rašo R. Saltzman

■■■ĮP
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j International Workers Order 
(tarptautinė darbininkų savi
šalpos organizacija) oficialiai 
tapo įsteigta kovo 31 d., 1930, 
bet pirma buvo suorganizuota 
ir pradėjo veikti liepos mėnesį. 
Per pirmuosius tris mėnesius, 
balandį, gegužę ir birželį, tęsė
si darbas organizavimo centrali- nansiniai svarbiu 
nių ir lokalinių aparatų ir egza- del darbininkų judėjimo, 
minavimas tūkstančių narių, i pos surinko arti $7,000 del suk- 
Reikėjo atlikti visokius įstaty-j niasiuvių streiko. Arti $5000 
miškus reikalavimus, taip kad; del centralinio organo Komu- 
pradžioj birželio nacionalė raš-'nistų Partijos, “Daily Wor- 
tinė pirmu kartu jau buvo pa-1 ker,” arti $25,000 del žydui ko- 
sirengus išsiuntinėti bilas kuo-' munistinio dienraščio “Frei- 
poms, o liepos pirmą pradėjome 
veikti ir išmokėti ligos pašalpas 
ir pomirtines.

Tokiuo būdu laike konvenci- 
mūsų ta organizacija bus 
11 mėnesių amžiaus. Ką 
atsiekėme per tuos vienuo- 
mėnesizį?

pakankamai nedalyvavome tose 
kovose, kad galėjome įtraukti 
daugiau narių, suorganizuoti 
daugiau kp. Bet abelnai imant, 
International 
ėmė aktyvišką 
kovoje.

I. W. Order

Workers Order 
dalyvumą klasių

patapo taipgi fi- 
instrumentu 

Kuo-

bios rolės klasių kovoje šioj ša
lyj-

Pirmutinė Interhational Wor
kers Order Konvencija atsišau
kė del amalgamacijos fraterna- 
lių organizacijų, ir čia mes 
taipgi parodėme, jog obalsių 
neužtenka. Mes vedėme inten- 
syvę propagandą, patiekėme 
problemą kitoms fraternalėms 
organizacijoms, ir todėl mes da
bar galime raportuoti šioj kon
vencijoj, jog vengrų savišelpos 
organizacija savo konvencijoj 
vienbalsiai nutarė priimti mūsų 
rekomendaciją del amalgamaci
jos su International Workers 
Order, ši amalgamacijos pro
blema dabar stovi prieš Slavų 
Darbininkų Draugiją ir Rusų 
Pašalpinę Draugiją. Abi orga
nizacijos turės savo konvencijas 
rugsėjo mėnesį, ir beveik užtik
rinta, kad jos priims mūsų re
komendaciją už amalgamaciją

Antras atsakė, kad neturi 
laiko, nes lanko naktinius 
“kursus. . .”

Tai taip dalyką ir “išrišo.” 
Bet korespondencijų visgi nė
ra. Reikalinga dar geresnis 
to klausimo išrišimas, kad at
sirastų korespondentai. •

Šikšnosparnis. Kanados 
redakciją,

a rinkimus iš višų atžvilgiųI • D* I * ’ * L rinkimus is visų atžvilgių;Laisvi Kinkiniai, bet bet neturi būt pakenčiama
jokia revoliucinė propagan
da, vis tiek kas ją beskleis- 

ril?itu.” 
BU- I

nisteris’ Hanangiu išleido! Rinkimai, vadinasi, “lais- 
sekamą patvarkymą: i vi,” bet tik ne darbinin-

“Valdžia užtikrina laisvus 1 kams.

ne Darbininkam
Artinantis Rumuni j o j 

kiniams, “teisingumo”

heit,” kuris patapo Internatio
nal Workers Order organu ne ir sekamoj konvencijoj mes tu- 
tik del to, kad pirmoji konven-1 rėsime suvienytą fraternalę kla- 
cija jį užgyrė, bet del to, kad Į sinę organizaciją, kuri susidės 
jis buvo svarbiausiu faktorium i ne tik iš tų keturių skyrių, bet
laike budavojimo International 
Workers Order. Kuopos taipgi 
dalyvavo kampanijose I.L.D., 
W.I.R., Icor ir kitų svarbių or
ganizacijų, kurios tarnauja dar
bininkų klasei.

International Workers Order 
atvyksta į konvenciją su 80 vai
kų mokyklų, kuriose del 6000 
vaikų įteikiama darbininkų 
klasės revoliucinė apšvieta. Mes

jos 
tik 
mes 
Liką

Į tą trumpą laiką mes suor
ganizavome 225 kuopas 31 vals
tijoj ir 80 miestų; narių skai
čius viso siekia arti 12,000.

Tai yra milžiniškas atsieki
mas. Neturime pamiršti, kad 
International Workers Order 
tapo suorganizuota laike dide
lės bedarbės, metais ekonomi-! neimame kredito už išbudavo- 
nio krizio, kokio' dar nebuvo! jimą mokyklų judėjimo. Tos 
Jungtinių Valstijų istorijoj, mokyklos gyvavo pirma po var- 
Sunki ekonominė padėtis dauge- i du Nepartijinės Darbininkų 
lyj atsitikimų sulaikė tūkstan- i Vaikų Mokyklos, bet nebūtų 

'Čius darbininkų nuo prisidėji
mo prie I. W. Order delei to, 
kad jie neturėjo dolerio, kurio 
reikėjo užsimokėti už daktaro 
egzaminą.

Iki kokio laipsnio depresija 
palietė darbininkus galima ma
tyti iš to fakto, kad su virš 1000 
narių mūsų organizacijos leido
si išsimesti iš narystės, nes jie 
negalėjo užsimokėti savo mo
kesčių, o organizacija dar ne- ‘ mūsų darbe, nepaisant jo trū- 
galėjo suorganizuoti tokio apa- j kūmų. Turi būt surastas bū- 
rato kuopose, kad kuopos galėtų : das arčiau sujungti mūsų ofi- 
paskolinti tiems nariams pini
gų užsimokėjimui mokesčių.

Nekurios priežastys ir klai
das, kurias Pildomoji Taryba 
nurodys konvencijoj, yra prie- 

4- žastys, kodėl organizacija nega
lėjo pasiekti 15,000 narių savo 
pirmais gyvavimo metais. Tas 
nieku būdu nesumažina svarbą 
mūsų atlikto darbo ir mūsų pir
mųjų pasisekimų.

Pirmaisiais metais mes suor
ganizavome medikalius • depart
ments New Yorke ir Chicagoj, 
kurie patapo svarbiais medika- 
liais centrais del mūsų narių. 
Paskiausiu laiku taipgi suorga
nizavome dentisterijos depart- 
mentą New Yorke, čia, mes 
taipgi turime specialistų depart- 
mentą.

International Workers Order 
pamatas yra fraternalis. Ta 
organizacija veikia kaipo savi- 

< tarpinio susišelpimo, organizaci
ja, ko Amerikos darbininkų kle- 
sai labai reikia. Tačiaus ji ne
užsiima vien tik fraternaliais 
darbais. Ji bandė patapti, o 
dabar jau yra svarbi dalis revo
liucinio darbininkų klasės judė
jimo. šiandien International 
Workers Order lošia svarbią ro
lę darbininkų klasės judėjime.

, Kaip gi ta organizacija į to-

visai tiesa, jeigu sakytume, jog 
mes nepagelbėjome išbudavoti 
tas mokyklas. Veiklieji vadai 
mokyklose taipgi yra veiklieji 
veikėjai I.W.Order organizaci
joj.

Svarbus atsiekimas mūsų kul
tūriniam darbe, tai išleidimas 
mūsų mėnesinio žurnalo “Ki
birkštis”. “Kibirkštis” ištikrų- 
jų patapo svarbiu faktorium

cialį organą su mūsų organiza

Tad, mūs manymu, šiokiu at
veju dalinai užlopintūme virš- 
suminėtą skylę.

Tačiaus, draugai, męs vieni 
torontieČiai to neatliksim be 
“Vilnies” redakcijos sutiki
mo ir kiti] Kanados lietuvių 
kolonijų bei individualių drau
gų pritarimo. Tad mes atsi
šaukiame į visus 
draugus ir “V.”
kad prisidėtumėt prie minimo 
darbo.

Pasisakykit, draugai, ūmai 
ir aiškiai per spaudą, kaip’re
aguosi! į šį mūs sumanymą. 
Jeigu sutiksit, tai tuojaus pra
dėkime dirbti. Sušaukim vie
tinių korespondentų pasitari- 

n e p a s k 1 eidžiama ganėtinai Į mus, pasiskirkim temas rašy- 
klasinės apšvietos bei agitaci-i mur, reikia apkalbėt, kiek kuri 

į lietuvių darbo, mases, kolonija galės išplatinti kopijų 
Toronto korespondenti] to numerio ir kada būtų pato- 

ir savitarpinio lavinimosi bū- giausia jis išleisti, 
relis draugi] numatom reika
lą išleisti specialį kaiiadie- 
čiarns “Vilnies” numerį, kaip 
kad pernai išleidom; tik jau 
šiemet sistematiškiau dirbtu
me, sutvarkytume maž daug 
raštus ant vietos, kad būt 

i trumpesni ir skirtingesni nuo 
arba iš 
kokiu 

rašytume iš 
Kanados lietuvių

ŽINIOS IŠ KANADOS
Kanadiečių Lietuvių Domei!
Kuomet mūsų dienraštis 

“Vilnis” randasi finansiniai 
kritiškoj padėtyj ir dabartinei 
situacijai vis sunkėjant, tai

jos 
Mes,

iš naujų skyrių, kurie bus su-j 
organizuoti bėgyje Internatio- [ 
nal Workers Order budavojimo. L..-,...;,i vieni kilu 

oi.Toii \ įsn musiji ei i "! siskirtume 
tą darbą, mes turime pasakyti, ]<t1r|s 
kad International Workers Or-Į 
der savo pirmų metų gyvavi- Į 
me atsiekė neblogus rezultatus 
ir atsistojo ant tvirtų kojų, i 
Mes ateiname su rekordu dar-1 
bo, kurį neturime mažinti. i 

šių metų darbas parodo 
niums, kad abelnai linija Inter- i Bedarbiai Pradeda Ataii 
national Workers Order darbo 
buvo teisinga. Mes padarėme 
klaidų šian ir ten. Kai kurioj

anksto pa-| 
klausimu i S.

kiekvienos > 
kolonijos. I

Mūs many
mu, būtų patogiausia prieš pat 
pirmą dieną liepos men. Ka
dangi tą dieną yra valdiška ir 
“didele” šventė: visoj Kana
doj yra rengiami piknikai, tad 
būtų lengva išplatinti.

Nuo 20 draugų įgaliota 
komisija:

S. L. ir J. E.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

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 5186

Keystone — Main 1417 .AS

menulį uicni ix vyi xxui mu iuj v i • i >✓ v • ■. •

srityj mes neatlikome tiek, kiek srnagu pranešt laikiascio skai-
norėjome atlikti. Mes dar ne
negalėjome sujungti savo kam
panijų su kampanijomis darbi- b.

Ledas,
633 Queen St. W., 

Toronto, Canada

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

,gatu į valstijos sostinę Lan-1 
■ singą su bedarbių reikalavi-1 

„ . z-, T KT a , r i • mais. Jisai dabar jau stoja už ISAGINAW, M1ch—Laba.,orĮfanizavimą Bedįrbių j 
Tarybų. Tas amerikonas da- j 
bar jau nebijo nei raudonos | 
vėliavos, jisai jau sutiktų su į 

'raudona vėliava, kad tik dar-

praktikuoju savo profesiją.
l’irmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar mano anlrasas:

tytojams, kad ir čia jau be-! 
darbiai pradeda atbusti iš mie
go. Darbininkai dar gal būtų į 

ilgiau badavę ir i

DR. H. MENDLOWITZ
. ; i ciuaoiici veiiHva, iwiu lik ticti-i 

ninku judėjimo, nors mes pada-i" v uauavę /■ nestoję būtų ir turėtų iš ko gyvent.- .v . , . • darban uz savo reikalus, betreme nemažai progreso toj sri-1T, . , ,.. , , I, . T, r , • Komunistu Partija daug gel-tyj. Kuomet mes palyginame .... , L , . . . ... f. . ., 1.1-1 r t bėjo tuos darbininkus išjudint.-atlikta darba su neatliktu dar- T, < • i- „ n 1' *■ Povr nlainnrn nnvn nro’nnrzū.

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-C261

I Tai labai aiškiai parodo, 
kad badas darbininkus verčia 

(kovoti ir ginti savo reikalus.
_ . . . . . . : Tik mos, lietuviai, darbinin-

kad ' U1-e ?.!* PiadčJ° dai buo- f|ar iajjaį apsileidę. Mes
or^-ini-. 1 ^o^nnizuo- f]ar bijopiės išeiti ir kovoti 

zaciia vra kelv linkui masines ^e^ar^llį Taryba ]r Lsrmk- kartu su kitais darbininkais, 
zacija jla Kely linkui masines įa delegatai marsuoti į valsti- meati ta sena na
organizacijas. Tuo laiku, kuo- ios S0StJne su bedarbiu veika- <• ?V • 7 1 1met 'frntermlis iiidniimną vnn jsostinę su ocaai uiu LeiKa proti ir stoti ir ginti savo rei- met tiateinalis judėjimas zen-,iaVimais. Be to, surengta po-.bninn 'žinome kad Mieli 
gia atgal, mes turime prielan-!ra masiniu mitinėm ir nasakv-1 . nome»1 ra masmiU milingų n. pasaKy-.va]st1|Oj jau yra kleistas ista- 

l geros , prakalbos bedar- švinas varžymui ateivių teisių, 
biams. Jiems išdėstyta, kad . j<uomet tą įstatymą pasirašys 
jie neturi badauti, bet reikia; gubernatorius, jis įeis į galią, 
kovoti uz bedarbių apdraudą;rpada reikės ateiviam regist- 
ir kitus reikalavimus. iruotis ir duoti pirštų antspau-

Reikia pažymėti, , kad man das nuimti. O tas daroma del

bu, tai turime pareikšti, jog.pir 
mų metų darbas parodė, 
International Workers

i Partija atsiuntė porą organiza 
i-[torių 
■ itis. A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

ciniu gyvenimu. Tas, be abejo-, kias perspektyvas savo organi- ;ta 
nnc Kiia nflilrtn Vnn vnnni ini 1 r» <-> z»! I r. i . .nės, bus atlikta konvencijoj.

Mes yiažai darbo, 
įtraukime moterų 
ganizaciją. Tiktai 
daryta šian ir ten, 
name į, konvenciją 
rioinis moterų kuopomis, 
neužtenka.
mo darbininkių, moterų į mūsų 
organizaciją yra rimta, ši pra
džia turi pamokinti mus, kaip 
ateiti su didesniais atsiekimais 
į mūsų ateinančią konvenciją.

Vienas mūsų atsiekimų yra 
tas faktas, kad mes pirmaisiais 
metais suorganizavome 16 jau
nuolių kuopų ir 31 kitų kalbų 
skyrius, tarpe kurių randasi 
italų, ukrainiečių, graikų, por
tugalų, meksikiečių ir kitų kai-' 
bų skyriai. Yra tiesa, kad jau
nuolių kuopos ir nežydiškos kuo
pos sudaro tik mažą dalį 12,000 
narių—nesudaro nei vieno tūks
tančio,—bet svarbumas gludi 

/orientacijoj Pildomosios Tary
bos, kad ši organizacija turi 
būt išbudavota Įcaipo tarptau
tinė t darbininkų savitarpinio 
susišelpimo organizacija ne tik 
varde, bet ir tikrenybėj. Todėl

atlikome j 
į mūsų or- 
■pradžia pa
ir mes atei- 
tik su ketu- 

To 
Problema įtrauki-

i zacijai.
Pirmoji International 

kers Order konvencija
Wor- 

priims 
abelną teisingą liniją, šviesoje 
konstruktyvės savikritikos, pa
naikins blogumus mūsų darbe, 
atidengs silpnąsias puses ir su- 
drutins mūsų poziciją delei su
vienytos klasinės organizacijos 
fraternaliame judėjime šioje 
šalyje.

CLEVELAND, OHIO
Pamaldos po Policijos 

Apsauga

Švento Jurgio 'parapijos ku
nigas Vilkutaitis kiekvieną ne- 
dėldienį prieš pamaldas pasi
kviečia policijos po kelis veži
mus. Mat, bijo, kad parapijo- 
nai jam kailį neišvanotų. Pa- 
rapijonai jau pradeda strei
kuoti ir, sakoma, žada kuni
gui kailį lupti, jei jisai neiš- 
sikraustys geruoju.

O vyskupas pasakė parapi- 
jonams, kad “bažnyčia mano 
ir aš bosas.” Kokį viršininką

į

kį trumpą laiką galėjo užimti diskų kuopų, skyrių kitose kal- 
tokią svarbią rolę darbininkų! bose. Istorinio svarbumo yra 
‘ ‘ ‘ padarytas darbas suvienijimui

fraternajio judėjimo.
Jungtinėse Valstijose, klasi

kinėj fraternalistinio judėjimo 
šalyj, yra šimtai fraternalių or
ganizacijų įvairiose kalbose su 

. Tam tikruose 
laikotarpiuose iškilo aštrios ko
vos fraternaliame judėjime.

mes neturime užmiršti svarbios'a? Juras paskiriu, tokio jūs tu- 
užduoties organizavimo nežy-|Į?te klausyti, o jei ne, tai po-

bemano buože jus su valdys. 
Tad klausykite “dievo tarno.“

judėjime?
Manifestas, kurį pirmoji kon

vencija atspausdino, pareiškė, 
jog International Workers Or- 4 der yra neišskiriama dalis dar
bininkų klases judėjimo, ir, tais 
metais nariai, kuopos ir vado- milionais narių, 
vaujanti skyriai savo veikimu 
įrodė, kad jie yra tuomi, kuo 
jie skelbiasi, ši organizacija Daugelyj organizacijų pasireiš- 
ėmė aktyvišką dalyvumą masi-! be kova delei klasinės ideologi
nėse kovose. *Ne tik ji‘užgyrė bios, .gal būt be aiškaus ir kort- 
Bedarbių. Apdraudos Bilių, bet lytiško supratimo jų narių ar 
kuopos ir nariai rinko parašus j JU vadų. Visos tos kovos neat- 
del to biliaus, dalyvavo bedar-i nešė tinkamų pasekmių, dau- 
bių demonstracijose ir alkanų-! ginusia del to, kad jos visada: 
jų maršavimuose. Didelė dalis ; buvo lokalinės. Viena dalis fra- j 
kuopų ir distriktų komitetų da-iternalės organizacijos, sakysime i 
lyvavo rinkimų kampanijoj, ku- į žydų organizacijos, nieko neži- 

'*! Komunistų Partija, nojo apie vengrus. Vengrai 
Nekuriuose atsitikimuose kuo- nieko nežinojo apie latvius, sla
pos dalyvavo anti-karinėse de-! vokus, rusus ir tt. Kiekviena da- 
monstracijose. New Yorke ir 
kituose centruose tos organiza
cijos nariai sudarė didelę dalį 
Pirmos Gegužės demonstracijo
se. Mes galime sakyti, kad dar

visur
Ir tie

Kur tik nepažvelgi, 
bedarbių pilni kampai, 
darbininkai, kurie dar dirba, 
kaip tik gali pragyventi iš mi- 
zernos algos. Visame pasau
lyj darbininkai skursta ir pra
deda kovoti.

Bet. pažiūrėkime mes į kai 
kuriuos mūsų pirmeivius, tai 
pamatysime, kad jie “progre
są” daro ’ atgal. Kas subata 
ar nedėldienis, tai kazyrėmis 
tik pliekia. Centai dar vis 
skamba ant stalo.

Meskime tą darbą, imkimės 
i ką nors geresnio, lavinkime 
Isave, proga gera darbui, ne- 
I leiskime laiką veltui.
vienas kalbėtojas 
“kazyrės, biblija 
nas,” tai traicė 
protui nuodinti.

rią vedė

lis turėjo reikalą tik su savimi, 
ir pasekmės buvo tokios, kad 
jos mažai ką reiškė revoliuci
niam darbininkų judėjimui, ir 
jos nelošė ir negalėjo lošti svar- pondencijų ?

' “Vilnies” skaitytojas klau
sia, kur vietiniai koresponden
tai dingo, kad nesimato’kores-

Gerai 
pasakė, kad 
ir mūnšai- 
darbi ninku

ir kitus reikalavimus. į ...
Reikia pažymėti, , kad man ; das nuimti.

teko kalbėtis su vienu šimto į didesnio darbininkų persekio- 
nuoš. amerikonu, kuris pir-Įjimo. Tad mes turime kovoti 
miau sakydavo, kad jam tik ■ ir reikalauti, kad guberntorius 
“galvą nukirtus” galėtų Ame-1 atmestų tą įstatymą.
rikoj iškelti raudoną vėliavą, i ' Kalakutas.
Dabar jisai kalba visai kitaip, [
kuomet išbuvo apie metus ir' ?
pusę be darbo. Jisai pirmas!SKAITYKIT, PLATINKIT 
stojo į Bedarbių Tarybą ir veik Į 
prašėsi, kad ir jį rinktų dele-!

jimo. Tad mes turime kovoti

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

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

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

■»

“LAISVĘ. f

$

Vardaa—
No____

MlVBVUH-

AS, žemiau pasirašę:?, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kur] malonėki! 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir ŪRBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

6102 Grand Avenuo 
(Kampai Clermonl A venai) 

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

Ii

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas 7—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas jvaro, bet ir. j grab% paguldo.
Ameriką, pagarsėjusius

Urte Lai Tabs
yra tai kanuolfi priei kitą amži
ną žmogaus priešą—viduriu už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo' savo am- 

. 25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių Šalčių nebijo. Ųž 75c ui 

tino prieini

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė. 

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

■■■■

38—40 STAGG STREET, 
A. M. Balchunaa, Savininkas

___ Street <w Avenue
Stata—

Moderniškiausi įtaisymai
BROOKLYN, N. Y. 

Tel., Stagg 2-5938

LIETUVIŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLĄ
įsteigta jau 25 Metai 11

Yra Didelis Pareikalavimas Automobiliu Mechanikų lt Šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies m 

derniškai jrengtoj Amato Mokyklą 
Bendrasai taisymo darhas, , p 
kas šapoj lavinimas; abelni pe 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir 
skirstymas įvairių rūšių _ moto: 
elektrines sistdmos, batarejos, nu 
notai, pradetojai (.starteriai) ir elel 
ros gamintojai. Klasės dienų ir ni 
tj. Ekspertai mokytojai.

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. S< 
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL Jiara
228 SECOND AVENUE Kampus Uth Street NEW YORK, N Y.



Puslapis Šeštas T Pirmadien., Birželio 1, 1

VIETINES ŽINIOS:
Bedarbių Demonstracija
Reikalaus Pietų f

Antradienį tūkstančiai be
darbių demonstruodami, mar
šuos pas viešosios labdarybės 
komisionierių Taylorį, 
Yorke, apie 12-tą vai. dieną. 
Maršuotojai reikalaus, kad ir 
toliaus būtų duodama bedar
biams pietūs ' 
(miestinėje) benamių ] 
glaudoje, 25th St. ir 1st Avė. 
Mat, vyriausybė paskelbė, kad 
nuo birželio (June) 1 d. bus 
sustabdyta beduonių maitini- 
ipas vidurdienį.

Ąliestą valdantieji demokra
tai grafteriai išsirenka iš jo 
$700,000,000 mokesčių per 
metus; bet beduoniams tai pa
vydi ir menkiausio trupinio; 
tegul sau bedarbiai badu mirš
ta, bile keli doleriai daugiau 
liktų į Tammany Hali sukčių 
kišenius.

Antradienio demonstracijai 
vadovaus Downtown Bedarbių 
Taryba. Tos Tarybos kuopa 
pereitą penktadienį privertė 
Reichmano Darbų Agentūrą 
sugrąžint $3.75 J. Florakui. 
Agentūra, gavus tą mokesnį, 
pasiuntė jį į darbą vienoj val
gykloj—dirbti po 12 valandų 
į dieną per 6 dienas savaitėj, 
už $15 išviso. Bet Florak ga
vo dirbti tik vieną dieną, o 
agentūra nenorėjo jam sugrą
žint įmokėjimą. Bet Bedarbių 
Taryba greit agentūrą prie 
prispyrė.

Grafteriai Žada Numuši 
Mokytojams Algas

Ųilio Jaisnį. Crowley buvo 
prasčiokas kriminalistas, rake- 
tierius; tai su juom teismas 
greitai apsidirbo. O žiūrėkite, 
kokios ceremonijos yra daro
mos su Al Capone, Diamondu 
ir kitais,-vadais didelių žmog
žudiškų šaikų. šie tai vis 
siperka.

ŠVARŪS FORNIŠIUOTI KAMBA
RIAI, įtaisyti šeimynom ir pavie

niam, garu apšildomi, karštas van
duo ir visi patogumai. Kreipkitės: 
21 Liberty St., arba 57 Concord St., 
Brooklyn, N. Y. (124-135)

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ” Telephone, Btagg 1-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM! 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsite—PabandykiteI

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Clinton Parke. Kaip buvo ra
portuojama, darbas yra varo
ma smarkiai, kad sutraukus 
publikos kuodaugiausia. Trys 
tūkstančiai tikietų yra išduo
ta chorams, kurie darbuojas, 
pardavinėdami išanksto.

Dainuos apie 16 chorų: fi
nų, ukrainų, rusų, hungarų, 
jugoslavų, serbų, graikų, ame-- 

......... rikonų,' žydų, o lietuvių tai 6 
Municipalėje chorai: Banga, Pirmyn, ‘Lais- 

prie- vės, Sietyno, Lyros t ir Aido 
: chorai. • ’

Tai matote, dar niekad 
Brooklyne nebuvo tiek su
traukta chorų, kaip Tarptau
tinis Proletarų .Menas turės 
birželio 6 d. Bus suvirš 1,000 
vien tik dainininkų choristų.

Visi libtuvi'ai i dhrbininkai 
neturėtų kur kitur tą dieną 
važiuoti, bet būti šiame pui
kiame išvažiavime.

Chorai kiekvienas dainuos 
’savo prigimta kalba, o paskui 
visi sykiu dainuos angliškai se
kančias dainas: International, 
Solidarity, Hold 
Barricades, On 
Line.

Visi chorai turi 
dainas. Tai tokia bus didelė 
ta dainų diena. Nuo mažo 
iki seniausio tą dieną neturėtų 
nei vienas pasilikti namie, bet 
išgirst ir pamatyti tą puikią 
išvažiavimo programą.

O kurie šoka, tai galės pri
sišokti, kiek tik norės. Bus dvi 
didelės orkestros; viena grieš 
angliškus, kita .lietuviškus ir 
rusiškus šokius be perstojimo.

Pastaba visiems chorams: 
pirmadienį, birželio 1 d., 8-tą 
vai. vakare, bus visų chorų 
generalės pamokos Manhattan 
Lyceum svetainėj, 66 E. 4th 
St., tarpe 2-ros A“ve. ir Bowery, 
New Yorke. Visi lietuvių cho
rai, stengkitės būti tose pamo
kose.

New

to

reika- 
tūks- 
Sako, 
šiame 
tokių

New Yorko mokyklų taryba 
savo “Bulletine” talpina 
lavimus numušti algas 
tančiams mokytojų, 
kad įvairūs darbdaviai 
blogmetyje nebegauna
įplaukų, kaip gerovės laikais; 
tai, girdi, ir mokytojai su mo
kytojomis neturėtų gauti tas 
pačias algas, kaip pirmiau. 

Mokytojai ir mokytojos yra 
tarp' ' prasčiausiai apmokamų 
miesto tarnautojų, o augštes- 
nieji politikieriai dar rengiasi 
jiems algas nuskelti. Tuo gi 
tarpu įvairūs komisionieriai 
lupa sau desėtkus tūkstančių 
metinės algos; o dar ir dabar 
tenka naujų grafteriams vietų 
su $10,000 algos, neskaitant 
kyšių.

“Labor Defenderio” Antra 
Tiek Išparduota

iš-
| PAJIEŠKOJIMAI |

the Fort, 
the Picket

mokėti šias

J. Saulenas.

Svarbus L. D. Susivienijimo 
13-tos Kuopos Susirinkimas

Svarbų susirinkimą turės * L. 
D.S. 13-ta kuopa, 1 d. June, 
7 :30 vai. vakare, 218 Van Sic- 
klen Ave., Brooklyn, N. Y.. 
Būkit visi nariai susirinkime, 
nes bus svarbių pasikalbėjimų, 
ir pasimokėsite narines duok
les, kad nelpūtuinėte suspen
duoti.

Grasinama Pavaryt 16 
Advokatų-Žulikų

Seabury tyrinėjimo komisija 
reikalauja atimti teises šešioli
kai advokatų, kurie su žemųjų 
teismų teisėjais varė graftą; 

egzempliorių;' cme kysius is kaltinamųjų ir, 
tai yra antra tiek daugiau, 
kaip balandžio mėnesį.

Labor Defenderio,” Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo organo, buvo gegužės mė
nesį parduota New Yorke pen-1 
ki tūkstančiai egzempliorių; l suprantama, dalinosi su teisė

jais. Vienas gi advokatas, 
John C. Weston, tarnaudamas 
moterų teisme kaip valdžios 
atstovas ir gaudamas riebią 
algą, prisiplėšė dar $20,000 
kyšių, kaip kad jis pats prist- 

-pažino. Jis, kaip ir #keli kiti, 
i būdami apskrities prokuroro 
.Bantono štabo nariais, išvien 

į'Įsu policija darė suokalbius 
prieš nekaltas moteris ir areš
tavo jąsias; kurios neišsipirkr 
davo, tokias siųsdavo į kalėji
mą arba į pataisos namus.

Bosų Gengslerių Žygiai 
Prieš Streikierius

Du samdyti gengsteriai 
eitą trečiadienį užpuolė strei-• 
kierius, pikietuojančius Anto-1 
noff Novelty šliurių Kompani
jos dirbtuvę, 11 Green St., 
New Yorke. Streiko pikietai 
apsidirbo su užpuolikais. Bet 
u£ kęlių valandų bosai atsiun
tę kitą Šaiką gengsterių, gink
luotų geležimis. Jie ypač su
žeidė pikietininką Hymaną 
Greenbergą. Bet streikieriai 
sučiupo du gengsterius ir pri
vertė policiją juos areštuoti.

Streikui vadovauja kairioji 
Odos Darbininkų Unija. Kiti 
čeverykų bei šliurių darbinin
kai yra šaukiami talkon, pa
dėt streikieriams pikietuot tą 
dirbtuvę, 7-tą vai. iŠ ryto ir 
5:30 vai. vakare.

16 Chorų Dainuos Birželio 
6 <L Tarptautinio Proletmeno 
Pramogoje

. ...........

Proletarinių Chorų Tarptau
tinė’ Federacija turėjo posėdį 
gegužės 23 d.

Svarbiausia buvo tai Fede
racijos, bionikas, kuris įvyks 
birželio (Jhhe) 6 d., KlaŠčiaųs

Užmušė Tris Kūdikius
Tryš kūdikiai buvo užmušti1 

automobiliais gatvėse pereitą 
penktadienį New Yorke 
Brooklyne.

$50,000 Kovai su Uodais

ir

Staten Islando valdyba pa
skyrė $50,000 iš savo iždo ko
vai delei uodų išnaikinimo.

Crowley Pasmerktas 
Elektros Kedei

Mineoloj, Long Islande, 
po nuteistas mirti elektros kė
dėje Francis Crowley. Jis, sė
dėdamas automobilyj su savo 
mylėtine, .nušovė pplicmapą 
Fr. Hirschą, kadą šifc ^tėjęs 
pareikalavo parodyti -aųtomo-

Palengvinimas Dideliems 
Viešbučiams

kadYra miesto įstatymas, 
nuo 3 vai. naktį turi užsidaryt 
viešbučiai, turintieji mažiaus 
kaip 300 kambarių. Tas įsta
tymas buvo taikomas ypač šo
kių svetainėms ir kabaretams, 
per kurių trukšmą kaimynai 
negali miegoti. Dabar polici
jos komisionierius duoda su
manymą pataisyt įstatymą 
taip, kad nuo 3-čios valandos 
^Užsidarytų tik viešbučiai, ku- 
‘rie turi mažiau kaip 200 kam
barių; o didžiuosiuose viešbu
čiuose galima būtų “peklą kel
ti” per naktį, Čia, kaip ir vi
suose dalykuose, valdžia duo
da pirmenybę stambiajam biz
niui.

PAJIEŠKAU vyro sesers Tavosės 
Vainauskaitės, po vyru Gedeikie- 

nės. Apie 12 metų atgal gyveno 
' Ma. Carmel, Pa., laike saliūną. Pa
eina iš Kuršėnų parapijos. Jos bro
lis Jonas Vainauskas liko nušautas 
balandžio 5 d., 1931 m. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinot, praneškit, 
yra labai svarbus reikalas. Magda
lena Vainauskienė, 532 Taylor St., 
Riverside, N. J. ) 127-129)!

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

2 Mirė nuo Karščių
NewPereitą penktadienį

Yorke ir Brooklyne karštis sie
kė 95 laipsnius. Du žmonės 
del to mirė, 7 apalpo.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. Gth & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&

&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

SUSIRINKIMAI
’ MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91-mos kuopos susirinki
mas bus pirmadienį, 1 birželio 
(June); po No. 5407—69th Lane, 8-tą ■' 
vai. vakare. Visos narės ateikit ir 
nauji} narių atsiveskit. |

Org. N. Kaulinienė.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas. Biz

nis įdirbtas ir gera proga pirkti.
Prie storo yra 3 kambariai gyveni
mui, su steamu. Kreipkitės po No. 
62 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(126-128)

PAJIEŠKAU Scliomijos ir Juozapo 
įsakų, su kuriais sykiu atvažiavau 

iš Lietuvos. Jiedu važiavo į Maha- 
noy City, • Pa. Girdėjau, kad dabar 
gyvena Chicago, Ill. Turiu labai 
svarbi} reikalą, todėl meldžiu atsi
šaukti, arba kas žinot, malonėkit 
pranešti. St. Dilis, c-o Kcrnochan, 
Tuxedo Park, Ni Y. (126-128)
—- ---------- ----------- -------- ---- Į siuomi pranešame lietuvių vi

ešuomenei, kuri valgo restaura- 
(cijose, kad mes atidarėme nau- 
'ją lietuvišką valgyklą po se- 
1 'kančių antrašu:

150 LEONARD STREET 
Tarpe Stagg ir Scholes Streets

BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

nauja lietuviška

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER
I&balKamuojn ir laidoja numirusiu? ant 
visokių kapinių. Nyrintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pan mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kuriex be 
’ darbo, dabar laikas ir gera proga i 
mokintis barberystės amato. Galit' 

■ išsimokinti j trumpą laiką ir vėliau j 
į padaryti gerą pragyvenimą.. Mes! 
i mokiname barberiauti " J— 
j plaukus kirpti. Pilnas 
| Rašykit arba ateikit 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER

612—10th Ave.,
NEW YORK, N. Y.

(124-151)

ir moterų 
kursas $25. 
persitikrinti.

COLLEGE 
Cor. 44th St.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Sluomi pranešu savo koštame- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

lOLLYN’S

s

i kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarką kelotoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 

j senais savo pažįstamais.
Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
G.azo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo » vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

. tik susitarus.

WWWWIftMWIAl

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
U ETŲ VIŲ 

IšDIRBYSTeS 
C1GARAI

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

Pranešimas Moterims
Šj metą turime geriausias Ferma- j 

, ment Waves, sulig vėliausios meto- i 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge- į 

j rą, teisingą patarnavimą už prieina- i
IdD A IMTI A VOTIM Ali™* kaimL ’ Specials turime 4 dienas i ISlvA.lx JL/rl. V ’/J 11*1211 įkas savaitę. Nukerpame arba išmaz-j 

I gojame ir sugarbiniuojame už vieną ' 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa- i 
ve.PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai su visais naujausios mados 
įtaisymais, tik del vyrų, ne jaunes
nių 18 metų ir ne senesnių 40 metų 
amžiaus. Kreipkitės po No. 105 S. 
3rd Street, Brooklyn, N. Y. Tel., 
Greenpoint 9-1994.

(127-129)

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo | 

darbus nebrangia kaina.
Geriausios rūšies darbą 

“PERMANENT WAVE” !

Pilnai gvaraptuotas darbas

L Street Beauty Shoppe

K. KASPER BARČIENĖ, , 
. Savininke

Kampas L ir Sixth Streets
' 1 SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R

513 GRAND STREET
)S durys nuo Lorimer Street, i 

x šalę aptiekos
BROOKLYN, N. Y. !

LIETUVIS
Norintieji ge
riausio
navimo

patar*
ir ui

i e m ą 
nulifldiino va

landoj- tauki-

kainą.

GRABORIUS
tSs pas:JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

1G2 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Rezidencija:, 13 West 3rd Street 
Tel.: So. Boston 0304-W

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Išardymas, sutalsymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis

CITY I

Trumpu laiku išmokiname! 
viską kas link AUTOMO-!

BILIŲ MECHANIZMO.
Praktika ant vietos. ;

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, S 
_ , ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžslraSymas Į mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 '
iiiiiMiiiiiiimiiiiM I

J

Atnaujina

po num. 512 Ma» 
Broadway, Chaun^ 
Brooklyn, N. Y. *

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

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

senus ir krajavusmis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

JONAS STOKES
K12 Marion St., Brooklyn, N. Y.

Tol.. Dickens 2-1182

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

(^balzamuoja ir laidoja numinishu 
ant visokių kapinių; parsaindo au
tomobilius ir karieta? veselijoms, 
krikitynoma ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

416

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(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 kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

be

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtraukia papročio >ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
Sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .................................................... 60c., per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatves Tel., Greenpofnt 9-2017-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.




