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

Susidaro 
opozicija Francijos 

Bus jau sunkiau 
bendrą frontą

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščid XIII

Sovietai Numato Smūgį 
Francijos Imperialistam

MASKVA.— Sovietii Są
jungos spauda plačiai kal
ba apie sudarytą muitų są
jungą tarpe Vokietijos ir 
Austrijos. * Ji nurodo, kad 
šita sutartis užduoda skau
dų smūgį Francijos impe
rialistu tveriamai “Pan-Eu- 
ropinei Lygai.” 
rimta
planams, 
sudaryti 
prieš Sovietų Sąjungą.

< Gengsteris Capone 
Komandavoja Chicagos 
Policiją

CHICAGO, III.— Pasiro
do, kad garsusis gengsterių 
karalius Capone turi savo 
rankoje visą Chicagos mies
to policijos departmentą. 
Įrodyta, kad Capone polici
jai ir valdininkams koman
dą duodavo per miesto ma
joro Thompsono kabineto 
n ari.

Taip ir kiekvienam mies
te policija priklauso nuo 
požeminio razbtfininkų pa
saulio.

A

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Reakcija Dūksta 
Kuboje

VISOS GLEN ALDEN COAL KOMPAN. 
KASYKLOS APIMTOS STREIKU; KOVA

MAINIERIU PUČIAS IR AŠTRĖJA

Dar taip nesenai fašistai ir socialfašistai šoko bendrą klumpakojį prieš klasi
niai sąmoningus darbininkus. O dabar, matote, kaip pasiutę katės pešasi.

HAVANA.— čia sprogo 
12 svarų bomba prie valdiš
kų namų. Kitoje vietoje 
atrasta šešios, kitur ketu
rios, ir dar keliose vietose 
po vieną arba dvi. Aišku; 
kad tai yra provokatorių 
darbai iš pačios valdžios pu
sės. “Pilna” visur “bom
bų,’/ jas policija renka ir 
daro kratas, vieną po kitos 
puola darbininkų įstaigas ir 
veiklesnius proletarus.

Jau 25 darbininkus areš
tavo ir kaltina, kad jie yra 
komunistai ir dėsto tas 
bombas. Policijos yra pa
skelbta, kad šaudys “bom
bų” padėjėjus, tur būti 
darbininkus.

Senosios Unijos Biurokratai ir Valdžia Stengiasi Streiką 
Sulaužyti; Mainieriai Turi Budėti; Jie Patys Turi Vesti Ko
vą; Jy Laimėjimas Bus Tiktai Jy Klasinėj Vienybėj

Net Buržuazinis Reporteri^ Užginčija
Verstiną Darbą Sovietą Sąjungoje

WILKES-BARRE, Pa. — Jis tą prižadėjimą padarė 
20,000 mainierių streikuoja prieš streiką, manydamas, 
Wyoming Valley ir Luzerne kad mainieriai pildys Lewi- 
paviete. Visos Glen Alden so instrukcijas ir neis į 
Coal kompanijos kasyklos į streiką.
suparalyžiuotos. Generalioi Iš Washingtono gautas 
Skundų Komiteto susirinki
me pranešta, kad iš 24 tos 
kompanijos kalerinių loka
lų 23 pasisakė už streiką.

Dabar prasideda kasyklų 
pikietavimas. Pasirodo, kad 
streikui sąlygos buvo pri
brendę, nes mainieriai stoja i džia eina su anglies baro- 
į kovą su didžiausiu pasi-1 nais prieš mainierius. 
ryžimu. Kadangi pirmes- j 
niame Generalio Skundų 
Komiteto susirinkime seno
sios unijos nacionaliai biu
rokratai buvo pasitikti su, 
pasipiktinimu iš mainie-; 
rių pusės ,tai dabar į Ko-1 
miteto posėdį ponai nebea- . ,
tėjo. Kovo 27 d. susirinki- valdžia labai nervuojasi de- 
me. dalyvavo 1,000 mainie- lei Vokietijos-Austrijos mui 
rių ir karščiausiai sveikino tų sąjungos. Ji šaukia Cen- 
kiekvieną lokalą, kuris pa- tralinės Europos valstybes 
sisakė už streiką. Ir ištik-1 tuojaus susirinkti ir suda- 
rųjų, pačiame deneraliam ryti savo sąjungą prieš1 V<3p 
Skundų Komitete yra svy- kietiją. Tai aišku, kad ši- 
ruojančių bei šalininkų se- tuos žygius Lenkijai ko- 
nųjų biurokratų, ir tik toks mandavoia Francija. 
didelis spaudimas iš eilinių 
narių pusės priverčia juos 
eiti su streiku.

Pereitą šeštadienį tūrėjo 
įvykti Skundų Komitetų^ su
sirinkimas prie uždarytų 
durų, tai yra,

pranešimas, kad Darbo De- 
partmento sekretorius Doak 
paskyrė reakcionierių Da
vis manierius su bosais “su
taikyti.” O tas “taikymas” 
reikš, kad valdžia prisideda 
prie streiko laužymo. Val-

j Vokietija Įvarė Dieglį 
Lenkijos Pilsudskiniamjuos su plikais durtuvais 

raudonarmiečiai nevaro į 
darbą, bet jie yra priversti 
eiti į darbą, jeigu nori už
sidirbti maistą ir drabu
žius.” Taip tvirtina tas re
porteris.

Na, o kaipgi “laisvose” 
kapitalistinėse šalyse yra ? 
Ar čia darbininkai nėra, 
priversti susirasti sau dar-I 
bus, kad pasidaryti pragyj 

įvenimą? Taip, kapitalisti-' 
nėse šalyse visi darbininkai 
yra prie to priversti. Dar j 
daugiau, čionai jie turi ne
tik susirasti darbus, bet mi-1 

jlionai jų negali gauti jokio1 
■darbo ir todėl jie ir jų šei- 
'mynos turi badauti.

Ponas Wales nėra jokis 
1 “kas i bolševikų simpatikas, bet jis 
turi ir i savo ilgame aprašyme ga-j

1 paskalas nizavo Eilinių Narių Opozi-1
darbą So- ei ją prieš reakcinius seno-! 

sios unijos biurokratus ir 
-------- išleido lapelį streiko reika

le. Eiliniai nariai -stato va-
; ir anglies baronams 

reikalavimus ir nurodo, ku
riuo keliu streikas turi eiti, 
jeigu norima kovą laimėti.

Eiliniai nariai reikalauja:
1. Kiekviename lokale tu

ri būt suorganizuotas pla? 
tus eilinių narių streiko ko
mitetas.

2. Tuojaus turi būt orga
nizuojama masinis pikietas 
prie kiekvienos kasyklos.

3. Kad į streiką būtų 
tuojaus įtraukti bedarbiai 
mainieriai.

4. Kad į streiką turi būt 
įtraukti moterys ir vaikai.

5. Kovoti prieš bile kokią 
arbitraciją.

6. Negrįžt' į darbą, kol 
streikas nebus laimėtas.

Chicagos “Tribune” ko
respondentas Henry Wales 
specialiai nuvyko į šiaurinę 
dalį Sovietų Sąjungos ir pa
tyrė apie medžio pramonės 
ir žvejų darbo sąlygas. Kaip 
Amerikoje, taip ‘ ir kitose 
kapitalistinėse šalyse pa
skleista pasakos, kad ten 
yra vartojamas verstinas 

“darbas.
Jis tyrinėjo kalinių dar

bus, “verstiną” darbą ir gy
venimo sąlygas. Ant 800 
ilgio ir 500 mylių pločio gy
ventojai ant 90 nuoš. daro
si pragyvenimą iš medžio 
industrijos.

“Visai nėra vartojami ka-i 
liniai prie tų darbų, kurių i 
produktai eina į užsienį,” j 
sako p. Wales. Kas liečia i 
“verstiną” darbą, tai 
nori gyventi, tas 1 
dirbti.” Ten apart senų gy-'lutinai sumuša 

...ventojų yra prisiųsta daug apie “verstiną” 
buožių (kulokų), “bet ir i vietų Sąjungoje.

EILINIU NARIįJ REIKALAVIMAI ŠIAME 
WILKES-BARRE MAINIERIU STREIKE; 
SAKO, STREIKAS TURI BŪTI LAIMĖTAS

WILKES-BARRE, Pa. —j 6. Jokio persekiojimo bei 
Klasiniai sąmoningi revo-Į jokios diskriminacijos prieš 
liuciniai mainieriai suorga-i kovingus mainierius.
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Pardavikas Gandhi Laimėjo 
Nacionalisty Kongrese

VARŠAVA.— Pilsudskio

Saulutė Dar Šviesianti 
Koki Trilijoną Mėty

CHICAGO, Ill.— Chica
gos universiteto profesorius 
Dr. A. H. Compton audito- ••• 1*1 — • -i • . !

Išėmė Paul Kassay 
Po $40,000 Kaucijos

Newarke Lietuviu 
Darbiniu. Susirinkimas

Antradienį, kovo 31 dieną, 
7:30 valandą vakare, Komu
nistų Frakcija šaukia labai 
svarbų susirinkimą A.L.D. 
L.D. 5 kuopos, T.D.A. 19 kp. 
ir L.D.S.A. kuopos narių, 
taipgi visų “Laisvės”, “Vil
nies” ir “Darb. Balso” skai
tytojų. Susirinkimo vieta: 

/Lietuvių Svetainė, 182 New 
York Avė.

Nuo Lietuvių Centro Biu
ro raportuos d. A. Bimba. 
Bus apkalbama mūsų orga
nizaciniai ir klasiniai reika
lai, klasių kovos uždaviniai 
ir įvairios kampanijos Ko
munistų Partijos. Visi dar
bininkai ir darbininkės, da
lyvaukite.

Komunistų Frakcija.

. Iš Karo Fronto Cliinijoj ' dams

Associated Press praneša, 
kad Chiang Kai-sheko ar
mija, Nankingo valdžios ži
niomis pasiremiant, atėmus 
nuo Raudonosios Armijos 
miestą Hauyung, prie Hu
nan provincijos rubežiaus. 
Chiang Kai-shekas pasiun
tęs pasveikinimą savo ge
nerolu^ deleK to laimėjimo.

Bet Associated Press pri
duria:

“Nors 
skelbia 
abelnai

KARACHI, Indija.— Re
akcionieriai pilnai laimėjo 
Nabionalistų Kongrese ir 
pardaviką Gandhi išrinko 
atstovu į derybas su • Ang
lijos valdžia. Opozicija 
prieš Gandhi buvo tvirta, 
bet kadangi visas naciona
listų judėjimas yra vadovy
bėje buržuazijos, tai 
hi sudarė didžiumą.

Gand-

Nankingo valdžia 
puikų progresą 
anti-komunistinėj

kampanijoj Hupeh, Hunan j Reikalavimai bosams:

Bedarbė Kanadoje
OTTAWA.- 

dos valdžia pripažįsta, kad 
šiandien toj šalyje randasi 
apie 300,000 bedarbių. 
Miestuose tarpe bedarbių 
viešpatauja 
skurdas.

Pati Kana-

didžiausias

ir Kiangsi provincijose, ki
ti šaltiniai praneša iš tų 
provincijų vidurio, kad 
Nankingo valdžiai tos kam
panijoj eina be galo pras
tai, vyriausiai delei to, kad 
didžiausi kareivių būriai, 
kurie negauna mokėti, meta 
Chiang Kai-sheko armiją ir 
pasiduoda raudonajai pro
pagandai.”

1. Turi būt apmokama už 
“dead work.”

2. Turi but prisilaikoma 
algų skalė visose rūšyse 
darbo.

3. Neturi būt jokio kau
po koduojant karus.

4. Turi būt panaikinta 
“check-off” sistema.

5. Pripažinimas kasyklų 
komitetų.
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Darbiečiai Prakišo 
Rinkimuose

LONDON.— Parlamento 
nario rinkimuose Sunder
land distrikte konservato
rių kandidatas gavo 30,497 
balsus, o darbiečių tik 30,- 
075. Konservatoriai išrin
ko savo žmogų, o pirmiau 
turėjo darbiečiai.

eiliniai loka- 
rijoje laikė paskaitą, buvo Jų nariai nebuvo įleidžiami, 
apie 2,000 dalyvių. Jis įro-’Tai pavojaus ženklas. Ne

įleidimas eilinių narių paro
do, kad Komiteto narių da
lis bijo eilinių mainierių 
spaudimo. Kaip tas susi
rinkimas pasibaigė, 
dar neturime.

Šis susirinkimas 
I sudaryti surašą

dinėjo, kad saulė jau švie
čia apie penki trilionai me
tų, ir dar švies mažų ma
žiausia per vieną trilioną 
metu.

ATVYKO ANGLIJOS 
BANKO GALVA.

žinių

turėjo 
skundu 

prieš anglies baronus ir su
formuoti streiko reikalavi-

NEW YORK.— Čia pri-|mus. 
buvo Anglijos banko galva 
ponas Norman.
čiai sako, kad jis čionai at-

Policijos spėkos jau su-
Laikraš- mobilizuotos streiko laužy- 

vyko pasitarti bendrais fi- įh'ot prižadėjimas,' kad lai-mui. Gubernatoriaus Pin-

nansiniais reikalais. O tie 
reikalai yra imperialisti- 

Iniai.

ke streiko., policija nesiro
dys, buvo tiktai apgavystė.

IŠ LIETUVOS

AKRON.— Kovo 27 d. 
900 darbininku susirinko 
pasitikti Paul Kassay, ku
ris tapo išimtas iš kalėji
mo po $40,000 kaucijos. Jį 
išėmė Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas.' Val
džia stengiasi Kassay pa
siųsti kalėjiman ant dešim
ties metų, kaipo ateivį dar
bininką.

Gaisras Padarė 1,000 
Benamiy

RANGOON, Burma. — 
Kovo 27 d. kilo baisus gais
ras, sunaikino $1,500,000 
vertės namų ir padarė 
1,000 varguolių benamiais.

KOMUNISTŲ PARTIJOS LIETUVIŲ CENTRO BIU
RAS ŠAUKIA DVI SVARBIAS KONFERENCIJAS

Apgaudinėja Bedarbius
NAUMIESTIS.— Nau- _____ ___________ ___ ___ „

miestyj yra 200 bedarbių.'pritarimu partijos Kalbinio Department^ nutarė šaukti 
Miesto burmistras Skirgaila į dvi plačias konferencijas Komunistų Partijos lietuvių 
nnn-olTTm’n niln-anl- knrlhvkl'iw 1191’1'11 AZlPnCl V MM -ffll’OYI Pl T Q iwlrQ RvLllACfl 1A’J 1C1 n U ^71M 1Q

Komunistų Partijos Lietuvių, Centro Biuras po pla
taus apsvarstymo visos mūsų judėjimo- padėties ir su

sugalvojo apgaut bedarbius 
ir pasiskelbt jų globėju. Jis 
paskelbė ruošęs vakarą be
darbių naudai. Aišku, kad 
iš to vakaro pasipelnys bur
mistras, o bedarbiai iš to 
vakaro teturės tik trupinių. 
Bedarbiams reikia pradėt 
kovą už darbą ir duoną ir 
neklausyt burmistro Skir-

MacDonaldo Policija 
Paskerdė 11 Sukilėliu

RANGOON, Burma. — 
Čionai įvyko susikirtimas 
tarpe sukilusių valstiečių ir
policijos. Valdžia sako, kad gailos pažadų, o reikalaut 
policija nužudė 11 sukilėlių, iš miesto savivaldybės ,dar- 
o 14 paėmė nelaisvėn. bo ir duonos.

narių. Viena konferencija įvyks Rytuose balandžio 18 
ir 19, kita Vakaruose gegužės 8 ir 9. Smulkmenos apie 
konferencijas bus pranešta laiškais frakcijų sekreto
riams.

Mūsų judėjime^ilę ginčai, mūsų kova su dešiniuoju 
pavojum, mūsų dideli masiniai ' darbai, mūsų 
pastangos pravedime Komunistų Partijos linijos spaudo
je, įstaigose ir organizacijose reikalauja mobilizacijos 
visų partinių spėkų. Konferencijų tikslas bus tame, kad į 
tuos darbus įtraukti visus draugus ir drauges.

Todėl, draugai, rengkitės prie šių konferencijų. Ypa
tingai stengkitės gauti daugiau narių į Komunistų Par
tiją, idant pačios konferencijos būtų kuoskaitlingiausios.

Centro Biuras.
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ANGLIAKASIU STREIKAS
I

Pennsylvanijos kietosios anglies darbininkai paskelbė 
kov.ą savo išnaudotojams. Wyoming srityje ir Luzerne 
apskrityje iš 24 senosios UMW unijos lokalų. 23 lokalai 
streikuoja, daugiau kaip 20,000 mainierių. Eiliniai dar
bininkai verčia ponus iš UMW paskelbti streiką. Tuom 
kartu, kada oficialiame skundų komitete eina svarsty
mas, ar darbininkus leisti į kovą ar ne, tai jau streikas 
eina. ... ■

Streikas visai sulaikė darbus Glen .Alden Coal ,Co.; 
eina į streiką darbininkai ir Hollenbeck ir Murray kom
panijų. Pirmosios kompanijos kasyklose visi darbinin
kai yra solidariai paskelbę streiką, ten nebuvo pikietavi- 
mo. South Wilkes-Barre eina pikietavimas Woodward 
kasyklų. t ’

Kovo 26 d. buvo masinis mainierių susirinkimas, kur 
dalyvavo daugiau kaip 1,000 darbininkų. Ponai iš U.M. 
W. unijos, vice-prezidentas Murray ir sekretorius-iždi- 
ninkas Kennedy ir jų štabas nepasirodė darbininkų susi
rinkime, nes jie dieną pirmiau gavo karštos kritikos dar
bininkų susirinkime, tai dabar bijojo akis parodyti.

Kovojanti darbininkai, vadovybėje kairiosios Nacio- 
nalės Mainierių Unijos, sudaro savo kovos komitetus, ren
giasi sunkiai kovai, nepasitikėdami UMW unijos išdavi
kiškiems vadams, ir išdirbo savo reikalavimus. Kovo
jančių mainierių komitetas išleido ir išplatino 25,000 la
pelių, kuriuose išdėsto darbininkų reikalavimus. Reika
lauja geresnių darbo sąlygų, kad akmenų išėmimas iš 
kasyklų taipgi būtų arba apmokamas, arba kad tą darbą 
atliktų tam tikri darbininkai. Dabar gi patys mainieriai 
tą turi atlikti ir negauna už tai mokėti. Toliau, reika
laujama, kad mokesnis būtų nuo tono; kad verstina po
licinė “ček-off” sistema duoklių kolektavimo į UMW 
turi būti panaikinta; o jeigu jie nori, tai jie gal mokėti 
į revoliucinę mainierių uniją, kuri yra darbininkų ir pa
tiems darbininkams, kurios priešakyje stovi kovingi dar
bininkai iš pačių mainierių tarpo.

Pardavingos UMW unijos vadai rengiasi išduoti dar
bininkus; jie skundų komitete daro viską, kad užbaigus 
streiką. Kovo 28 d. jie rengiasi turėti specialį susirinki
mą, kuriame dalyvaus tik pardavingi vadai ir kiti dar
bininkų/priešai, nuo kurių nieko angliakasiai gero nega
li laukti.
'Tuom pat kartu Penn. gubernatorius Pinchot pasiža

dėjo prisiųsti valstijos každkus, kad laužyti streiką.
Eiliniai darbininkai sudaro savo komitetus rinkimui 

aukų, kad vesti kovą prieš išnaudotojus, kad pagerinti 
savo ir savo šeimynų būvį.

Komunistų Partijos anglų kalboje organas “Daily 
Worker” yra veltui dalinamas kovojantiems darbinin
kams. “D. W.” padėtis yra sunki, bet komunistų orga
nas, rodantis darbininkams kovos kelią, turi būti įteik
tas į rankas kiekvieno kovotojo. “Daily Worker” tame 
ryšyje atsikreipia į darbininkus paramos. Dabar yra 
20,000 darbininkų kovos lauke, apie tiek kopijų reikia 
suteikti dienraščio. Štai kodėl “D. W.” nuolatos yra 
reikalinga finansine parama, o kovų daug; taip antai, 
tik baigėsi streikas Lawrence, Mass., audėjų, dar nepasi
baigė lįew Yorko sukniasiuvių streikas ir kt., o dabar 
štai užvirė didelė angliakasių kova.

Kovojanti mainieriai turi jungti savo spėkas po kla
sine vėliava savo kairiosios Nacionalės Mainierių Uni
jas; turi organizuotis. Lai jie atmena, jog pąrdavikai iš 
senosioš UMW unijos jau daugelį kartų juos pardavė, 
rengiasi parduoti ir dabar.

Visi Jdti darbininkai turi ateiti kovojantiems mainie- 
riams į pagelbą, nes jų kova yra dalis visos darbininkų 
klasės kovos.

D. M. š.

ATSAKYMAS NORINTIEMS VAŽIUOTI I 
SOVIETU SįJUNGį . ,

'• “Laisvės” administracija 
Kasdien gauna po keliatą laiš
kų, kuriuose prašoma suteikti 
patarimų, kaip būtų galima 
nuvažiuoti Į Sovietų Sąjungą 
ir gauti leidimą ten apsigy
venti. į-

Tinkamai į tai tegali at
sakyti' Sovietų valdžios Įstai
ga: Amtorg Trading Corp.,261 
5th Ave., New York City, nes 
jie žino kokio amato darbinin
kai ten labiausia * reikalinga

’ Bet tuo draugų geismu bėg
ti iŠ Jungtinių Valstijų Į So- 
vietiją džiaugtis negalima. Tai 
tik noras pabėgti 
bes. Tuo būdu 
nepasihuosuos. iš 
nčs" priespaudos.

Visame kapitalistiniame pa
saulyje bedarbių yra apie 35 
njilionai. Ar gali jie visi iš- 

puo bado bėgimu iš sa
vo buržuazinių šalių Į Sovie-

tų Sąjungą? Aišku, kad ne.

nuo bedar- 
darbininka’ 
kapitalisti-

APŽVALGA'
Lietuviški Fašistai Prieš 
Negrus Darbininkus

Fašistų “Vienybėj” kovo 
26 d. laidoj tilpo korespon
dencija iš Baltimorės, ku
rioj rašoma, kad Lietuvių 
Tautinės Salės Bendrovės 

i viršininkai nutarė komunis- 
s tams salės daugiau nepa- 

randavoti. Korespondentas 
sako: \

Mat, komunistams, susigi
miniavus su naujais kūmais 

Į juodukais, juodukai pradėjo 
L dalyvauti visuose komunistą 

i parengimuose, kas, žinoma, 
negalėjo būti leistina. Salės 
B-vės direkcija buvo nekartą 
perspėjus komunistus, kad į 
savo parengimus juodukų ne
sivestų. Komunistai, kaip “su
sipratę darbininkai”, Į tokius 
salės B-vės direktorių perspė
jimus, nekreipia dėmesio ir 
juodukai pas juos būdavo gar
bingiausi svečiai, kas salės B- 
vės direkciją ir privedė pada
ryti tokį tarimą. Neįsileisti 
komunistų tai nebus nei juo
dukų. Gerai ir padaryta!
Tuo būdu lietuviški fa

šistiniai elementai prisideda 
prie kiršinimo lietuvių dar
bininkų prieš negrus darbi
ninkus. Lietuviai darbinin
kai negali pakęsti tokio 
bjauraus lietuviškų fašistų 
nusistatymo linkui negrų. 
Kaip lietuviai, taip ir kitų 
tautų* darbininkai turi žino
ti, ‘ kad negrai darbininkai 
yra labiau išnaudojami, ne
gu baltieji darbininkai, kad 
kapitalistų klasė terorizuo
ja juos, lynčiuoja, kad pa
daryti jjios nuolankesniais, 
kad sukiršinti prieš juos 
baltuosius darbininktis, 
idant baltieji įr negrai dar
bininkai bendrai nesibrga- 
nizuotų ir nekovotų prieš 
kapitalistus užy .savo - būvio 
pagerinimą. Baltieji darbi
ninkai turi kovoti už negrų 
darbininkų socialę lygybę, 
už teisę dalyvauti visuose 
viešuose suėjimuose su 
taisiais.

Jungtinėse Valstijose 
apie 13 milionų negrų, 
gi, jie sudaro milžinišką 
dafbininkų spėką. Baltieji 
darbininkai gali būt tikri, 
kad kol jie ir negrai darbi
ninkai bus atskirti vieni 
nuo kitų, kol pas baltuosius 
bus prietaringumas prieš 
negrus, kol' baltieji ir ne
grai. darbininkai nesusior
ganizuos bendrai į revoliu
cines darbo unijas ir kitas 
darbininkiškas kovos orga
nizacijas, tol Amerikos dar-

bininkai abelnai negalės 
sėkmingai kovoti prieš ben
drą priešą—kapitalistų kla
sę.

Todėl kaip lietuviai, taip 
ir kitų tautų darbininkai, 
privalo kovoti už lygybę 
negrams, prieš fašistinių 
elementų vedamą neapy
kantos kampaniją prieš ne
grus, prieš baltąjį šoviniz
mą.

kores-

bal-

yra
Tai-

iviltis! Bėgdami iš J. V. del 
; bedarbės, bėgate nuo kovų už 
savo klasės reikalus ir tuomi. 
skatinate imperialistus ruoštis 
Į karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Jei visi bėgtume nuo kovų, tai

O juk kompeticija. rinkose ka- aišku/ kad imperializmas pul
tų ir sųkriušintų Sovietų Są-pitalistus verčia tobulinti ma

šineriją ir skubinti darbą, kad 
kuomažiau tereikėtų darbinin
kų, kad pigiau galėtų parduo
ti savo prekes ir kad pada
ryti sau didelius pelnus. Tuo- 
mi bedarbių armijos vis didi
nama. Matant tą viską, argi 
?udru būtų manyti, kad da
bartinė Sovietų Sąjunga pri
glaus visus kapitalistinių ša
lių bedarbius ? Ji to negali; 
padaryti.
vietinių Respublikų, reikia pa
saulinės Sovietų Sąjungos, kad 
darbininkams, kaipo klasei, 
ftasiliuosuoti iš vargo. Iš var
gą pasiliuosuosjme vieųtik pa
siaukavusiai kovodami prieš 
kapitalistinę draugijos tvarką 
ten, kur vargas mus spaudžia.

Tik kovoje tegali būti, dar
bininkų klasės pasiliuosavimo

LAIŠKAS B SOVtETĮI SĄJUNGOS A. F. L A. feUa
Draugė. Lietuvaitė-Sinke- 

vičiutė (gyvenanti New 
Yorke) aplaikė sekamą laiš
ką nuo savo sesers' iš Sovie
tų Sąjungos:

Sausio 16 d., 1931 m. 
Leningradas.

Brangioji mano sesute:
Tu gal stebiesi ir visaip 

manai apie mus, kad aš tau 
nieko neparašiau per septy
nis mėnesius. Daug ir ne- 
siteisinsiu, kodėl nepara
šiau. Žinai, patekome į 
naują pasaulį, į naują gy
venimą. Ilgai negalėjome 
apsidžiaugti ta brangia lais
ve, o čia tiek džiuginančių 
naujanybių, kad neužtenka 
nei laiko visur dalyvauti.

Kaip tik atvažiavome, 
tuo jaus pristojome dirbti į 
siuvimo fabriką vardu drg. 
Volodarskio. Čia dirba su
virs 500 darbininkų. Sep
tynių valandų darbo diena ; 
Dirbama pamainomis. U . 
dirbęs darbininkas keturias 
dienas penktą ilsėsi.

‘Nors trumpai aš turiu 
nupiešti tą mūsų fabriką. 
Čia pat vietoj yra valgyk
la. Pertrauka pietums 40 
minučių. Valgis būna gerai 
pagamintas. Viskas prak
tiškai įtaisyta. Valgio pada
vimas labai greitai atlieka
mas, taip, kad dar yra liuo-

Dar Keturi Metai 
Sunkiųjų Laikų

Federated Press 
pondentas -1 Washingtone,
Laurence Todd, tos spaudos 
laikraštuke už kovo 28 d. 
rašo, jog žymieji federalės 
valdžios ekonomistai yra 
tos nuomonės, kad . biznis 
negalės atsigauti, ateiti į tą 
padėtį, kokioj buvo 1929 m., 
pirma 1935 metų. Jie tokį 
išvedimą padarė išstudija
vę dabartinę biznio depresi
jos padėtį.

Valdžios ekonomistai dar 
turi viltį, kad už keturių 
metų vėl sugrįšiu “gerieji 
laikai.” Bet tai klausimas.

Šis nepaprastas pasauli
nis ekonominis krizis yra iš 
priežasties smunkančios ka
pitalistinės sistemos, JuOj.... —-x-7 ------- v--;----
toliau, tuo labiau krizis di- so laiko paskaitos pasiklau- 
dėja kapitalistinėse 
einant kapitalizmui prie tis atlikti, 
žlugimo. Už keturių metų pertraukų būna paskaitų, 
gali būt didelių permainų, i prakalbų, pranešimų svar-

rys. Kas buvo moteris 
prieš 1913 m. ir kas ji šian
dien? Ji šiandien visam gy
venime lygiai visur stoja su 
vyru ir labai svarbią rolę 
lošia milžiniškam socializ
mo būdavo jimo darbe, kaip 
pramonėj, taip ir ūkio sri
ty. Moteris prie mašinų, 
moteris prie traktorių, prie 
varstotų, moteris motina, 
moteris mašinistu 
kunduktorius, milic i o n i e-

IR MANO ŽODIS

Bėga paskutinės dienos 
laiko, kuriame diskusuoja
me kandidatus į A.P.L.A. 
Centro Komitetą sekančiam 
terminui. Nei vienas iš kan- 

' didatų taip nesispraudžia, 
į taip netriukšmauja, kaip 
i jaunas mūsų Urmonas. 
| Kam reikalingas tas Šurnas, 

. v - . 7 ta isterija, tai tik vienas 
į. spt'2ri.us> Urmonas ir težino. Jis su 
----j■’ savo draugais (o jų yra la-

rius, ir visokiame raštiška- ]3aį niažai) leidžia ir siunti
me darbe įvairiose įstaigo- ngja visokius lapelius, vie- 

Moteris gydytoja ūži- nus jr juos plačiai
ma veik pirmą vietą. Kaip siuntinėja kuopoms, prašy

čiu tau ir beaprašysiu i darni balsuoti už jį; jis rašo
i-i 11x r t/'A 1 4-,^ r-. % 1 X «*■

se.
prasy-

as čia tau ir beaprasysiu į danu balsuoti uz jį; jis rašo 
labai siauroj formoj Sovie-' straipsnius kitų žmonių 
tų Rusijos darbininkų gy-1 vardais, agituodamas už sa- 
venimą, bet manau, kad į ve, jis savinasi kitų atlik- 
kiekvienam darbininkui ir'tus darbus sau ir tt.
taip gana aišku yra,’ jog ten
darbininkai turi laimingą j agitavimą ir gyrimąsi neuž- 
gyvenimą. ‘ | pelnytais darbais įkliūna,

i tuomet pildo visokius pa-
, . . v . L j reiškimus ir rezoliucijas,smarkiu tempu visose sako-' Na> 0 kas bus> jeigu Urmo. 

se, kad net manoma į tr>s! na išrinkus sekretorium rei- 
metus išpildyti penkmetinę kgs ,daryt pareiškimai ir 

O jeigu neiš- gamint rezoliucijas po kiek-

n p i

j.’ j Dabar pas mus eina tokiu

programą. < 
pildysime į tris metus, tai 
į 4 metus daugely atsitiki
mų perpildysime. Tik vot 
kame negerumas, kad neku- 
riose darbo šakose trūksta 
darbininkų, ypatingai svar
biausiose pramonėse. Be
darbė visiškai likviduota. 
Su dideliu pasiryžimu So- 

šalyse, syti ir kitas politines užduo- vietų Rusijos darbininkai ;
būdavo ja socializmą, kad » 
tuo būdu užduoti mirtiną 
smūgį viso pasaulio kapita- 

bet vargiai išsipildys Ame- jbesniais nuotikiais iš užsie-|lui ir paliuosuoti visą dar- 
rikos valdžios ekonomistų 
troškimas—vargiai sugrįš
“prosperity^ (“gerbūvio”) 
laikai, kokie buvo 1929 
tais. i

Mat, čia laike

nio darbininkų judėjimo,! 
atstovų pasitarimai su ma
sėmis darbininkų apie įvai
rius gyvenimo klausimus, 
kaip ‘ praktiškiau išpildyti 
penčių metiį.plaųą į trum
pesnį laiką. Penkių metų 
planą įvykinti į keturis me
tus, tai dabar yra mūsų 
obalsis.

Negaliu aš atsigerėti. Čia 
viskas atliekama masiniai, 
darbininkų pasitarimu. Čia 
fabriko biblioteka— skai
tykla ; mokykla s u a u g tį
siems. Viskas, kas tik gy
venime gali but, čia darbi
ninkas turi, čia darbinin
kas pirmoj vietoj aprūpina
mas viskuo. Sovietų Są
junga yra tikra darbininkų 
tėvynė.

Paskiau dailės srity. Te
atrai, operos, koncertai, 
kultūros ^narnai, muzejai ir 
tt. darbiniųkams prieinama. 
Dažnai darbininkai fabri
kuose veltu 
arba labai 
mis į teatr 
tt. Fabriku kiekvieną rytą 

benasi darbininkų iš kitos 'per radio griežiama links-

me-

nori

Nenori Būti “Tėvynėj” 
Lietuvoj

Lietuvos darbininkai 
pabėgti iš ‘Tėvynės” į kitas
šalis. Kurie išvažiuoja už
sienin, nebenori grįžti. 
“Lietuvos Žinios” kovo 16 
d. laidoj rašo:

Kaip žinoma, kasmet, n* 
mažai musų darbininkų išva
žiuoja vasaros darbams Latvi
jon. Ir šiemet jau pasirodė 
trumpos žinutės spaudoje, kad 
vasarą Latvijoje bus truku
mas lauko darbininkų ir pava
sari bus įvežta du tūkstančiai 
darbininkų iš Lietuvos, 
to, esą seniau išvažiavę 
nori grįžti ir pasilieka 
tarnauti.
Nors Latvijoj taip pat 

siaučia bedarbė, kaip ir ki
tose buržuazinėse šalyse, ir 
ten yra suvirš 20,000 bedar
bių, tačiaus darbdaviai ga-i

Be 
nebe
toliau

i gauna bilietus 
mažomis kaino- 
us, koncertus ir

šalies. Mat, jie gali dar la-,mi maršai. Aš . tau negaliu 
biau išnaudoti svetimšalius 
darbininkus, priversti juos 
dirbti už mažesnį atlygini
mą.

jungą. Tai .kur. tada sprūktu- ' . . . , 0
me nuo kapitalistinės prie- j Nukapojo Darbininkam Alg<ft
spaudos ? Kuo kitu, jei ne | '
kova prieš, imperialistų ,, kari- ■

BRUSSELS.— Belgijosnes intrigas galima užtikrinti BRUSSELS.—- Belgijos 
Sovietų Sąjungos pasilaiky- pramonininkui nukapojo al
mą ? Komunistų Internaciona- gas metalo darbininkams 
las, kuris .yra vadas viso pa-’ant 10 nuoš. Nukapojimą 
šaulio revuliucinio darbininkų ■ padarė per taip vadinamą 
judėj’imo, labiausia rūpinasi /‘bendrą komisiją,” kuri su- 

į -V -j auXllZu^ sidgj° iš valdžios atstovų,
Reikia daugiau So-1 mmonuose aiKanų aigimų vei- • • i * ' cnnini/!n

gų jungtinėse Valstijose. Ko- P1 arnoninmkų. Ii SOCialde- 
minternas yra vadas sekmin- im°kratų. 
gos proletarinės revoliucijos, 
kurios išdavas yra dabartinė 
Sovietų SąjungaSovietų' Sąjunga. Jungtinių ?ime sniakų-“jankišką” 
Valstijų Komunistų Partija! !mp.erla.bzm^' Tada tai tikrai 
'yra sekcija Kominterno. Dir-:,bu3?n\e llu^si Priespaudos 

; u . . . . .. . ., . n bado. Tada patys busime bantieji ir bedarbiai stokite i c? • L‘ • 1 -i- išsikovoję Sovietų valdžiaKomunistų Partiją ir jos eile- Jungtinėse .Valstijose.
se būdami, kovodami, nukau-. Administracijase būdami, kovodami, nukau-.

apsakyti gyvenimo smagu
mo. Bet man tankiai skaus
mas prislegia krutinę, pa
mąsčius apie darbininkų pa
dėtį kapitalistinėse šalyse. 
Mes čia sėdam prie .savo 
mašinų su linksmu maršu, 
laisvi ir smagūs, o darbą 
baigiame dažnai griežiant 
Internacionalą. Gi kapita
listinėse šalyse • darbininkai 
stoja prie darbo nukamuoti, 
apimti rūpesčiais: kas bus 
su rytojaus diena, čia yra 
darbas paskirstytas. Ka
pitalistinėse šalyse darbo 
užvaizdos visaip spaudžia 
darbininkus, dažnai nieki
na, keikia. O čia jau dar
bininkas nežino jokių už
gauliojimų, nei mažiausio 
pirštu mostelėjimo.

Darbininkės moterys
Kas mano domę čia la

biausia atkreipė, tai mote-

0 kuomet per tą didelį

vieno darbo? Kiek naudos 
turės APLA. iš to?

Lankyt universitetą, tai 
dar ’neviskas. Universitetą, 
lanko tūkstančiai jaunuolių/ 
bet kokią naudą iš jų turi 
darbininkų judėjimas? Jo
kios. Paprastai darbinin
kų tikrus reikalus suprast 
ir vadovaut darbininkų ju
dėjimui, reikia eilės metų 
neatlaidaus darbavimosi ta
me judėjime. Kaip senai 
veikia Urmonas darbininkų

Jbininkų klasę, kad visi dar- judgjime? jįs dar jaunas
bininkai galėtų pajusti tą 
gyvą laisvą gyvenimą, kokį

vaikas,—tik bando pradėti 
savo darbą, bet štai, jis pa-4- O •- OCX V kJ UU1 UUj MVV J

jau šiandien gyvena Rusi- sigirsta tiktai nuo APLA.
jos darbininkai,

Buržuazinės Spaudos 
šauksmas

Buržuaziniai laikraščiai

Centro Komiteto nominaci
jų. Jis giriasi, gyrėsi ir 
dar sykį giriasi. Bet lietu
viška patarlė sako: Pagirų’ 
puodas niekad netaukuotas. 
Akurat.

Kam rūpi APLA. gerovė, 
draugijos Centre 

tvarkos, tas balsuos į sek
retorius už d. Gasiuną.

APLA. 7 kp. narys,
J. D. Sliekas.

tankiai šaukia, kad Sovietų 
Rusijos darbininkai badau
ja, nuplyšę, basi *_____
Darbininkams teikiama vis
kas pirmoj eilėj, ir turiu 
pasakyti, kad prieš karą 
Rusijoj (arba dabar kapi
talistinėse šalyse) darbinin
kai daug blogiau gyveno. 
Darbininkai gana gerai ap
sirengę. Kad ir mūsų fab
riko darbininkai siuvėjai 

L eina į darbą gerai apsiren
gę. Taip pat ir su produk
tais. Darbininkai suskirs
tyti į rajonus. Rajonas pri
skirtas prie koperatyvo, o 
koperatyvas teikia produk
tus visiems priskirtiems ir 
net raštu padavus užsaky
mus pristato produktus į 
namus, nes kai kurių ištisos 
šeimynos dirba fabrikuose, 
kaip ir mudu su Kaziu dir-, tines duokles. Drg. Pacaus- 
bame viename fabrike. ' O kui rezignavus iš biznio ko- 
mūs Kaziukas dirba me-į misijos, jo vieton tapo išrink- 
talo elektros fabrike moki-1 tas drg. Stagniunas.
niu, taip kad mes kai kurį! Kambarių prižiūrėtojum se- 
penktadienį mažai mato- • kančiam mėnesiui išrinktas dr. 
mes. Edmondas ir Tadelis Reikauskas. ........
mokinasi nacionalėj i^okyk-
10.1, n- visi svarbiai užimti. tuvių ka!ba žurnaia . rrM * i • 1 • • t v *

vaikšto. ^as nor*

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. susirinki

mas Įvyko 22 d. kovo, savuo
se kambariuose. Organizato
rius A. žemaitis vėl vieną nau
ją narį, J. Tuinylą, Įrašė Į j 
kuopą. Iš užrašų raštininko 
raporto, kurį jis prirengė Ap
skričio suvažiavimui, Įvykstan
čiam 29 d. kovo, pasirodė, kad 
kp. bėgyje pereitų metų Įvai
riem reikalam išaukojo $205.

Plačiau apkalbėjus, nutar
ta stengtis greičiausiu galimu 
būdu išrinkti iš visų narių me

Nutarta užsirašyti Į kamba
rius Maskvoje leidžiamą lie- 

“Prieka- 
Taip pat vaikai yra gerai • ias”. Nutarta suruošti 3 d. 
aprūpinami ąpsiavimu ir rū-' balandžio savuose kambariuo- 
bais; organizuotai mokyk-į se diskusijas paskutinm dienų 
los teikia kai ką, net ir f i-j įvykių klausimais. Diskusijos 
nansiniai šelpia. Mūsų Ta-Į pr.asid§s 2 val- P° Pietų. Pri- 
deliui mokykla skiria 30 ru-:;n?inta bu.Y0.’ kad ,draa?ai’ ku" 
bliu nnt mito tips mncm Iriems aplinkybės leidžia , ap- olių ant palto, ųes musų,, jan]<ytu draugus Girdauska ir 
kaip nesenai pribuvusių is i BernutonĮ, kurie dabar fan- 

■ dasi Fountain Spring ligoni
nėj. Jie tapo kasykloje gazu - 
apdeginti.

Kp. Koresp.

Lietuvos, sveikata dar su
vargusi. Taip pat rųedici- 
nos pagelba- darbinįpkai ir 
jų vaikai labai gerai aprū
pinami.

Aš uždirbu nuo 110 iki__ _______________ ,
114 rublių į mėnesį. Kazys. ir nečėdijame; koperatyvas 
ir apie tiek uždirba, taip .teikia produktus nebrangio- 
kad mūsų pragyvenimui vi-Į mis kainomis.

sas uždarbis neišeina, nors

I
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

pareiškimas” tarytum

Atsarga
Daugelis darbininkų dar 

mena reakcinį puolimą ant ko- Pirmą
pa-

me-

sas
kopija “Vienybės.”

Prie kokio tai išgverimo 
nueita, tiesiog stebėtina. Ir 
[dabar siuntinėja tą savo 
pragaištinga “pareiškimą” 
po visas kolonijas, .sėja ne
apykantą prieš Komunistų 
Partiją ir jos darbuotojus.

Kuomet visoj šalyj siau
čia negirdėtas persekioji-

” 1 * < • J.- t | | J 'i f j , ; < .J ; J , - < j • .

Mūsų Kova su Oportunizmu: Kur Link
Eina Opozicija?

PLATINKIT “LAISVĘ”

Naujas žurnalas
Partijos CK. rengiasi su 

l Gegužės pradėti leisti 
naują magaziną. Jis bus ski
riamas darbininkų vaikams. Su-Imas komunistų ir šiaip są- 

jpranta.ma jiem kalba ves dar- Į mon.ingų darbininkų, depor- 
i tavimai, plakimai, linčai;

kuomet kapitalistų klasė su 
I jos Fish komitetu neria kil- 
ipą ant visos darbininkų 
klases, ir kuomet Komunis
tų Partija deda didžiausias 
pastangas 
darbininkų 
tuos

munistipio judėjimo 1920 
tais. Matydami, kaip d 
reakcija, bijosi stot į Komunis
tų Partiją. Vienas simpatizuo-pi paramos kaip žurnalo išleidi- 
jantis darbininkas apie tai pa-jmui, taip ir jo platinimui tarpe 
rašė laišką į “Daily Worker} ”. i jaunuomenės. 
Jungtinių Valstijų Komunistų! 
Partijos CK. organas atsako į Į 
tai: kad yra viskas daroma, 
idant apsaugojus partiją ir jos
barius nuo smūgių iš reakcijos į Martovas pradėjo sukti į bur- 
pusės. . ižuazijos pusę, pareiškė: “Pat-

Draugai, mes esame partija,!"?1 •,av0Jl,s tame, kad
< kuri kovoja, kad sunaikinti šia; Martovas pakliuvo i purvyną, 

išnaudojimo ir priespaudos, l^t ,‘ame. kad, netikėtai papuo- 
vargo ir skurdo sistemą. Aiš-i «S.J Jls nepasisteugė isbras- 
ku, jog viešpataujanti klasėj1 ls ■'°' 0 8rlmzda vis giliau n 
viską daro ir darys, 
dus mums sėkmingai veikti 
darys puolimus, bet mes gyve-1 
name ir mok i narnės. Partija j 
daro viską, kad kuo mažiausiai | 
nukentėjus delei reakcinių puo- j 
limu. v

Ko Leninas Mokino
ninas savo laiku, kada mobilizavime 

kad atmušus
visus puolimus, tai t __

įvairus prisimetėliai tarpe džiais. 
darbininkų netiesioginiai susirinkime^ 
pagelbsti kapitalistu klasei vaęlovaujaučiau spėkas, 
. ° . ... 2 11. griežčiausiai buvo

Nereikia Nusigąsti
Bet mes nebusime 

jais, mes nebūsim verti 
tai komunistų vardo, 
sąmoningų darbininkų 
jeigu mes bijomės

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE(Tąsa)

Socialis Oportunizmo 
grindas

Ar mes turime socialį pagrin
dą oportunizmui mūsų judėji
me? Taip, turime. Jeigu nebū
tų to pagrindo, tai nebūtų nė 
oportunizmo. Du elementai su
daro tą pagrindą, būtent, smul
kioji buržuazija ir imperializ
mo sugadinti darbininkai, arba 
taip vadinama “darbo aristo
kratija.” Mūsų judėjime tie 
elementai pusėtinai skaitlingi 
ir tvirti.

Paimkime konkrečiai, pavyz- 
Brooklyno darbininkų 

tyčia studijavau
kurios .

nusistatę'nė kiek ne geresnis už oportu-

Pa-
prieglaudą viduje darbininkų 
partijų; krizio metu jie tuo jaus 
pasirodo kaipo atviri visos su
vienytos buržuazijos talkinin
kai... “(Lenin: “The Imperia
list War.” p. 106). Kitoj vietoj 
Leninas sako: “Nėra jokios 
abejonės nė vieno marksisto pal
voje, kad oportunizmas išreiš
kia buržuazinę politiką darbi
ninkų judėjimo viduje, kad jis 
išreiškia interesus snvulkiosi os 
buržuazijos ir interesus vienybės 
tarpe neskaitlingos sekcijos api- 
buržuazėjusių darbininkų ir 
“savo” buržuazijos prieš intere
sus proletariato masių, pris
paustųjų masių “(p. 229), O 
oportunistas yra oportunistas. 
Oportunistas komunistų eilėse

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

A. LUTVINAS

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

68 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-1045
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1 Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą I
jos užsimojimui ant darbi-
ninku, ypač. Komunistų' ir entuziastiškiausiai 
Partijos, darbininkų klasės Į atvirą prieškomunistinę 
avangardo. u....',

Kuomi gi galima išaiškin
ti sklokos dabartinį riks- 

organizuotos, mą “Laisvės” suvažiavimo 
susikirtimai j klausimu, jei ne pasitarna-

vimu Fish komitetui?
Kuomet Komunistų Par- 

organi- darbininkus i
i irlOTA-

išsiplėsti į'Protesto demonstracijas
Mes Prieš ateivių varžymą, de- 

kova su !portacijas, ir kur lietuviai 
reikalavi-1 darbininkai turėtų masiniai 

tam tikrų, daJyVauti, o Butkus, kuris 
tai tiktai nedideli ,sa|<osį “stojas” už Komunis- 
susirėmimą i ant P. Part>ja » JO VISI paseko-

dar priešakyje, d. Bimbą, Komunistų Parti-

, kad nelei- !♦ 312.
. Į Tas patsai yra dabar ir su 
’i mūsų kai kuriais žmonėmis.

i Jie nuo vienos klaidos eina prie 
• i kitos, kol galutinai suges.

Prie tvirtai 
I partijos atskiri 
‘gali pavirsti Į politines demon- 
'stracijas, į politinę pergalę ant 
'valdžios. Prie tvirtai < 
• zuotos partijos atskiroje vieto- 
I je sukilimas gali 
; pergalingą revoliuciją, 
j turime atminti, kad 
: valdžia už atskirus 
' mus, iškariavimas 
i nusileidimų, 
I susirėmimai 
i tai nedideli ............................. ...
: pirmųjų pozicijų, o sprendžia-: jaijpasistato kaipo “priešą 
'mieji mūšiai 
I Prieš mus stovi 
j tvirtumoje tvirtovė, iš kurios įjja _ j '
.apipils mus debesiai kulkų h- žimus;hdant”sŪMaidinus liė

d i'n n Iz mini n o 11 o i 11 '

kovoto- i 
ne tik-' 
bet net I 
vardo, j 

jeigu mes bijomės reakcijos!!
<• Alk viešpataujančios klasės tik : 

ir yra troškimas, kad įbauginti 
darbininkus. Paryžiaus komu-1 
narus skerdė tūkstančiais. Ru
sijos caras šaudė ir korė kovo-i 
tojus. Chinijoje šimtams iri 
tūkstančiams mūs drau- j 
gų galvas kapoja. Indijoje I 
pririša kovotojus prie kanuolių I 
geiklių ii sudiasko šūviais, j ana^_ draskančiu geriausius 
Afrikoje ! pieskas užkasa gy-, įovotojįs -- 

vus, ir daug, daug dar kitokių . . • ; . • . >v _’.v, j • • • ta tvirtovę, ir mes paimsime ja,!žvėriškumų naudojama, ir vis - 
tatai daroma, idant įbauginti ■ 
darbininkus, idant mes nedrįs
tume kovoti prieš buržuaziją.

Partija ir visos jos vadovau-

i prieš Komunistų Partijos linija luistą socialistų kempėje. Vėliau j i
____ i..............• ii'n.:____ • : ___i ’i.x nnmnivcimn Vfiin 1 oiuinima •pamatysime, kaip teisingas yra 11 

Lenino pasakymas, kad krizio 
metu oportunistai išeina ir at
virai pasisako savo tikslus.

Taigi, smulkioji buržuazija, 
kurios mūsų judėjime yra ne
mažai, ir praturtėję darbinin
kai, darbo aristokratija, sudalo 
oportunizmo pamatą. Jų rei
kalus oportunistai atstovauja ir 
gina. O tie reikalai susirišę su 
visos buržuazijos reikalais. Juk 
tai nepripuolamas dalykas, kad 
mūsų fašistai ir socialfašistai— 
“Naujienos”, —“Vienybė’\ taip 
entuziastiškai sveikina oportu- 
nistinės frakcijos žygius prieš 
partiją. Mat, klasinis priešas 
instinktyviai jaučia, kas jam tai 
kininkauja darbininkų judėji
me. Iš antros pusės, oportunis
tų užsimojimo nepasisiekimus 
priešai gailiai apverkia. Po 
“L.” suvažiavimo socialfašistų 
“Keleivis” dejavo: “Lietuvių 
laikraštis Brooklyne (tai yra, 
“Laisvė”— A.B.) pakliuvo 
New Yorko žydų kontrolėm Ar 

Vilnis” Chicagos nige- 
imąnt.-riams, tai dar lieka pamatyti”., 

opozicijos Matote, kaip nusiminusiai so-' 
faktelio prieš d. Bimbą, kad pagrindas ir tvirtovė. Štai dar cialfašisto šmotas apverkia tai, 

Iš Waterbu- kad 
kad pralaimėjo skloka.

palaikė 
But

ilenus prakalbą. Suskaičiau aš- 
tuonius biznierius. Tik vienas 
ėjo su komunistais. Kiti visi 
buvo prieš — trys didžiausi 
triukšmą kėlė. Iš daugiausia 
triukšmą kėlusių darbininkų pa 
stebėjau du gerus darbus tu
rinčius virėjus, vienas kurių 
kelius kartus turėjo savo biznį;

vienas 
vertės 

pasakė, 
kad “kaip su vilku, taip su ko
munistais taikos negali būti.” 
Vienas mašinistas, kuris trys 
metus apgaudinėjo partiją, bū
damas joje—sakydamas, kad 
priklauso prie mašinistų unijos 
ir ten turi daug veikti, bet pa
aiškėjo, kad jis jokioj unijoj 

ir tik išsisukinėjai

tris namų statytojus, 
kurių turi iki $15,000 
nuosavybę, ir kuris

pilnoje savo jos narį, ir sykiu pačią Par- j nepriklauso }......
iŠ skiedros skaldo ve- nuo partijos darbo. Susirinki-i 

i- me jis kalbėjo už skloka. Tai I 
i. . . , ... tuvius darbininkus, nukrei- .šitie keli elementai buvo duonai kovotojus. Mes turime paimti unumuio, ihhm cit--------- jpus domėsi nuo tikros ko-?r druska opozicijos šiame su-
jeigu visas atbundančias prole-1 VOS ir sukiršinus vienus • 

[tariate spėkas sujungsime su prieš kitus. Bet tame jų' 
į visomis rusų revoliucinėmis, “pareiškime” nėra nei vieno 
i spėkomis į vieną partiją, į ku^’
ria patrauks visi, kas tik yra , .v . . Jv.r ir butų prasižengęs kuomi pora pavyzdžių.

' " Aiškus i1^0 tūlas biznierius rašo
pranašavimas ruso revoliucijo- jų tikslas. Tad dabar, kuo-

1 išėjo 
‘pakils muskulinga prie§ Komunistų Partiją

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

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

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

Į Daugiausia Atsidedame ant Retinoškopišku Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

6 ŠIOJE VIETOJE
I

jamos įstaigos supranta, kad Rusijoje veiklūs .. ------ - — v .
nesąmoninga būtų Veikti be at- tiktai tada išsipildys didelis pois, pilCS Pąytlją.

sirinkime.
Šitas analyzas atatiktų viso-j paklius 

sc kolonijose, abelnai 
Tai opor.tunistinės

Laisvės” suvažiavime

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rąžykite: 53 Ten Eyck St'., Brooklyn, N. Y.
A Avy VUiuu kJ A cj k 1 Ivi 1L4O L

J jis meta skaitęs “Laisvę” de- 
y llei kilusių ginčių ir pasidid- 

jžiuoja, kad jis jau 20 metų iš- 
> ėjęs iš darbininkų eilių. Poter

iai bus kova lengvesnė, nes’šone biznierius J.J. Dulkis vi- 
kareivių durtuvais subyrės darbininkai žinos, SU kuo s<u \adas opozicijos, 

dulkes’.” ' turi reikalą ir nesiduos sa- garsinas1 savo bizių:
ve suvedžioti, bet eis su Į.
Kornumstų Partija, kaip ge||)on tautų krautuvinin
kai! ir iki šiol ėjo, o sklo- kai r-- - - - ■ -
kininkai pašturmavę, pašū-' keti žydeliui" brangiai?' 
kavę kokį laiką susilauks'atsilankyk pas lietuvį ir 
tokio pat likimo, kaip 
visi pirmesni renegatai.

V. Lienius.

sargos, bet taipgi nesąmoningas
yra žingsnis atsisakyti veikti .nieriaus darbininko Petro Ale- (met skloka atvirai 
vien tik todėl, kad viešpatau- ksiejevo: ‘pakils i---- v
janti klasė puola darbinįnkų ranka milioninės darbo liaudies, 
judėjimą. Mūsų atsisakymas ir jungas despotizmo, saugoja- 
kovoti tik džiugintų parazitų mas 
klasę.

(Bus daugiau)

Leninas
įstojimas ir Duoklės

Yra darbininkų, kurie teirau-* 
jasi, kaip įstoti į Komunistų

Įstoti į partiją ga-: 
per partijos vie-;

Kiekvienas, norintis < 
ras partijos vienetus I 

nes partija ren- ■

Jis šitaip 
“Atmink, 

broli lietuvi, kad mūsų brolio 
lietuvio nelaimėje neateina pa-

tik
-i NUSIMASKAVO

Tai kokiu išrokavimu mo- 
Todel 

’ persi- 
taip ir

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c
už Dėžutę

A t s i skite 25c
stampomis ar pi-

NAUJAS IŠRADIMAS
A

Užrakinkite Atidarytus Langus!

| Laike “Laisvės” suvažia
vimo sklokininkai labai gar
siai šukavo, k&d jie “ištiki- 

jr SĮOja Komunistų

Įima 
netus. 
įstoti, 
ant v i e t os, 
gia prakalbas ir kitus parengi
mus, kur visada yra kviečiami 
^darbininkai į partiją. Kur kar- Partiją, ir tuomet jiems pa
tais nėra partijos vienetų, ten ’ ’ " ’ ’ ” 1 1 ’
reikia organizuoti ir kreiptis į 
partijos centrą šiuo antrašu: 
Communist Party of USA. P.O.

> Box 87, Station D, Newx York, 
N. Y., o partijos CK. suriš su 
artimiausiu distriktu. Darbinin
kas, stodamas į partiją, pasi
moką įstojimo 50 centų ir 10 c. 
už knygutę. Duoklės yra pagal 
uždarbį. Jeigu daugiau uždir
ba, daugiau ir moka. Sekamai 
nariai moka: kas uždirba iki 
$ 15 į savaitę, tas^hioka tik 10 
centų; nuo $16 iki $25 moka 25 
centus; nuo $26 iki $30 po 50 nybė” turėtų padalyti jiems tesi, kad sus'irinkusieii buvo 

jcemų ; "im $31 iki $40-75 c. ; medaų RŽ tokį “puikų» patenkinti vaidintu veikalu, 
nuo $41 iki $o0—$1.00. Nariai, i i, • £ .1 Operetė “NT-K- TZ— ”
kurie uždirba daugiau, kaip $50 i Pasidarbavimą fašistų nau- p- ■ 

Idai.. I 
Komunistų Partija But- ■.. , . J . vemma. joetkams, tai tik uzurpatorių yra netikusi

jcentų; nuo $31 iki $40—75 c.; 
nuo $41 iki $50—$1.00. Nariai

Į savaitę, moka po $1.00 ir tam 
tikras taksas. Virš nurodytas 
mokestis moka kas savaite. 
Partija yra darbininkų klasės 
partija ir ji daro viską, kad pa
lengvinus prigulėti tiems dar
bininkams, kurie mažiau uždir
ba; jie mažiau uždirba, mažiau 
ir moka. Kas nedirba, del be
darbės ar ligos, yra paliuosuo- 
jami nuo mokesčių.

** Draugai, partija kaip ir bile 
kita organizacija, negali gyvuo
ti be įplaukų. Kiekvienas dar
bas, veikimo žingsnis padaro 
išlaidų. Partija negali gyvuoti, 
neturėdama savo įstaigų ir or
ganizatorių, be ko negalėtų būti 
varomas darbas pirmyn.

ELIZABETH, N. J.
sisekė vieną-kitą darbinin
ką suklaidinti. Ir labai py
ko, jei kas suvažiavime pa
sakė, kad skloka padeda 
Fish komitetui, bet ilgai ne- 
prisėjo laukti. Dabar išleis
dama savo “pareiškimą,” po 
kuriuom pasirašo Butkus,

Kovo 15 d. buvo suvaidinta oportunisto 
operetė “Nebaigta Kova, 
jų. veiksmų melodrama. Buvo visų metų 
surengęs Bangos Choras L.P. nuoširdaus 
M.S. Trečio Apskričio naudai. Į0j0 
Vaidino Lyros Choras iš Mas- 
peth, N. Y.

Aš nematau svarbos išgirti 
lošėjus atskirai, kaipo ypatas. 
Bet abelnai, galima sakyti,

ir tikrink, kaip pigume
' drūtume.”

Tūlas John Gradis
‘jis mes skaityt “Laisvę”, nes 
į jūs, girdi, “ginate driskių pro
letarų reikalus” ir priduria, 

■kad “Prūseika yra teisingas vi- 
įsur” ir kad išmesto iš partijos 

“Strazdo vienas 
tri- straipsnis daugiau reiškia, negu 

Abeko”,

rašo, kad

veikimas
komunistų darbuo- 
elementas,
palaiko oportunis-

matote,Šis
, karščiausia 
tus.

Vienas
Tč d* * 1 V B * 4- • •. jotb aucniėu, gailina, sanyu, -puustu\ ininkas, gindamas opo-
AU0Q1S ii JOKUOOniS, atvil ai | kac| parengimas pilnai nusise- ziciją ir atakuodamas partijos 
pasisakė prieš Komunistų kė ir aš manau, kad liks kele-'liniją, šitaip įvertina mūsų ju- 
Partiją ir tuomi galutinai ^as desėtkų dol. pelno Apskri-1 dėjime smulkiosios buržuazijos 

čiui. Vaidintojai savo užduo-li-oię; dabar tie (fbiz-
. , .. X'jm0~ ,ni e riai“ “Laisvėj” yra atakuo-

rnų buvo pilna svetaine >r nia-j jami? M(mo suv,.atimu>
I lis tzp biznierių buvo ta gysla, 

Operetė “Nebaigta Kova.”^’; kwU į “Laisvčs",'s"d\te' 
.......... Dai_ j kedavo kraujas ir. palaikydavo

. .................... 9 9 / X. -1 . UT — O

nusimaskavo. Kiek ten tis atliko pusStinai gerai. ž 
šmeižimo, isterikas! Vie-!nių buvo pilna svetainė ir

j veikaliukas yra gražus. Dai-p. Kra 
i ųų yra gražių, linksmų. Vaiz-Vos dd^Vbę. 
duoja Lietuvos kaimiečių gy- .kovo 2, 193

šaika. Kiekvieną klausimą 
pastato ir “riša” lygiai taip, 
kaip “Naujienos”, “Vieny
bė,” bei visa kapitalistų 
spauda. Pavyzdžiui, kapi
talistai mums nuolat sako, 
girdi, kokią teisę turi Rusi
jos Komunistų Partija val
dyti šalį, būdama mažumoj. 
Skloka tą patį dabar pakar
toja savo “pareiškime.” Kas 
čia,’ ar ne gramofonas? Ge
resnio kapitalistams gramo
fono nebereikia. Ir taip vi-

venimą. Bet operetės užbaiga 
Policija ir žan

darai užpuolė jaunimą. Po
licijai berašant protokolą, re
voliucionieriai nuginkluoja po
licija ir jiem patiem uždeda 
retežius ant rankų, ir su tuo 
viskas užsibaigia.. Lošėjuose 
užviešpatauja tokia keista ty
la. Mano supratimu, kuomet 
jau nuginkluoja policija, kad 
lošėjai ir visfts choras užtrauk
tų “Pakilk Varguos,” tai yra, 
Internacionalą, vieton monoto
niškos tylos.

V. K. Valeras.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

gerai u įdirbantis

v.” (žiūrėk “Laisvė”, 
1931.) O tai supratimas 

ne to vieno šių žodžių autoriaus, 
bet visų oportunistų. Jie orien
tuojasi į smulkiąją buržuaziją, 
o ne į proletariatą,nes jie dar
bininkų judėjime atstovauja i 
buržuazijos reikalus. Tas, ži
noma, dar nereiškia, kad visi 
oportunistai yra buržujai.

Ką Sakė Leninas Apie 
Oportunistus

Kalbėdamas apie Antrojo In
ternacionalo oportunistus, Leni
nas rašė 1914 metais: “Opor- 
tunistai yra buržua žiniai prole
tarinės revoliucijos priešai. Ra
miu laiku jie veda savo buržu
azinį darbą apsidengę, rasdami

Si fakcija ga- 
rantuota arba 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės.

KANE PRODUCTS CO.
8630-98th St., Woodhaven, N. Y.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
Jcepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

*0IANDIMPRO|z&

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge

riausio patar-

navimo ir už

i e m ą kainą,

va-

landoj, lauki'

tia pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Te!.: So. Boston 0304-W
...  ...............  i........ . ■ ■—..........

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lasevičias)

Mano naujo išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vėjas 
nebaladoja, kad ir di- 
džiausioje audroje.

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile • 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų iūsn narnai, prie iūsu lantrų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit*1 naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems. Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris Čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma- Window Lock 

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugo jam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais, Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam. - ,

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554
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Raudonasis Desantas
Vertė D. M. šolomskas

AKRON, OHIO

(Bus daugiau)

—Ką nori?
—Nu, trauk: “Už salos ant bokšto!” Ki-

1 leido kelian.
Laivai ir jų traukiamos baržos, tartum

jau ir-J

me klausime. Kitų tautų,, 
kaip tai žydų, vokiečių, ukrai
niečių, finų, čekoslovakų, ju
goslavų, italų ir kitų tautų 
darbininkai jau turėjo eilę

Atsižvelgiant i bedarbę, mes

laiiioiiioiiiainoi□IHOi
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Dm. Furmanov.

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

S. Mickus, 278 Second St.
B. Figens, 221 Second St. 1'

V. Donaven. 182 First St.
Ir pas Singeri.

Clevelando Lietuvių Darbi
ninkiškų Draugijų Sąryšio ini
ciatyva yra šaukiama ateivių I 
gynimui konferencija, balan
džio 28 d., Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior Ave.

Kylant ir didėjant imperia
listinėse valstybėse kriziui ir 
nedarbui, aštrėjant klasių ko
vai už teisę gyventi, kapitalis
tų klasė visą šio krizio naštą 
bando suversti ant ateivių dar
bininkų. Ji tuomi nori sukel
ti Čiagimių darbininkų neapy- 
;kantą prieš ateivius darbinin
kus. Todėl šios šalies kongre
se yra įteikta įvairūs biliai at
eivių varžymui, jų persekioji-

I

(Tąsa)
Kodėl jis vadino jį vardu Juss—jis ir 

patsai paaiškinti negalėjo, bet jau veikiau
siai todėl, kad kada tankiai kartodavo 
Tančukas: Juss, Juss, Juss, tai pasidary
davo kokis tai keistas švilpimas ir jo ark
lys pradėdavo šokį šokti. Du kartus jo 
mylimas arklys buvo sužeistas ir nekartą 
jis išgelbėjo savo šeimininko gyvastį išneš
damas jį iš pavojaus, kartais bet. kazokai 
ant savo greitųjų arklių negalėdavo pasi-

Tančuk gulėjo su atidaromis akimis, val
gė arbūzą ir šniokštė. Greta su juom sto
vėjo eskadrono komandantas, tai draugas 
Čobot,—augštas, diktas ir galingas. Var
go jis kaipo darbininkas, bastydamasis nuo 
vieno krašto Rusijos iki kito, duonos be- 
jieškant, ir nemalonūs atsitikimai jo šei
mynoje neužmušė jo gyvą būdą ir tvirtą 
kovos dvasią. Atrodė, kad tas žmogus sa
vo gyvenime niekados neturėjo nesmagu
mų, rūpesčių bei vargų: būk jis visą laiką 
gyvena laimingai, jis visad gyvas, smagus 
ir su didžiausia energija imasi už darbo. 
Jis stovėjo, šypsojosi ir žiūrėjo ant Kuba- 
nio upės.

Čia buvo ir skresdžiuotas kulkasvaidi- 
ninkas Kociubenko, laibutis, nedidelis, tar
tum į žemę įaugęs iiMąr mažesniu atrodė, 
kada jis pradėdavo ką nors kalbėti savo
užkimusiu balsu. Vargšas sirgo jau džio-1 tį palaikė ir prasidėjo muzika su dainomis, 
va. Gydėsi, bet ipažai, nereguliariai ir/š karto. Ganka dainavo povaliai, bet vis 
blogai. Baisioji liga vis labiau ir labiau garsiau ir garsiau... Jis jau atsistojo ir 
veikė ant jo ir rengėsi užsmaugti. Kociu-1 tartum dainavo ne savo draugams, bet Ku- 
benko tą žinojo ir kada pasilikdavo patsai fbanio upės bangoms. Ir taip jie dainavo 
vienas, tai pasidarydavo nesmagus, nuliu- j sukilėlių dainą apie Stenką Raziną! Tuom 
dęs ir užsimąstęs/ Bet tarpe draugų jis ;Jaiku susiūbavo baržos ir laivai, jie pasi- 
visad stengdavosi būti smagus, rėkauti ir 
ginčytis, bet jau niekas ant jo nepykdavo.
Kada jis rengdavosi “griausmingai sušuk- dideles baidyklės, šliaužė išilgai upę. Ta
ti,” kaip sakydavo Čobot, tai visi nutilda-: reginyje buvo kas tai ir garbingo^ ir 
Vo ir šypsodamiesi laukdavo, ką jis paša- ’ baisaus, būrys plaukė į užpakalį priešui, 
kys “ ! Bet jo tikslą niekas nežinojo, bet jau

—Nu, Juss, nemandrauk,—tarė Tahču- 
kas, pamatęs, kaip jo Juss nori įkąsti kai
myno arklį. Juss sustojo, tartum pamąs
tyti apie tai, ką jis išgirdo, pavedžiojo gra
žiomis ausimis ir pavartė dideles, kaip 
tamsius obuolius, akis' iE atsitraukė nuo 
minėto arklio.

—-Taip’, taip ir reikia,— pasigėrėdamas 
pratarė Tančukas.

—O kas tas “taip, taip?” 
paklausė čobot.

—Ar nematai? Mano arklys žodžius su
pranta, greitai kalbės.

—Nu, matau, stovi kaip ir stovėjo,—pa
erzino jį Čobot. •

—"Įkąsti kaimyno arklį norėjo.
—Visi ko tai nori,—filozofiškai subum

bėjo Čobot.
Laikina tyla.
—Draugai,—kreipėsi į juos Ganka,— 

ar tiesa, kad arklys pripranta prie savo 
šeimininko ir supranta, ką jis kalba?

—Taigi, kad ir dabar ve tik buvo,—pra
dėjo Tančukas.

—Aišku, jau aišku,—garsiai tarė Čobot, 
—dar ką pradėsi. O kiek kartų tavo Ju- 
sas tau kojas numindžiojo?

—Ne, draugai, surpanta,—įsimaišė Ko
ciubenko-,—be^ tik maitinti reikia. Kas 
maitina, tą ir supranta. Ir klauso tiktai 
.tavęs vieno. Pas mano tėvą buvo geras 
arklys, tik tėvas su juom gaudavo rodą, 
jis su juom kaip su avinu, o tas patsai ar- 
Idys kaimyną vos nepapjovė...

į ūmų prisirengimą, kad priešakyje bus kas 
tai tokio labai svarbaus ir daug reiškian
čio. Linksmumą ir juokus, kurie viešpata
vo iki tol, kol laivai stovėjo ant vietos, da
bar pakeitė rimtas susidomėjimas. Tai ne
buvo nusiminimas, netekimas lygsvaros ar 
kas panašaus,—bet tai buvo jausminis pri
sirengimas prie ko tai didelio priešakyje,

•_ juokaudamas Pr*e Odelio darbo. Žvilgsniuose, trumpuo-
J c jse ir pilnuose užsimąstymo, judėjimuose ir

greitose kalbose, visame kame jautėsi kas 
tai tokio naujo, ko nebuvo kol stovėta prie 
krašto: ir tas vis augo ir augo besitolinant 
tolyn ir galų gale virto į kokį tai baisų lau
kimą.

Ant laivų, kur visi kiek daugiau žinojo 
apie būrio tikslą, negu ant baržų, visi buvo 
ant jų denių ir stengėsi suprasti, kur yra 
l^okis( kelias ir balos bei krūmynai.

Kuban upė sukosi, vingiavo, o jos kraš
tais žaliavo krūmynai ir augštos žolės. Štai 
jau pravažiavome kontr-revoliucinio gene
rolo Kornilovo kapą—nedidelį kalnelį ant 
pat .upės kranto. Vis žinomos ir istoriniai 
pamenamos vietos. Šie upės kraštai ap
laistyti kraujais: čia kiekvieną žemės pė
dą sunkiai atkovojo rąudoni pulkai nuo 
caristinių generolų.

Toliau ir toliau plaukia raudonasis de
santas.

Kaip dideli juodi lopai tolumoje matėsi 
kazokų sodžiai-stanicos. Girių nėra, ap- 

| linkui tęsėsi platūs ir lygūs laukai, nuo 
; —Kas maitina, tą ir myli,—palaikė jį ■ kurių jau nuimta javai.
Ganka.—O meilė } viską supranta. Eiki

Atsišaukimas į Visas ■ 
Clevelando Draugijasj 

_____________ I

mui. Ypatingai Ash well- Joh
nston sumanyti biliai yra pa
vojingi darbininkams.. Juos 
priėmus, ateiviai darbininkai 
^ūtų daugiau persekiojami, 
negu caro laikuose buvo Rusi
joj. Tai būtų įvesta paspor- 
tįnė sistema, darbininkas be 
policijos leidimo negalėtų nei 
Į kitą miestelį nuvykti, nega
lėti] iš vietos į vietą persikelti 
be policijos leidimo. Be to, 
darbininkams būtų nuimta pirš
tų antspaudos, įdėta paveiks
las ir surašyta visi nusikalti
mai prieš bosą į tokį jo paspof- 
tą. Darbininkai negalės rody
ti jokio pasipriešinimo savo 
bosui, jei tas įstatymas bus 
perleistas.

Cleveland© lietuviai darbi
ninkai dar nieko nedarė šia-

[išpirk arklį be reikalo—manai, kad jis ne
supyks ? O dar ir kaip... o paglostyk, pa- 
purtink jo karčius ir pamatysi, kad jis vėl 
supranta...

—Suprantama, kad taip, — patvirtino 
Tančukas.

Kraštu ėjo jauna mergina, matomai, ko 
tai jieškojo.

—Ei, Dunia, Dunia!—suriko Čobot, — 
argi nematai mane, ar ką?

Mergina nusijuokė ir ėjo toliau.
—Nors skarelę ant kelio padovanok,— 

juokavo jis.
—Ji nei pažvelgti į tave nenori,—pajuo

kavo iš jo Četkinas.
—Matai, tave mato, tai ir bijosi,—atkir

to jam Čobot.
—Nagi, nagi, toks gražuolis, kaip kume

lė kokia...
Visi pasileido juokais.
—Ganka,—tarė jam Kociubenko,—ar no

ri armoniką atnešiu, grieši ir dainuosi?
—Nu, kodėl ne, atnešk!
Kociubenko dingo tarpe arklių ir maišų, 

ir greitai sugrįžo su armonika. Atsisėdo 
ir kaip visada kokias dvi minutes bandė 
balsus, bandė visokius akordus ir niūnia
vo.

konferencijų: t. ateivių : gynimo 
klausimu. ĮKitos tautos jau 
turi suorganizavę komitetus 
ir varo tą darbą pirmyn visu 
smarkumu. Tad ir mes, lietu
viai darbininkai, turime susi
rūpinti tais savo reikalais. 
Tam tikslui ir ši konferencija 
yra šaukiama, kad pradėjus 
veikimą daug smarkiau ir gy
viau prieš ateivių teisių var
žymus.

Visos draugijos turi rinkti 
savo atstovus į šią konferen
ciją. Delegatų rinkimui yra 
sekama taisyklė : Du delega
tai nuo 50 narių ir didesnės 
jos dalies. Taip pat visos ma
žesnės draugijos\ir kuopos tu
ri siusti po vieną delegatą. 
Jei kurios draugijos ar kuo
pos nesuspės išrinkti delega
tus, tai valdyba gali atstovauti 
savo organizaciją.
Cleveland© Lietuvių Darbinin
kų Draugijų Sąryšio Komisija.

Pranešimas A.L.D.L.D. 59 Kp. 
ir L.D.S.A. 41 Kp. Nariams ir 

Simpatikams
Kaip paprastai šios kuopos’ 

rengdavo balių pirmą subatą 
po velykų. Kartais kiek lik
davo pelno, tai paaukodavome 
Lietuvos politiniams kaliniams. 
Bet šiais metais tokio paren-. 
gimo mes nerengiame.

Šią pastabą darau, kad jūs 
kokie fašistų pastarnokai ne
apgautų, kurie “tėvynės” mei
lėmis gerinusi prie darbinin
kų. O jiem rūpi tik įkišenius. 
Jei jiem rūpėtų darbininkų 
reikalai, tai jie ir rūpintųsi 
darbininkų paliuosavimu, ku
rie dabar pūsta kalėjimuose. 
Tie kaliniai koVojo už darbi
ninkų reikalus, todėl juos bu
delis Smetona ir sukimšo kalė
jimai!. Tik susipratę darbi
ninkai juos gelbsti, tik mes 
renkame jiems aukas ir duo
dame šiokią tokią paramą. !

A.L.DJj.D. nariai turėtų pa
sistengti užsimokėti metines 
duokles, nes jau artinasi va-; 
sara, knyga “Aliejus” ,‘ 
gi tuoj bus. gatava, šį mene-J 
sį turėtume visi užsimokėti. I 
Su bedarbiais, kurie negali už-' 
simokėti , duoklių, tai kuopa 
turėtų ką ųors .daryti.

K. Joneliūnas, Kp. Sekr.

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpa laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stamponus, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerj.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

Blue Rose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth, N. J. 
Už 2c štampą pasiunčiame 

sampalą.
Vardas _____ -___________
Adresas _____________ :__
Miestas ------ ------------------

LIETUV1ŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių'Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

demiškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numuščme pilno mechaniško kurso
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. no piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE^ Kampas 14th St, NEW YORK, N. Y.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS? -
PARAŠE A. BIMBA

Tai trtimpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymejimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proietari- 
•nei revoliucijai. .Taip pat rasite, kai]) mirus revoliucijos vadui,I.e- 
niiiui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to ifepastebėjes.

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS .
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 

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

Lietuvos Darbbhkės ir PonįnĮės
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucįoinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Khina $1.50
Visų Čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVIJ LAUKO)!
Kartūs Kapitalistinės Siste-! Fabrikantai Paleidžia Dau

v • 1 • wx v • • V n ar va

, KENSINGTONO INDUST- darbą, kuris uždėtas ant mūsų 
I RIJA IR DARBININKŲ A • • 1 1 •----- - fcų Apsigynimas daro spaudi

mą, kad Philadelphijos visų 
tautų darbininkai kuogreičiau- 

.1 į pagelbą. Visi 
draugai sakosi yra rėmėjai

KOVOS
PHILADELPHIA,

giau Darbininku, Mažina 
Darbo Dienas

mos “Gerieji” Laikai
ELIZABETH, N. J.—Apie 

pora mėn. atgal socialfašistai 
per savo “Keleivį“ paskelbė 
svietui, kad “gerieji“ laikai 
vėl prasideda. Mulkindami sa
vo nelaimingus skaitytojus, 
parašė, kad “Detroite priėmė 
kelias dešimtis tūkstančių dar
bininku į darbą; kad Elizabe- 
the, N. J., Singeris (Singer 
Sewing Maąliine Mfg. Co.)

. priėmė 6,000 darbininkų.“ Ar j 
reikia didesnio darbininkų; 
mulkinimo, kaip kad socialfa- 
įpstai mulkina. Dabar 
Jvelgkime, kaip ištiktųjų 
su darbais Elizabethe ?

Singeris paleido apie 
darbininkų iš darbo ir sutrum
pino valandas nuo 9 JJ<i 8 į 
dieną. Savaitėj sutrumpino 
nuo 5 iki 4 dienų. Kaip ku
riuose departmentuose dirba 
tik po 2-3 dięnas j savaitę. Šio
mis dienomis Singerio Steel 
Work Departmentas visai su
stojo, išmesdamas daug darbi
ninkų į bedarbių eiles. Ne
gana to, pasilikusiems darbe 
algas kapoja. Tai ve, kaip yra 
su Singerio darbininkais, o ne 
taip, kaip socialfašistai per 
“Keleivį“ rašo.

Central R. R. of New Jersey I .^^7 iam gauti darbą kur ki- 
šapa jau senai dirba tik po pul a,ba is miesto duoti pašei- 
kelias dienas į mėnesį, o dabar j veltUL I
visai užsidarė net iki gegužės 
mėn.
ą Standard Oil Co. atleido be-1 palikęs ten 
veik pusę darbininkų ir dar; sveikata, 
atleidinėja. "•

American Swiss File ir Tool 
Co. paleido daug darbininku 
ir dirba tik po dvi dienas į 
savaitę.

Kelley Press Division du 
metai atgal dirbo virš penkių 
šimtų darbininkų, o dabar—; sumažina 
tik apie 150. Į tuom, žinoma,

Durant automobilių išdirby-P° va‘ 
stėj keli metai atgal dirbdavo i a į 
apie 5,000 darbininkų o dabar j - c - '
visai uždaryta.

Tai ve, koki kapitalistinės si
stemos “gerieji” laikai. Eli- 
zabethas, nors nedidelis mies
tas, bet bedarbių armija čia 
labai didelė—apie 12,000*

Darbininkam kitos išeities 
nėra, kaip tik organizuotis į 
Bedarbių Tarybas ir kovoti, 
reikalauti užlaikyjno iš kapi
talistų. Reikia stot po komu
nistine vėliava ir kovot, kad 
nuversti šią kruviną sistemą ir 
įsteigti proletariato diktatūrą. 

V. K. Valeras.

pa
yra

600

darbininkų.
šioj apielinkėj ir gyvena 

WATERBURY, ~ Conn.|apie tiek darbininkų (100,- 
Scovill Mfg. Co. pereitą savai- 000). 
tę paleido iš darbo daug dar 
bininkų, J vietą paleistų dar 
bininkų 
boselius, 
kurie išdirbę po keliolika ir 
desėtkus metų. Kiti darbinin
kai verkė ir prašė, kad jie nei 
valgyt neturi, nei randą užsi-| 
mokėti; jie bėgo pas didžiuo-| 
sius darbdavius į didžiuosius I v . . 
ofisus prašyti darbo, bet nieko šveistynių. 
negelbėjo. Darbdaviai nepai
so, nors ir šiandien darbinin
kas mirtų badu.

Viename d ratų skyriaus rū
me, kuriame misinginį dratą 
traukia, darbininkas buvo pa-

Kensingtonas yra miesto dalis, s/a ateitų 
kurioje randasi tekstilinė pra- , , , ,
monė; čia yra suvirš šimto fa- darbininkų kovų, todėl pade- 
brikų, kuriuose dirba 100,000 ki.m tiems darbininkams, kurie

pūsta kalėjimuose, o kitus tas 
pat likimas laukia.

Rep.

mažesniuosius ’'tęsiasi apistato
Daug atleido ir tų,

Kensingtonas yra tradicinė 
kovos mūšių vieta. Dabar čia 

3,000 darbininkų 
streikas prieš algų, kapojimą 
bei paskubos sistemą. Darbi
ninkai tvirtai laikosi kovoj po 
vadovyste Darbo Unijų Vieny
bės Lygos. Darbininkai kas
dien veda kovą ant pikieto li
nijų ir’policija nemažai gauna

CLIFFSIDE, N. J

730 Nason St. 
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

R. R. 9, Box 117 i 
Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas,

1131 Walker 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiūtė, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai: __ •
Ig. Ružinskąs, 1 " '

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus. 

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentą, M. 

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 
Salės parandavotojas — 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai įvyksta 1 

mėnesio antrų utarninkų savam 
1057-63 Hamilton Ave.

Ave.
Ave. !

I
• T. I

Ig.’ Ružinškas, 1414 Turner Ave. 
Vilkuvienė, $718 Richmond St.

Žegunis,

O.

A.

Žiūrįs.
Eleventh 

Garbanauskas,

kiekvieno
i name,

St.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWUZ

(Ji:

M. H. MENDLOW1TZ

AMERICAN CLOTHING CO.
J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

J. KAVALIAUSKAS 
LIETUVIS GRABORIUS 

IR RALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi į 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są- Į 
žiningą patarnavimą. Mes parduodame j g. 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu- 
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 5136
Keystone ____________ Main 1417

VIENYBES DRAUGYSTE; 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

250 Ames St.
Nutarimų raSt. J. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turto raSt. K. Venslauskis, 
.12 Andover St.būtent, dešiniųjų su kai-1 rast. m. jazukevičia,

_ . Bet mažai kam iŠ to j Iždininkas M. Miškinis, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 
B. Zdanavičių, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St. 
Visi Montei), Mass.

Kovo 18 d. A.L.D.L.D. 
kuopa laikė savo mėnesinį 
sirinkimą. Narių nedaug atsi 
lankė. Nieko svarbaus nebu-' 
vo tariama, kaip tik diskusijos; 
ėjo dar vis tais pačiais klausi-į 
mais. I 
riaisiais. 
naudos.

Paskiaus buvo “iškepta“ re
zoliucija prieš dranga Bimbą, 
kuri perėjo tik kelių balsų, di
džiuma. Bet ką jie su ja da
rys. tai nežinia.

Savo laiku čia apsigyveno 
raugas Vaikys. Jisai tūlą

77 į
SU- I

1 Pirm.
, Pirm.

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

Kovo 24 d. D.U.V.L. su įrengė 
prakalbas d. W. Z. Tosteriui, 
Labor Lyceum svetainėj, Ken- 
singtone. Streikierių prisirin
ko apie 1,500 pasiklausyt Fo- 
sterio prakalbos. Šiame susi- 

! vadai i ' 
streikierių padėti ir darbininkų

J. Bale-

leistaą iš darbo ir bandė neiti rinkime vadai nurodinėjo Į 
streikierių padėtį ir darbininkų ... . .
gyvenimą Kensingtone. Galy-1 l^iką buvo geras veikėjas kal
bės darbininkų jau prarado I _-■>U?S:„f 
savo namus šiuo krizio metu. 
Kasdien išmeta baldus iš na
mų už randų nemokėjimą, 

( kasdien parduoda badaujančių 
; darbininkų rakandus už neap- 
mokėiimą įvairių bilų. Gazo 
ir elektros kompanijos uždaro 
gazą ir elektrą. Bedarbė ir 
nuolatinis kapojimas jau ir

iš dirbtuvės, verkė ir prašėsi 
didžiųjų bosų, kad jis turi iš 
septynių narių šeimyną, lig šio- ; 
liai mažai gavo dirbti ir labai 
mažai uždirbo, 
krautuvėse, randa 
už kelis mėnesius.
dirbtuvėj kelias valandas, tai 
bosai, kad jį išprašyti iš dirb
tuvės, pažadėjo ateiti į jo stu- 

; ba ir pažiūrėti, ar ištik rujų 
'jam bėda. Jei taip, tai jie ban-

įsiskolinęs 
nemokėta 
Jis buvo

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

VALDYBA:
Liubertas, 4177 AshlandJ.

Dabar jisai yra 
pirmas kokusininkų rėmėjas, 
gaila to draugo. Jisai yra biz
nierius, tai gal todėl su skloka. 

Be to, yra ir keletas cuker- 
nės darbininkų, bet jie nuo 
senų laikų pripratę po tokia 
vadovybe. Nėra kam juos va
dovauti. Turėtų tie darbinin- 

..„hvjm.uvv ;..v. .. susiprasti, kad jiems rei-
tain mizernu algų, ardo darbi-1 daugiau kovoti už savo 

-- - reikalus.

J. Birštonas, 2739 Carson

raštininkas V. J. Gerai* 
1946 Sharon Ave.

Pirm.
Avė.

Vice-pirm.
‘ Avė.

Nutarimų
tauskas,

Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.
Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Iždo globėjai: E. VegelienS ir 0.

Guntarienė.
Draugijos susirinkimai atsibuna 

kas ketvirtą nedeldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 26th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.ninku pastovų gyvenimą. Moti

nos verkia ir rauda savo ne
laimingų kūdikių ir paaugusių 
vaiku, neturėdamos kuo juos 
maitinti bei priglausti. Darbi
ninkai desperatyviai vaikštinė
ja gatvėmis ir siunčia prakeik
smą ant bosų ir jų valdžios. 
Daugybė darbininkų dirba tik 
po 2-3 dienas į savaitę‘už pus
dykę.

Prie ko veda ta padėtis? 
Darbininkuose reiškiasi dide
lis kovingumas prieš valdan
čiąją klasę. Galima pastebėti, 
kaip darbininkai yra susido
mėję Sovietų Sąjunga. D.U.V. 
L. literatūros platintojai turėjo 
daug iliustruotų žurnalų apie 

1 metų 
ėjo i planą. Streikieriai nubiednė- 
~”s' ję, bet už pusės valandos iš- 

, pirko visą literatūrą. . Drg. 
Kaip darbinin-1 Fosteris kalbėjo apie vietinį 

kas gali gyventi su šeimyna1 streiką ir nurodinėjo, kaip jį

Tada vargšas darbininkas, 
verkdamas, išėjo iš 

1 savo 
Tai matote, 

! gai darbininkai, koks ' 
! mus laukia kapitalistinėj sis
temoj. Pagalvokime visi iri 
stokime į darbininkų organi-1 
zacijas, į Komunistų Part’ją. !

Kitose dirbtuvėse irgi vienus 
atleidžia, kitiem, pasilikusiom, 

darbo dienas ir | 
i, mokestį. Mies-;

bandė mulkiu-1 
bedarbius neva 

kad tuomi
i bedarbius nuo kovu už socialę j Sovietų Sąjungos 5-kių 
apdrauda. Valdžia mokė’- ’ " ...........
33c i valandą, vieniems davė 
dirbti po 3-4 dienas, kitiems 
po 2-3. dienas. 7”

dirbtuvės, 
jaunyste ir 

, drau- 
likimas

duodama i 
sulaikyti!

tiek dirbdamas? Bet šiomis 
dienomis ir tuos darbininkus 
valdžia atleidinėja.

Kaip tik darbininkai apsi
stoja bruzdėję, taip kompani
jos ir valdžia (jų tarnaitė) 
ima labiau darbininkus marin
ti badu, 
galime apsistoti kovoje 
vienai 
kuo smarkiausia Pirmosios Ge
gužės demonstracijai. Visi tą 
dieną į gatves! Kelkime 1- 
mosios Gegužės klausimą vijo
se draugijose, visur kalbėki- 
...j apie Pirmąją Gegužės. 
Pirmosios Gegužės demonstra- 

LOS ANGELES, Cal.—Kiek cijom vadovaus Komunistų 
laiko atgal Roosevelt vidurinių Partija, šaukiame visas drau- 
mokslų mokyklos viršininkai i gijas prisidėti prie gegužinės 
prašalino daug mokinių, kurie į demonstracijų.
pasipriešino atiduoti tam tikrą I 
pagarbą Amerikos vėliavai. ‘ 
p<ovo 19 d. tie mokiniai ir jų i 
tėvai susirinko prie kalbamos 
mokyklos reikalauti, kąd iš
mestiems mokiniams vėl būtų ( 
sugrąžintos teisės lankyti mo- j 
kyklą. Mokyklos viršininkai: 
pasišaukė policiją ir po jos1

Išmetė iš Mokyklos ir
Užsiundė Fašistu;S'™e

Char lis.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą |

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M.
CENTRO PILI). KOMITETAS: 

ROGERS, 312 Oregon St., 
Pittsburgh, Pa.

’ STAŠINSKAS. 
New Kensington, Pa. 

MILIAUSKAS, T>26 
McKees Rocks, Pa. 

Urmonas, 
Pa.
434 Library St., 

3012 Bremen

1925 Harcums 
Pa.

Darbininkai, mes ne
ne i 

minutai. Rengiamės

Kovoįa prieš Duonos 
Fabrannma

I.OWELI., Mass.—Kovo 
----  . .. . dieną čia įvyko sušauktas 

priežiūra apginklavo patriotų ' sirinkimas, kad apkalbėjus 
vaikus, kurie užpuolė iš mo- 'duonos pabrangimo klausimą, 
kyklos išmestus jaunuolius, \ Publikos susirinko vidutiniai, 
daužė juos ir draskė, o jei kur Galėjo būti daug daugiau, bet nesisekė -1- “ 1 ----- ; * . .. ....
padėjo. Keletas vaikučių bu- dirbo sušilę, ’ kad 
vo skaudžiai sumušta; trys žmonės į šį susirinkimą, 
areštuoti. • - ■
nos buvo __
taip, kad policija sarmatinosi sakydami, 
palikti ją ant gatvės, tad nu-; kimo nėra 
vežė į policijos stotį ir tenai <__

j aprengė kitomis drapanomis, i į*ad/duona dar 
Paskui nuvežė buržuazinių pa-. brangi, 
triotų vaikus" keliuose veži- ““ ‘ ‘ ‘
muose prie darbininkų koope- 
ratyvės valgyklos, kurie, įsi- i __ • _ • 1... J_ y-

22 
su-

jiems, tai, policija radosi ir tokių gaivalų, kurie 
sušilę, kad nesueitų.

______Ra-!
Shapiriūtės drapa-' dosi ir tokių, kurie stovėjo prie 1 
vj.s£li sudraskytos durų ir atkalbinėjo žmones, į 

kad jokio susirin 
Mat, tas 

yra turtingas, tai jisai 
r nėra

A.P.L.A.
Pirmininkas— 

Corliss Sta
V icc-Pirmi ninkas— K. 

Box ■ G55, 
Sekretorius—J. 

ward Ave., 
Iždininkas—K. 

West View, 
Globėjai:— 

G. Urbonas, 
A. Žvirblis, 

wood, Pa.
J. Urbonas, 

Pittsburgh,

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
J.—šaulis, 8225 Stafford St., Corliss Sta., 

Pittsburgh, Pa.
3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 

Pa.
4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., She

nandoah, Pa. )
5— M. Paulavičienč, 123 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa.
6— M. E. Custerieno, 19841 Benwood Ave., 

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas, 8121 Elroy Ave., 

wood, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviec, 538—3rd Ave., 

Kensington, Pa.
10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

, Heights, Ill.rodinėjo, kad pasaulinėj teks- | n— Anna Adomaitis, 1039—4lh St., Monon- 
tilinėj industrijoj dirba 7,500,- 12—John”’ —a‘ 
000 darbininkų. Visų šalių ka
pitalistai kerta algas, verčia 
smarkiai dirbti, kad išlaikius 
kpmpeticiją rinkoje, o tas, su
prantama, daugina pervirši, iš 
kurio kyla bedarbė ir baisiau
sias skurdas darbininkams. 
Kalbėtojas priminė, kad tarp
tautinis kapitalizmas miršta, 
bet jis pats nepūdvės; jį rei-i 
kia užmušti.

Kalbėtojas prisiminė ir apie 
mūsų, darbininkų, šalį, Sovie
tų Sąjungą; čia vėl darbinin
kai sveikino Fosterį. Pasiro
do, kad darbininkai nėra toki 
mulkiai, kaip kad nekurie mū
sų draugai įsivaizdina apie 
amerikonus. Klasių kova ati
daro akis į teisingą kelią, nuo 
kurio šluoja lauk visokio plau
ko intrigantus bei amžino Am
erikos kapitalizmo išsilaikymoI 
svajotojus. j F1.„nkfol.t. m.

Kapitalizmas yra suristas i 39—Tony zedoiek.
............................... linsvillc, III

I 40—Annn Kirti!

galima laimėti. Jis numaskavo 
A.D.F. ir kitų unijų, fėkerius; 
nurodė, kaip jie yra susirišę su 
bosais ir jų valdžia. Nurodi
nėjo arbitracijo# derybas bei 
teismus, kaip tas viskas yra 
sutaisyta bosų naudai. Darbi
ninkai karštai sveikino Foste- 
rio kalbą. Drg. Fosteris nu-j

r. o.
Wood-

37 Norwich Ave.,

Braddock, Pa.
Ave., Brent-
Way, S. S. |

Brent-

S. S.

New

Avė., 
Vcsta- 
Brad- 

’• 15—P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 

Extension, 

, Minden, 
Pa.
Maspelh, 

Powcrsdale

i Kindcris, 439 Maplewood 
Ambridge, Pa.

13— Antanas Miliušis, P. O. Box 151, 
burg, Pa.

14— Geo. Urbonas,' 434 Library St., 
I dock, Pa.

Pa.
17—K.

Turtle Creek, Pa.
19— J. ’ ‘

W
20— A.
22—P.

N.
24— P.

Youngstown, Ohio.
25— A. Delininkaičiūte, 41 Eckert St., 

falo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy 

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, III.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Obn- 

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N.

ton. III.
31— N. Zubrickas, 2304 

tramck, Mich.
32— K. Bakanauskas, 69

Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 

Grand Rapids, Mich.
34— Andrius Minkelis, P. O. Box 147, Royal

ton, Ill.
1 35—K. Bagdonas, 114

kin, Pa.
36—Ch. Vaičiūnas, P.

burg. III.
t 37—L. Aimanas,
; Shannon, Pa.
I 38—M. Tamulienė

Levine, 242^ Pcnn Avė.

Preikšą, P. O. Box 201, 
Va.
Botyrius, Box 126, Slovan, 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., 
Y.
Sodeikis, 1324 Avė.,

Buf-
Avc.,

Duquoin St., Ben-

Hewitt St,, Ilam-
Oak St., Easton,

Scribner Ave.,

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. ' 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas 

i Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

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

Maršalka J. Kičeina, 25'.) Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

j įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- 
I no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

n

S.

V.

Rinkevičius,
Paulauskas,
Barkauskas,

121

228

oo

SI VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?

S

P.

N. Vine St., Shamo-
O. Box 209, Harris-

O. Box 568, Castle

i E. 4th f St. West

514 Autumn

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M, ADRESAI, 
; LOWELL, 'MASS. ’

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Bok 108, Dtacut, Mass. 

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St,, Lowell, Mass.

Prot. rast. V. Mikalopas,
<973 Central St.

Fin. rast. A. Rutkauskas
1 Vine Street

Iždininkas, S. Paulenka-
12 Chase St.

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

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno menesio antrą nedeldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Maujer St. . Brooklyn, N.'Y.

•r

iiroiiieiiieinOĮiieiiieme i i i g i i 1 o 11

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

ŠV. ROKO DRAUGIJA.
MONTELLO, MASS. 

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevlčius, 51 Glendale 

St.
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rast. J. Stoškus, 20 Faxon 

St.
Fin. Rast. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 
'St.

Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 
Melrose St.
D. Vetkauskąs, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą ’ "'rėdą 

ciokvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

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

panedėlj kiekvieno mėnesio.

riI

'.4

>1

yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pugamL 
nu daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

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

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5*9796

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykite:

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

I
i

Ave., Col- 

., Akron. 
400, Benld, 

111.
42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 

II).
43— J. Kuras, 930 Williamson St., Saginaw, 

Mich.
44— M. Ažukicnč, P. O. Box 426. Zeigler, Ill.
45— M. Savukaiticnc, P. O. Box\262, Cuddy,

Pa. V
46— J. Petrauskas, P. O. Box 11Ą Blanford, 

Ind,
47— J,. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. O. Box 246, Min

ersville, Pa.
Matulevičius, 46 Ten Eyck

. Brooklyn, N. Y.
I 50—Ch, Adomaitis. 4 Lager St., N.

Pittsburgh, Pa.
! 51—P. Maslaveckas, 69 S. Empire

Wilkes-Barre, Pa

i tarptautinio išsilaikymo pama-I40-Anna kirtiklis, isss Andrus st.
1 tais Taip pat ir darbininkų 41_?hi^uaiaviiSicn6, P. o. box 4oo
j revoliucinis judėjimas yra pa- 
i remtas tarptautiniais pama- 

mano nais- Šiandien knzis yra tarp-
. tautinis ir darbininkų judėji- 

c | mas dar niekad nebuvo išau- 
kovot j tokį tarptautinį susibū- 

kaina 1 ^uri sukūrė Trečio In-
- ternacionalo vadovybėj

Geras Pavyzdys |49“^- 
šiose prakalbose keletas į

į mūsų draugių ir draugu sūriu-;

Vienbalsiai nutarta 
nrieš duonos augštą 

! Kitaip sakant, už duonos ba-. 
veržę j vidų, vis^ą daužė; su-1 kanėlį, už kurį reikalauja 15' 
žeidė kelis žmones ir išdaužė | centų, mokėti tik 13c; jei rei-j 
langus. Skalauja 30c—mokėti 25 cen-’

Kitą dieną mokyklos virsi-. tus, į
minkai pasišaukė patričtiniusi Duonos kepėjai dabar labai ,, - * ,. . . , .. . ‘ vi ei
vaiky tėvus j mokykla ir skai-1 pyksta ant tu žmoniy, kurie blanky. politiniu kaliniu jęyni-- 53—j.

'šaukė ta susirinkimą. Jie amnestiją). Surinktai
gązdina ir tuos, kurie 1 nenori aP)e pakasų. Pasirodo, 
pirkti iu duona, girdi, areštuo-'kad bedarbiai savo kovai ati- 
sią. Mat, ir tie nabagai grie-1 duoda paskui, centą. Jei nors, 
biasi policijos, jie norėtų prie-1 pusė mūsų T. D. P. 9 kp. ria- 
varta priversti darbininkus, jr1^ ^arp pasidarbuotų, tai bū- 
kad pirktų pas juos duoną. pP milžiniškas dąrbas. j 
Ar pasiseks jiems tai padaryti, 
manau, kacbne.

S. Paulenkn.

tė jiems pasveikinimo laiškus 
nuo “Los Angeles Times,’’ 
American Legion ir Uitų, fa
šistinių organizacijų.

l Tai šitaip mokina mūsų vai- 
** kus buržuazinėse mokyklose.

Daugumas tėvų piktinasi to
kių pasielgimu, bet juk nieko 
negali sakyti, užpuolę dar galį 
nulinčiu&i. Nestebėtina, kad 
kalėjimai pilni jaunų vaikų, 
juk išėję iš tokios mokyklos 
kitoki ir negali būti, kaip tik 

• mušeikos, plėšikai.
Vargo' Diena.

St„ 
s. 

st„ 
ko apie penkis dol. aukų, ant , 52—Kaz. Januška, 4016 S. Francisco Ave., 

Elm St., Tamaqua, 
Crystal Lake Dr.,

Chicago, III.
. GudiSauskas, 437

I Pa.
54— Geo. Braknis, 222 

Pontiac. Mich.
55— Tom. Sonata, 1130 Sycamore .St., Wash

ington, Pn.
56— V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End, 

Wilkes-Barre, Pa.
57,—John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58—.T. N.: Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass.

T. D. P. 9 Kp. Aukų Rinkimo 
Diena

11 ir 12 d. bal. bus renka
mos aukos Richmonde, West 

Drau-

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

SKAITYKIT, PLATINKIT ..... -rgai, pnsirengklt tų dienų dar- Pirmininkas—K. Margis,“LAISVE”
VALDYBA 1931 METAM: 

bill 11 pagclbeklt atlikti tą Vlce-Phnninlnkjis-—A. Karcckas,
Avė.

Bell Phone, Poplar 7545

;<U

Vardas-.
No____
Miestais-

Až, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

’i ■
M

_ Street or Avenue
State—

MALONŪS RŪKYT

up

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia; Pa.

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos Svaresnes 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 10c. Visi 
rankomis padaryti ir po vardu PETRO.'

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršminčtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinSjam 
per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
361 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

GRABORI US-UNDERTAKER
ISbalBamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
Valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.......
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Puslapis šeštas

į.

menesiams .
Telephone, Greenpoint 9-2320

Tilsit

416

VARPO DOVANA

kurie skaudžiai nubiedneję,

LENIN (I^evandauskas)

Usually $18.50
K

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

NAUJAUSIOS MADOSBuy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

o

Avenue
Mes

0 KUNDROTO APTIEKA

229

likirykit &j akelbim* tr uriHlKsku k*riu mu u4U<a*ymu.

luimmuii

IM.IMIj

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, Ni_IZ~

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

107 Union Avenu© 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

SKAITYKITE “LAISVĘ”
PARSIDUODA pigiai Candy station

ery storas. Senas biznis. Kreipki
tės po No. .114 Union Ave., Brook-

J. GaršvaGraborius
UNDERTAKER

LAI DOTH VIU DI REKTORIU8

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

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I.
• Juniper 5-6776

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir uftikri- 
nam. kad sudėtines iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturaiį vidurių malimų. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60e, per paštų 45«

GRABORIUS
(Undertaker)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistaa 1 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riairjs, kad perkėliau savo studi
ją is po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
ccy St. stotis,

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

flushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c i

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą nakti ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui^ veltui! 
MOTERIMS PANEDeLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiporimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, o ringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 MnrreP Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas? Pulaski 5-1080

KELRODIS: B. M. T. elevsiteriu; f*hnt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt rtd Mwm** a ve stoties; viaais 

Jtroadwax karais—IšUbl aut JDuahlna An.

150
Ta ipe

“BALSAS
užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
......................... $1.50

.80

.05

Adresas užsisakyt “Balsą:
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

REIKALINGAS ja n i torius prie 8-nių 
šeimynų namo. Atsišaukit tuojau.

A. Klimas, 266 Keap St., Brooklyn,

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

kančių antrašu:
LEONARD ’ STREET 
Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

.Šiuomi pranešame lietuvių vi-, 
fsuomenei, kuri valgo restaura-į 
j ei,jose, kad mes atidarėme nau-į 
■ ją lietuvišką valgyklą po se-

PARSIDUODA gąsdino ‘ stotis, tik 
ką pastatyta. Kreipkitės sekamu 

adresu: Roseville Sun Service Sta
tion, 341 Orange St., Newark, N.J.— 
V. Podziunas. (74-77)

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie bei 

darbo, dabar laikas ir gera proga Į 
mokintis barberystčs amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barbenanti ir moterų plau-

I kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis- 
instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—IOth Ave., Cor. 44th St.

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

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus ''Įvai
riomis spalvo- 

Atnaujina senus ir krajavus
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo

P. J. KUNDROTĄ, gavlninkas

Bedford .Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-ios gatvės , Tel... Greennoint O-2O17-2.360-3514

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spindulių, Diaynoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

NEW YORK CITY f 

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

elektriką Ir magnetizmą, ir važiavimą, 
kalbose. 

___ ______ . .. ____ . ___________ 3 ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast C " , L _____ "___ ..
ir pianą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. ,______
kiekvienam prie pirkimo karo. UžsiraSymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

TEL.. STAGG 2-0783

BROOKLYN LABOR LYCEUMI DARBININKŲ ĮSTAIGA I'
Sales del Balių, Koncertų, Ban- į
kietų, Vestuvių, .Susirinkimų ir |
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Ketulrios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Pirmadienis, Kovo 30, IS

PARDAVIMAI

REIKALAVIMAI
VIETINES ŽINIOS

Antradienio Vakare LD.S.A 
Pirmos Kuopos Prakalbos

Antradienio vakare, “Lais
vės” svetainėje įvyks L.D.^.A. 
1-mos kuopos prakalbos. Vi
sos narės ir šiaip darbininkės, 
ateikite į šias prakalbas!

Darbininkės moterys kapi
talistinėj sistemoj taip pat yra 
išnaudojamos ir persekioja
mos, kaip ir vyrai darbininkai, 
tad moterims reikia šviestis, 
organizuotis ir kovoti prieš iš
naudotojus sykiu su vyrais 
darbininkais.

Ateikite į šias prakalbas ir 
išgirskite, kaip organizuojasi 
ir kovoja,moterys kitose šaly
se.

Komisija.

įnamių Lyga Laimėjo 
Rendų Numažinimų

Coney Island apielinkės 
įnamių Lyga jau laimėjo ke
liuose atsitikimuose: trijuose 
namuose ant 33rd St. iškovojo 
rendų numažinimą po 5 dol. į 
mėnesį: ant 32nd St. namų sa
vininkai buvo užsimokėję pa
kelti įnamiams rendas, ten 
tuojau buvo sušauktos protes
to demonstracijos ir įnamiai 
surašyti į įnamių Lygą. Susi
rašę į Lygą, įnamiai pareiškė, 
kad jie visi išsikraustys, jei 
rendos bus pakeltos ir pikie- 
tuos tuos namus, kad niekas 
negalėtų atsikraustyti.

Tūlose kitose vietose namų 
savininkai buvo priversti nu
mažinti rendas ir pataisyti 
kambarius.

Generalis Susirinkimas 
Workers School Mokinių

Trys Organizacijos Nori 
Leidimo Demonstracijoms

New Yorko policijos komisi- 
onierius E. P. Mulrooney sako, 
jau trys skirtingos organiza
cijos yra padavusios prašymus 
leidimui laikyti demonstracijas 
Gegužės Pirmą Union Aikštėj. 
Tos organizacijos yra Komu
nistų Partija, Užsieninių Ka
rų Veteranai ir Socialistų 
Partija. Jis sako, kad Socia
listų Partija ir veteranai yra 
susitaikę del laiko, tai yra ve
teranai laikys savo demonst
racijas nuo 10-tos vai. iš ryto 
iki 2 vai. po pietų; “socialis
tai’—nuo 2 iki 6 vai. po pietų.

Komunistai ilgus metus lai
kydavo savo demonstracijas 
Union Square, bet pereitais 
metais policija išdavė leidimą 
tenai laikyti demonstracijas 
veteranams. Atrodo, kad ir | 
šiais metais policija išduos lei-1 

i dimus veteranams ir “socialis
tams,” o komunistai turės pa
sirinkti kitą vietą.

Nežiūrint kur komunistai 
laikys savo demonstraciją, 
darbininkai vistiek ateis pas 
komunistus, ir fašistinės “so-* 
cialistų” ir veteranų organiza- 

į cijos tuomi nepastos kelio dar
bininkams. i

dailydžių pavarė nuo darbo, 
kaipo ne vietos gyventojus. 
Jie dirbo prie ligoninės taisy
mo. Tą pačią dieną pavarė 
iš darbo' du sveturgimius dar
bininkus, birbusius prie moky
klos taisymo.

Tyrinėja visose kitose vie
tose ir dirbtuvėse darbininkus 
ir, suradę sveturgimiais ir ne 
vietos gyventojais esant, atlei
dinės iš darbų.

Bedarbių Taryba ir Ateivių 
Gynimo Taryba rengia prote
sto demonstracijas ir šaukia 
visus darbininkus protestuoti 
prieš tą.

Aido Choro Susirinkimas
.—J--------------

Draugai aidiečiai ir aidietės, 
šį antradienį, 31 d. kovo, “L.” 
svetainėj, 8.00 vai. vakare, 
įvyks choro mėnesinis susirin
kimas.

Aido valdyba, sakoma, turi 
daug naujų ir gana svarbių 
dalykų apsvarstymui ir nutari
mui. Būtinai dalyvaukite su
sirinkime visi—vyrai ir mer
ginos! Kasierius.

n į

NAUJA LIETUVIŠKA

Telephone, Stagg 2-9110LORIMER RESTAURANT
lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU LR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčlUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Atleidinėja iš Darbo 
Sveturgimius ir ne Vietinius 
Gyventojus

Yonkerso miesto direktorius 
McCarthy ir kiti viršininkai 
pradėjo varyti kampaniją už 
atleidimą nuo darbo visų sve- 
turgimių -ir ne vietinių gyven
tojų. Pereitą penktadienį 16

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yr.a plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
i . \j kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
j Boston, Mass. Taipgi yra dir- 
i busi už kukarka keletoje lietu- 
■vių valgyklų Brooklyne. Atei- 
įkite persitikrinti kaip skanūs 
Į čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tmkienė.

Savininkes

(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Į 

PITONE, STAGG 2-5043

71-98 I

Telephone, Stagg 2-4409 ?

THE COLLECTED WORKS OF

Mristo Darbininkę Unijos j
Masinės Prakalbos

*
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Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; par.sanuio au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Pirmadienio vakare, School 
Auditorium, jvyks generalis 
susirinkimas Workers School 
pavasarinio sezono mokinių.

Visi mokiniai yra kviečiami 
ateiti, nes bus išrodinėta, ko
kios permainos padarytos mo
kykloje ir kiti dalykai. .

■ fc-

► k
l

Sukniasiuviai Nepasiduos 
Bosams

New Yorko streikuojanti 
sukniasiuviai šiuo laiku subūrė j 
visas savo spėkas prie Jerry 
Dress dirbtuvės, kad būtinai 
sudaužyti indžionkšiną. Pikie- 
tavimas eina kas dieną, pikiet- 
laings vis stiprinamos.

Unijos viršininkai laiko su-j 
sirinkimus ir daro .planus uni-| 
jos veikimui ateityj.

Pereitą ketvirtadienį buvo 
visuotinas narių susirinkimas, 
kuriame sekretorius I. Potash 
išdavė platu raportą, jį nariai 
ve’k vienbalsiai priėmė.

šiame susirinkime lovesto- 
niečiai galutinai save nusima- 
skavo, stodami už panaikini-
ma A.D.I. Unijos ir dėjimąsi O 
prie kompanijų unijos. Visaiįį' 
didžiuma narių juos pasmer- j Tl 
kė. ' i

Maisto Darbininkų Industrinė 
Unija, New Yorke, šaukia di
deli masinį mitingą, visų mais
to darbininkų, pirmadienio va
kare, kovo 30 d., 341 East 
149th St. šiame mitinge uni
jos organizatorius d . Ober- 
mier išduos platų raportą iš 
unijos, veikimo ir tos pramo
nės darbininkų sąlygų. Bus 
išdirbti planai tolimesniam vei
kimui ir kovoms.

Visi maisto darbininkai yra 
kviečiami ateiti į tą mitingą.

Penkių Metų Vaikas 
Mirė nuo Alkoholio

Pereitą penktadieni! po 
meriu 65 Huron St., Brooklyn, 
H. Kelly, penkių metu vaikas, 
išgėrė alkoholio (naminės 

^degtinės) ir mirė. Tas vaiku
tis buvo vienas namie, kada jo 
motina buvo išėjusi į krautu
vę. jai parėjus namo, vaikutis 
gulėjo ant grindų pusgyvis, ša
lę jo buvo bonka su degtine, 
ant grindų buvo prilaistyta ne
mažai degtinės.

Vaikutį nuvežus į ligoninę ir 
ištyrus, pasirodė^ kad jis per
daug yra išgėręs degtinės. Po 
trumpo laiko vaikutis mirė.

•A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE

V1ENINT£L£ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
325 E. 14th STREET, Near 1st I

Varpo keptuve duos didelį ir skaniai iš
keptą pyragą dovanų balandžio 4 (L, suka
toj, del bedarbes ar del kitokių priežasčių 
n u bėdn jojusiems žmonėms. Duos ir duonas 
kokios tik patys pasirinksite.

Prašome visus nedateklių kenčiančiu^ 
žmones, pageidaujančius mūsų dovanos, at
siliepti iki sekančio ketvirtadienio, tai yra 
iki 2 d, balandžio. Dovanom pyrago išank- 
sto nekepsime, vien tik ant užsakymų kep
sime. Todėl prašome užsisakyti iki augš- 
čiau nurodytai dienai, kurie norėsite mūsų 
dovanos.

Yra žmonių, 
ale nedrįsta prašyti paramos. Tokiuose at
sitikimuose mes prašom savo kostumerių 
patarti nedrąsiem žmonėm, kad kreiptųsi 
į Varpo Keptuvę, nieko nepaisydami. Mes 
norime jiems pagelbėti:

VARPAS BAKERIES
36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y,.

Prašome įsitėmyt, tai, kad dovanų pyra
gas bus gatavas subatoje, 4 d. balandžio, 
anksti iš ryto. Visi turėsite patys atsiimti 
pyragą ir duoną, nes išvežiojinuas mums 
perdaug kaštuotų.




