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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Ise»»*a Kasdien, Apart 
Nedeldienių

PAPJOVĖ DAKTARĄ
BROOKLYN, N. Y. — Ne

žinia kas papjovė žymų dak
tarą G. Ed. Deely. Jis buvo 
užpultas naktj bemiegant sa
vo namuose po num. 167 Jora
lemon St, Policija spėlioja, 
kad gal jį papajovė keršyda
mi du jo tarnai filipiniečiai. 
Jis savaitė atgal paleido juos 
iš tarnybos. Suimtas vienas iš 
įtariamų, Sen. G. Simpico. Bet 
reikia pastebėt, kad dažniau
sia būna neteisingai kaltinami 
tarnai ir tarnaitės, ypač atei
viai ir negrai.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!

ją, o rytoj,t apsisukę, vėl 
įmaršuos j partiją be jokių 
svarbių ceremonijų, tie. visai 
nesupranta Komunistų Parti
jos. 1

; Rome.—P o p i e ž iu s ant 
greitų jų.šaukia krūvon visus 
kardinolus, idant apsvars
čius kilusį susikirtimą tarpe 
katalikų bažnyčios ir f ašis-
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promisą su Vatikanu. .
Iš antros pusės, popiežius, 

kurio rankos taip pat kru-? 
vinos, kaip ir: Mussolinio; 
$ako, kad fašistų, valdžia su-

žimui į Komunistų Partiją tė
ra vienas kelias: draugas turi 
darbais įrodyt, kad jis pamatė 
ir suprato, jog jo linija buvo 
klaidinga, jog jis sunkiai nu
sidėjo, kovodamas prieš Ko
munistų Partiją.

Brooklyne eina toki gandai: 
Renegatas Butkus “nori” grįž
ti į partiją ir “taisyti” ją iš 
vidaus. Bet, girdi,—jis sako dar
bininkams, kuriuos jis apgavo ir 
išvedė prieš Komunistų Parti
ją—manęs nepriims, jei eisi
me pavieniai. Todėl, vyrai, ei
kime keli sykiu ir jūs reikalau
kite, kad ir mane įsileistų!
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KRISLAI
“Vardan Žuvusiųjų.” 
Penkiolikta Bedarbe. 
Kuomet Parazitai įsigali. 
Proga Visuomet Yra.
Bet Reikia Nepamiršti.

Rašo Komunistas

žurnale “New Masses,” bir
želio laidoje, atspausdintas at
sišaukimas Chinijos Kairiųjį] 
Rašytojų Lygos. Jie sako: 
“Tikėdami į Chinijos revoliu
ciją ir į įkūrimą naujos ir lais
vos visuomenės, šiuomi mes 
šaukiamės į jus vardan jau 
žuvusiųjų mūsų draugų ir var
dan tų, kurie dar tebegyvena 
ir kovoja.”

Tai balsas revoliucinių inte
ligentų. Jie ranka rankon 
maršuoja su darbininkais ir 
valstiečiais prieš Chiang Kai- 
sheko budelius.

Pradedant su 1877 metais, 
Jungtinės Valstijos turėjo 14 
bedarbių ir krizių. Ši yra 
penkiolikta iš eilės bedarbė 
bėgyje paskutinių 50 metų ir 
didžiausia iš visų. Ji užėjo, 
tartum kokia audra ir užvirto 
ant darbininkų klasės pečių. 
Ji atnešė negirdėtą alkį ir 
skurdą plačioms masėms.

Bedarbė kapitalizmui yra 
organinė liga. Išgydyt jos ne
galima. Nuvertimas kapitaliz
mo—vienatinis kelias delei 
prašalinimo bedarbės su viso
mis jos kančiomis.

S.L.A. finansinė komisija 
atsako Gegužiui ir Jurgeliūtei. 
Komisija irgi nenori iškelti 
aikštėn viso supuvimo tos or
ganizacijos viršūnėse, bet už
tenka to, kas pasakyta, jog
suprasti, kad tenai viešpatauja 
buržuazijos agentai. Tai sau
jelė įsigalėjusių parazitų. Na
rių sumokėtus pinigus skolino 
savo fašistiniams frentams be 
jokio užtikrinimo, be jokių do
kumentų.

Komisija stačiai kaltina Jur- 
geliūtę savo meilės reikalų su
maišyme su klastinga paskola 
Deveniui. Telefonai, girdi, 
taip ir birzgėdavo tarpe Wat- 
erburio ir New Yorko! Pa
sekmė : ūžt $25,000 iš Susivie
nijimo iždo į Devenio kišenių!

Bet senas priežodis sako: 
“Pavogė arklį, pridėk ir bal
ną.” Taip dabar Susivieniji
mas dar kelis tūkstančius turi 
pridėti ištyrimui tos nelemtos 
paskolos. O tai vis darbinin
kų narių sumokėti pinigai. Tai 
vis doleriai, atitraukti nuo na
rių pašalpos!

Iš Chicagos draugas rašo: 
“Prūseika grįžta atgal į par
tiją.” Gi “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavime opozicija pasiūlė 
rezoliuciją, kurioj prašoma, 
kad Prūseika grįžtų į partiją.

Girdėjau kelis kalbant: 
Prūseika opozicijai naudinges
nis, kuomet jis yra partijoj ir 
gali kalbėti jos vardu! Tas 
tiesa, bet taip pat tiesa, kad 
tuomet Prūseika nenaudingas 
partijai.

Manevrai, diplomatija, pa
slėpti tikslai Prūseikos neatveš 
atgal į partiją. Partijos du
rys visuomet atdaros, bet rei
kia darbais įrodyti, kad ver-

Komunistų Partija yra be 
galo rimtas dalykas visiems ti
kriems kovotojams. Kurie ma
no, kad šiendien spjaus ant 
partijos, niekins ją, kovos 
prieš ją, padarys jai didžiau
sių žaizdų, visais būdais že
mins ir diskredituos ją darbi
ninkų masių akyse, mobilizuos 

^visokius elementus prieš parti- 
f*. - .

MANZANILLO, Kuba.— 
Geg. 31 d. čionai susirinko 
apie 4,000 bedarbių viešojoj 
aikštėj ir reikalavo “darbo 
arba duonos”. Minia šau
kė :. “Mes nemirsime badu! 
Mes kovosime!”

Kruvini Policijos 
Žygiai prieš Jaunus

Darbininkus
YOUNGSTOWN.— Bru- 

tališkas policijos užpuoli
mas ant jaunųjų darbinin
kų demonstracijos gegužės 
30 d. sujudino plieno darbi
ninkus. Penki darbininkai 
pavojingai sužeisti, o vienas 
kovoja su mirčia. Gi kalė
jime sėdi 80.

Plieno bosai buvo įsakę 
policijai šaudyti j jaunuo
lių demonstraciją be jokios 
atodairos. Mat, bosai bijo 
revoliucinio judėjimo tarpe 
plieno vergų, kurių tūkstan
čiai jau senai vaikštinėja be 
darbo ir kenčia alki. Jie 
pasiryžę užgniaužti kiekvie
ną tų vergų protestą.

2INWES
Washington. — Padengi

mui valdžios deficito, Hoo- 
verio administracija išleido 
vidaus paskolos bonus už 
$800,000,000. Bonus supirks 
buržujai ir atsilups didelius 
nuošimčius.

New York.—New Yorko 
valstijos Prekybos Butas! 
dar kartą reikalauja, kad 
valdžia uždraustų bile ko
kią prekybą tarpe Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos. 
Reakcionieriai neriasi iš 
kailio delei Sovietų pramo
nės kilimo.

Roma. — Mussolinio teis
mas rado kaltais pasikėsini- .
me nuversti fašistų valdžią hkviduojamos, .kad jaunuo- 
ir nuteisė ilgiems metams ^iams valia priklausyti tik- 
kalėti dar 5 žmones. Tai tai. prie fašistiniu organi- 
daugiausia rašytojai, profe- zacijų bei ^draugijų ir 
šoriai ir poetai, jų bausmė Tas duoda suprasti, jog fa- 
siekia nuo 6 iki 20 metu ka- šistai kol kas neina į kom-
Įėjimo.

Berlyn. G e g u žės 31 
d., Leipzige prasidėjo Vo
ki e t i j 6$ socialdemokratų

,. 'Tai iš
davikų sūvąžiavimas.

Dunganrion, VL—Šiame 
į miestelyje yra *25 ibalsuūto- 
I jai ir jie birželio 9 d! turė& 
'valdininkų rinkimus, ’i Jie 
turės išrinkti het 9 viršinin
kus. ’ ’■5 . i : .

Madison, Wis.—Geg. 30 d. 
čionai nukrito orlaivis ir 
užsimušė 3 žmones.

Havana, Kuba.—Neužilgo 
bus teisiami 39 nariai Na
cionalistų Unijos. Jų lau
kia sunki bausmė.

Scranton, Pa.—Geg. 30 d. 
ties Tobyhanna apsivertė 
automobilius ir paskui užsi
degė. Dvi moterys ant vie
tos supleškėjo, o penki pa- 
sažierai sunkiai apsvilo.

SVARBI KONFERENCIJA KULTŪROS 
IR APŠVIETOS ORGANIZACIJŲ

Birželio 14 d., 10:30 vai. ryte, Irving Plaza svetai
nėj, New Yorke, yra šaukiama labai svarbi konfe
rencija kultūrinių ir apšvietos organizacijų Didžiojo r 
New Yorko ir apielinkės. Konferenciją šaukia-ame*' 
rikonų John Reed Kliubas, organizacija revoliucinių 
rašytojų.

Konferencijos tikslas bus tame* kad įkurti šioje 
apielinkėje darbininkų kultūrinių organizacijų fede
raciją. tštikrųjų, tai be galo svarbus žygis darbi
ninkų judėjime. Iki šiolei jokio ryšio nebuvo 
tarpe šimtų kultūrinių ir apšvietos organiza
cijų, gyvuojančių ir veikiančių tarpe -darbinin
kų įvairių tautų. Gal niekur kitur nėra tiek buržu
azinių nukrypimų, kaip kultūrinėj srityje.

Paimkime lietuvių darbininkų kultūrinį i judėjimą. 
Bėdavojame, kad neturime gerų, darbininkiškų vei
kalų; verkiame, kad neturime darbininkiškų dainų; 
skundžiamės, kad nėra gerų darbininkiškų apysakų 
ir tt. Imame ir naudojame senus, visai netinkamus 
veikalus, nes neturime geresnių. Taip pat mes be
veik nieko nežinome, ką tose ir kitose kultūros sri
tyse veikia čia pat Amerikoj kitų tautų darbininkai. 
Mažai' težinome, kas veikiama toj srityje komunis
tinio judėjimo kitose šalyse, o ypatingai Sovietų Są
jungoje. ■ ” •

Tokia kultūrinių organizacijų federacija (labai pa
laida, liūosa, paliekant pilniausią laisvę kiekvienai 
organizacijai veikti savistoviau atskirai savo dirvo
je, tarpe savo tautos darbininkų), kaip tiktai ir bū
tų tas centras, kuris surištų, suvienytų revoliucinių 
darbininkų pastangas kultūros dirvoje. Mes turime < 
karščiausiai sveikinti John Reed Kliubo pastangas.

Mūsų chorai, mūsų ALDLD. ir LDSA. kuopos, 
snorto bei apšvietos kliubai ir draugijos, Brooklyno, 
New Yorko, Great Necko, Maspetho, taip pat New 
Jersey valstijos būtinai turi išrinkti, sąyojdelegatus. 
Kiekvienai draugi ja*-bei ikudpa i turi teisę siųsti du. dė-; 
•legatu.- Apskričiai taip pąt privalo pasiųsti delega
tus; ( . ' r[ > f < ‘ .

ITALUOS FAŠISTAI TOLIAU KERTA KATALIKU 
BAŽNYČIAI, 0 POPIEŽIUS GRŪMOJA 

NEPASIDAVIMU
ROME.— Tebeina kova 

tarpe Mussolinio ir popie
žiaus už Italijos liaudies 
kailį ir kišenių. Vienu ran
kos užsimojimu Mussolinis 
išleido patvarkymą, jog vi-, 
sos katalikiškos jaunuolių 
organizacijos paleidžiamos, 

j Pasiilgo Naiwskiii i? Pakliuvdfį :įDidelęįB.ed9J 11
T TRENTON,-N. J.,-birž. 1. 

—Charles H: Ba'rbour,' dir~
• ' ’ / f I ' *

bęs 'ant farmos Plainsboro, 
labai pasiilgo namiškių, kū- 
rie randasi miestelyje Hurt, 
Virginijoj. Atėjo į geležin
kelio stotį Trentone su tik
slu važiuoti namo, bet ap
žiūrėjo kjšenius ir surado, 
kad neturi pinigų už tikįe- 
tą. Dairėsi žmogūs aplin
kui ir nežinojo, ką daryti. 
Bet štai pamatė .stotyje in
žiną štymuojantį. Kilo jam 
miųtis, kad jię’galį sėsti ir 
parvažiuoti ,nanio pats sau 
vienas. įlipęs pradėjo ope- 
rųcįti, bet vietoj eiti, inži- 
nas prade j o ’staugti. Atbė
go policistaš ir ;Barboūrą

laužė konkordatą su Vati
kanu. Popiežiaus agentai 
skelbia, kad Vatikano atsto
vas prie Mussolinio valdžios 
veikiausia bus atšauktas ir 
diplomatiniai ryšiai tarpe 
Vatikano ir Italijos bus vėl 
sutraukyti.

Birželio 1 d. popiežius lai
kė .specialį susirinkimą su 
savo 24 kardinolais ir svar
stė susidariusią padėtį. Po 
susirinkimo, išleistas pa
tvarkymas, kad visos religi
nės1 procesijos visoj Italijoj 
laikinai sulaikomos. Tai po
piežiaus protestas, prieš 
;Mussolinį.

sualreštaVo* \ Iš karto kalti
no ^bandyme /pavogti inžiną, 
bet pasirodė, jog tai juokin
gas kaltinimas, nes'kur ir 
kaip 'žmogus pavogęs, inžiną 
padės? Paskui; Barbourą 
apkaltino tiksle padaryti ža
los ir padėjo po $3,000 kau
cijos. • Bent šitaip visą šitą 
incidentą aiškina policija ir 
geležinkelio viršininkai.

; Tokio, Japonija.—Prasi
dėjęs algų kapojimas eina 
toliau. ■ Valdžia paskelbė, 
kad su liepos 1 d. visiems 
mokytojams algos bus nu
kapotos.

PARYŽIUS.—Čionai gau- 
tas pranešimas iš Francijos 
pavergtos kolonijos Indo- 
Chinijos, kad tenai įvyko 
gyventojų sukilimas vienoj 
provincijoj. - Įtūžę gyvento
jai puolė valdžios agentus ir 
krikščioniškus misionierius. 
Sakoma, kad 49 priešai ta
po nudėti.

John Calder Paskirtas 
Prie Sovietų Plieno 

Trust®
MASKVA.— Garsus ame

rikonas inžinierius John 
Calder, kuris pasižymėjo 
gabumais ir sąžiniškumu 
suvo amate, ir kuris jau 
virš metai laiko darbuojasi 
Sovietų Sąjungoje, tapo pa
skirtas už patarėją prie So
vietų Plieno Trusto. Tai 
be galo svarbus darbas. Da
lykas liečia visą plieno ir 
geležies pramonę. Calder 
rūpinsis planais ir patari
mais delei budavojimo nau
jų bei pertaisymo senųjų 
plieno fabrikų, kurių esa
ma net 90.

Paėmęs naują darbą ir 
atsakomybę, Gaidę r tuoj aus 
orlaiviu lėks į Magni te gor- 
ską, kur Sovietai būdavo ja 
ne tik Europoje, bet visam 
pasaulyj didžiausį plieno fa
briką.? Sovietų valdžia mo
ka ■. užsienio inžinierių spė
kas panaudoti pravedimui 
Penkmečio Plano.

OTTAWA, Kanada.— Ka
nados atstovų bute premje
ras Bennett paskelbė nau
ją programą delei Kanados 
muitų. Pasirodo, kad Ka
nada pakelia muitus ant be
veik visų daiktų, įvežamų 
Kanadon' iš Jungtinių Vals
tijų. Tai Kanados atkerši
jimas Jungtinių Valstijų ne
senai padidintiems muitams 
ant Kanados produktų. Ir 
taip kapitalistinės valstybės 
imas už gerklių delei turga
vietės. > Vieną su kita lenk- 
tyniuojasi delei muitų. O 
tas ruošia dirvą naujam 
imperialistiniam karui.

• ’ H.JLUL L*

Varšava.— Judamųjų pa
veikslų savininkai susitarė 
ir • uždarė visus judžius 
Varšavoje. Jie sako, kad ne
pajėgia užmokėti nesvietiš
kai augs tų taksų. ;

Washington. — William 
Strauss po 43 metų verga
vimo aplinkui'White House 
apgaliaus pasitraukė “pail
sėti.” Spėkų neteko ir baigs 
savo dienas alkyjė.

5,500 MAINIERIŲ STREIKUOJA PRIEŠ 
ALGŲ KAPOJIMĄ; KOVA PLEČIASI PO 

VISĄ VAKARINE PENNSYLVANI JĄ
Senoji Unija Streiką Laužo; j Nacionalę Mainierių Uniją 

Įstojo 2,000 Narių; Daugiau Mainierių Ketina Stoti j 
Kovą; Gali Kilti Visuotinas Maimerių Streikas >

nierių Unijos. Gi senosibs 
United Mine Workers uni
jos reakciniai viršininkai ■ 
deda visas pastangas, kad 
streiką sudemoralizuoti. ; į 
Kol kas jiems nepavyko* 
Mainieriai pasiryžę, kovoti 
prieš alkio sistemą.

Kiekvienoj kasykloj orga
nizuojamas eilinių narių * 
streiko komitetas. Į Nacio- v 
nalę Mainerių Uniją jau 
įstojo 2,000 mainierių.

Birželio 3 d. Pittsburghe 
laikys susirinkimą Genera- 
lis Streiko Komitetas. Jis 
išdirbs streikieriu^ikalavi- 

įmus bosams ir išleis šauki-
Streikas eina po vadovy- mą visuotino streiko vaka- 

be naujos Nacionalės Mai- rinėj dalyj Pennsylvanijos. ;

PITTSBURGH, Pa.—Dar 
3,400 mainierių išėjo į strei
ką. Iš viso dabar jau strei
kuoja 5,500 mainierių. Bir
želio 1 d. į streiką išėjo ka
syklos Gilmore, Buffaloj, 
Berthoj, Kinlocke, Cover
dale, Hollenauere ir Hornin- 
ge. Laukiama, kad tuoj aus 
dar penkių kasyklų darbi
ninkai stos į kovą. Grupė 
organizatorių darbuojasi, 
kad streiką praplėsti po vi
są vakarinę dalį Pennsylva- 
nijos. Pereitą sekmadienį 
masiniame susirinkime da
lyvavo keli tūkstančiai dar
bininkų.

KRUVINASIS VOLDEMARAS BUS TEISIAMAS
KAIPO SMETONOS VALDŽIOS IŠDAVIKAS

BERLYN.— “Tageblatto” 
korespondentas iš Kauno 
praneša, kad valstybės pro
kuroras padavė formalius 
kaltinimus prieš Voldemarą, 
buvusį kruviną Lietuvos 
premjerą ir budelio Smeto
nos ištikimą sandarbininką. 
Voldemaras kaltinamas da
lyvavime suokalbyje nužu
dyti Rusteiką, buvusį slap
tosios policijos viršininką ir 
dabartinį vidaus reikalų mi
nister!. Korespondentas sa-

Ispanijoj Rinkimai ir 
Darbininky Judėjimas

■ .....  »
MADRID.— Buržuazinė 

valdžia paskelbė, kad visuo
tini rinkimai įvyks birželio 
28 d., o pirmas Nacionalis 
Seimas susirinks liepos 14 
d. Rinkimai, žinoma, įvyks 
po aštria buržuazinės val
džios diktatūra. Visoj Is
panijoj šiandien viešpatau
ja didžiausia priespauda. 
Rinkimai bus tik buržuazi
jos apgavystė legalizavimui 
savo jau įkurtos diktatūros.

.Tuo tarpu B(arcelonoj ir 
visoj- eilėj kitų nuėstu eina 
streikai, kuriuos respubli- 
kon-socialistų valdžia begai- 
lestingai triuškina. Klasi
niai prieštaravimai Ispani
joj aštrėja.

ko, kad teismas įvyks kadą 
nors liepos'mėnesy. |

Ant Rusteikos gyvybės' 
buvo pasikėsinta pernai. »' 
Kaltė primetama voldemari- 
ninkams.

Gi tas pats Voldemaras 
ėjo ranka rankon su Smeto
na ir padėjo fašistų dikta
tūrai įsigalėti Lietuvoje.’ 
Pagaliaus Smetona jį išvi-: 
jo iš valdžios ir dabar teis 
kaipo “išdaviką.”

“Daily Workerio” Vajus 
Turi Būt Paskubintas
Bedarbis darbininkas iŠ 

Atlanta, Ga., prisiuntė $3 
“Daily Workeriui.” Kitas, 
bedarbis iš Patersono, N. J., 
siunčia laišką ir dolerį aUį 
kų. Tie bedarbiai sakoj 
kad komunistų dienraštis 
reikia gelbėti, nes jo mirtis 
būtų didžiausias smūgis be
darbių kovai, prieš alkį.

Pastaromis dienomis au
kų plaukimas padidėjo, bet 
dar nepasiekė vajaus kvo
tos. Vajus' varomas už nu
kėlimą $35,000. Į dieną tu
rėtų ateiti $1,000. Bet to 
dar nepasiekta.

Lietuviai darbininkai pri
valo ateiti “Daily Worke
riui” pagelbon. Ypatingai 
tie, kurie dirba, turėtų at
likti savo revoliucinę parei
gą. Aukas siųskite tiesiai: 
Daily Worker, 50 East 
St., New York City*

$ F

Berlyn.—čionai tapo 
teigta turgavietė pirkimui 
ir pardavimui rašytojų, po
etų, mokytojų ir profesorių. 
Už pinigus čia bus galima 
nusipirkti “geriausias” sme
genis.



Puslapis Antrag

APŽVALGA

Delei Lavinimosi Mokyklos

7 s va

t ardam ąs < negrų lyiižiūdto- 
jam's, savo ‘juodlapy šaukia,

j Per f 
sulig

Kada, 
jinai

Franci jos 
susirūpi

ną okėti karo skolas. ^V°^e" 
tijos premjeras Brueningir 
Anglijos imperializmo agen
tas socialistas MacDonaldas 
pabaigoje šios savaitės lai
kys konferenciją, kaip išeiti 
iš šitos krizio padėties.

gaut “savo,” po. apie $60 į savaitę, nors kitiems darbinin

pasakoja, būk 
turi už tikslą 

gyvastimis 
7irį. “pasipini-

bjauriai rašo apie tą bylą, 
tai jos atvirai pasirodo ne
grų darbininkų terorizuoto
jų pusėj.

J. V. Komunistų Partijos Liet.
Frakcijos Centro Biuras

- į ■ .~ * * •nei viena nenorėtų būk tokią ?rie

komunistei yra gauja ’nusi
bankrutavusią reksnįų, ku
riais nieką? nepasitiki. Steng
damiesi į tą kriminalę ' bylą 
įnešti politiką ir pąftyvišku- 
mą, jie gali tiktai pakenkti nu- 
teistiemsiems, kurie tikrumoje 
su komunizmu nieko-'bendro ii’ 
neturi. . •' >'

♦

Ir toliau tasai darbinin
kų priešas 
komunistai 
“svetimomis 
spekuliuoti” 
gauti.” H •

Kpopiet <<I^a.uj|enos” tąip

KOVON PRIEŠ HILLMANŲ TERORĄ IR 
SOClALFAŠISTy GENGSTERIUS 

IŠ DARBO UNIJŲ!

Atydai Mūsų Darbininkiškų Organizacijų ir. Klasi 
niai Sąmoningų Darbininkų

Sovietai Stebėtinai Permainė Žydų 
Tautos Gyvenimą

.Mažiau išlepimo iribiskį dau
giau valios stiprumo, sako Dr. 
Evans, o turėtų užsidaryti savo 
kromelius beveik -visi taukinių 
dildymo specialistai. ,,.

galvodami• ir ^vokiečiams pri
mesdami; o taviškį karitiopidnę 
tai ’jie -pieŽd, į|ą'ip'' bžmohisku- 
mo’’ pavyzdį. JBef tikrumoj, tai 
savo ? nuožmumu* po kamanėlė 
Wall; S try td ir'Londono genero
lų,, anglai it- amerikonai pralen
ks Vokiečius ir austrus.

Lietuviški Socialfašistai už 
Terorą prieš Negrus

Tur būt bjauresnių so- 
cialfašistų nėra, kaip lietu
viški socialfašistai.

Grigaitis taip toli nuva
žiavo, kad jis jau pralenkia 
net didžiausius reakcionie
rius .savo nusistatyme prieš 
kovojančius darbininkus. 
Štai kaip bjauriai tas social- 
fašistas rašo “Naujienose” 
gegužės 29 d.1 laidoj:

Amerikos bolševikai susiin- 
teresavo likiniu astuonių .jau
nų negrų, kuriuos Alabamos 

j teišmas pasmerkė mirčiai už 
kriminalį' nusižengimą, atliktą 
tos valstijos mieste Scottsbo-

sitaiko ir darbininkiškose šei
mynoje pas lietuvius ir kitas 
tautas. Tai tokios, kurios neį
tik dirbti, bet namife būdamos 
nuolat “užkandžiauja” riebių, 
saldžių'- bei krakmdlinių valgių. 
Matai perdaug, plačių ir mei-

'tvirtina, kac 
Teitai gydosi, džiova

Popiežius Kursto Lenkiją 
prieš Sovietus

“Gazeta Polska” apnašo, 
kaip popiežius priėmė Len
kijos ponų delegaciją, ku
riai vadovavo kardinolas 
Lond.

Delegacijos priėmime po
piežius pasakė- anti-sovieti- 
nę tiradą-ir pareiškė, jog 
Lenkijos bėdos-ir sunkeny
bės yra: jo bėdos ir'sunke
nybės. “Jūsų iTibėžiai,” sa
kė popiežius, “nuolatos yra 
atdari nuožmioms atakoms 
priešreliginių ;ir prieškrikš
čioniškų bolševikų. Jūs nar
siai atmušate tas atakas. 
Jūs turite išpildyti savo 
apaštališką misiją iki galo.”

O kokia ta “apaštališka” 
Lenkijos imperialistų misi
ja? Ogi ginkluota inter
vencija prieš darbininkų ir 
valstiečių respubliką.

tenai eina žydų kalba; laisvai 
vystosi .savo * tautinė kultūra. 
Kokis tad galėtų būt palygini
mas su žydų tautos padėčia eu
ristiniais laikais? Tuomet žy
dai buvo uždaryti į 10 guber
nijų išviso; žemės nuosavybė 
jiems buvo užginta, fabrikuose 
dirbt uždrausta: įleidimas į vi- 
d utines ir augštąsias mo
kyklas jiems buvo labai susiau
rintas; jų skaičius profesijose 
griežtai apribotas; jų tauta įr

Sovietą Profesoriaus Išradi
mas Sparčiau Augina 
Gyvulius, Gydo Džiovą į

Sovietų profesorius čižėveckis 
gavo 5,000 dolerių dovanų iš sa
vo valdžios už labai naudingą 
išradimą mleį.tros .srityje • »Jis 
.'įšrądb, kaip pjHČiai ore pasiris
ti negatyvą elekra (taip vadina
mą neigiamąją ionizaciją) ; ir 
nuo tos elektros daug ‘^pąrčįau 
auga ir būna drūtesnį vHčiįijįai 
ir kiti naminiai gyvuliai. Či- 
ževcckis darė .tokių bandymų ir 
ant žmonių 
t.uo būdu 
kvėpuojamųjų dūdų įdegimas 
paprastos slogos.

Dr.: Fellby/s tyrinėjo šimtus 
nutukusiu moteriškių, ypač ką 
jos Val^o. Jis plačiau aprašo 
vieną* kaipo pavyzdį. Jinai dau
giausia valgė saldainių ir “ai.s- 
krymo,” dar saldžiais gėrimais 
juos “nuskalaudama.*1 
sulig daktaro patarimo 
pamėtė tuos gardumynu?^ tai 
pirmą savaitę prarado 8 sparus 
sunkumo, kitą savaitę—7 sva
rus. Vietoj saldumynų valgė 
svęikėsnius valgius., ir taip be 
vargo; atėjo į: normalį svorį, ir 
jos sveikata-ir dpas labai page-

priė 'fabrikų.* :d,066 žydif hūėjd 
į Dono srities kasyklas, 1,500 
—į darbus prie gelžkelių. 
sekamus treju$> mętus/ 
tam tikro valdžios plano, 
apie 500,000 žydų įsitrauks į 
pramonę, lauko ūkį, į valdžios 
tarnybas ir tt. O jau ir šių 
metų pradžioje apie 47 nuošim
čiai visų žydų gyventojų Sovie
tų Sąjungoje buvo alginiai dar
bininkai; 48 jų nuošimčiai sun
kioj pramonėj; ir jiems nebai
sus fizinis darbas, kuomet so
vietinė tvarka užtikrina dar
bininkams žmoniškas sąlygas. 
Pagyvenę, todėl, pusamžiai žy
dai plaukia į farmas, o jaunes
nieji į fabrikus ir dirbtuves; 
ir vieni pasidaro pavyzdingais 
farmeriais, o kiti gerais darbi
ninkais.

“Ekonominis žydų gyvenimo 
persimainymas,” sako p. Zuker- 
man, “yra Sovietų Rusįjoj sta
čiai stebėtinas.” Niekados Ru
sijoj žydų ‘tautos milžiniška 
(jauguma nęgyveno- tokiose švie
siose ir laisvose sąlygose, kaip 
prie Sovįetų valdžios, ypač kad 
dabartinėj “Rusijoj nėra bedar
bės, kuri sudaro < didžiausią, 
prakeiksmą žydams visoj (bur
žuazinėj) Rytu Europoj.” ?

• ‘ J. C. K, ;
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Gydymasis Nuo Riebumo
! Retai barasi nutukusi darbi- 
jninką, kuris dirba bent yiduti- 
niaLiSunkų darbą. Bet nutu
kimas j Amerikoj vis .? labiau 
“apsunkina” ponus, lengvai gy
venančius biznięi’iūs, taipgi po* 
nias ir poniutes^ /Todėl čia yra 
pridygus daugybė specialistų, 
kurie puikiai pįjiigaujasi iš po
nijos, norinčios;.suploninti savo 
lašinius bei tattlnlies. G . i /

Bet nųtukusiij. “misiukių” pa->

Katrie Buvo Žiauresni
- Pasauliniame Kare?

Anglijoj išleista knyga “Eve
ryman at War*’, kur šeši desėt- 
kai kareivių ir oficierių paduo
da savo atsiminimus iš pasau
linio karo. Matyt anglai elgė
si žiauriau su vokiečiais, nekaip 
vokiečiai su anglais. Anglai 
nesidrovėdami skersdavo nelais
vėn paimamus vokiečius, nepai
sydami šauksmo: “Drauge, pa
sigailėk!” Vienas buvęs vokie
čių nelaisvėj anglas rašo:

“Kelias minutes aš maniau, 
kad mums bus. galas. Bet štai 
dirsteli (vokiečių) karininkas, 
ir nustebau, sveikina: ‘Gerą 
vakarą, Lloyd* George,. . . Vo
kiečiai mūsų pasigailėjo. Ar 
mes būtume jų pasigailėję to
kiose aplinkybėse? Dievas te
žinę! Veikiausią^, ne.”

Kare tarp kapitalistinių šalių 
apskaitai neraj ribų '“reįkalin- 
gi.epį” iij, nereikalingiems žiau
rumams; j ‘tJžtęnįkąhijki jįįbuvo 
i^A^^okieČių^įpūąįist';
lai • ir amerikonai rėkavo tiktai

dašimčių skerdynės prieš žydus 
buvo ruošiamos su valdžios ži
nia.

Bet kas ypač reikia atžymėti, 
tai spartus žydų traukimas į 
fabrikus, kasykla? ir įvairius 
kitus fizinius• dąrbus, labiausią 
po to, kai prasidėjo vykdymas 
Benk metės Plano. ;

Vien pernai 'metais 40,0(16 
žydų atėjo, į fabrikus, ir abel- 
nai sunkiąsias pramones. 30‘- 
000 jaunų žydų buvo įtraukta 
į įvairius lavinimosi kursus

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos Centro 
Biuras plačiai svarstė susidariusią padėtį delei sto
kos aktyvių*revoliucinių spėkų mūsų judėjime. Vi
sur girdime ir pastebime nusiskundimus tuo klausi
mu. Stokuojame draugų bei draugių, kurie mokėtų 
ir galėtų vesti mūsų organizacijas tikru komunisti
niu keliu.

Bet vien dejavimu tų spękų negausime, neišauklė- 
sime. Pats judėjimas turi lavinti draugus atsako- 
mingoms, vadovaujančioms vietoms. Pats judėjimas 
turi sąmoningai ruošti ir auklėti agitatorius, propa
gandistus ir kalbėtojus. Būtent tam tikslui Centro 
Biuras-nutarė'šią vasarą įsteigti dvi lavinimosi mo
kyklas—vieną Brooklyne, 6 kitą Chicagoje. Chica- 
gos mokyklos steigimu pavesta rūpintis komunistų 
Sub-Bįurui. Gi Brooklyn© mokyklos įsteigimu rū
pinasi; Centro Biuras tiesioginiai. :šičia telpa mo
kyklos planas, kurį tuo jauk turi aptarti mūsų orga
nizacijų kuopos. įr visuotini koTdnijų klasinių sąmo
ningų darbininkų susirinkimai. Visur Komunistų 
Partijos lietuvių narių pareiga dėti pastangas, kad 
mokyklos reikalas būtų pakeltas ir svarstomas. 
Draugai, tai pirmas toks mūsų judėjime bandymas. 
Turime dėti didžiausias pastangas, kad jis duotu 
mums teigiamų rezultatų.

Lavinimosi Mokyklos Planas
1. Mokykla prasidės liepos 4 d. ir tęsis iki 18 d.— 

lygiai dvi savaites.
_2. Draugai bei draugės, kurie lankys, mokyklą, tu

rės pašvęsti vi?ą laiką studijavimui.
3. Mokykloj gali dalyvauti tiktai partijos nariai ir 

simpatikai, kurie aktyviai dalyvauja bei nori daly
vauti mūsų revoliuciniam darbininkų judėjime. Pa
geidaujama, kad būtų parenkami jaunesni draugai 
bei draugės, ypatingai čiagimiai, kurie dalyvauja bei 
pradeda dalyvauti lietuvių darbininkų judėjime.

4. Į mokyklos kūrimą ir palaikymą įtraukdama Li
teratūros Draugijos ir Darbininkių Susivienijimo 
kuopos ir Centrai. Gali prisidėti taip pat ir vietinės 
draugijos bei kliubai, kurie remia mūsų revoliucinį 
judėjimą.

5. Mokyklai studentus renka bei ?kiria komunis
tų frakcijos ir bendri vietinių organizacijų susirin
kimai.

6. Mokykloj turės būt apie 30'mokinių ir pagal ko-<
lonijas dalinamą.'maždaug sekamai: >

Iš Didžiojo New Yorko 5. . ' °
Iš; Bostono ir ąpielinkės! 5.

\ i Iš. New Jersby- .J-. -
• Į TšrPhiįadėlplĮiJoi*ir ąpielinkės 3.

Iš Shehandoah ir ąpielinkės 2. , .
' Iš Wilkes-Barre ir ąpielinkės 2.

Iš Pittnįurgo % į ;
Iš Rochesterio 1/ - ‘ '
ALDLD. Centras skirią 2. . '
LDSA. Centras skiria 2.
7. Kurie išgali,-patys mokiniai stengiasi pasidengti 

lėšas, kurių buą gal tarpe $10 ir $15 kiekvienam mo
kiniui. Bet kurie draugai nedirba, nepajėgia iš sa
vęs pasidengti lėšas, tai vietų organizacijos bei drau
gai turi kaip nors pagelbėti. Jokiu būdu negalima 
atmesti draugą bei draugę tik todėl, kad yrą bedar
bis ir nepajėgia lėšas pasidengti. Pirmon vieton 
reikia statyti draugo bei draugės tinkamumą mūsų 
judėjimui. ' ‘ .

Dar kartą raginame draugus ir organizacijas tuo- 
jaus imtis už darbo ir padėt šią mokyklą įsteigti ir 
palaikyti

•UBSCRIPTION RATES:
Dotted States per year............ 16.00 United States, aide months............|8.00
Brooklyn, N. Y., per year..........18.00 Brooklyn, N. Y., six months....$4.00
Foreign countries, per year... .18.00 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year... .$6.00 Canada and Frazil, six months.$3.00

Kad mušeikos iš “lapelmeikerių” lokalo kriminališkai 
užpuolė lietuvius darbininkus Mičiulio siuvykloje, Brook
lyne, gegužės 26 d.,—tai yra vienas iš “socialistų” politi
kos vaisių Amalgameitų Siuvėjų Unijoj.

Geįiįgsteriški žygiai, prieš kairesnius darbininkus toj 
unijoj yra jau senai 
dqjasi Hilhnano mašina, kad palaikyt savo viešpatavimą 
Ajnalganąeituose. Lapelmeikerių (atlapų įsiuvinėtojų) 
loxalas^ ištikimiausias hillmaniškiams vadams, ypač bu
vę ir tebėra Vartojamas prieš kovingus unijos narius.

;Bet čia reikia prisimint ir tą social-kompaničną tvar
ku, pagal kurią yra nustatoma darbo mokesniai Amalga- 
meitams. Visų pirma yra garantuojama tam tikras nu
statytas pelnas bosams, kontraktoriams ir tūla pinigų 
suma jų dirbtuvės lėšoms; ir tik iš liekamos įplaukų da
lies darbininkai “patys sau” skiriasi algas, nusitardami 
savitarpyje, kiek uždarbio turi gauti vieno bei kito ama- 
tėlio žmogus dirbtuvėje: prosininkas šitiek, kišeninis 
tiek, siūlėtojas ana kiek ir tt. Šitaip besidalinant uždar
biais iš bendrosios nuo bosų liekamos sumos, vieni darbi
ninkai nuolat skundžiasi prieš kitus, kad esą skriaudžia
mi; veik niekad tarp jii nesiliauja ergeliai, kad anie gau
ną perdaug, o mes permažai. Tokis sutvarkymas palai
kų kivirčus tarp darbininkų toj pačioj dirbtuvėj, silpnina 
jų frontą, iš ko ir naudojasi samdytojai ir Amalgameitų 
Unijos valdininkai. Bykiu darbininkai yra pri'gaudinėja- 
mi b.ei patys save prisigaudinėja, būk šitaip jie “demo
kratiškai” tvarkosi ir galį sužiūrėti bosų pelnus. Tikru
moje gi jie neturi galimybės sukontroliuoti tuos pelnus, 
bet yra įkinkyti į sandarbininkavimą su darbdaviu ir rū- 
pinifnąsi jo reikalais.

Bet viršminėtas lapelmeikerių lokalas turėjo ir tebe
turi ypatingas pirmenybes, kurias Hillmano valdyba už
tikrina jiems prieš paprastus darbininkus. Lapelmeike-

Ne tiesa, kad žydai, kaipo 
tauta, negalį arba nenorį dirbti 
sunkesnėse pramonėse bei lau
ko ūkyje, kaip kad pasakoja 
tūli lietuvių patriotai. Tokias 
pasakas sudaužo žydai darbi
ninkai ir farmeriai Sovietų Są
jungoj, kuri jiems davė progą.

Naikindami privatinę preky
bą ir pramonę, Sovietai atidarė 
žydams kelius į farmas ir . pra
mones. Ukrainoj Sovietų val
džia jau 1924 metais paskyrė 
žydų kolonij.oms 1,000,000 akrų kalba visaip niekinama Jr^ juo 
žemės Kryme ir pietinėj Rusi
joj, kaip kad rašo Wm. Zuker- 
man N. Y. Times’e, gegužės 31. 
d.; ir tuojaus prasidėjo masi
nis jų plaukimas į tąsias že
mes. Paskui buvo žydams ko- 
loništan’is paskirta dar 1,500,- 
000 akrų tinkamos žemės-Uk- 

I rainoj, Baltgudijoj, šiauriniame 
(Kaukaze ir kt.; bet ir šias vie- 
tas jie greitai užpildė. Taigi 
Sovietų valdžia 1926 m. žydams 
pavedė didžiulį plotą žemės 
Biro-Bidžone, palei Amūro upę, 
Sibire. Tas plotas turi 3,800,- 
000 akrų derlingos žeamės su 
giriomis, ir yra didesnis nekaip 
visa New Jersey valstija. Jame 
viename galėtų iš lauko ūkio 
gerai gyventi visi 3,000,000 žy
dų, esanti Sovietų Sąjungoj. O 
šiemet sausio 15 d. dar tapo 
žydams atidaryta nauja ūkinin
kų kolonija Naidorf, Kryme. 
Bet visa tai nereiškia, kad bū
tų atimama žemės, reikalingos 
rusams ir kitų tautų valstie
čiams. Sovietai' abelnai paveda 
žydams tuos plotus, kurie pir
miau^'nebuvo naudojami, bet 
puikiai tinka lauko ūkiui.

Ir s Sovietų valdžia ne tik duo
da žydams kolonistams žemes, 
bet patiekia jiems reikalingo 
kapitalo; parūpina jiems žem
dirbystės. mašinas, gyvulius; 
štatydima čamuš, i patiekia in
struktorius (mokytojus) ir tt.

Pasekmiilgesnės ir didesnės 
.kolonizacijos nėra buvę visoj 
jpasaulib istorijoj, kaip ši so- 
vifetinė’ žydų ' kolonizacija, sako 
viršmiipėtas New Yorko Times 
rašytojas, ; i ;

Per paskutinius 6 metus far- 
mose įsisteigė ir apsigyveno 
apie 250,000 žydų. Jų koloni
jos dabar turi 197 mokyklas, 
37 knygynus, penkias žemdir
bystės kolegijas, vieną lauko 
ūkio institutą su tyrinėjimų 
stočia, dvi technikos mokyklas; 
jie leidžia savo žydiška kalba 
laikraščius; turi kelis keliau
jančius teatrus, judamuosius 
paveikslus, radio įtaisus ir pa
skaitas. Tose kolonijose yra 
virš tūkstančio geriausių trak
torių, amerikoniškos rūšies. 
Yra įsteigta kursai, kur moki
na naudoti traktorius ir kitas 
žemdirbiškas mašinas. Dabar 
80 procentų visų šių žydų ko
lonijų yra jau kolektyvizuotos 
ir savo ūkį veda plačiausiu ir 
moksliškiausiu būdu.

Tų kolonijų apskričiai turi 
savivaldybes. Mokyklos, teis
mai ir visa valdžios mašinerija

al^ų. bendrosios sumos .skiriama tokia didelė pastovi ;al- 
gAį nors jis, nieko neveikdąnjas, tiktai bastytųsi iš i 
į kampą. ‘ ,

.’Štai kokios teisės norėjo tie Hillmano mylimieji auklė
tiniai, žmogžudiškai užpuldami ir Mičiulio siuvyklos dar
bininkus—išvyti laukan eilinius darbininkus, dirbančius 
lapelmeikerių “specialumą,” bet gaunančius vidutinę al
gą iš abelnosios sumos, pagal susiderėjimą su kitais dirb
tuvės darbininkais; o išvijus juosius, užimti jų vietas. 
Bet kol Amalgameitų viršininkai palaiko dabartinę už
darbių “pasiskirstymo” tvarką, tai šitokis “lapelmeike- 
riu,> noras reiškė—apiplėšti kitus dirbtuvės darbininkus. 
Irinera abejonės, kad jie, kaipo Amalgameitų Smetona, 
tikėjosi, turį sau už pečių unijos prezidentą Hillmaną ir 
kitus biurokratus. Užtat jie taip drąsiai darė savo po
gromą, su tokiomis kruvinomis pasekmėmis. Darbinin
kui, Meškerevičiui taip kirviu perkirto galvą, kad jam 
gtęšia jnirtis; drg. J. Barzdaitį pačiame Amalgameitų 
Joipt Boarde jie taip suspardė, kad jis gali netekti vie
nas ausies girdėjimo ir vienos akies regėjimo.

Ilillmanas su savo oficieriais, suprantama, išsikalbinė- 
jaTesą “nekalti,” ir tik labai neaiškiai švelniai žada “orga
nizaciniai pabausti” užpuolikus; bet į juos vis vien žiū- 
ri£kaip į saviškius. Hillmaniškiai, mat, aplamai vaduo

jami tokiu, supratimu, kaip ir “Naujienų” Grigaitis, kuris 
ulgyrė minimą juodašimtišką užpuolimą; ir tik bijodami 
nąrių sukilimo, Hillmanai ketina “atlyginti” sužalotiems 
dubininkams...

jNegerą, todėl, poziciją užėmė ir lietuvių Amalgameitų 
lojkalas 54-tas paskutiniame savo susirinkime. Tarp su* 
siįįikusių didžiumos buvo pravaryta'tokia-nelemta min- 
ti|, kad unijos valdyba primes po keletą dolerių. Meške- 
rįdČiui ir Barzdaiciui, ir tuomi viskas turės gražiuoju 
u&ibaigti. Šitokio nuolankumo tik ir nori Hillmanas ir 
kiti Amalgameitų Unijos ’ sodal-ponai. Tai yra pigi 
jieibs kaina, kurią užmokėję jie galės vęl terorizuoti ne

kitus, bet ir tuos pačius lietuvius darbininkus. Vie
toj'šitaip nulenkti savo galvą po “socialistinių” Hillmano 
peniukšlių, kirviais ir blakdžekiais, lietuviai Amalgamei- 
tat darbininkai turi išvystyti protesto mitingų ir demon
stracijų kampaniją išvien su kitų tautų darbininkais 
prfėš smurtišką ir social-kompaničną politiką Hillmanų, 
Blupibergių, Potoffskių ir Jankauskų, einant linkui pa- 
slįiuosavimo iš parazitiškos ir smurtiškos tų ponų dik
tatūros. r

Salin socialfašistinius gengsterius ir jų vadus iš darbo 
unijų!

Laukiama, kad Vokieti ja Pasiskelbs Bankrotą 
OtARYŽIUS.— 
flriąnsieriai labai »*
dę. Vokietijos budžetu. Jie 
Btiinato, kad Vokietijos bur- 
ĮO^ijąjėina prie bankruto 
irpaskelbti atsisakymą

Jam tie jaunuoliai krimi
nalistai. Jam negMvoj, kad 
tie jaunuoliai visai. nekalti 
ir kad valdančiosios klasės 
reakcinis elementas sudarė 
suokalbį tuos jaunuolius su
deginti elektros kėdėj su 
tikslu, kad sukelti tarp ne
grų ir baltųjų neapykantą. 
Mat, pastaruoju laiku, ko
munistų veikėjams darbuo
jantis, Alabama ir kitose 
pietinėse valstijose baltieji 
ir negrai darbininkai pra
dėjo solidaringai atsinešti 
vieni linkui kitų. Pradėjo 
organizuotis į bendras or
ganizacijas. Tas valdančia- 

‘jai klasei labai nepatinka, 
ir už tai ji, suradus kad iri 
mažiausi priekabį, terori
zuoja atskirus: negrus dar
bininkus, kad ‘ tuo i būdu su-i 
kiršinti negrų i mases- prieš! 
baltuosius, o baltuosius 
prieš negrus. Tą puikiai 

kšmsjietektų nei po $25 j lapelmeikeriui turi būt iš visų parodo: iškelti faktai Sąryšy 
1 1 ’ 11 "SUi mĮn'gįų.'■į§^ūęįiį‘Tięgrų

kampo 'jaunuolių, įpylą^V .i
Kaip jau daug kartų bu-' 

vo nurodyta, tie jaunuoliai 
visai nekalti; jiems primeta
mame “kriminališkam nusi
žengime.” Jų teismas buvo! 
trumpas ir jie tapo nuteisti 
elektros kėdėn. Niekas .jų 
byla nesirūpino. Tik kuo
met Komunistų Partija ir 
Tarptautin. Darbininkų Ap
sigynimas pradėjo rūpintis 
gelbėjimu jų ruo elektros 
kėdės, tuomet byla pagarsė
jo' ne tik visoj šalyj 
plačiame pasauly. Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo paimti advokatai iškėlė 
į viršų visas tos bylos klas
tas, ir faktais įrodė, kad tie 
jaunuoliai nekalti užpuoli
me ant dviejų prostitučių, 
kuries kartu važiavo tavo- 
riniam traukiny su grupe 
baltųjų vyrų.

Kuomet Tarptautinis Dar7 
bininkų Apsigynimas veda 
kampaniją už ,’tų negrų, --iš
gelbėjimą, kuomet dhH 
bui pritaria nėt
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Puslapis Trečias

V. Bovinas

OPOZICIJA, PRŪSEIKA IR PARTIJA
(Pabaiga)

Iš čia liuosai galima pada
ryti išvadas, kodėl Prūseika 
persiskyrė su Partija. Jei 
Partijai pranešta apie jo pra
kalbą, tai “jau toliau negali
ma eiti.“ Kodėl Prūseika ne
galėjo pats save apginti šiame 
reikale, jis buvo net reikalau
jamas? Išvadą reikia padary
ti, kad Prūseika jau buvo nu
sprendęs savo likimą. Kaltinį- 
mus, kokius Partija jam darė, 
jisai jau pavedė visai miniai 
išspręsti. Geri draugai, o ne 
Partija turi spręsti jo liniją, 
žinoma, tokia linija ir veda į 
tą platųjį svietą, kur nėra jo
kios Partijos. Partija jau pa
sidaro visai nereikalinga.

Tai linija oportunistų 
menševikų. Komunistai stato 
Partiją pirmon vieton. Be 
Partijos negalima kovas lai
mėti. Be Partijos negalima

da.“ Kooperatyve “klaida,“ 
tai buvo ir tik manifestacija, 
pasirodymas, kad pas lietuvius 

'yra baltojo šovinizmo tenden
cijų.

Partija tai pamatė ir Įsakė, 
kad Prūseika ir Strazdas vestų' 
ideologinę kovą prieš tas ten
dencijas, prieš tą ideologiją. 
Partija matė daug toliau, ne
gu Prūseika ir kiti opozicijos 
šalininkai. Šitą Partijos kovą 
Prūseika vadina
arba “riksmu per metus del 
mažo dalykėlio.

“skandalu

-- ....... ......................................................... ....... ...... r-- -----  
seikai ir jo šalininkams nerei-įbėti negalima. Partija kitaip 
kejo kelti skandalą prieš Par- negalėjo pasielgti, 
tiją. Nereikėjo diskredituoti Į 
C. B. šie visi darbai, kokius 
opozicija varo, žinoma, nėra 
“siekimas 
giau įtakos masėse, 
stoti po 
dirbti gerą darbą, organizuoti 
darbininkus, tai gausime dau
giau ir įtakos.

Taktikos Klausimas

Dabartinė Partijos taktika 
yra gera taktika, kovos linija. 
Ši taktika Prūseikai 
na. 7 
dos, kad atsisveikinimui su re- jnų. 
voliuciniu judėjimu, Prūseika ' patiko tai Prūseikai. 
pareiškia, kad “dabar ta žiau-• .. ,
rioji taktika, taktika, su nie-f. ^e£ei£ia .
kuo nesiskaitanti, ima

rinko 6 delegatus į konferen- j tijos gubernatoriui prieš ren- 
ciją, kuri šaukiama Fresno, i girną šios legalūs žmogžudys- 
Cal., geg. 30 d., idant pravesti i tės.
geresnę agitaciją delei atšau-1 Tad nežiūrint lietaus pavy
kime to Įstatymo. j ko geras darbas atlikti, ypa-

Nedėlioi, 24 d. gegužės, tu- Ihigai tuomi, kad vietiniai lie- 
I'ėjo įvykti L.D.S.A., 146 kuo. tuviai pripažįsta tarptautinĮ ju- 
pes rengiamas piknikas, bet, dėjimą ir šios salios klasių ko- 
nepaprastas Įvykis šiuo metu jvo® Judėjimą. 
Californijoj, kad užėjo lietus, Į Daugiau tokio veikimo. .. 
tad vietoj pikniko tūli lietu-1 A’

dirbti ir veikti. Laikas jaU|Vįai susirinko pas drg. Jan-!-------------------------------------------—
1 čl.a jVyh° ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

Kriminaho “laisvų 
Sindikalizmo klausime. Sykiu S. Mickus, 278 Second st. 
su vietiniais dalyviais netikėtai ; V. Donavcit i«2 Kirst st. 
užkliuvo svečiai iš Los Ange-I A *‘***0?; 221 s**<:ond st 
1 1 0-1 - j t i lr paHles, drg Savickas ir drg. Jo-________
zelskienė. Daug -susirinkusių-______ /___
jų ėmė aktyvų dalyvumą dis
kusijose ir pareiškė norą lai-į 

J kyti kitas diskusijas greitoj at-; 
■ city j.

Biurui yra geri visi simpati-; 0AKLAND> Cal. _ Calj! Aukų surinkta virš $9. Tad ! 
kai. Bet pries tuos, kurie kovo-' „ • ... ’ Iač,,. or ___;formjoj dabar Komunistų Par- Padengus lesąs liko $5 delega-| 

tija ir Tarptautinis Darbinin- j Fres,n0 Kriminalio Sindi-, 
. v_ikalizmo konferenciją lesų pa-, 

apsibnezė i dengimui.

ninku judėjimą, o ne kokį ap- 
gavingą, oportunistinį.

Kelias yra tik vienas, 
yra—Komunistų Partijos
komunistų Internacionalo
lias. Visi šuntakiai gelbsti ne 

''darbininkų kovai, bet jų prie- 
'šams. Visų susipratusių darbi-

Prūseika dar puola gana 
| žiauriai draugą Angarietį sa
vo raštuose. Tai dabar jau 

ir “darymas dau-! matome, kame “klaida.“ Prū-
Reikia seįka už Partijos sienų. Drau-

Partijos vadovybe, igas Angarietis kaip buvo, taip
j ir yra vadas, ir ištikimasova-1 njn]<n yra pareiga glaustis po 
Idas' komunistų judėjime. ‘............... ..
Reikia pasakyti, kad, nepai- čia mes galėsime bendrai
sant visų nesusipratimų su 
draugu Angariečiu, i

, pasimokinome iš “Komunisto 
j ir “Balso“ kritikos.

nepriimti- nenoromis, bet ėmėme iš tos

tai 
ir 

ke-

komunistinio judėjimo vėliava. Daugiau tokio veikimo.

- - m vAcii ouoiiiunv pete
mes aaug j draugams mesti visokias opozi-! kauskienę stuboj. 
omumsto icijas ir veikti bendrai. Tos J viešos diskusijos 

ir,nuomonės, kad C. B. yra “blo- Sindikalizmo klausI 
Baigdamas savo raštą, ro-. kritikos pamokas eilėje klausi- 

Ta kritika labiausia ne-

gas,” o Partija “gera,“ reiš
kia skelbimą: kova prieš Par
tiją, tik iš kito galo.

Prūseika 
vieton kovoti prieš tą pavojin
gą tendenciją, pradėjo kovą 
prieš Partiją ir Centro Biurą. 
Vadinasi, ir atitaisius tą “klai
dą,“ dar reikia kovoti prieš r~ ■ - 
bal. šovinizmą. kių didelių

Netikę kaltinimai Prūseikos, ' foar viską 
kad C. B. nori “plauką skal- j “nesiskaito 
dyti.” Jei taip, tai kam rei-ifika.
kejo pradėti kovą prieš Parti-1 jos taktika. Prūseika manoj revoliucinė, tai dar nereiškia/n.irnzn Hnlni 

_____ _ ’ menkl! dalykų.” I klld Partijos taktika turėtų'k;—------------ . .. ..’PaMsų dele, 
bininkai negali laimėti be Par-U®s®*ka negalėjo pia- daryti išimčių, bet tai nebūtų ti.
tijos. Tai įrodė visa eilė ko. I dėt, tas klaidas (o jisjas pr,- jau Partijos taktikai Tokia' kės 
vų ir revoliucinių sukilimų. |P.azJs als/ 'Js

• h kovon už Partiją? Gndi, ninku kovas, negalėtų būti dis-|kia 
Baltasis Šovinizmas ; “kain mes malime prieiti orio n i 11 yo ii n Dnrfiin Qti InVin '

Įt^‘ Su ja sutikti negaliu 
pabrėžta.—V. B.).

ELIZABETH, N. J

baubo
viršuj kad C. B. nori išvaikyti mūsų j 

(mano padėjimo simpatikus. Nieko!
; panašaus. Partijai ir Centro'

Mes Nsatsiliekame LIETUVIS GRABORIUS

Tai tiesa, Partija neturi jo-
Partija da-ija prieš Partijos liniją, prieš 

L Jinai: oportunistus' Partija vedė ir
tak- ves kovą. Jei Partija eina tik- kų Apsigynimas

Baltasis Šovinizmas

Kokia Prūseikos, Bacevi
čiaus ir kitų oportunistų lini
ja baltojo šovinizmo klausi
mu? Jie mato tik “klaidą,“ 
o ne baltąjį šovinizmą. Ve 
kaip kalba Prūseika apie šovi-, 
nizmą.

“Buvo padaryta klaida pa- j 
Siūlant pinigus (mano nuomo
nė buvo, kad jų imti nereikia), 
bet juk kiekvienas žino, kad 
negrai nebuvo prašalinti. Au
kaujama jų reikalams, 
negrais ebieagiečiai turi 
giau socialio kontakto, 
brooklyniečiai“ (mano 
brėžta—V.B.). . . 1Kaip ten buvo organizaci-, 
niai padaryta, manau, kad ki-; 
ti draugai jau apie tai išaiš-j 
kino. Tad imsiu daugiau šį 
dalyką principiniai. j

Prūseika, kaip matot, aiški
na, kad chicagiečiai turi dau
giau “socialio kontakto su ne-, 
grais, negu brooklyniečiai.“ 
Ar galima taip dalyką išaiš-' 
kinti? žinoma, kad ne. Mie- 
ravimais, kur kiek kontakto tu-, 

*rima su negrais, galima klau
sima tik supinti, o ne išaiš
kinti. Juk Prūseika turi žino- ' 
ti, kad “kontaktas“ priklauso j 
ntio to, kiek’ kur negrų gyvena, 
nuo lokacijos, o ne nuo balto-. 
jo šovinizmo. Kaip tada mes' 
galėtume išrišti klausimą tose • 
vietose, kur labai mažai ran- j 
dasi negrų darbininkų arba ir. 
visai jų nėra? Jei Brooklyne; 
lietuviai turėtų daugiau “kon-į 
takto“ su negrais darbininkais, 
tai, veikiausia, ir čia daugiau j 
pasireikštų baltasis šoviniz-; 
mas. Tada reikėtų daugiau 
su juo kovoti ir Brooklyne. i

Bet kaip apie tą “klaidą.” 
Kaip matote, tai jei Prūseika 
būtų laimėjęs tame susirinki- . 
me, tai, jo manymu, nebūtų 
buvę baltojo šovinizmo nei dū- . 
ko! Na, ir tikrai išrodo dar
bininkui, kada jisai girdi tokį 
Prūseikos aiškinimą, kad Par
tija visai be reikalo pradėjo 
ta “skandalą.“ Ir gaila, kad 
“daug gerų draugų pasmerk
ta be reikalo.“ >

Bet tai ne klaida; Prūseikos 
aiškinimas nėra marksistinis;, jš 
i i s n i nomnfn tilrrnaina nrinvu. L_5

Su 
dau“ 
negu 

pa-

landoj.

tin was: __ .

Norintieji ge 
riausio pat ar

narimo Ir už

i e m n kaioh

nuliūdiin O * H

.IONA PETRUŠKEVIČIŲ

as. 
didesnė, 

su asmenų
Visiems turi būt Parti-’ru keliu, jei Partijos linija yra platų darba rinkime 200 000

i atšaukimo Kri
minali© Sindikalizmo Įstaty
mo, Įstatymo, kuriuo už men- 
kiausĮ prasikaltimą gali nu
teisti ilgus metus kalėti, ’kaip 
tai, kad sėdi- nuteisti ant 42 

tų 3 1 a u k l darbininkų or- 
'ganizatoriai.

______________ ____ c____ į Mūsų lietuvių A.L.D.L.D., 
nos, kad jie remia tikrą darbi-1 T.D.A. ir L.D.S.A. kuopos iš-

ją delbtų menkų dalykų, 'kad Partijos taktika turėtų 1 kad < simpatikai ją negali rem- 
. Juk jei del simpatikų rei- 

Partijos liniją mainyti, tai 
tada bus iš Partijos? Ke
bus pati Partija? Jei kas 

remia darbininkų judėjimą, tai ; 
dar geriau gali jį remti, kuo-j 
mot tas judėjimas yra tikras, 
revoliucinis. Simpatikai ži-;

į “kaip mes galime prieiti prie ciplinuota Partija.
i platesnių minių, kaip mes ga- ’ pareiškimu 
lime praplėsti savo Įtaiką?“ i“ ............

' Vienok Partija negali atsi-cinį gyvenimą.
sakyti ir nuo savo linijos. Prū- .gas eina taip toli, jį jau išgel-

Su tokiu 
Prūseika apleido 

i Partiją, užbaigė savo revoliu" 
. Kuomet drau-

Drg. K. Jankauskienė atiko-' 
jo lovos lempukę ir ačiū jos' 
pasidarbavimui ir drg. J. Jan
kauskienės ir Rakauskienės 
surinkta $9.50. Iš tų $5 pa
skirti tapo gynimui Scottsbo
ro teismo nuteistų 9 juodukų 
jaunuolių. Taipgi nutarta pa
siųsti protestą Alabamos vals-

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

HM

Naujosios Anglijos Lietuvių Darbininkų

■L T. N. PARKE, MONTELLO, MASS.
> k . 1

6- tą bus piknikas ir šokiai, pradžia 2-rą vai. po pietų.
A ~ .J!

šokiams Grief .Geria ilsia Naujosios Anglijos Orkestrą: BERT ORIUS
■ y- (n jo Musical Reviewers

7- tą bus piknikas su didžiausia programa. Piknikas prasidės 10-ią vai. ryte,
' programa-—-2-rą vai. po piety.

Programą pildys Labor Sports Union Akrobatai; iš Worcester. Dvi poros 
ristikų, sunkiasvoriai: Juozas Šimkus, lietuvių Čampijonas, risis su Lio 
Hyatt,' sirljonų čampijohu, lengvasvoriai: A. Kižas, Naujosios Anglijos 
čampijonas, risis su Fr.ęd Fedell, italu. Dainuos šių miestų chorai: Lawrence, 
Norwood, Worcester, Stoughton, !S. Boston ir Montello. Sakys prakalba 
L ilm-ter, iš New Yorko, J. Galgauskas, iš Norwood, M. Sukackiene iš Wor
cester. Programa tesis per visą dieną. , Tai bus didžiausias ir smagiausias 
šių metų piknikas. Todėl širdingai kviečiame plačią lietuvių visuomenę su
važiuoti, nes tai bus- smagiausias ir naudingiausias laiko praleidimas.

Penkių Au ti ričių Bendras Komitetas.

v

IMMMMMMMM'M

Juozas Šimkus

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą!0.

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

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

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

Daugiausia Atsidebme aut Retinoskopišky Ištyrimų 
’ Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite! reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

■ DRS. SCHONGER & STENGER >
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.**

Phone, Stagg 2-8342 • V
. JAP 30 METŲ, KAIP ISIKŪRiJ

ŠIOJE VIETOJE
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THE COLLECTED WORKS OF

jisai nemato tikrosios prieža
sties. Jei jvyko “klaida,“ tai 
Prūseika turėjo išaiškinti, ko
dėl ta “klaida“ įvyko. Rei-' 
kia duoti materialistinį išaiški
nimą. Pas Prūseika baltasis 
šovinizmas tik “klaida,“ neti
kėtai pripuolamas dalykėlis, ! 
Partija mato toliau. i

Kodėl kilo ta “klaida,“ toks, 
“sumanymas,“ kodėl baltieji 
Žmonės mano, kad jie yra “ge
resni“ už negrus darbininkus, į 

^kodeh įvyksta negrų linčiavi- 
mai? Todėl, kad užpakalyj tų 
“klaidų,“ tų “sumanymų,“. 
darbininkuose ir net komunis-' 
tuose yra toks mąstymas, to
kia ideologija, buržuazinė pri- ' 
gimtis ir auklėjimas. Tos klai
dos yra tik manifestacijos, 
kad yra tokio nusistatymo, to
kio jausmo, parodo, kad yra 
bal.
vimai būtų galima išaiškinti • 
tik “klaidomis,“ nes irgi jie 
pasireiškia tik retkarčiais, sa
kysime, pasikarščiavimo “klai-

šovinizmo. Juk ir linčia-’

O

«<»i
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LENIN
z\ 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
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

030
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Hans Lorber. Verte Vj? j

MEISTRAS PUMPAS į

V
'i

SV

Meistras Puinpas pabalo, štai jam pro- pagelbėti kiekvienai darbininkų
ga atsirėkti. Juodasis Bancę stovi prie 
stulpo, rūko ir dykinėja. O išalkusi kros
nis šnypščia, kaktos kraštai kaista. Pum- 
pas puolė pirmyn, nors ir juto, kad sverdi. 
Tą darė punšas.

Juodasis Bance pastebėjo meistrą tik ta
da, kai tas skaudžiai, kaip perkūnija, jau 
buvo pasiruošęs trenkti. Akimoju jis at
sitraukė nuo stulpo ir paėmė kastuvą. Bet 
buvo jau vėlu; meistras Pumpas praskietė 
savo žiopsančius nasrus, iš kurių Bancės 
pusėn pylėsi griausmai ir žaibai.

(Pabaiga)
Nelauktas įėjo vidun jo prietelius Nos- 

kevičius ir pakėlęs augštyn nosį, po kuria 
augo purvini gauruoti ūsai, pradėjo uostyt 
orą.—Čia kvepia punšu—paaiškino jis ir 
meistrui Pumpui paukštelėjo per petį. — 
Nepasiduosiu, gausiu leidimą kaip sutikt 
naujus metusi

Pumpas tylėdamas linkterėjo galva ir iš
tiesė jam cigarą.

Tuo laiku juodasis Bance stovėjo atsi
rėmęs prie stulpo ir tylomis žiūrėjo į ugnį. 
Jo draugai sėdėjo nišose ir ištykėlio gėrė 
prastą degtinę. Tiktai kai kurie jų, užuot 
gėrę, įsigilino į savo mintis—į mintis apie 
ateitį, apie naujus metus. Bet kaip tik pe
čiai pradėjo šnypšti, visi skubėjo į savo 
vietas ir kastuvai stojo darban.

Meistras Pumpas ir jo prietelius Noske-
™ d.r kambaryje Ir pa- 

lengva trauke punšą. Jie buvo labai nusi- - J - - - -■ •
teikę ir Pumpas sviedė savo prieteliui Nos- 
kevičiui cigaro nuorūką į galvą. Tas vis-; 
vien nepakenkė jų bičiulystei, mat ir čia 
reikėjo laikytis kaip “dideliuose nuoty
kiuos.”

Įkaušę prieteliai prisiminė tarnybos pa
reigas, ir Noskevičius atsisveikino. Meis
tras Pumpas dar pasiliko, kraudamas į gal
vą planus, kaip nunešti juodajam Bance 
tokią naujų metų dovaną, nuo kurios jam 
mažas laimingumas būtų. Bet jis nieko 
negalėjo sugalvoti—ir taip nesugalvojęs iš
ėjo. Juodasis Bance kaip tik tada ilsėjosi. 
Jis, kaip visad tokioje minutėje, stovėjo nu
gara atsirėmęs j stulpą. Ir rūkė papirosą, 
nors rūkyti buvo uždrausta; virš jo galvos 
ant stulpo kabėjo užrašų plakatas: “Rūky
ti draudžiama.” Bet jis rūkė,—todėl, kad 
turėjo rasti kokią nors išeitį iš šios nakties 
liūdesio. Užsimiršęs žiūrėjo jis į ugnį ir 
vėl galvojo apie ateitį, kuri turėjo būt ki
toniška, be kapitalizmo, be buržuazinės 
santvarkos ir be meistro Pumpo. Laikotar
piais užsitraukdamas papirosą jis nusi
šypsodavo.

Draugai išlindo iš savo nišų ir tylėdami 
ėmėsi kastuvų; ore kėlėsi ir leidosi ugnin
gos išvargusfos rankos. Visi pečiai degė, 
traškėjo. Juodasis Bance dar tebesilsėjo. 
Jo pečius stovėjo išalkęs, o pečiaus kakta 
vėpsojo iki raudonumo įkaitusiais kraštais.

organizacijai, ar tai agitacija 
per savo špaltas, ar suteikdami 
kalbėtojus, kurie žodžiu agituo
ja už tas organizacijas, ir tas 
prisideda prie tų organizacijų 
būdavo jimo.

Dabar, kuomet mūsų dienraš
čiams yra sunku pasilaikyti šia
me ekonominio krizio laikotar
pį, tai visos darbininkiškos or
ganizacijos turėtų ateiti su fi
nansine parapia. Jeigu galima, 
reikia tiesioginiai iš iždo kiek

—Jūs! Bance! Tūkstantis velnių, tu vis paaukoti, o jei ne, tai surengti 
O pečius gęsta! Tu matomai kokią nors pramogą

?! Ir rūkai čia! Aš tave iš- lui-
tebestovi čia. 
prisilakei punšo 
grūsiu... Laukan!..

Juodasis Bance,

lam reika

Trečias šaltinis mūsų

Trečiądien., Birželio 3, .
55į 7 ’ i

. -V1 i '1

1 'h,
7*’"- r' z . T7v

•jo kalbėjo tšūomiškai;' lėriViŠ- 
kai ir u'krainiškai. Per visą 
, ,, . .i , . . x>jiicnn piniunuo iciiįįičuiuib JiauuaiI kalbėjimo laiką minia laikėsi Dally Worker ir Morning Freiheit 

Į labai ramiai, o prie svarbes
nių punktų kalbėtojai susi
laukdavo aplodismentų.

MICHIGAN
Didelis piknikas rengiamas naudai 

sekmadienį, 19 liepos (July), Work
ers Campėj, Farmington. Bus gera 
programa, sporto ir įvairių žaislų- 
Visi

ft, L 0,1110,, OjAMl/V u Įvauių GLIČIU.
i lietuviai darbininkai rengkitės 5Uc- , J

Pirmas kalbėtojas, baigęs dalyvauti.  Rengėjai. Įę^ą. °1Rengėjai.

t»HILADELPHIA, PAJ .
Bazarafc naudai k. Partijai |i / 

4, 5 ir 6 birželio (June), Gan ■ 
Hali, 507 S. 8th St. Bus koncertu“ 
šokiai ir restoranas. Įžanga yietiai 
dienai 25c, dviem ar tirm dienom

. Kurie esate pasižadėję ką nors 
., malonėkit atnešti į bazaro

____ .... Kviečiame visus atsilankyti ir 
; paremti, nes tai mūsų pačių partija.

Komisija.
(129-181’)-

NEWARK, N. J.
Newarko lietuvių Tarptautinio 

.nsigynimo kuopos susirinki- 
/ks pwetnydios vakare, bir-

kalbą, perskaitė gubernmanui, 
Benetui,rezoliuciją del areštuo
tų T.D.S. narių ir prašė, kad 
balsuojantieji už rezoliuciją 
pakeltų rankas. Tuoj veik visa 
minia pakėlė rankas.Gi prieš— 
vos tik vienas, matyt, 
nors detektyvas.

Baigus kalbas, minia 
laukė kokią 10 minučių 
judindama ir tik nuėjus tolyn 
kalbėtojams, pradėjo skirsty
tis. x

Gaila, kad iš lietuvių darb. 
vos keli atsilankė, o čia jų 
randasi apie 60 žm. Kiek te
ko patirti, liet. darb. ir be
darbiai, nors ir vieno centd' 
neturėdami, nekišo iš buto no
sies ir ramiai sau kortavo visą 
dieną. Mat, pasirodo, kad ir 
čia lietuviai daug atsilikę nuo 
kitų tautų darb. organizavi
mosi srityje.

Draugai bedarbiai ir dir
bantieji ! Niekas neiškovos ge
resnės ateities, nei darbo, jei 
mes patys snausime užsirišę 
akis ir kartosime senas, nu
dėvėtas frazes, kad “užtenka 
ir be mūsų.” Vienintelis ke
lias pašalinimui visų vargų ir 
nelaimių, tai bendra viso pa
saulio darb. ir bedarbių kova 
prieš išnaudotojus.

Jackus Dvibarzdys.

koks

dar 
nesi-

DETROIT, MICH.
Priešfašistinio Komiteto konferen- Į 

cija bus šeštadienį, 6 birželio (June), l 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor! 
Highway. Pradžia 7:30 vai. vakare.' ---------- ....
Visi delegatai, kurie esate išrinkti > Darb. Apsigynimo kuopos susirinki- 
nuo organizacijų, būtinai dalyvaukit, j mas įvy.... ’ G
nes turime labai svarbių reikalų ap-| želio (June) 5 d., 8-tą vai. vakare, 
tarti ir prisirengti prie geresnio vei- j svetainėje 90 Ferry St., Newarke. 
kimo. į Visi nariai turi būtinai atsilankyti,
’ Detroito Priešfašistinis Komitetas, i nes yra daug labai svarbių dalykų 

(129-130) aptarimui. Sekretorius.

dien- 
pasi- 

i . spaudos 
bendrovių Šerų. Dar yra dau
gelis darbininkų, kurie gali tai 
padaryti. Draugai turėtų tuo- 
jaus pasipirkti vieną-kitą Šerą.

Draugai darbininkai, žiūrėki
me, kad kiekvienas žingsnis,

.______  ____ 7 nuvargusiu žvilgsniu raščių sustiprinimui, tai
dirstelėjęs į jį pamate, kad šitas žmogus j pirkimas dienraščių Y

Todėl nekreipdamas dėmesio į jo 
reikia.

girtas.
žodžius, apsigręžė ir dirbo kas

Meistras Pumpas sušuko:*
—Bance!!
Paskum metėsi pirmyn. Jis 

juodojo Bances rankų kastuvą. 
Pasilenkė prie suaižėjusios krosnies kak
tos. Juodasis Bance norėjo jį sugriebti,

ištraukė iš
Parsirito. kiekvienas mūsų centas, kad vi

ję lavoje, nesuspėjęs nė “ai” surikti. Iš
alkusi liepsna šnypšdama iškepė meistrą 
Pumpą.

Draugai Lsustojo aplink juodąjį Bancę. 
Jo veidas buvo kaip kreida. Jis prakalbė
jo:

—Ech!... Tai nelaimingas žmogus! Kvai
las eksplotatorių įrankis... Sužinoję apie 
jo mirtį, jie visi juokaudami šaltaširdiškai 
tęs toliau savo girtavimą. Ech!—draugai, 
veskite mane policijon.

Ir jis nubraukė mirgančią ant skruosto 
ašarą. Paėjo keletą žingsnių į šalį ir, už
dengęs purvinomis rankomis veidą, pravir-

sas mūsų darbas būtų sunaudo
tas parėmimui mūsų revoliuci
nės spaudos ir stiprinimui viso 

'revoliucinio veikimo.
j. IVem.

Ir Vėl Vieno Jau Nėra
Kaip dailūs mineralai vieni 

nuo kitų skiriasi savo blizgė
siu, taip žmonės—darbais.

Š. m. “Laisvės” 91-mam nu
mery radau liūdną žinią—į 
“Pranas Dudonis mirė.” Ne-1 
norėdamas tikėti, dar kartai 
ir dar karta skaitau tą liūd- ; 
na sakinį ir galop liekasi aiš-1 
ku, kad vėl vienas proletariato ’ 
narys tapo žiauriosios mirties Į 
išskirtas. Vėl tuščias tarpas I 
proletarų užtvaroje! O kieki 
daug jėgų darbininkams rei-! 
kalinga “nudėjimui 
kojo siaubūno. O kiek daug! 
iš pačių darbininkų ar fanatiz-] 
mo apviltų, arba už parazitų i vaikams 30ę 
sutvertą dolerį paradavusių, 
stoja prieš mus ir savo reika-

. Ir tuo į Pirmutinis Lietuvių Darbininkų Su-

Vienas draugų priėjo prie jo ir pasakė:
—Juk tu čia .nieko. Aš viską mačiau, j 

Tu nekaltas! —Čia kalti: degtinė ir pra-1 
kaito varymo sistema. Be to, vis dėlto kal
ti ir mes visi—mes esam baikštūs ir tingūs, 
taip pat perdaug nusilpninti,—negalim pa
daryt galo šitokiai netvarkai bei tarpusa- 
vei nesantaikai. . Užuot atsigręžus visiems 
prieš ponus, mes dažnai pešamės tarp sa-; 
vęs.
sa,—A!.. j , , . . .....

"Bance drąsinosi vienas, stiprus, pasiti-’?as p^letanatui, kuriam Tu, Brunswick, Ohio.' ‘ y... ..
•’SJaV°. be Pa^amos kitų. J1S jo jau atsiskyrei? Atsiskyrei ™'"’

7° ?.ai tebestovejo sutikdamas_bepraside- neketindamas daugiau grįžti iri 
dancius naujus*metus, nešančius jam nau- vesti dr, darb, į kovą. 'Y 
.ja gyvenimą ir... nori jis ar- ne—taip pat girsiu džiugiau ir aš, Wk 1930 jXnWti. 
ir naujus mūšius! * m., kovo 16 di, v,oš, atvykus

DETROIT, MICH.
D. L. K. Keistučio Draugystė ren- 

parazitiš- i gia ekskursiją Į Bob-Lo salą šešta- 
i dienj, 13 birželio (June). Laivas iš
plauks 9 ir 10 vai. ryto, 1:30 ir 3 

I vai. po pietų. Tikietas 50c. vpatni, 
(130-131)

CLEVELAND, OHIO
----wo, GCll p 0CI- I . v

’ Kada, pagaliau įgausime vyrišką drą- į uz i « yenm• ; sivicnijim<) |)iknjkas-bus seklwulieni
—A!.. iaiKu, Kaaa esi taip įeinamų-17 Wrželi{) (June) T. Neuros darže

REMKIME SAVO SPAUDA
Ekonominis krizis apima vi- (ir įveda vis skubesnę darbo sis- 

są kapitalistinį pasaulį be jokios tema, 
išimties. Kaip didesnės in
dustrinės šalys, taip mažesnės 
ir agrarinės šalys yra šio krizio 
paliestos.

Kuomet turgavietės visam ka
pitalistiniam pasaulyj užversta 

’kdlnais ' neparduotomis prekė
mis, kuomet aruodai su kaupu 
pripildyti grūdais ir kitokiais 
maisto produktais, kuomet tie 
produktai pūva ir genda, kuomet 
nuo keturiasdešimto iki pen
kiasdešimto nuošimčio industri
jos yra uždaryta ir ūkės gamy'- 
boj/įvedama restrikcija, kad 
inažinus grudų auginimą, tai 
apie 25 milionai darbininkų be 
darbo, prašo duonos ar darbo, 
ir milžiniškos masės darbo žmo
nių badauja visose kapitalisti
nėse šalyse. Niekada pirmiaus 
kapitalistinė sistema nebuvo 
taip plačiai paliesta, kaip dabar
tiniam krizyj.

Kapitalistai visose šalyse pe
rėjo į griežtą ofenšyvą prieš 
dirbančiąsias mases, kad visas 
Šio krizio sunkenybes užkrauti 
ant darbininkų pečių. Atleidi
nėjimu vis didesnio skaičiaus 
darbininkų nuo darbo, algų nu- 
kapojimu, uždėjimu įvairių mui
tų ant pragyvenimo reikmenų ir 
vis didesniu persekiojimu dir
bančiųjų masių varo jas prie 
badavimo, skurdo ir desperaci
jos- '

Įvairios kapitalistų grupės ve
da kompeticijos kovą už užgrie
bimą rinkų, kad išvežus savo pre
kes iš užverstų aruodų. Kiek
viena grupė, norėdama nugalė
ti savo konkurentą rinkoje, par
duoda produktus pigesne kaina. 
Parduodant pigesne kaina rei
kėtų nustoti kiek pelno, bet ka
pitalistai nėra linkę savo pel
nus mažinti, todėl jie ilgina dar
bo valandas, numušdinėja algas

nugalėti šią kapitalistinę siste
mą ir įsteigti savo darbininkų 
valdžią, kaip kad darbo masės 
padarė Sovietų Sąjungoj.

Mes, lietuviai darbininkai, 
turime savo du dienraščiu, 
“Laisvę” ir “Vilnį”, kuriuodu 
turime būtinai palaikyti, iy ne
tik palaikyti bet ir sustiprinti, 
kad jųjų gyvavimas būtų užtik
rintas. Teisybė, dabartiniu lai
ku, daugelis iš mūsų gerų ir 
pasišventusių spaudos rėmėjų 
randasi blogoj " padėtyj, ilgas 
laikas be darbo ir todėl, kad ir
gana norėtų, finansinės para-' ! 
mos negali suteikti. Bet už tai 
turime gana daug gerų draugų, 
kurie bedarbės nėra tiek daug 
paliesti, kurie dar vis dirba, ir 
tų draugų yra pareiga, dabar 
tuoj aus, kiek galint, mūsų dien
raščiam finansiniai pagelbėti.

Bet netik aukomis mes gali
me tą mūsų spaudos krizį pra
šalinti. Yra ir.kiti būdai, ku
riuos nė tik dirbantieji gali at- 

| likti, bet taipgi bedarbiai drau-

Tas neišpasakytai dide
lis išnaudojimas pradeda sukel
ti nepasitenkipimą ir labiausiai 
atsilikusiuose sluogsniuo.se dar
bininkų klasės. Gerėjimas dar
bo sąlygų ir budayojimas socia
lizmo Sovietų Sąjungoj priduo
da didesnio* ūpo ir energijos 
kovojimui prieš kapitalistinę 
sistemą ir visose kapitalistinėse 
šalyse. Kad taip yra, tai mes 
matome iš vis didesnių masių 
dalyvavimo demonstracijose ir 
tankiau iškylančiuose streikuo
se. >

Vienok kapitalistų klasė irgi 
rankų nenuleidžia. Kovoja vi
somis kapitalistinės valstybės 
spėkomis. Persekioja ir įkalina 
darbininkų klasės vadus, lyn- 
čiuoja desėtkus negrų darbinin
kų, visokius sunkumus daro ko- j 
munistinei spaudai, žodžiu sa- i g-aį ga]į daug kuo pi’isidėti. Tie 
kant, veda kovą visuose fron-jbūdai yra atnaujinimas senų 
tuėse, kad sukriušinus visokį prenumeratų ir gavimas naujų 
darbininkų pasipriešinimą.

šitokiose sąlygose mūsų revo- Veik vijose lietuviais apgyven- 
bucinei spaudai yra labai sun- tose kolonijos^ yra lietuvių dar- . 
ku pasilaikyti. Bet yra labai bininkų, 
svarbu turėti savo tvirtą spau- prikalbinti 
dą, nes šiuo momentu mes turi
me daugiaus reikalų ir galime ganėtinai pastangų. Ypatingai 
pasiekti didesnes mases darbi
ninkų; Kapitalistų klasė su vi
sa eile savo pagelbininkų turi 
galybes dienraščių, savaitraščių 
ir įvairių žurnalų, per kuriuos 
be paliovos skiepina darbinin
kams visokias kapitalistų kla
sės “geradėjistes” ir nuodina 
jųjų protą. Jie suverčia kalnus 
visokių melų ir nebūtų daiktų 
ant komunistų ir kitų revoliu
cinių darbininkų ir mūsų orga
nizacijų. Mes turime tuos me
lus atmušti ir parodyti darbi
ninkų masėms tikrąjį kelią, ku- 
riuomi eidami dąrbininkai ne 
tik galės pagerinti savo kasdie
ninius reikalus, bet taipgi ir

mūsų dienraščiams skaitytojų.

kuriuos būtų galima 
užsirašyti mūsų 

dienraštį, jejgu būtų dedama

t ---------------------—----- —u-.-------- -
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PHILADELPHIA, Pa. PHILADELPHIA, PA.

LINKSMAS
PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 28 Kp.

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Birželio (June) 7-tį Dieną, 1931
LAUREL SPRINGS, NEW JERSEY

Prasidės 10 valandą ryte ir tęsis iki vėlai vakare
Gerbiami vietos ir apielinkės lietuviai ir lietu

vaitės, kviečiame visus atsilankyti į mūsų pikniką, 
nes bus labai įdomus. Mūsų organizacija dar ne
senai susitvėrė ir pirmą pikniką rengia, tat nori
me padaryti smagų ir įdomų.

Bus proga laimėli $5.00 auksu -u įžangos tikie
tu. Kuris būsit laimingas, tai tą dovaną laimėsiu

Bus priimami jaunuoliai nuo 15 iki 20 metų už 
’ pusę įstojimo.

i Bus gera programa, dainuos Lyros Choras va
dovybėj Jurčiukonio. Gera orkestrą grieš įvairius 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

ĮŽANGA 25c YPATAI
Kviečia Rengėjai.
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KELRODLS: Iš Pbiiadelphijos, persikehisJUarkel St. Ferry, po de
šinei imkite Clementon gatvekarį ir važiuokite apie 45 minutes ■ 

iki Laurel Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję 
tiltą, ir vėl sukite po dešinei, ten ir pikniką rasite. Iš Philadel- 
pbijbs. nuo Filbert ir Broad Sts. kas 15 minučių eina BERLIN 
BUS ir (laveža visai arti pikniko vietos. Pervažiavus trekes, ant 
sekančio sustojimo reikia išlipti ir eiti tiesiai vieną bloką iki tilto.

AUTOMOBILIAIS: Pervažiavus Delaware tiltą, važiuokite White ? 
Horse Pike keliu iki Union Avė. 
Ą^e. ir važiuokite tiesiai iki tilto 
ir ten pikniko vieta.

Rengia bendrai vi
lius 

šokiams. Taipgi 
Nauji nariai bus 

Tai bus
• uu- 

Kyiečiarne visus at- 
t Rengėjai.

' (.128-130)

DANBURY,” CONN.
L.D.S. kuopa rengia didelį pikniką 

sekmadienį, 7 birželio (June), Picnic 
Grove. Dainuos Lyros Choras iš 
Maspeth, N. Y. Bus įvairių žaislų, 
skanių valgių ir gėrimų. Grieš gera 
muzika šokiams. Yra didelė svetaine 
šokiams, visi galėsit smagiai pasi- 

Vieta labai graži. Kviečiame 
>s ir apielinkės lietuvius at- 
ir pasilinksminti. Įžanga 

Rengėjai.
- (130-131)

■ gera orkestrą
i puiki programa.
i priiihami už pusę įstojimo.

Neuž- i paskutine proga įstoti į L.D.S. 
mažinta1 kaiha. 7

' ' . | o

m., kovo 16 d!, v.os, atvykus 
^Kanadon, tavo, drauge, drąsi- 
mančių žodžių : “Draugai, dar-į 
i’bo nėra, bet jūs rasite čia tūk
stančius draugų.” Aiškiai su
pratau tą vėl. Prano pasaky- 
i ma: 
Į —Stokite į darb. organizaci
jas, dirbkite jų, o sykiu ir sa-jšokti. 
vo labui, bet', nemaldaukite iš v!?to 
parazitų uz savo darbą trupi-, veltui, 
nių. Rasite tūkstančius drau-į 
gų, o ir aibes darbų.

i Ramybė ir draugiškas ačiū,! 
tau, Pranai, už darbą, o mes 

; likę tęsime jį toliau iki galuti
no proletarų laimėjimo.

A. Byrąs.

SUDBURY, WE, KANADA
Š. m. gegužes 25 d. T.D.S• ***• 0^0 |

surengė Memorial aikštėje mi
etingą. Mitingas buvo atvira
me ore ir sutraukė apie 1,500 
klausytoj ųz-, j

i Atidarius mitingą, kalbėto-, 
jas prabilo angliškai jr laike 
kalbos, kuri- tęsėsi. 50 minutų, 
aiškiai, noi^ ir sutrauktoj for-

! moj, išdėstė esamos bedarbės 
priežastis; nurodė būtiną rei
kalą da^bi^ihkąthš organizuo
tis ir stoti į Tarp. Darb. Susi- 
viėnijmą. Be viso to,. dar kai-- 
b etoj as d avė keletą prį lygini- 
rhų kapHžiljšįu šalių -darb.; Iii S.S. R.S. Idarb. ■ gyvenimu. : Po

dabartiniu krizio metu daugelis, 
darbininkų yra nepasitenkinę 
šią kapitalistine sistema, kuri, 
juos taip žiauriai išnaudoja; jie 
dabar daug daugiaus linkę prie 
mūsų, tik reikia 'daugiaus su 
jais pasikalbėti, išaiškinti svar
bą revoliucinės spaudos ir mes 
galime iš jų padaryti ne tik mū
sų spaudos skaitytojus, bet ir 
gerus kovotojus už visus mūsų 
kasdieninius reikalavimus.

Kitas šaltinis, iš kurio mūsų 
spauda turi gauti paramos, tai 
mūsų nacionalės organizacijos 
ir šiaiį) įvairios pašelpinės drau
gystės bei kliiibai. Mūsų dien
raščiai niekuomet neatsisako

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER
ISbak'Minuoja ir laidoj*, nurniruniu* ant. 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir pž žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Kaukitės pas mane. Pas mane 
Kalite gauti lotus ant visokiu kūninių kuo 
geriausios^vietose ir už žemą kainą. _

A

*
B 
M

; 1023 ML Vernon Street
į ’Phil^dcipkia, lįĮį

r. r . ~   . .r -i- 1 ‘ y   “f

ŲJUOZAS KAVALIAUSKAS
l • ’ Z ’ t

l

-r*

}■ ■ ■■ •

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje^ prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5186

Keystoiie — Main 1417

paskui sukit po dešinei į Laurel 
pervažiavę tiltą, sukit po dešinei

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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, spdrto* pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

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 r ir žemių, 
taipgi įvairių biz- , 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

!

i

■nL jį

A. LU1V1NA&

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

ŽODIS NUO DR. MENDL0WIT2
šiuorni primenu savo draugams, jog aš vis dar 

- .praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

* DR. H. MENDLOWITZ
i 2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y

, ' TEL., MIDWOOD 8-4261

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

ISardymaB, šutaiBymaB, Bustatymas, nupraat elektriką ir majmaizmą, ir vaitavimą, 
ir pieną automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anRlų kalbose. 
Mokytojais yra žytnūi ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VA1TKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą xvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo O ryte 
iki 0-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 (

A

sluogsniuo.se


NAUGATUCK, CONN

O dar kiti tai i

Po

h'

O£'

eiadien., Birželio 3, 1931

Na, o kaip apie susirinki- Įima tik stiprinant ir būdavo-; teko. Ir taip-tas vis kartojasi 
Jant Komunistų Partiją. Par-' dienomis, savaitėmis ir mėne- 

iais. žiūrėk, tai jau ant vienos
> atliktų jam paskirtą' gatvės spyna įkabinta buČernės 

Pasikalbėjus su darbą. Ji verčia darbininkus, I duryse, ant kito gatves kampo 
draugais gauni ve kokių išsi-'savo narius, veikti, šviestis ir .matyti, kad prie rakandų krau- 

: Vienas laukia sve-1 hitus šviesti klasiniai. Kuo-'tuvės durių vėl spyna įkabinta, 
tai negali eiti į susirinki- j met Partija bus veikli, tai ir i ir matosi lange keletas rakandų 
kitas rengiasi į svečius, l visas veikimas eis tikra vaga. I apsidengusių dulkių stora plu-

mus? Kiek patėmijau, tai šios
Kaip Yra ir Kaip Turi Būt : l<o^onŪ°s draugai visai nepai- ^Ja reikalauja, kad kiekvienas si 

i so, kad ir A.L.D.L.D. kuopos į 1}arys
Gyvendamas vienoj ir kitoj susirinkimų, 

kolonijoj, patyriau trūkumus
Z lietuvių darbininkų veikime, teisinimų: 

Tad ir noriu apie tai pasakai čių, 
f viešai spaudoj, kad ir kai kam Imą;
l .'gal nepatiks. 'tai 1

Pirmoji neveiklumo priežas-, važiuoja žuvaut, mazgoja au-' 
į tis, tai nebuvimas Komunistų ’ tomobilių ir turi kitu 

Partijos vienetų. Tai galima 
pajusti, kad ir mažose ar di
delėse kolonijose, — jei nėra 
komunistų, tai nėra nei gero 
veikimo. Kad ir veikia A.L. 
D.L.D. kuopos, bet jos nepa- 
stato veikimą taip, kaip rei- 

. kia. Be komunistinės vadovy
bės šių organizacijų veikimas 
yra daug maž tautiškas, nęga- 
li įeiti į tarptautinę vagą.

Kitas dalykas, kuris puldo 
draugų energiją, tai būna tan- 

~ kiai parengimai, kurie nepasi- 
seka taip, kaip manoma, kad 
pasiseks. Daroma lapeliai, 
kviečiama darbininkai į paren
gimą, na ir nesusirenka taip 
skaitlingai, kaip tikėtasis Čia 
draugų ūpas jau puola žemyn, 
jie netenka daugiau energijos. 
Tuomet draugai jau sueina ir 
kalbasi, kad daugiau nereikia 
nei rengti, nes niekas neatei
na. Girdi, andai rengėme, 
daug garsinome, bet niekas ne
atsilankė, tai kam dar ir vėl 
rengti ?

Bet tie draugai daro klai
dą taip manydami. Reikia 
įkainuoti geriau mūsų veikimo 
svarbą. Jei ateina 30 darbi
ninkų, tai, reikia pasakyti, 
kfid yra didelės naudos rengti. 
Mes negalime tikėtis, kad ant 
syk kalnus nukasime. Reikia 
dirbti nuolatos, reikia raginti 
darbininkus. Mes turime su
prasti, kad mes del ateities da
rome savo judėjimui simpati- 
kus ir veikėjus.

i1 Puslapis '■ Penktas '■
±. , '.1. ...ar '."Jf

Laidojimo reikalus atliko
j , ...agggyr

šeiti. Be įasigailėjirho spaud
žia prie darbo darbininkus. 
Krautuvėse, kur pardavinėjama 
visokie vaisiai ir kartu mėsa, 
be galo darbininkai spaudžiami 
prie darbo. Pastatoma darbi
ninkas lauke prie stalų, apkrau
tų f ruletais, ir jam įsakyta veik 
be nustojimo šaukt ir garsyt 
tąvorą, kokis ten parsiduoda, 
kad net darbininkas ir užkimš
ta bešaukdamas. Viduje taip
gi svieto užsigrūdę prie pigiau 
pardavinėjamo ta voro, kad dar
bininkai tur neapsakytai sku
biai dirbti. Pirmiaus, būdavo, 
subatos dienomis pastatoma 
daugiau darbininkų, o dabar 
apseinama su mažiau. Be abe
jonės, kad susidėjus tokioms 
aplinkybėms ir krautuvininkas 
tur dikčiai pelno.

Bet kol kas neteko patirti tų 
darbininkų algų. Veikiausiai 
kaip dirbtuvėse, taip ir krautu
vėse atlyginimas menkas.

Korespondentas No. 5.

draugėms už gėlių vainikus.
V. Pėža mirė 14 d. gegu- gražiai ir mandagiai lietuvis 

žės, 2-rą vai. po pietų. Pa
laidotas 17-tą dieną gegužės.
Velionis dar kaip tik sulaukęs!
42 metų amžiaus. Paliko ma
ne su mergaite Luiza dideliu.- Į 
me nuliūdime ir gailestyj. II-; 
sėkis, mylimas drauge, gražia-, 
me kalnelyj, mes pasiliekame I 
su didžiausiu* nuliūdimu varg
ti šiame išnaudojimo sviete

! apsidengusių dulkių stora plu-
Naugatukiotis.

NEW BRITAIN, CONN.

pardavimus. YOUNGSTOWN, OHIO

Kruiduviv.

DIDŽIAUSIAS

a
j

Aplodismentai ir vėl pasi-lj

n

Viturys.

BUFFALO, N. Y.

draugams ro- 
kurie atsilan- 
atsisveikinimą 

draugu Pėža.
širdingą ačiū

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

' Maspeth, L. L 
Juniper 5-6776

graborius čiaponis.
E. Pėžienč ir duktė Luiza, 

242 So. Division St., 
Buffalo, N. Y.

šalyje bedarbei, 
krautuvininkai irgi 

Su mažu

Kick 
kėlėt

ii 
r? 
i

Siaučiant 
stambesni 
naudojasi ta proga, 
skaitliam darbininkų bando ap

Bet taip! rodo, kad bedarbių eiles didėja,. 
| o ne mažėja.

Tūli
:ui pusėtinai privarginti.
i a

visų lyginimo už prekes, o čia tų pi-į 
lajk- nigų nėra, ii' žiūrėk jau šerifas l 
gerai' įkabino spyną; krautuvininkas,i 

; kuris tikėjos už kelių mėnesių;

Pilnai gvarantuotas darbas

L Street Beauty Shoppe

K. KASPER BARČ1ENĖ, 
Savininke

Kampas L ir Sixth Streets
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas South Boston 4645-R

M ies tą Pa dd c irius 
industrijos darbi n i ilka i

BEAUTY SHOPPE
Atlieka visokius pagrąžinimo 

darbus nebrangia kaina.

Geriausios rūšies darbą

“PERMANENT WAVE”

a, bet gyvi gyvenimo faktai

0

n

— Street oar Avenue
—. State

re i ka-j 
lūs. Atrodo, kad draugams | 
klasiniai reikalai visai nerūpi, j 

Draugai turi imti organiza-i 
cijos reikalus pirmon vieton, i 
Rodos, reikėtų visai nedrįsti • 
duoti tokius pasiaiškinimus, i 
Bet pasirodo, kad tiems drau-i 
gams organizacijos reikalai la-j 
bai mažai apeina. Mes turi
me taisyti tas klaidas, nes re
akcija šėlsta, darbininkų rei
kalai eina vis blogyn ir blo
gyn. Tad rūpinkimės savo 
reikalais daugiau. Revoliuci
nis veikimas nukentės labai 
daug tol, kol mes taip nepai
sysime savo reikalų.
D. kuopa turėtų būti mūsų 
klasinio veikimo mokykla, 
čia turėtume gauti ir Komu-ūV 
nistų Partijai narių, 
nėra.

Tokia padėtis ir Tarptauti-I 
niam Darbininkų Apsigynime.! 
Mokestys tik išrenkama iri 
daugiau nieko neveikiama. 
Reikalinga, kad ir ši organiza
cija būtų tokia, iš kurios Par-j 
tija gautų paramos ir naujų! 
narių. Kuomet ateina nauji 
nariai į šias organizacijas, tai 
reikia juos čia pralavinti kla-, 
siniai ir iš čia verbuoti į Ko-> 
m u nistų Partiją. Tad reika
linga, kad visi draugai lanky- du kolektoriai barškina duris, 
tusi į susirinkimus ir disku- prekių pardavėjai reikalauja at-į 
suotų klasinius reikalus 
darbininkų. Vien tik iš 
raščių negali draugai 
tuos klausimus suprasti.

Tad pataisyti judėjimą ga-, išlaikyt savo biznelį,-jau jo ne

Apart smulkių krautuvininkų, 
įgali pastebėti, kad ir prie vieno 
į kito banko durų užlipyta popie- 
ra, tik, žinoma, jau nuo vyresnio 

'valstijos šerifo. Bankrutuodami
_____   i bankai pagreitina bankrutą 
iš priežasties šio_kapi-Į smulkiųjų krautuvininkų, nu-

krizio. Tas skaudžiai I nešdami jų paskutinius centus.

Netik 
i skursta 
'talizmo . ( ... .
Į atsiliepia ir ant krautuvininkų. [Stambesni krautuvininkai paver 

budčnbul, ne- žia kostumerius iš smulkiųjų, 
įmones pinigų Ypatingai didelių korporacijų 

Į krautuvės vartoja visokias gud- 
I uybes attitraukimui kostumerių 
j nuo smulkiųjų biznierių. To
kios .stambesnes pardavyklos 
laikas nuo laiko vartoja viso
kias gudrybes, darydamos viso
kius; nirpiginimo

Siaučiant šalyje bedarbei, nė- žia kostumerius iš smulkiųjų, 
šaut pas darbo žmones pinigų [ Ypatingai didelių korporacijų 
nusipirkti gyvenimo reikmenų, 
iš tos priežasties smulkūs ver
telgos irgi negali išsiversti ir 
vis daugiau ir daugiau užsidaro 
jų biznių durys. O tuo pačiu 
kartu vis daugiau ir daugiau 

A.L.D.L. proletarų atsiduria bedarbių 
eilėse. Nors tūli politiški ne

iš' regiai. ir sako, kad bedarbe ma-

mulkieji krautuvininkai i
B ai- i

pabaigė naudot savo
sutaupytus dolerius;
uždaryt savo biznį, i nes
mulkių krautuvinin-1 .....

0

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

priversti 
Daugelis 
kų, kurie dar turi'dolerį kitą,' kiems 
vis laukia ir laukia, gal kada 
laikai pagerės ir gal išlaikys sa
vo, bizni, štai belaukiant .geres
nių laiku nebelieka jau pinigų, 
negali užsimokėti randų. Kau

mėsos iv daržovių' par-
, kurios parduoda mėsą < 

bei dčiržoves veik puse kainos | 
pigiau, negu paprastas tos rū- j 
sies bučęrėlis

žinoma, ir <
na pirkti, n<
būtų nuo jų gyvenamos vietos,

; gauna keletą centų pigiau.
, Tatai irgi peilis po kaklu smul- 

mes: n i i1 k a ms. S m ui k us
; krautuvininkas anaiptol negali
, prieš tą
j bankrutyt, nes tokios stambios
i korporacijos pakerta smulkiems 

s gyvenimo gyslą.
Darbininką Darbo

RENGIA FEDERACIJA TARPTAUTINIŲ CHORŲKLAŠČIAUS CLINTON PARK
BETTS and MASPETH AVĖS., MASPETH, N. Y.

ŠOKIAI PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ,PROGRAMA LYGIAI 7-tą VAL. VAK.

Sėkmingos Prakalbos

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas buvo surengęs pra-1 

' . įkalbas 24 d. gegužės. Kalbė
jo d. Richard B. Moore ir dar 
du kalbėtojai.

Kalbėjo vienas negras. Ši
itas žmogus savo kalboje pada
rė labai daug juokų iš .tų šim- 
ta-procentinių patriotų, kurie 

į dabar Alabamos valstijoj nori 
tur Į iškepti 9 jaunus negrukus elek

tros kedėje. Jis sako, mato
te, šios šalies parazitam ’labai 
i patiko nužudymas Sacco ir 
|Vanzenti. Tai dabar jau puo- 
j la negrus.

Draugą R. B. Moore dar tik 
i pirmą kartą girdėjau kalbant, 
i bet niekad ir nėsu girdėjęs 
'tokį kalbėtoją. Daugumas lie
tuvių darbininkų nenori eiti į 
! anglų kalba prakalbas, nes 
sakosi, negali suprasti ką kal
ba, bet draugo R. B. Moore 
prakalbą, tai gali suprasti kiek 
vienas. Jis ne tik žodžiais, 
bet ir judėjimu kalba. Pata
riu visiems darbininkams iš- 

O girsti kalbant d. Moore.
Drg. Moore kalbėjo apie 

Scottsboro negrų bylą ; jis kaip 
paveikslą nupiešė supuvimą 
kapitalistinės tvarkos. Sako, 
Amerika yra augščiausios ci
vilizacijos šalis, Amerika yra 

O bažnyčių šalis, ir kartu Ame- 
Brika yra bjauriausio supuvimo 

šalis, ku klux klanų, vagių, 
igrafto, linčiavimo ir vergijos, 

t*; Kada kallbėtojas ištarė žo
džius Sacco ir Vanzenti, kilo 
griausmingas delnų plojimas. 
Čia pasirodė, kad priešakinėse 
sėdynėse sėdi šnipas. Kada 
tęsėsi aplodismentai pagerbi
mui Sacco ir Vanzenti, tai tas 
šnipas bjauriai susinervavo, 
mes šalę sėdintį patnatėrųe, 

, kas jis yra. i

kartojo. Tas šnipas nejaukiai 
kaito, kuomet ir kalbėtojas jį 
pastebėjo ir pradėjo atakuoti 
šnipus. Tas šnipas ilgai atsi- 

įmins, kad buvo darbininkų 
'prakalbose. Neteko matyti 
, lietuvių. Jeigu nebuvo, tai 
verti didelio papeikimo, šiaip 
žmonių buvo pilna svetainė. 
Buvo gana daug ip negrų dar
bininkų. I

Aido Choras, Brooklyn, N. Y.

DAINUOS 16 CHORŲ ĮVAIRIŲ TAUTŲ
Finų, Rusų, Ukrainų, Vengrų, Jugoslavų, Serbų, Graikų, žydų, Amerikonų ir sekanti 
lietuvių darbininkų chorai: Laisves Choras, Dangos Choras, Lyros Choras, Sietyno 
Choras ir Aido Choras.

Dar niekada Brooklyne nebuvo taip šumnaus pikniko. Tat visi pasirūpinkite jame 
dalyvauti.

ŠOKIAMS GRIEŠ DVI ORKESTRUS.

Moderniškiausi Įtaisymai
38—40 STAGG STREET, BROOKLYN, N.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

■w>«r*vaa

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

Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole priei kitą amii- 
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

„ jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo »m- 
25 centai už skrynutę. žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

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

25 centai už skrynutę.

6102 Grand Avenue 
(Knrapx* Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 5-$7t6

Padėkos Žodis Visiems 
Draugams

Negaliu išreikšti tinkamais' 
žodžiais visiems draugams ir1 
draugėms, kurie taip maloniai: 

j patarnavo laidpjime mano my- į 
į limo draugo Vito Pėžos. Vi-' 
j sai nei nesitikėjau, kad taip; 
'maloniai mane ir mano drau
gą atjaus draugai ir draugės 

į paskutiniam patarnavime. Vi
siems tariu širdingiausią ačiū. 

; Labai ačiuoju 
chesteriečiams, 
kė j paskutinį 
su jų ir mano

Taipgi tariu
visoms draugijoms ir kuopoms 
už prisiųstus gėlių vainikus, 
kaip tai: A.P.L.A. 25 kp., L. 
D.S. 23 kp., A.L.D.LD 151 kp., 
S.L.A. 304 kp. Ačiū draugei 

; Gvaizdauskienei, jo seseriai, 
už gėlių vainiką. Taip pat 
ačiū draugei Gužauskienei iš 
Chicagos už gėlių vainiką. Ir 
visiems Buffalo draugams • ir

Siųsdami pinigas su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, Žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri ma’onikil 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas—
No______
MleiJtaa—

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis PaJeikalavinias Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mo 
Bendrasai taisymo darbas, p 
kas šapoj lavinimas; abelni 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir 
skirstymas įvairiu rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, m: 
notai, pradėtojai (starteriai) ir ele 
ros gamintojai. Klasės dieną ir n; 
tj. Ekspertei mokytojai.

nuniušėme pilno mechaniško kūmoAtsižvelgiant j bedarbę, nies
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo .kursas $10. l^aisnis ir Diplomą Užtikrinta.

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas lith Street NEW YORK, N Y.228 SECOND AVENUE



Pudlapis Šeštas Trečiadien., Birželio 3, 1

VIETINES ŽINIOS

New

Komisija.

šytojų ir artistų. Konferenci- Bedarbiu Demonstracijos 
to Kuo hn»7O in 1 A fi J

del Duonos ir Nakvynių

nes aiva pusi«u-nuuuiiuc.-> ui- >\ve ir ZOl 
ganizacijos turi savo delega- Į Jiems vado 
tus atsiųsti ne tiktai iš Didžio- yyba. ' Be

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

SUSIRINKIMAI

padarys

416

REAL ESTATE: Namai, Žemė

ninku tinkamumo klausimas. mokinimosi grupes ir kt.

1 PAJIEŠKOJIMAI |

i Valstijose.

inhna imi voik hnicrin irono+i I IŠRANDA VOJIMAI

MOLLYN’S

i
tad lygiečiams Ikui streikierius parduot bosam.

65c.

Mes
J. Orelis.

KUNDROTO APTIEK A
šlapi Studentai

‘i

WWyWyiAiiniiAiiAiWipiniwy mi w wwj

Petras Naujokas 
Savininkas

rinkimųo- 
nuomonių. 
išmetinėjo 
nieku ne-

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN. N Y.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)
GRABORIUS i
(UNDERTAKER)

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

COLLEGE 
Cor. 44th St.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

taip pat turime žolių ir ^erą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
k&rtą reikalaujant, kreipkitės:

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

.X-Spmdwhu Diapnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

gaį manančius
kaip *kad darė dešinieji, kuo
met jie vadovavo mūsų loka-
lą« ■

ir.

578 GRĄND STREET 
Antros durys nuo Lorimer Street, 

šalę aptiekos
' BROOKLYN, N. Y.

Mes 
ir moterų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali 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

JIEŠKAU vietos, kur būt galima 
atidaryti arba pirkti barber shop. 

: Kas praneš, ir apsistosiu toj vietoj, 
. gaus $10.00. Barberis, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. (129-130)

• J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

V Co ou ClnU IIIULU loovcvujf ui, JUČU i o ir r . * . ■ « •

sutikti su vadų statomais “rei- (kuopas, darbininkiškai-moksli- 
kalavimais,” tik tegul vykina. į nius ratelius, priešreligines or-

Antras tai buvo mūsų virsi- ganizacijas, Esperanto kalbos.
• v i • v iv • 1 wv ach rrvn non i v Izi

____ _ ___ _ ____ kieriams sušelpti, ir išveržti 
kalnų ir nenuverčia, tai bent tl?os extra mokesčius iš narių 
nelaiko juodraščiuose skirtin- darbininkai su-

i darbininkus,dirbti po trumpam darbo

TEL., STAGG 2-0783

Lietuvių Organizacijų 
Atstovai j Susirinkimų 
Ateiviams Apginti!

Susirinkimas visų narių 
Yorko Miestinio Komiteto Ap-J 
gynimui Ateivių Darbininkų 
įvyksta šiandien, 8-tą vai. va
kare, Manhattan Labor Ly
ceum svetainėje, 66 East 4th 
St., New Yorke. Šičia busįp?s; 
svarstoma, kokius žingsnius 
daryti prieš ateivių registravi- 

•mo ir deportavimo įstatymą, 
kuris dabar tapo išleistas Mi
chigan valstijoje. Taipo pat 
bus diskusuojama rezoliucija, 
kurią yra priėmęs Nacionalis 
Ateivių Gynimo Komitetas, ši 
rezoliucija reikalauja, kad bir
želio, liepos ir rugpjūčio mė
nesiais būtų sušaukta vietinės 
ir distriktinės konferencijos 
įvairių ateivių tautų darbinin
kų.

Kiekvienas New Yorko Mie
stinio Komiteto narys būtinai 
turi dalyvauti tame susirinki
me šiandien vakare. Organi
zacijas, dar neturinčias savo 
delegato tame komitete, priva
lo atstovaut bent jų komitetų 
nariai.

i Išrinkite Delegatus į 
'Proletarinės Kultūros 
(Draugijų Konferenciją 
Į

Kai kurios vietinės A.L.D.L. 
Į D. kuopos jau išrinko savo de
legatus į Darbininkiškų Kul
tūrinių Organizacijų Konfe
renciją. Kitos A.L.D.L.D. ir 
Darbininkių Susivienijimo kuo- 

chorai, jaunųjų Darbi- 
1 ninku Kliubas ir t. t., taipgi 
būtinai turi išrinkti atstovus į 
tą konferenciją. Ją šaukia 
John Reedo Kliubas, organiza
cija Amerikos revoliucinių ra

ja bus laikoma birželio 14 d., 
sekmadienį, Irving Plaza, sve
tainėje, 15th St. ir Trying 
Place, New Yorke; prasidės 
10:30 yal. prieš piet.

Lietuvių darbininkų kultūri
nės arba pusiau-kultūrinės or-

Iš Kriaučių Lygiečių 
Susirinkimo

Gegužės 29 d., “Laisvės” 
svetainėje buvo specialiai 
šauktas kriaučių 54-to sky
riaus lygiečių susirinkimas, ap- 
diskusuoti ateinantį kriaučių 
“streiką’* ir lokalo rinkimus.

Reikia pasakyti, kad del šil
to oro tai narių neperdaugiau- 
siai tebuvo. Buvo keletas ir 
Lygai nesimpatizuojančių žmo
nių.

Ypatingai svarstė ateinantį 
kriaučių, taip sakant, “strei
ką,” jeigu jį taip galima pava
dinti. Streiko klausimu buvo 
ganą pasiginčyta, ypatingai 
del lokalo nusistatymo; kad 
nieko nereikalauti iš vadovy
bės streiko metu išstatyti, bet

jo New Yorko ir apielinkės, 
bet irjš viso1 šio distrikto, ku
ris taipgi apima didelę New 
Jersey valstijos dalį.

Tarp įvairių tautų darbinin
kų kultūrinių organizacijų, jau 
sekamos pasižadėjo atsiųsti 
delegatus į tą konferenciją: 
Darbininkų Laboratorijos Te
atras, Proletarinių Chorų Fe
deracija, Proletarinių žydų 
Rašytojų Draugija, darbinin
kiškų rusų rašytojų organiza
cija Kūjis ir Pjautuvas, veng
rų proletarinių rašytojų gru
pė, Vokiečių Proletbuehne, Fi
nų Federacija, Raudonieji šo
kikai, Kultūrinio Veikimo Sky
rius iš Darbininkų Tarptauti
nės Pašalpos, Tarptautinio 
Darbininkų Ordeno švietimo 
Komitetas, Workers’ School, 
Darbininkiško Sporto Sąjunga 
ir kt.

Ši konferencija 
pradžią sukūrimui federaci
jos, . kuri apimtų kultūrines 
darbininkų organizacijas viso
se Jungtinėse Valstijose: dar
bininkus scenos veikėjus, l^q- 
respondeųtus, rašytojus, cho
rus, sporto kliųbus, šokikų 
grupes, literatines draugijas ir

Konferencija, kaip jau mi
nėta, šiuo tarpu yra šaukiama 
tiktai iš šio distrikto darbinin
kų kultūrinių organizacijų at
stovų. Bet nuo šios konferen
cijos pasekmingumo daug pri
klausys ir tolesnis žingsnis, 
kuris bus daromas delei su
jungimo laisvais ryšiais tokių

sekančiuose lokalo 
se. Buvo visokių 
Grabliauskas piktai 
lygiečiams, kad jie 
siskirią nuo dešiniųjų, ratel- 
ninkų savo veikime.

žabarauskas visas kriaučių 
bėdas suvertė ant to, kad 
“partijos pešasi” už vadovavi- organizacijų visose Jungtinėse
mą lokale. Jis mano, kad 
kaip pas dešiniuosius, taip pas 
kairiuosius esą gerų ir blogų 
žmonių. Bet K. Jankaitis ir 
S. Masiulis, jo nuomone, labai 
teisingai ir atsargiai veikią 
mūsų lokale, kas davę galimy
bių tokiu krizio metu šiaip taip 
verstis.

Burkšaitis mano, kad tuose 
rinkimuose lygiečiams bus sun
ku kas laimėti. Jis pasakojo, 
būk A. Bimba sukurstęs ly- 
giečius tarp savęs, o Buivydo 
pravestoji rezoliucija lygiečių 
susirinkime už Komunistų 
Partiją, tai visai “sukiršinus” 
lygiečių eiles. Nors K. Jan
kaitis ir S, Masiulis esą tinka
mi būti viršininkais,’ bet nepa
vyksią laimėti.

Kiti kalbėjo, kad New Yor
ke kairieji pradeda jau rimtai 
organizuotis, 
pavesti lokalo vaira į dešiniųjų Kitas tų vadų tikslas yra, tai 
rankas būtų didelė'klaida, šie i Pasinaudojant streiko obajsiu, 
ragino organizuoti spėkas išrinkt is unijos _narių po 15 
sekančiuose rinkimuose pra- Procentų taksų būk tai strei- 
vesti lygiečius, kurie, jeigu

Amalgameitų Lyderiai Jau 
Pradeda Narius Monyti 
su “Generaliu Streiku”

Kompanični Amą Igameitų 
Unijos vadai jau pradeda

IŠ šiemet baigiančių mokslą 
Manhattan Kolegijos studentų 
98 procentai balsuoja už blai
vybės įstatymo panaikinimą; 
85 procentai prisipažįsta patys 

< įsigerią.

A.L.D.LD. l-mos Kuopos 
Išvažiavimas Sekmadienį

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos pirma kuopa 
turės išvažiavimą į Forest 
Parką, ateinantį sekmadienį 
po pietų. Komisija rūpinasi 
sutaisyti gerą programą, su
rengti tikrai smagų ’draugiš
ką pažmonį Forest Parko gi
rioje. O del valgių ir gėrimų 
tai niekam neprisieis skųstis. 
Apart naminių gardžių už
kandžių, šaldytos saldžios 
smetopos ir skanių gėrimų, dar 
bus šviežiausio pieno tiesiog 
iš farmos.

L. Darbininkų Susivienijimo' 
1-mos Kuopos Susirinkimas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirmos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienio vakaru, 8-ta vai., bir- 
želio (June) 4 d., “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne.

Nariai ir narės, visi daly
vaukite susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų, kuriuos turė
sime jame išspręsti. Taipgi 
užsimokėkite mėnesines mo
kestis, kurias tūli esate užvil- 
kę. Sykiu atsiveskite savo pa
žįstamus įrašyti į Darbininkų 
Susivienijimo pirmą kuopą.

J. Kairys, Sekr.

$500,000 Nnbaltinimui 
New Yorko Grafteriu

L.D.S. 14-tos Kuopos
Nariams ,.

Penktadienį, 5 d. birželio, 
bus Lietuvių Darbininkų Susi- į 
vienijimo 14-tos kuopos susi-1 
rinkimas pas draugus Zablac-1 
kus, 70-42 Link Court, Mas- 
peth, N. Y.. Pradžia 8-tą vai. 
vakare.

Draugės ir draugai, malonė
kit visi atsilankyti, nes turi-1 
me, daug svarbių reikalų.

E. Bimbienė,
Sekretorė, i 
(130-132)

Telephone, Stagg X-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Pirmadienį demons travo 
1,200 bedarbių .ties miestine 
benamių prieglauda, First 
Avė ir 25th St., New! Yorke.

»vavo Bedarbių Ta- 
Bedarbiai reikalavo 

tris kartus kasdien pavalgyt; 
nedaryt skirtumo tarp vietinių 
ir iš kitur atvykusių bedarbių, 
tarp negrų ir baltųjų, ir vi
siems suteikt žmoniškus guo
lius naktį. Demonstrantų at
stovai paskui, nežiūrint polici
jos priešinimosi, nuėjo pas 
prieglaudos superintendentą 
Mannixą ir išdėstė savo reika
lavimus. Vienas iš Mannixo 
pakalikų buvo užpuolęs bedar
bių kalbėtoją; bet kiti jį pasi
griebė ir pusėtinai “sutaisė.” j 
Demonstruojantiems lauke be
darbiams pritarė esantieji vi
duje. Pabūgo net labdarybės 
superintendentas, ir pradėjo 
mikčioti, besiteisindamas, ko
dėl beduoniams sustabdoma 
davimas valgyt per pietus. Tai 
esą todėl, kad pietų valgyti su- 
spintą bedarbiai, pribuvę iš ki
tų miestų. Bedarbių atstovai 
tuojaus užginčijo tą superin
tendento pareiškimą, kaip pra
keiktą melą, ir iš savo pusės 
griežtai reikalavo, kad nebūtų 
daromą nei mažiausio skirtu
mo tarp vietinių išvadinamų 
“atėjūnų.” Tątąi girdėda
mas, superintendentas, jautėsi, 
kaip .musę perkandęs; >bet nie
ko bedarbiams nežadėjo.

axner;
NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri Valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

New Yorko valstijos seimas 
paskyrė $500,000. Už tuos 
pinigus Seabury komisija būk 
tai tyrinėja graftą, supuvimą 
ir įvairias piktadarystes tarp 
šio miesto valdininkų. Bet 
Seabury yra pats derhokratas, 
žmogus tos partijos, kuri plė
šia New Yorko iždą ir varinė
ja gešeftus su kriminaliais ra- 
keteriais. Jokios, todelĮ neturi
baimės augštieji demokratų kuri yra turėjusi savo restau- 
partijos šulai miesto valdžioje; racijas Montello, Mass., ir So. 
nei jie bus atrasti kaltais nei Boston, Mass. Taipgi yra dir- 
baudžiami. O iš tu pusės mi-|busi už kukarką keletoje lietu-
nei Jie uus čiLicisLi ncuirtia nei ----
baudžiami. O iš tų pusės mi- busi už kukarką keletoje lietu- 
liono dolerių tik dar specialiai vių valgyklų Brooklyne. Atei- 
pasipinigaus parazitiški politi- kite persitikrinti kaip skanūs 
kieriai. | čia valgiai ir pasimatykite su

(senais savo pažįstamais.
Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės 1

RIDGEWOODO DRAUGĖMS
L.D.S.A. 132-ros kuopos svarbus 

pusmetinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 3 d.; prasidės 7:30 vai. 
vakare, Degulio Svetainėje, po num. 
147 Thames St.

Draugės, šis susirinkimas yra 
svarbesnis už kitus susirinkimus, nes 
yra keletas neatidėliotinų svarbių da
lykų. Kiekvienos pareiga pribūti lai
ku. j ( K p. Org. .

STEBĖTINAS PARDAVIMAS 
. Ta paČiA dieną buvo iškėl- Farma 70 akrų žemės, su gyvuliais 

_________________a J ir padargais, vertės $4,700.00, par
duodama už $2,550.00. įnešimo te
reikalaujama tik $850.00, likusių at- 
mokejimui duodama 35. metus laiko 
ir labai mažą nuošimtį terokuojame. 

Parduodu todėl, kad važiuoju į 
Sovietų Sąjungą. Kreipkitės j Jos. 
Trepkus, R 2, Box 129, Hegins, Pa.

. (130-131)

ta Heiitonstračija ir prieš Sa- 
laveišių’ Armijos centrą, ktir, 
po labdarybės< skara, bedar
biai yrą visaip monijami.

Ąnt rytojaūs gi, antradienį, 
įvyko daug didesnė demonst
racija su reikalavimais; ku
riuos bedarbiai statė labdary-, 
bės kdmisionieriui Tayloriui. |

Kaip Stovi L A. Piliečių 
Kliubo Namo Reikalai

Kliubas jau veik baigia įrengti ▼ VM JLivlrll
nuosavą namą ant kampo ~,,Ar>/vo
Stagg St. ir Union Avė. .Na- RIAL įtaisyti šeimynom ir pavie- 
mas jau pastatytas, langai SU- niam, garu apšildomi, karštas van- 

mulkinti narius ant intencijos; dėti ir vidus tinkuojamas Na- ConŠd'st.:
" ...................... ~~ U—----------  " .(124-185)u I j i i v • z-m . • i- uiuei oi., <itaip vadinamo “visuotino mas, atrodo, bus gražus. Stei- Brooklyn. N. Y. 

streiko.” Pereitą pirmadienį džius vidutiniams veikalams 
jie išleido lapelį, šaukdami vaidinti įrengiamas, ir meni-j 
2-rą, 5-tą ir 3-čią lokalus su- ninkai jau galėtų isanksto ant 
sirinkiman į Webster svetainę i žiemos užsisakyti svetainę, d
šiandien, tuojaus po darbo, 
neva “apsvarstyti” streiko 
klausimus.

“Socialistiniai” vadai mato, 
kaip kyla kovos ūpas darbi
ninkuose; todėl tie vadai sku
binasi atsistoti priešakyje 
streikinio judėjimo, kad pas-

' sustabdymui.
Prieš tokią prigavingą poli

tiką, vakar Amalgameitų Uni
jos Eilinių Narių Komitetai at
laikė savo susirinkimą su atsto
vais iš minimųjų lokalų, po 
num. 83 East 10th St., -New 
Yorke. Be kitko, jie nutarė 
griežtai kovoti už 40 valandų 
darbo savaitę, už tuojautinį 
sugrąžinimą darbo nuo savai
čių, vietoj nuo štukių, už pen- 
kiaprocentinį bedarbių j ap- 
draudos fondą, kurį kontro
liuotų eiliniai nariai, ir t.’t. ‘

ts užsisakyti svetainę.
Namo statymo komisija su 

rakandų pirkimo komisija jau 
užpirko kėdės į didžiąją sve
tainę. , Kėdės tvirtos ir gana 
parankios.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubą,; bėję, parę.rųįa; o^ani- 
zącijds, inteligentai ir • dalis 
bųnięrttf • Ki’ta’člų! I Į54-tas 
skyrius pereitame savo susirin
kime tam paaukojo 300 dole
rių. O reikia žinoti, kad Am
algameitų kriaučiai 15 tūks
tančių dolerių Kliubųi pasko
lino ir pasįstatydinti patį na
mą. ,Tąi puiki parama! .

Kliubo komisija tikisi, kad 
apie birželio 15 d. jau bus na
mas baigtas. Todėl, kurie 
renkate rakandams pinigus, 
pasiskubinkite savo distriktus 
apeiti. Tie, kurie manote 
duoti tam reikalui pinigų, su
simildami nevilkinkite, nes dar 
tik didžiajai Svetainei kėdės 
užpirktos, o jų reikęs ir ma- 
žesniajai ir pačiam kliubrui- 
miui. Rakandai ne visai pi
gūs; paramą reikalinga. Ku
rią; pasižadėjote, išpildykite 
s^vo duotąjį žodį jcĮabar.j , ■, •

Spaudos Komisija.

LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
Pranešimas Moterims

Šį metą turime geriausias Perma- 
ment Waves, sulig vėliausios meto- 
dos. Kurie atsilankysite, gausite ge
rą, teisingą patarnavimą už prieina
mą kainą. Specials turime 4 dienas 
kas savaitę. Nukerpame arba išmaz- 
gojame ir sugarbiniuojame už vieną 
dolerį $1.00, Marcei arba Finger Wa
ve.

IMPERIAL BARBER 
COLLEGE

VYRAI ir MOTERYS, kurie be 
darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išbimokinti į ’trumpą laiką ir vėliau 
pądaryti gerą pragyvenimą, 
mokiname barbęriauti 
plaukus kirpti. Pilnas kursas $25. 
Rašykit arba ateikit persitikrinti. 
Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER 

612—10th Ave., < 
NEW YORK, N. Y.

(124-151)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose mieštuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
mętjegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujokų Cigarų

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. Į 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5041

JONAS STOKES 
Lietuvis Fotografistas 

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chauu-: 
cey St. *510118, Brooklyn, N. Y. 1 g 

Naujoj' vietoj, 
studija daugi 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi ku'o- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

J-AŲKVSEotog vatas 
4 Bedford^Ave^f Brooklyn

GerigųSid Studijd' . ♦ '. Ateikit’ 'tytrstUkunti
'■ r.’,.. _ r , , -..J- . -

(Levandauakas)

GRABORIUS
(Undertaker)

VIDURIAI UŽKIETEJE
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

229
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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