
i

KRISLAI
“Tiesa” už Baland. 1 d.
“Aliejus” Tuoj Bus Gata

vas.
Draugai, Pasimokėkite!
Asmenys ir Partija.
Darbininkų ir Kolekty

viečių Kalendorius.
Rašo P etniška

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organas “Tiesa” už ba
landžio 1 d. jau beveik gatava. 
Nariai gaus šiomis dienomis. 
Su LDS užgyrimu čarterio pa
sivėluota, bet tai ne del Centro 
kaltės. Viskas priduota ap- 

' draudos departmental ir laukia
ma iš ten žinių kiekvieną die
ną. Draugai, daugiau pakan
trumo ir ištvermės, o viskas pa
galinus išeis gerai.

Neveizint visko, betgi koloni
jose LDS nariai ir kuopos dar
buojasi, rengdamos parengimus 
ir traukdamos naujus narius į 
organizaciją. Tai geriausias 
atsakymas

Tai 
priešams!

apie ALDLD 
pasakyti, kad 

knyga skubinama
Šio

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o IŠlaimėsite

Kaune Ablavos; 10 Draugu Suareštavo
NULINČIAVO NEGRĄ DARBININKĄ;

TAT JAU DEŠIMTA LINČO AUKA
IŠ LIETUVOS GENERAUO SKUNDŲ KOMITETO DI- EXTRA!

Kryžiaus ir Degtinės Pagelta
ŠIEMET PIETINĖSE VALSTIJOSE Didina Darbininky

Išnaudojimą .

DŽIUMA AIŠKIAI PADEDA LAUŽYTI 
MAINIERIŲ KOVINGI STREIKĄ

VICKSBURG, Miss.—Pie-1 su dviem savo vaikais ėju-
’ š si bažnyčion. Johnson būk

Atėjusios iš Kauno “Lie
tuvos Žinios” trumpai pra
neša:

“Krim. polic. Kaune pa
darė daug kratų ir suėmė 
10 komunistų. Suimtųjų 
tarpe 3 asmenys be doku
mentų, kurių asmenybę po
licija dabar aiškina. Pil. 
Golde Polonskaite perduota 
Kauno karo komendantui.”

Vadinasi, kraugerio Sme
tonos valdžia vėl padarė vi
suotinas ablavas ant Kauno 
darbininkų. Dar 10 darbi
ninkų suareštuota ir bus 
pasiųsta katorgom

Būtinai turime Ameriko
je smarkiau išjudinti prieš- 
fašistinį veikimą ir suteikti 
Lietuvos kovojantiems dar
bininkams didesnę paspirtį. 
Turime padirbėti už šelpi
mą Lietuvos politinių kali
niu. 

£

Iš visko matyt, kad Gene- Streiko lauke smarkiai or
ganizuojasi ir auga eilinių 
narių opozicija prieš reak
cinius pardavikus. 
nariai reikalauja

KAUNAS.— Plačiųjų ge- .ralis Skundu komitetas sa- T ♦ T « •— 1 1 • **tų valstijose teroras prieš 
juodveidžius ne tik nemažė
ja, bet auga kartu su augi
mu krizio ir bedarbės. Bal
tųjų chuliganų gaujos, val-

pagriebęs ją ir vilkęs ant 'ležinkelių dirbtuvėse darbi- vo didžiumoje aiškiai nu-
reika- 
“Alie- 
spaus- 
mėne-Įdžios padedamos, skerdžia 

šio pabaigoj ji turės būti gata- juodveidžius be jokio pasi
gailėjimo. Kovo 31 d. ta
po nulinčiuotas dar vienas 
juodveidis darbininkas, bū
tent Eli Johnson, 25 metų 
amžiaus. Kuomet gauja 
pradėjo rinktis, Johnson lei
dosi bėgti. Tuomet chuli
ganai kelis tuzinus kulkų 
suvarė į bėgantį darbinin
ką. It pasiutę žvėrys, dras
kė ir plėšė negyvą žmogų!

Nors daugybė matė, kas 
Johnsoną sumėsinėjo, ta- 
čiaus nė vienas nesuareš
tuotas. Policija teisina 
žmogžudžius,’ skelbdama 
bjaurius melus apie Johnso
ną. Ji paskelbė, būk John- 
sonas pereitą sekmadienį 
buvęs pasikėsinęs ant vie
nos baltos moteriškės, kuri

Kalbant 
lūs, tenka 
jus 
dinti visais garais.

va, jei viskas eis taip, kaip ei
na šiuo tarpu.

, žinome tūlas ALDLD kuo
pas, kurios neprisiunčia cent- 
ran pinigų, nors turi juos su
rinkę iš nemažo skaičiaus na
rių. Tai bloga tendencija arba 
baisus apsileidimas kuopų val
dybų. Nariai sekamuose susi
rinkimuose privalo iškelti tai 
aikštėn ii- tokius komitetus pa
barti arba pašalinti iš vietų, 
jei nesiskaito su narių valia.

Jeigu kurie ALDLD nariai 
mano, kad jie savo blogas am
bicijas arba prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą nusistaty
mą šiuo tarpu organizacijoj pa
naudos ir suskaldys pačią drau
giją, tai jie labai klysta: jie 
turės pasirinkti kelią Liutkaus 

eiti iš organizacijos laukan. 
Plačiosios masės narių darbi-

* ninku to nepakęs.

šių metų Liet. Kompartijos 
organe, “Komuniste,” (No. 1) 
telpa ilga kritiku d. Pruseikos 
knygos “Karų ir Revoliucijų 
Gadynė,” kurią išleido ALDLD. 
Prie progos veikiausiai “L.” re
dakcija ją išspausdins savo 
špaltose, kad knygos skaitytojai 
susipažintų su tuo, ką apie kny
gą mano Lietuvos draugai.

Einamuose ginčuose tarpe 
Centro Biuro ir opozicijos tuo
jau pamatai draugų prasilavi- 
nimą ir įvertinimą Komparti- 

f jos. Mažiau darbininkas susi
pratęs, idealoginiai atsilikęs, 

v stato klausimą ne iš esmės, ne 
su Kompartija ir Komunistij In
ternacionalu arba prieš jį, bet 
jis pasirenka asmenis. Jam 
Pruseika “geras” žmogus, o 
Bimba “blogas,” todėl jis sto
vįs su pirmuoju. Bet šitaip 
klausimas neišsiriša. Gali as
muo ypatiškai būti geriausias, 
bet jei jo politinė linija netiku
si, vedanti nuo revoliucinio dar
bininkų judėjimo, su juo prisi
eina imti divorsas. Ne apie as
menis čia eina klausimas, o 
apie judėjimą, platų, didelį ir 

♦ svarbų judėjimą, kuris stovi 
priešakyje prislėgtųjų milioni- 
nių—4&rbininkų masių ir veda 

/jas į \ovą prieš išnaudojimą, 
/ prieš kapitalizmą!

Draugas Bučiukas (iš Mins
ko) praneša man, kad “Raudo
nasis Artojas” ruošia Sovietų 
Baltarusijos lietuvių darbinin
kų ir kolektyviečių kalendorių 
1932 metams. Tai geras pasi
ryžimas. Stebiuosi, kodėl drau- 

v gai neišleido tokio kalendoriaus 
šiems metams.

Už Viršvalandžius Nemoka

tuščio pleciaus, idant ją iš- ninkams įtaisė valgyklą, ku- krypo reakcionierių pusėn 
gedinti. Koks bjaurus pra
simanymas. Įsivaizdinkite, 
dienos laiku, gatvėje, ims

rios atidarymo dienoj, sau
sio 1 dieną, atvykęs kunigas 
vienoj rankoj laikydamas 

ir griebs moterį, o tuo tar- kryžių, o kitoj stiklą degti- 
pu paliks vaikus rėkti ir i nes linkėjo susirinkusiems, 
pranešti visiems! Tai tik kad jie būtų geri katalikai 
policijos sugalvotas bjaurus ir nesipriešintų... Atsirado 

ir iš darbininkų tokių tam
suolių, kurie net po stalu 
palindę tykojo lašelio iš po
nų susilaukti. Šią dirbtuvę 
smarkiai fašizuoja, iš dirb
tuvės šalinami kairesni dar- 

'bininkai ir jų vieton stato
mi šauliai. Šaulius organi
zuoja į sąjungą. Darbinin
kui susirgus medicinos pa- 
gelbos nėra, pašalpos ligoj 
irgi nėra, nes dirbtuvės 
darbininkai nepriklauso li
gonių kasai. Žiemai prasi
dėjus iš dirbtuvės paliuosa- 
vo 150 darbininl:ų. Paliuo- 
suotiems uždirbtų centų ne-

skymas, kad pateisinti bal
tuosius chuliganus.

Johnson yra jau dešimtas 
nulinčiuotas juodveidis šie
met Amerikoje. '

Neužtenka gaujos linčo, 
čionai teismas legaliu būdu 
taip pat linčiuoja juodvei
džius. Šiomis dienomis ta
po nuteistas pakorimui dar
bininkas , Cosey. Jis kalti
namas nužudyme plantaci
jos savininko. Bet savinin
kas buvo kaltas, nes jis Co
sey užpuolęs su tikslu už
mušti todėl, kad Cosey at- 
šisakė dirbti ilgesnes valan
das veltui. <

ir pasiduoda streiko laužy
tojams. Į Wilkes-Barre ta
po atsiųstas Darbo Depart- 
mento sekretorius Doak, 
kad padėtų distrikto prezi
dentui Boylanui ir bosam 
streiką laužyti. Tapo su
šaukta konferencija, kurioj 
buvo teįleidžiama 4 atstovai 
nuo kiekvieno lokalo. Eili
niai nariai atskirti nuo de
rybų. New Yorko buržua
zinė spauda atvirai sako, 
kad šita konferencija turės 
padaryti galą “nelegaliam” 
streikui.

Admirolas Pratt Šaukia 
Prie Didesnio 
Ginklavimas

Eiliniai 
streiką

senosiosKodėl valdžia ir 
unijos reakcionieriai taip 
uoliai skubinasi streiką su
laužyti nors čia ir kažin 
kas? Ogi todėl, kad bijo
ma streiko plėtimosi. Mai- 
nierių nepasitenkinimas są
lygomis labai didelis. Glen 
Alden Coal kompanijos 
mainierius gali pasekti kitų 
kompanijų mainieriai ir, 
kaip bematant, gali užvirti 
generalė kova.

10,000 Darbininky
Kasmet Netenka 

Akiy Dirbtuvėse Moteriškė Prarado Atmintį

BAISUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS NICARAGUOJ;
Į 6 SEKUNDAS BEVEIK VISAI SUGRIOVĖ 

MIESTĄ MANAGUA, ŠALIES SOSTINĘ
MANAGUA, Nicaragua.-- 

Kovo 31 d., 10:10 valandą 
ryte čionai kilo baisus že
mės drebėjimas ii’ beveik 
visą miestą pavertė į griu
vėsius. Drebėjimas buvo 
toks smąrkus, jog į 6 sekun
dai didžiausi namai tapo 
sugriauti. Baisioj nelaimėj 
žuvo 1,000 žmonių, o keli 
tūkstančiai sužeistų. Kilo 
gaisras; kuriame daug žmo
nių- supleškėjo. Ten, kur 
buvo pusėtinai gražus mies
tas, šiandien griuvėsiai, 
verksmas ir vaitojimas ne
laimingų žmonių.

Žuvo Bedarbis 
Kompanijos Slastuose
Walsenburg, eolo.— 

Joe Gillan, 26 metų darbi
ninkas ir šeimynos ‘____

kartus vaikščioti ir prašyt, 
kad sumokėtų kruvinu pra
kaitu uždirbtus pinigus. 
Darbininkams geležinkelie
čiams reik organizuotis į 
savo klasines organizacijas.

“Balsas”

WASHINGTON.— Admi
rolas W. V. Pratt, vyriau
sias karo laivyno komandie- 
rius, duodamas raportą iš

Nacionalė Draugija del 
Sulaikymo nuo Apakimo iš
leido raportą, kuriame pa
rodoma, kad Amerikoje

M

žemė po miestu, tartum | Karininkams Milionai, 
koks siaubūnas, netikėtai, i 0 Bedarbiams Špyga 
staiga, taip pasipurtė, jog! ----- -—
viskas griuvo, pleškėjo, j' Kauno laikraščiai prane- 
Akies mirksnyje darbas bu- ša: 
vo užbaigtas. 1 “

Managua yra Nicaraguos 
sostinė. Šiame mieste buvo 
daug įvesta Amerikos kapi
talo. Todėl Amerikos bur
žuazinė spauda negaili žu
vusio tūkstančio žmonių, 
ale krokodiliaus ašaras lie
ja, kad šita gamtos rykštė 
padarė nuostolių už $30,- 
000,000. u

MIDDLETOWN, N. Y.— 
Čionai pereitą šeštadienį 

„ .gatvėje rasta jauna mote-, 
tik atsibuvusių didelių'lai- dirbtuvėse kasmet netenka riškę netekus atminties, 
vyno bandymų prie Pana- šviesos (apanka) apie 10,-i Matyt, ji buvo užpulta ir 

„ , ___________ O priežas- smarkiai sumušta ir nuo to
būtų budavojama daugiau tis esanti bosų nesusirūpi- neteko atminties. Jokio 
karo laivų, kad tam tikslui nime apsaugoti darbininkų ženklo nėra, kas ji per vie- 

. Jei visur į1 na yra. Ji randasi ligoni- 
apsaugojimo sistema būtų'nėj ir nieko neatmena apie 
įvesta, tai ne tik kad 10,000; save, 
darbininkų būtų išgelbėti' 
nuo apakimo, bet pati pra- ’ 
monė, girdi, sutaupytų fi
nansiškai apie $50,000,000

mos kanalo, reikalauja, kad '000 darbininku.

būtų išleista $1,100,000,000. akis prie darbo.

Francijos Kalnakasiai
Paskelbė Streiką

Taipgi reikalauja budavo- 
ti dar du tokius oro milži
nus, kaip “Los Angeles,” ir 
kuodaugiau šiaip karininių 
orlaivių.

Likosi išbandytas naujas 
karinis šautuvas, kuris yra 
daug patobulintas, kad dau
giau išmušti darbininkų.

Kapitalistų valdžia turi 
bilionus dolerių del prisi
rengimo prie karo, gi tuom, 
pačiu kartu milionai darbi-| 
ninku ir jų šeimynų badau
ja.

Newarko Darbininkai 
Rengias Prie 1 GegužėsKarininkų Ramovės at- 

•! stovų suvažiavimas nutarė 
šiemet statydintis Ramovę.

“Sklypas (3500 mt.), kur 
dabar yra Ramove, su rū
mu ^šiemet nupirkta už 
750,000 litų.

“Naujos Ramovės fasa
das bus Mickevičiaus gat
vėj. L. ai. pusėj bus pada
rytas kapitalinis remontas 
ir įtaisytos moderniškos 
parduotuvėms > patalpos. 
Naujos Ramovės rūmų sta
tyba atsieisianti apie-1 mil. 
litų. ; Ramovei rūmus pa
statydinti1 būsianti prašo
ma padėti vyriausybė.” ;

i Tuo tarpu Kaune šimtai 
darbininkų badauja. Jiems 
fašistų valdžia nieko ne
duoda, kuomet fašistų ka
rininkų ramovei bus išleis
ta milionas litų.

Francija Ginkluoja Lenkiją 
ir Jugoslaviją

Newarko 150 darbininkiš
kų organizacijų šaukiama į 
bendro fronto konferenciją, 
kad geriaus prisirengus 
prie Pirmos Gegužės. Prie
šakyje stovi Komunistų 
Partija.

Konferencija atsibus 5 d. 
balandžio 'B vai. po pietų, 93 
Mercer St. Kiekviena lie
tuvių darbininkų organiza
cija privalo pasiųsti ten sa
vo delegatus, arba, kur ne
suspės išrinkt delegatus, tai 
privalo nueiti kuopų valdy
bų nariai.

PARYŽIUS.— Francijos 
imperialistai nusprendė pa'- 
skolinti $40,000,000 del re
akcinės Lenkijos. Už tuos 
pinigus bus pačioje Franci- 
joje gaminami karo ginklai 
prieš Sovietų Sąjungą.

Taipgi francūzai reakcio
nieriai jau .trečią paskolą 
suteikia Jugoslavijai sumo
je 1,000,000,000 frankų, nes 
ir/ši Francijos talkininkė su 
visu pasiutimu ruošiasi ka
ram

Komunistų Protesto
Susirinkimas Chicago]
CHICAGO. — Parazitų 

klaše nusigando Komunistų 
Partijos įtakos, ir nuėmė 
jos kandidatus nuo miesto 
balsavimo baloto. Rinkimai 
atsibus 7 d. balandžio.

Komunistų Partijos 8 Di- 
striktas šaukia masinį pro
testo susirinkimą į Peoples 
Auditorium, Ž457 W. Chica
go Ave., 3 d. balandžio, 8 
vai. vakare.

i
< PARYŽIUS.—30,000 mai- j 

ninkas ir šeimynos tėvas' iev°“
tapo sudegintas elektros, iliucinių unijų, išėjo į strei- 
kuomet jis užėjo ant elek- ką 31 d. kovo Pas-de-Calais 
trinės_ vielos, kurią tyčia kasyklose. Ant rytojaus 

turėjo paskelbti streiką 
Loire baseine ir kitur. Pa
skelbtas karinis stovis.

Išdavikiški biurokratinių 
unijų vadai sutinka priimti 
6 nuoš. algų nukapojimą, o 

' išnaudotojai nori nukirsti 
(iki 10 nuoš. Darbininkai 
yra priversti kovoti ne tik
tai prieš pavergėjus, bet ir 
prieš reakcinius unijų 
dus.

Vengrijoj Suareštuota 
Daug DarbininkyKetvirtdalis Vaiky Serga 

Džiova Trijuose Miestuoseužtaisė Colorado Fuel and 
Iron Co. Mat, kad išgelbė
jus šeimyną iš bado, bedar
bis Gillan ėjo rankioti ap
linkui dirbtuvę geležgalius, 
kuriuos paskui tikėjosi par
duoti ir gauti kelis centus.-

Čia pat keturi alkani be
darbiai užmušė pavieto še
rifo veršiuką, kad išsigelbė
ti nuo bado. Jie tapo sua
reštuoti ir pasodinti į kalė
jimą. Jiems grūmoja 10 
metų kalėjinlas!

Teroras Indo-Chinijoj
■'.Jj 
į 

jįVIENA, Austrija.— Ven
grijos sostinėje Budapešte 
padaryta policijos puolimas 
ant batų siuvėjo Vig, ir ten 
surasta slaptos literatūros 
ir slapta spaustuvė. Kele
tas darbininkų areštuota ir 
jų tarpe viena draugė-mo- 
teris.

Laike bedarbių demon
stracijos policija užpuolė ir 
suareštavo 150 darbininkų.

MEADVILLE, Pa. Craw
ford Pavieto Sveikatos 
Draugija paskelbė, kad 
miestuose Meadville, Titus
ville ir Cambridge Springs 
vienas ketvirtadalis kūdikių 
serga džiova, arba turi 
džiovos pradus, kurie smar
kiai plečiasi. O priežastis 
darbininkų vargingame gy
venime, skurde, kuris parei
na nuo žemų algų.

Indo-Chinija yra Franci
jos imperialistų kolonija. 
Judėjimas Chinijoj ir Indi
joj gauna atbalsių ir čionai. 
Francijos valdžia yra įve
dus kruvino teroro režimą. 
Daug komunistų tapo su
šaudyta. Kalėjimuose su
grūsta 6,000 revoliucionie
rių ir inkvizitoriškai kanki
nama

Orlaivių Didžiosiose 
Nelaimėse Žuvo 158 Žmonės.

Bėgyje paskutinių 4 metų 
Amerikoje įvyko 21 didele 
orlaivių nelaimė. Jose žu
vo 158 žmonės ir sudaužyta 
21 orlaivis. O kiek žmonių 
žuvo mažose nelaimėse, ku
riose užmušta po vieną ar 
du, niekas nežino. )

K

jva

KAUNAS.—L. Volko siu
vykloj dirba 4 darbininkės. 
Darbo diena 9 valandų ir 
kiasdien tenka dirbti virš
valandžių, už kuriuos nieko 
nemoka. . . . Wl.
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Dirbantieji, Vienykitės su Bedarbiais!
Šiomis dienomis buržuaziniai labdariai pradėjo užda

rinėti beduonių šelpimo vietas bei mažint duonos ir sriu
bos porcijas alkaniems bedarbiams.

Kuom teisinasi kapitalistinė labdarybė, mažindama be
darbiams tuos pašalpos trupinius? Tuom, kad, sako, vėl 
prašidedą “geri laikai.”

Bet laikų gerėjimas yra tik muilo burbulas, nes bedar
bė, vis dar didėja ii- bedarbių vargai tebeahga. Kaskart^ 
daugiau bedarbių žudosi. Indianos valstijos Sveikatos 
Komisija oficialiai praneša, jog pernai metais del bado 
atėmė sau gyvybę 162 bedarbiai; bet tikrumoj jų nusižu
dė: kelis sykius daugiau vien toje valstijoje. Per visą gi 
šalį bus išsižudę tūkstančiai baduolių bedarbių. O mi- 
lionai bedarbiškų šeimynų palengviau, laipsniškai slen
ka linkui kapų per ištisų mėnesių alkį ir iš to išsivystan-’’

E5S5!APŽVALGA
Džiaugiasi, kad Pavyko 
Sutraukti Minią Mulkinimui
, Socialfašistų “Naujienos” 
kovo 30 d. laidoj rašo:-

Pereitas šeštadienis čicagie- 
čiams ilgai pasiliks atmintyje. 
“Naujienų” surengtos prakal
bos prof. Mykolui Biržiškai 
sutraukė tokią galingą minią, 
kad bent pusė tūkstančio žmo
nių turėjo grįžti nuo durų, ne
galėdami įeiti į .svetainę.
Girdi, publikos, buvo 1,500. 

Socialfašistai džiaugiasi, 
kad jiems pavyko; sutrauk
ti tiek publikos su : pagelba 
Smetonos agento. Biržiška 
agentauja Lietuvos fašis
tams prisidengęs “beparty- 
vio” skraiste. Todėl jo mi
siją remia visos reakcinės . 
srioyės: klerikalai, sanda- 
riečiai, fašistai ir socialfa
šistai. Už tai ir socialfašis- 

“Naujienoms” pavyko

-j-■■■■v    — ■ — >■■■    -rfr' uŲjĮiiiiįįiiįl n; -.

i sėkmingai” medžiojo tigrus 
į Indijoj. Jeigu jis nenušovė, 
i tai kas kitas tą padarė, o 
| gerbiamam medžiotojui 
Į garbė už drąsumą.

Indijos gyventojai, beje, 
nelabai galį įsitėmyt Doug
las Fairbankso vardo, ir to
dėl jie vadina jį “Bagdadu,” 
sulig pagarsėjusio jo “ma
giško” paveikslo, kuris bu
vo užvadintas tuo vardu.

J. C. K.

Z. Angarietis

Jau Galima Kai Kurias Išvadas Padaryt
I Kovą su Dešiniaisiais Oportunistais!

Laisvėj”, kad parodyt,

Surasta Pats Augščiausias 
Pasaulio Kalnas

Amerikos tyrinėtojas Dr.

Komunistų Partija nutarė iš
mest jį iš redakcijos, bet tai 

; neįvyksta, nes dabartiniai “Vil
nies” šeimininkai neklauso Ko
munistų Partijos ir eina prieš 
partiją. Todėl nieko stebėtina, 
kad dviems dienoms praslinkus 
tas K. Valonis tik tyčiojasi iš 

partijos šalininkų ir rašo: “Pas 
j mus buvo nesusipratimų, pasi
karščiavimų...”

Tai no antipartinio elemen-

pet kapitalistams terūpi vien tik apsaugot savo bilio- 
nus dolerių, kurių jie prisiplėšė iš darbininkų. Išnaudo
tojai nenori, kad nei privatinės labdarybės pavidale dau- v . utį

giąu nusiristų iš tų bilionų koks trupinys sušelpti milio- nemažai sutraukti publikos 
nams bedarbiu. mulkinimui Vilniaus vada-

Ką, todėl, bedarbiai ir dirbantieji turi daryti prieš tąjvimo” klausimu, 
šaltą žiaurumą grobikų, kurie palieka bedarbių armijas j 
bado giltinei? Pirmučiausias žingsnis, tai sudrūtinti ir 
masinėmis padaryti Bedai’bių Tarybas, kur dirbantieji! 
turi dėtis sykiu su bedarbiais.

Turintieji darbo privalo atsiminti, kad šiais laikais nė
ra ’nei vienam darbas užtikrintas. Sudrūtint kovą už 
tuojautinę bedarbiams pašalpą ir už bedarbių apdraudos 
įstatymą yra, tuo būdu, reikalas dirbančiųjų lygiai, kaip 
ir bedarbių. Toliaus. Kiek bus išvystytas šitoks judė
jimas, tiek bosai bus sulaikomi nuo panaudojiųio bedar
bių ctelęi uždarbių* kapojimo dirbantiesiems.

New Yorke, Clevelande, Philadelphijoj ir kitur yra pa
daryta pradžia kovai už apgynimą pavienių bedarbių; 
vis dažniau Bedarbių Tarybos sukrausto atgal bedarbio 
šeimynos rakandus, kuriuos namų savininkas su policija

(Tąsa)

Reikalinga Aštresnė Kova
• Su Oportunizmu
Privedžiau gana ilgas citatas 

iš įvairių^ draugų raštų, tilpu
sių
kaip patys draugai amerkiečiai 
žiūri į tą, kas įvyko sąryšyj su ( 
“Laisvės” bendrovės suvažiavi
mu. Paaiškėjo, kad lietuvių ko
munistų eilėse tų, kurie ligšiol 
rėmė lietuv. komunistų spaudą, to kova del “Laisvės” pakeiti- 
randasi nemaža oportunistų, !mo į socialfašistinį laikraštį, tai 
kurie Sustiprėję del stokos pil- ne komunistų partijos linijos 
nesnės-kovos su oportunizmu'šalininkų kova prieš oportunis-

ji pastąruoju laiku pradeda 
daugiau gabenti cukraus į 
Lietuvą. Sako:

Ligšiol bojševikai savo ja
vais ir medžiais užvertė rin
kas, o, dabar į Lietuvą dides
nėmis partijomis ima gabenti 
ir cukrų. Negana to, kad įga
bena tiesiog per kaimynus, bet 
ima siųsti net per vandenis. 
Taip prieš kelias dienas į 
Klaipėdos uostą atplaukė dide
lis graikų laivas “Partini Cur-! 
ras,” kuris iš Odesos per Vi-*
duržemio jūras ir Atlanto van-1 Rock, vadovavęs ekspedicijai į 
denyną atgabeno iš viso 124,-' piet-vakarinę Chinijos sritį ir 
000 .centnerių cukraus. Dalis Tibetą, pranešė, kad jis rado 
jo sukrauta į sandėlius Klaipė- virtinę kalnų daug augštesnių

už Everesto kalną, kuris lig ir del prisišliejimo prie darbi-Tus ir antipartinį elementą ap 
šiol buvo laikomas augščiau- ninku judėjimo 
siu. Naujai atrastas kalnas 
yra 10,000 metrų augščio.

Mokslininkų sferose mano
ma, kad tose srityse yra daug 
nežinomų vietų, todėl esą visai 
galimas dalykas, kad Dr. 
Rock atradęs tokius kalnus.

doj, o kitas,atvežtas į D. Lie
tuvą.
Tai tikri “barbarai” tie 

bolševikai—nori “užsaldin
ti” fašistinę Lietuvą.

i neproletarinio j lamai, o tik “nesusipratimai, 
antikomunistinio elemento, m a- “pasikarščiavimai”, 
nė atsikratyt nuo Komunistų 
Partijos vadovavimo, paliuo- 
suot “Laisvę” nuo' Komunistų 
Partijos, dargi pakeist ją į an-[ 
tikomunistinį laikraštį. Tas jų i 
darbas, eina fašistų naudai.: 
Trumpai pasakius, iki 8 vasa
rio “Laisvei” grėsė rimtas pa
vojus. Ji galėjo likti socialia-■ 
šistiniu laikraščiu.

Iš to visko reikia padaryt iš
vados: reikia paaštrint kovą su Prūseika Imasi Mobilizuot 
oportunizmu ir prieš oportu- 

kurias šalis atskirai, Francijoj i nistus, pašalint oportunistus 
moterų yra dviems milionais nuo vadovaujančių vietų ne tik 
daugiau, negu vyrų. Tas pats 
ir Anglijoj. Italijoj moterų 
daugiau 1 milionu. Sovietų Są
jungoj keturiais milionais, Če
koslovakijoj pusantro miliono. 
Lietuvoje 100,000 moterų dau
giau, negu vyrų.

Alaskoj vyrų daug daugiau, 
negu moterų. ’ Ten viena mo
teris tenka dešimčiai vyrų.

K. Valonis, kaip ir kiekvie
nas oportunistas, užmozoja ko- 

<vos esmę, nes bijos aiškiai pa
sisakyt, kame dalykas. Mat, 
! ir jam rūpi išlupt “Vilnis” iš 
Komunistų Partijos ir pakeist 
ją į antipartinį laikraštį, bet 
taip išlupt, kad to nepastebėtų 

’savo laiku jo ir jo sėbrų apgau- 
' ti darbininkai.

Daugiau Moterų, Negu Vyrų

Statistikos žiniomis, Europo
je yra 17 milionų moterų dau
giau, negu vyrų. Imant kai

16 Metų Mergaitė Pamišo 
Iš Alkio ir Rūpesnio

New York.— Vos galuti
nai nepamišo 16 metų mer
gaitė Betty Clover, kuri dvi 
savaitės atgal atvažiavo iš 
miestelio Madera, Pa., įieš
ko ti New Yorke užsiėmimo 
ir smagesnio gyvenimo, ne
gu kad turėjo namie. Per 
ištisas keturiolika dienų ji
nai be mažiausio sustojimo, 
įkaitus jieškojo bent kokio 
darbo, ir nerado; peralko; 
per šaltoką orą, be nuolati
nės pastogės labai privargo 
ir per rūpesnį taip suardė 
sau nervus, kad ėmė be pa
liovos klykti; rėkė per va
landų valandas, įpuolus į 
isteriją, arti/visiško proto 
praradimo. į nuvežus į 
Bellevue Ligoriipę ir uždą- turi stambias įplaukas, 
vus jai migdančių, nervus tuo pačiu sykiu tūkstančiai tos 

mer- kompanijos vergų priversti 
Bet ■ dirbti už badavimo algas.

nę Lenkiją. Kuoųiet jie vie-1daktarai neduoda užfikrini- 
šai kalba apie “kovą” už mo, kad jinai-galėtų pilnai; 
Vilnių, tai slapta veda tai- protiniai pasveikti, 
kos derybas, daro 
frontą karui prieš 
Sąjungą.

Biržiška, kaip “Naujie
nos” praneša, savo prakal
boj pareiškė:

Ne karo priemonėmis ir ne 
diplomatijos keliais 
nius atvaduotas, 
Lietuvos ir Vilniaus 
žmonių kova su Lėni 
perializmu.
Na, ir tuo būdu Lenkijos 

imperializmas bus “nugalė
tas” ■ ir Vilnius “bus atva
duotas.” Žinoma, tokiai pa
sakai netiki nei pats Biržiš-

Antipartinį Elementą

bus Vil- 
bet griežta 

krašto 
os im-

išmeta ant šaligatvio už negalėjimą užsimokėti nuomos'ka, bet kadangi nesuranda 
(rendos). O šiomis dienomis ypač gerą Bedarbių Tary-1 kitokio aiškinimo, kad ap- 
bos veikimu paveikslą parodė pora riuotikių Cleveland©; mulkinti tamsesnius Ameri- 
priemiestyje, Collinwoode. Vienas bedarbis-su šeimyna kos lietuviui Vilniaus klau- 
ten gaudavo po $3.50 pašalpos savaitėj iš “Bendruome
nės Fondo.” Bedarbis pasiskundė Tarybai, kad tokios 
pašalpos, po apsimokėjimui už kambarius, neužtenka nei 
duonai, ir visa šeimyna badauja. Tuomet Bedarbių Ta
ryba suruošė demonstraciją prieš Bendruomenės Fondą, 
ir kaipo to vaisius, liko padidinta pagelba tai šeimynai. 
Paskui vienas negras bedarbis kreipėsi į Bendruomenės 
Fondą, prašydamas anglies. Bet labdariai parodė jam 
duris. Jis, gi pareiškė: jeigu taip, tai aš einu su skundu 
į Bedarbių Tarybą. “Labdaringieji” poneliai tada pabū-> 
go demonstracijos, ir davė negrui bedarbiui pinigų nusi
pirkt anglies. ! • .

Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga ra
gina šitaip kovoti už kiekvieno atskiro bedarbio reikalus 
ir sykiu už tinkamą tuojautinę pašalpą bedarbiams iš 
vietinių valdžių iždų. O tokios kovos, jeigu jos bus vi
sur tinkamai vedamos, geriausiai patarnaus išdirbimui 
galingo judėjimo už bedarbių apdraudos įstatymą kiek
vienam darbo žmogui, kuris tik nustoja užsiėmimo.^/

Lietuvių Darbininkų Atsilikimas
Čia betgi tenka pasakyt karčios tiesos žodis apie lietu

vius bedarbius, ypač gi dirbanciuosius^Jie iš visų tautų 
darbininkų bene toliausiai stovi nuo Bedarbių Tarybų; 
ir gauti žinią apie vieno kito lietuvio darbininko ar be
darbio veikimą tose Tarybose vis dar tebėra didelė rete
nybė. Tas nutolimas nuo svarbiausio šiais laikais užda
vinio yra stačiai nusikaltimas prieš darbininkų judėjimą 
Ta yda turi būt tuo jaus pradėta taisyti.’ Kiekvienas 
darbininkas privalo taipo pat įstoti į artimiausią vietinę 
Bedarbių Tarybą ir dalyvauti jų kovose.

Visur dabar yra daroma prisirengimai prie apvaikščio-1 
jimo Pirmosios Gegužės. Tą dieną vyriausia bus madi
niai demonstruojama už bedarbių reikalus. * Visi, todėl, 
dirbantieji lietuviai turi būt pasiruošę išvien su bedar
biais stoti didžiausiomis miniomis į tąsias Gegužinės de
monstracijas. /Tegul dabartiniai besirengimai prie Pir
mosios Gegužės patarnauja, kaip dirbančiųjų ir bedar
bių mobilizacijos punktai delei vieningos kovos už visų 
jų5 reikalus.

simu,tai kalba apie Vilniaus 
“atvadavimą” “griežta žmo
nių” kova. O juk žinoma, 
kad lietuviški fašistiniai 
elementai nevedė ir neves 
griežtos kovos prieš fašisti-

apmarinančių; vaistų, 
gaite nustojo ;klykus.

“Socialistas” MacDonaldas Pats Nori Tęst Savo 
J Kruviną Darbą Indijoj

Komunistų Partijoj, bet ir ko-l 
munistams artimose organiza
cijose. Kad tas darbas geriau 
sektųsi, būtinai reikia įtraukt į 
tą kovą platesnes partijos narių 
mases, kuriomis komunistai re
miasi įvairiose nepartinėse or
ganizacijose. Kartu tos kovos 
eigoj traukt į partiją visus la
biau pasižymėjusius toj kovoj 
su antipartiniais elementais ne-* 

jpartinius darbininkus. Pradžią; 
šio darbo jau matom. Jau te- 

kadiko matyt spaudoj rezoliucijas, 
užgiriančias kompartijos liniją 
“Laisvės” klausimu. Bet jų

Ir nepakanka tas re-

Aimerikos Darbo Federaci
jos spauda praneša,' 
George W. Hull, American 
Tobacco Kompanijos prezi
dentas, turi metinių įplaukų 5 permiaža. 
suvirš $2,200,000. Taipgi k i- zoliucijas priiminėt vien “Lais- 
ti tos kompanijos viršininkai

Gi

Jei dar K. Valonis Otraz- 
idas) neišdrįso atvirai išstot 
prieš komunistų pavojų “Lais
vės” klausimu ir paremt anti
partinį elementą*), tai už jį tą 
padarė vienas dešiniųjų vadų 
L. Prūseika. L. Prūseika nau
dojasi tam tikra įtaka nekuriuo- 
se Komunistų Partijos sluogs- 
niuose (smulkiai buržuazinio 
elemento eilėse, būtent tuose 

1 . .sluogsmuose, kuriuos d. Abekas 
vadinas “aristokratiją”) ir 
daug plačiau nepartiniuose sluo- 
gsniuose, ypatingai įvairių biz
nierių eilėse; tame skaičiuj ir 
tų biznierių eilėse, kurie ne del 
savo didelių simpatijų*komunis
tų judėjimui, o ypatingai del 
savo biznieriškų išrokavimų (ir 
komunistų spaudą panaudot sa
vo biznio reikalams) tuo ar 
kitu būdu remia “Vilnį” ir 
“Laisvę”. L. Prūseikai parūpo 
panaudot.tą savo įtaką,kad stip
riau suglaust savo šalininkus ir 
tolimesniam kovos vedimui. L. 
Prūseika, veikiausia, pamatė, 
kad po 8 vasario ne tik anti-

vės” šėrininkų susirinkimuos. 
Klausimą priseina kelt daug 
plačiau. Ir kuo plačiau jis bus 
keliamas, tuo sėkmingiau eis 
mušt oportunistus ir su jais 
kartu visokį antipartinį elemen
tą.Aprokuojant sulig gamybos, 

Į darbininkų algos Jungtinėse 
i Valstijose nukrito ant 12.2 

ir. nuošimčių nuo 1899 metų.
N. R. I.

“Vilnies” Pozicija
bendrą
Sovietų n. Y. World-Telegram. Bet j 

New Yorke ir Brooklyne 
kas savaitė, jei ne kas die
na, yra desetkai panašių at
sitikimų, kur bedarbės i 
šmėkla išvaro iš proto bei j 
įvaro į isteriją bedarbius ir 
bedarbes; tik kapitalistiniai 
laikraščiai, kiek įstengdami, 
slepia tokius dalykus, ku
rie dedasi turtingiausiame 
pasaulio mieste, lobingiau- 
sioje šalyje, kurios “demo
kratinė” valdžia teikia mi- 
lionams bedarbių alkį ir per

Tą nuotikį raportavo
Dar priseina sustot ties “Vii- partinio jelemcnto eilėse, bet ir 
2s’” pozicija. Jos pozicija dešiniųjų partijos narių, cdlėse 

Jos vyriausias icdak-

Fašistu»»Miškai —- Lietuvos 
Turto Šaltinis

Lietuvos smetoninių} fa
šistų organas “Lietuvos Ai
das” rašo ,kad

1929 metais iš viso miškų 
ūkis davė 38,675,078 lt. paja
mų ; grynais pinigais gauta’ 
33,028,413 lt.; paskolon išduo
ta už 4,470,933 lt. ir nemoka
mai 1,175,732 lt. Miško ūkiui 
xfesti bei tvarkyti per tuos pa
čius metus išleista 8,355,711 
lt. Tuo būdu iš miškų ūkio, 
neskaitant tų santaupų, ku
rias padarę kitos valdiškos įs
taigos, turėta 30,319,367 lt. 
.gryno pelno.

Miškai yra svarbus. Lie
tuvos turto šaltinis. Ir fa
šistiniai valdonai- miškų 
ūkiu gerai pasinaudoja. Iš 
ten jiems plaukia: milionai 
litų. ' < • į’

BOSTONAS IR APIELINKE
MONTELLO, MASS.

nies 
keista. < 
torius d. Andriulis eina su tais, 
kas kovoja su dešiniaisiais, jis 
talpina straipsnius prieš deši
niuosius ir kartu “Vilnis” kei
čiasi į antipartinį laikraštį.

“Vilnyj” du veidai.
“Vilnies” 16 vasario d. nu

mery} skaitome: “Laisvės” šė
rininkų suvažiavimas praėjo. 
Jisai davė mums gerą lekciją. 
Jisai parodė, kad dešinysis ele
mentas mūsų judėjime yra ga
na stipncs ir 'labai pavojingas; 
kad prieš 
kiekvienų 
straipsnio.

didelis iškrikimas. 
“Laisvė”; jų planuos turėjo likt 
jų tol lipesnio veikimo štabu. 
Tas jiems nepasisekė. O čia 
dar visa-'eilė dešiniųjų atsimetė 
nuo antipartinio elemento ir 
pasidavė^ partijos disciplinai. 
“Laisvė” gi vis plačiau imasi 
gvildent dešiniojo oportunizmo 
klausimus, kad geriau sumobi- 
lizuot partijos narių mases į 
kovą su oportunizmu. Net ir 
“Vilnis”, nepaisant Valonių iš
sišokimų, savo skiltyse rodo 
daugiau pritarimo kovai su 
dešiniaisiais, negu patiems de
šiniesiems. Matyt, gerai apgal
vojęs Prūseika lieka tuo centru, 
apie kurį tur spiestis dešinieji 
ir visoks antipartinis elementas, 
kack neduot jam visai iškrikt. 
L. Prūseika išstoja. “Vilnies” 
23 vasario d. numeryj su anti- 

partijos kad darbininkai I ?.ar.t,n',u straipsmu; Laisves” 
’senninkų suvažiavimas .
straipsnis —tai lietuvių opor- 

^Jtunistų manifestas. Jame L. 
■ 'Prūseika faktinai ragina savo 

šalininkus prie oportunistų jė
gų mobilizacijos kovai prieš 
Komunistų Partijos liniją. Bet 
kaip ir kiekvienas oportunistas, 
L. Prūseika nedrįsta atvirai ir 
aiškiai pasakyt, ko jis nori, ir 
dangstosi senu antipartinio ele
mento obalsiu: “prieš Bimbos 
kliką”.

(Bus daugiau)

Didžiausias Parengimas ŠĮ 
Sezoną

Suvienytomis jiegomis net 
septynių draugijų yra rengia
ma .didelis bankietas. Šis pa
rengimas ruošiama taip, kad 
užganėdinus .visus—jaunus ir 
senus. Paimta visas tautiškas 

---- apačios iki viršui.
1 šo- 

apatinėje—stalai, daro
ma vakarienė.

Vakarienėje bus “ir gera mu- 
zikališka programa. Daly
vaus solistė A. Mickevičiūtė, 
Ig. Kubiliūnas. Prie to, su mu
mis dalyvaus ir gerai pagar
sėjusi tarpe svetimtaučių dai
nininkė M. Miltinaitė. Jinai 
dar pirmu kartu dainuos lietu
vių parengime. Taip pat ge
rai žinoma lietuviams daini
ninkė V. Putvinskaitė. ’ Jinai 
buvo veik pertraukus dainavi
mą, bet dabar jau vėl dainuo
ja. Dar bus ir kitokių pamar- 
ginimų šiame pokilyj.

Svetaine visą užimta, vietos 
gal užteks visiems, bet geriau, 
kad tikietus išanksto įsigytu-- 
mėt, nes tuomet gaspadinės ži
nos, kaip didelę vakarienę pa
gaminti. Pelnas nuo šio po- 
kilio bus skiriamas darbinin
kų reikalams. Visi žinome, 
kad darbininkai, kovoja, strei- 
kierių vadai sukimšti kalėji
mai!. Reikia pinigų jų bylos 
vedimui. Tad nuo šio paren
gimo tik tokiems reikalams ir 
bUs naudojami pinigai, jei liks 
pelno. • (O kada, bus ta va
kariene'?-—Red.)

. , . _ c • ' • namas, nuo apačios iki vi
bėdai bes vargus naikina jų viršutinėj svetainėj bus 

kiai,kūnus, ir smegenis.

jį reikia vest kovą, 
'dienų’1 (Iš Genio 
Mano pabraukta.-—

f.

<?

Doug Fairbanks Medžiojąs 
Indijoj žvėris

Plačiai žinomąs judamų
jų pakeiksiu aktorius Do'ug- 
Jąsį Fąįrbąnks, kaip, prane
šama, laike medžioklės nu
šovęs Indijos raistuose pan- 
therą,, didelį, piktą tigrų 
veislės žvėrį. Bet veikiau
sią vietiniai gyventojai rai
ti ant. slopių tą žvėrį jam 
atvarė ir buvo: nutaikę sa
vo šautuvus,- užmušt dras- 
kūną, jeigu Fairbanks ne
pataikytų pantherai įsaut, 
ir. jinai šoktų ant5 jo. Pana
šiai juk ir Prince of Wales, 
Anglijos sosto įpėdinis, “pa-

Numeryj už 12 vasario skaito
me: “Laisvės” “bendrovės na
riai, didele . dauguma pasakė 
tiems, kurie eina prieš Komu
nistų Partiją ir kurie spiriasi 
nuo i

i neleis savo dienraščio pasukt į 
prieš revoliucinį judėjimą ar j 
bentMiuo jo”. Dešinieji “ėjo i 
prieš partiją, prieš Komunistui 
Internacionalą, o tai ir prieš 
darbininkų judėjimą”. (Strai
psnis be parašo, vadinas, redak
cinis). Augščiau minėtame Ge
nio straipsnyj (16 vasario)- 
skaitome: “Taipgi turim žinot, 

, kad K. Valonis vadina skanda
listais tuos draugus, kurie gina 
komunistų partiją ir kovoja 
prieš dešiniųjų pavojų. Juk 
jis taipgi užgiria kovą pries 
“Bimbos kliką”. Ir priduria: 
“Vadinas, mes turim su dides- 

,niu pasibrėžimu kovot prieš •. 
j tokius elementus, kurie vieno- 
ikiu ar kitokiu būdu kenkia mū- ; 
sų judėjimui, kurie eina prieš 
Komunistų Partijos nusistaty
mą”. Valonis kartu yra. ir < 
“Vilnies” redakcijos narys ' 
(dabar jau nėra; Red.).

Tas <
t

Bėdavoja, kad Bolševikai 
“Saldina” Fašistinę Lietuvą

Lietuvos klerikalų orga
nas “Rytas” piktai, rašo} 
prieš Sovietų Sąjungą, kam

H

ir valstiečių judė-

ir išstojo, bet aš tų 
nemačiau. (Ne visus 
numerius gaunu.) —

straipsnių 
“Vilnies”

“Socialistinis” Anglijos ministeris pirmininkas, kalbėdamas, 
kad gal turės įvykti nauji rinkimai, sako, “yra labai svarbu” 
dabartinei jp valdžiai pasilikti galioje ir toliaus. Jo “socialis
tini” valdžia, mat, turinti “užbaigt reikalą Indijoj” ir sušaukt 
naują “nusiginklavimo” konferenciją.

O kokį reikalą Indijoj NĮacDonaldo valdžia atlieka, spręskite 
iš Šio Associated Spaudos pranešimo (pereitą pirmadienį):

“Yra apskaitliuojama, jog nuo pereitos savaitės pradžios \(In- 
dijoj), tapp nukauta tarp 150 ir 200 žmonių ir sužeista apie 
j,000.” . •

iCraūjuoso nuskandinti Indijos darbininkų

jimą už pasiliuo.savimą nuo Anglijos imperializmo—tai vyriau
sias “socialisto” MacDonaldo reikalas. O kai del MacDonaldo 
kalbamos “nusiginklavimo” konferencijos, tai reųgdamasis prie 
jos MacDbnaldas skubiai statydina, vis naujus, vis mirtingesnius 
karo laivus ir karinius orlaivius.

Taigi, pasakydamas priežastis, kodėl jo valdžia turėtų toliau 
pasilikti galiqje, MacDonaldas tik dar labiau >nusimaskuoja, 
kaip social-imperialistinis bjaurybė.

SKAITYKIT, PLATINKI!? 
“LAISVĘ.
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Ketviftad., Baland. 2, 1931 Puslapis Trečias

(įeina į partiją, dirba aktyviai Yra KaltftS Paskutiniais turi nurodyti, kur yra nukry- darni nuo Centro.
|ir pasiduoda partijos ir jos ; • * - » n . !P’mai ir kur reikia pataisyti tie vienas taip mana

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

a

bijosi komunis- prašalina iš_ ten, kuomet jam Valstijose kas eina su Komu.

paisant, kad išnaudotojai nuė- faktiną kontrolę į Centro Ko- įeninistas.

nys—saugoti tvirtumą ir išlai-(kius priekaištus partijai,

elementus. ir buvo savi-

palankūs jūsų gerklei

grūmoja mas 
dešinės pu-

anglų 
Wor-

4XK

miteto rankas. Mūsų uždavi-

mate, kad
dirbanti

partija, ir tik-

‘It’s toasted"
Jūsų Gerkles Apsauga Prieš knitejimus - prieš kosulį

Centro Biuras
“Laisvės.” pastogėje 
žmonės \neta Partiją į šalį. O 
kad jie

(Lenino nurodytą kelią ir jeigu buvo panaši į ypatišką kritiką.
Tai argumentacija del to, kas! jie laiku nesiims taisyti tas sa- O tokia kritika neatneša nau- 

gali būti partijos nariu. Leni-'vo klaidas, tai anksčiau ar vė-jdos, ą blėdi; gi Centro Biuras 
nas ir kiti bolševikai stojo, kad liau jie bus žuvę del darbinin-įžiūrėjo į tą per pirštus. C. B. 

pai 1- nariu gali būti tiktai tas, kuris kų judėjimo. ‘turėjo prižiūrėti savikritika;

ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

0 gal tik aš| Nuo Red.— C, Biuro paaiški-.
Inimas tilps sekamame Partijos 

J. Gaidis. '.skyriuje.
pimai ir kur reikia pataisyti tie vienas taip manau. 

C. B. yra vado
vaujama įstaiga ir kaipo vado-j '
vaujamos įstaigos vienas žodis ■ !
daugiaus reiškia, negu ypatiška 
kritika kelių puslapių. “Lais
vė” yra komunistinė įstaiga ir 
joje turėjo dirbti tik komunis
tai, o ne kokie komunistų prie
šai. To nebuvo daroma. Ko
munistų Partija išmetė iš Par
tijos Butkų, bet ji,s yra palie
kamas prie “Laisvės” dirbti. 
Ar ne Centro Biuro kaltė? Kuo
dis kelis sykius yra-metęs dar
bą “Laisves” spaustuvėje. Bet 
jį vėl parsitraukė iš Lawrence, 
Mass., nežiūrint, kad yra ne 
komunistas (o gal dar buvo ta
da komunistas?).

Tai taip mes dabar žiūrime 
i “L.” kivirčius, toliau gyven-

Centro Komiteto .disciplinai, i Įvykiais “Laisvės” Pastogėje' nukrypimai, 
kad narys turi būti veiklus, kad; 
narys turi nuoširdžiai pravesti j
■partijos liniją, kad narys turi i Dabar skaitydamas “Laisvę” 
būti įrašęs j savo širdį partijos. j,. ..Vilnį” nežinai, kas čia pa
programę ir visada ir visur ap-,gj(j.u.g ir iš km. ta audl.a ki|o

į Ir ištikrųjų taip yra. Kaltinin
kai dar nesurasti. Visa bėda 
suverčiama ant sklokininkų 
(Aš čia visai skloką nemanau 
ginti, bet pasmerkiu jų visus 
____  Kas gali sutikti su 
sklokos vadais, tas gali šutikti 
ir su fašistais). Bet mes turi
me tiesą paklausti, kur buvo 
mūsų Centro Biuras, kad jis 

j davė tokiai opozicijai išaugti 
|“Laisvės” pastogėje? Nejaugi 
i Centro B. to visko nematė, o jei 
matė, tai kodėl tylėjo apie tą 
viską, kad yra 
rimtas pavojus iš 
sės ?

Puolimas Ant K. P. Chica-, sugriovus mūsų taip sunkiai su-p .. . , , ,
budavota darbininkiška revoliu-L.G1 Martovas siu e, kad pai- i . . *..................' tijos nariu gali būti tas, kuriscimų organizacijų ir įstaigų ju-1 • . , •, ■ . ...v. , i L . 1 _ '.vienaip ar kitaip remia partija,i dėjimą, o čia tuom kartu ir mu- . . / , . ./ . t’1’i . * ; pagelbsti jos darbe, kitais zo-sų tarpe nėra spėkų sujungimo. r . , , nebūtu '

I <00. o o 1-o « o I o no o UZkUS, Kati 11U l J S 11601111] tU 1 P Į J’bUS.Ant toliaus tas nepakenčiama, 
nes pavojus gręsia mūsų judė
jimui. Reikia susieiti ir išdis- 
kusuoti Visas mūsų klaidas ir 

i nuveiktus darbus. Reikia su- i 
įjungti visas komunistines ir.
■' pritariančias spėkas kovai prieš j 
darbininkų priešus.

kad Komu- Ištraukos iš Lenino Raštu prie laimėjimo.

goję V
Balandžio 7 d. atsibus Chi- 

cagos miesto rinkimai. Komu
nistų Partija surinko net 20,-
758 parašų, idant padėjus par
tiją ant baloto. Parašų dau
giau surinkta, kaip reikalauja 
įstatymai. Tačiaus republikonų 
ir demokratų atstovai-advokatai j 
Tyreli - ir Harrington sudarę! 
bendrą frontą puolė ant Komu
nistų Partijos, ir Rinkimų Ko- . 
mitetas patvarkė, 
nistų Partija nebus padėta ant I , . . , . <<XT, , . ,, . Leninas mokino: Negalima• balsavimo blanku. i . ... . , . . , .( ‘ (pamiršti, kad kiekvienas narys

Viešpataujanti klasė nusigan-(yra atsakomingas už partiją, ir 
do, nes Chicagoje, kaip ir ki- PzVRTIJA 
tuose miestuose, yra šimtai UŽ KIEKVIENĄ NARĮ, 
tūkstančių bedarbių, už kurių kodėl, draugai,

Komunistų tai partija, .sprendžia apie na
rio nuveiktus darbus.
padeda jį į atsakomingas vie-i 
tas, jeigu jis to vertas, arba.

.suvaržomas, kad jis jaustųsi 
laisviau partijoje.

Leninas tą griežtai atmetė, 
nes tai gręsė partijai pražūtis, 
ir gyvenimas patvirtino Lenino 

) teisingumą. Bolševikų partija 
buvo tokia, kokios pageidavo ( 
Leninas, ji atvedė proletariatą 

Gi Vokietijoje 
buvo partija tokia, kokios no
rėjo Martovas, ir vokiečių par
tija išdavė darbininkus, kaip 

ATQAvnMTKrr a itik 1914 Prasidėjo imperia- ATSAKOMINGA|listinjs karas Q kada 1918.
19 metais kilo revoliucija, tai 
toji partija gelbėjo buržuazijai'

Partija ,• 
i • ...;denburgą į kaizerio vietą, 
i Ir pas mus dabar Jungtinėse

reikalus kaujasi
Partija. Chicagoje yra 150,000 
bedarbių, kuriuos jau “šelpia” 
įvairios labdarystės įstaigos.

Išnaudotojai 1
tų, nes jie žino, kad darbinin- nėra pasitikėjimo.
kai balsuos už savo partiją. Ne-j “Mūsų uždavinys — įteikti

mė K. P. kandidatus, bet Ko- 
1 munistų Partija kreipiasi į dar
bininkus, kad jie balsuotų už 
komunistų kandidatus. Kandi
datai yra: į majoro vietą Otto
H. Wangerin, į miesto sekreto- 

* riaus vietą Lydia Benet, ir į
iždininko vietą August Poaps- 
joe. Darbininkai turi įrašyti 
jų vardus į balsavimo blankas,. 
kada jie balsuos, 7 d. balandžio. 
Darbininkai privalo atiduoti sa
vo balsus už savo klasės 
ją.

“Daily Worker”
Komunistų Partijos 

kalboje organas “Daily 
ker” dabar jau turi arti 36,000 
skaitytojų. Didesnieji miestai 
turi po sekamą skaičių prenu
meratorių : New Yorkas 7,388, 
Detroit, Mich.—2,409, Chicago, 
Ill.—3,455, Philadelphia, Pa.—
I, 292, Cleveland, Ohio—1,039 ir 
W. Po tiek skaitytojų turėjo 
kovo 21 d. Kelis kartus padidi- 
no prenumeratorių skaičių lai
ke kovo menesio vajaus. Visi • 
darbininkai privalo remti “D. | 
W.”, kas užsiprenumeruoda-! 
mas, o kas paaukodamas.

I

Mainierių Streikas
Pennsylvanijoj kietos anglies j 

kasėjai paskelbė kovą savo iš
naudoto j afhs. Wilkes-Barre
apylinkėje iškarto išėjo į strei
ką daugiau, kaip 20,000 darbi-• 
ninku. Jiems reikalinga para-1 
ma. Taipgi reikalinga, kad; 
kiekvienas turėtų “Daily Wor- 
kerį.” Komunistų Partija kaip 
kitose kovose, taip ir šioje ima i 
energingą dalyvumą. “Daily j 
vVorkerį” priseina Veltui 'dalin-i 
ti, nes streikuojanti darb. ne-! 
turi už ką pasipirkti. Štai ko-i 
del D. W. nuolatos yra reika-1 

v linga finansinė parama. O ko- j 
vų daug. Vienur streikas dar, 
nesibaigia, kaip jau kitur pra-1 
sideda.
Lietuvių Komunistų Frak- j 

cijų Suvažiavimai
Jungtinių Valstijų Komunis

tų Partijos Lietuvių Frakcijų 
Centro Biuras, po plataus ap
kalbėjimo dabartinių įvykių, 
nutarė sušaukti liet, komunis
tų frakcijų suvažiavimus. Kad 
padaryti' galimybę, įtraukti kuo- 
platesnį delegatu/skaičių, tai 
nutarta laikyti me viena, o dvi 
konferencijos, nes tas suteiks 
progą daugiau narių įtraukti.

Viena konferencija atsibus I 
rytuose, 11 ir 12 d. balandžio, I 
tai yra šeštadienį ir sekmadie- [ 

| nį, o a#tra atsibūk vakaruose, 
8 ir 9 dienomis gegužės.

Pilniausias informacijas, kas 
del delegatų siuntimo ir kitų 

^reikalų, gaus frakcijos nuo C. 
c. laiškais.

Draugai, mums reikalinga 
apsvarstyti klasių kovos reika
lai, kad sėkmingiau pravedus 
gyveniman užbrėžtus Komunis
tų Partijos darbus.* O dabar
tiniu laiku kova prieš oportu
nizmą būtinai reikalinga. Prie
šai puola Komunistų Partiją ir 

j visą judėjimą, 3aro viską, kad

PAINEXPELLER
RE<5.U.S

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j va 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-

Lu twin’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.

A. LUTVINAS
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity <3-1045

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
toji partija gelbėjo buržuazijai'kad jie meta Partiją j šalį, tai j 
užsmaugti proletarinę itevoliuci- tuo sykiu .po lieka Partijai ne-1 
ją ir pagelbėjo pasodinti Hin- ištikimi, nežiūrint kokiomis jie

' . (plunksnomis nesidangstytų. Ko-1 
del Centro Biuras neatkreipė1 
atydos į tai, bet žiūrėjo per 
pirštus ir laukė, kada susior
ganizuos stipri opozicija ir už-| 
darys Centro Biurui ir Partijai ; 
burną, ir, kaip jau žinoma, bu-! 
vo uždarę.

Keno kaltė? Centro Biuro. 
Centro Biuras nevedė savikriti- 

priešus, kos ganėtinai mūsų laikraščiuo- 
arba su jais nenutraukia ryšių, se, kad numaskuoti dešiniuosius 
nepasmerkia juos, tie draugai 
eina Martovo keliu, eina prieš kritikos, tai labai mažai, ir ji

kyti švarumą mūsų partijos. 
Mes turime stengtis pakelti 
vardą ir reikšmę partijos nario, 
augščiau, augščiau ir augščiau, 
—ir todėl aš prieš formulavi
mą Martovo.”—Tomas IV, pus. 
301.

nistų Partija, tas ir su Komu
nistų Internacionalu, tas yra 
........ ....... O tie draugai, ku
rie daro visokias išimtis, viso- 

, viso
kius išsisukinėjmus nuo parti
jos veikimo ir disciplinos, ir 
net palaiko partijos

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį! INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutčs.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

Gries e/* 
f.a<i.iuchter co.

OERWftNOSOVTH FIFTH STS.
* ^BROOKLYN, M.V

KILLS PAIN

Saulės Spinduliai Minkština

Svarina
LUCKIES visuome

Kiekvienas žino, kad saule 

nokina - del to “SPRAGINIMO” proceso 
naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai, 
LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių 
tabakų - Derliaus Grietinės - DAR - IR 

į ^SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo 
procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” 
pašalinami. Jie parduodami kitiems. Jų 
nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. 
Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palan
kus jūsų gerklei

O 1931. The American Tobacco Co., Mira,

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, kvėpuok 
giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei-

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

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

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

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

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

Rašykite: 58 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. ____

8

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lasevičias)

su

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

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

Window Ixrck 
kad niekas per jį

J
Sumi-

Man garbingai, 
Washington© 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 s,ve- 
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 iūsu namai, prie lūsu lantrų 
mano naujo,, išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite 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 pęr langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksino proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti , 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. - 
Parsiduoda po tuziną ir1 daugiau vieniems" 
namams. Galima daug parduoti po narųys 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildyti? per metus Amerikoje, yra -vis dau
giausia per langus: tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu Kas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų ?* O jųu pavasaris Čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vejas nebaladoja, galima ramiai miegoti. C—..I 
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 apsjiugojam, 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 apmokant.

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

Telephone, Mitchell 2-2554

pagyrimu, pasisekė 
i 

Mano išradimas j

išradimo
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Puslapis Ketvirtas
Mr1",1 "t" , 1

f

gAi pranešė,; kad A.L.D.L.D. 
131 kuopa suruošė delegatams 
vakarienę papį draugus Thom- 
sonus. ' ' \ ■

Laike vakarienės d. J. Ur
bonas iš Grand Rapids, Mich, 
ir d. Litvinienė iš Detroit, pa
sakė tinkamas prakalbėles. 
Delegatai skirstėsi pasirįžę
darbuotis darbininką klasės

Bet jr patsai, labiau prisižiūrėjęs pridėjo: šjrdin«as ačiu A-L-
—O visgi X.

—Ar tu apie tai, kas ten siūbuoja, kaip 
durtuvai ?

—Taigi apie tai:.. Žiūrėk gerai... Bet 
kad ir ten, ir ten toliaus, vis tartum dur
tuvai.

—Et, tai žolynai, tokios čia žolės auga. 
Ir nukreipdavo kovotojai savo akis nuo 

krašto, beį tiktai ant trumpo laiko, o pas
kui ir vėl jiems rodėsi, kad ten priešas ren
giasi, kacl, ot, paleis kulkasvaidžių ugnį. 
Kiekvienas bandė save drąsinti, bet nak- 

, kis vėl pripildydavo pakraščius baugini- 
Imais. Mąstėme, kas reikėtų daryti, jeigu 

, . _ . . ,v _ . Jls Pa‘ staigiai iš krūmynų pasipiltų kulkasvai-
kreipė ausį į tą pusę, is kur ateina gar- ugnis. O to galima buvo laukti kiek- 

“ - f vieną minutę: ten galėjo atvilkti net ir ka-.
negarsiai davė jis ko-Puolės ir pradėti daužyti mūsų laivus ir 

baržas... Kas daryti tada?
Manė ir darė visokius planus, bet galų 

, . . ,v v . . . Jau a1?; gale kiekvienas suprasdavo, kad tada jau
• , , • • • • • , • , • » r , i nėra išsigelbėjimo, siauroje upėje negali

raiteliai, jie jojo tiesiog linkui Kondros. |greitai apsisukti toki gremėzdiški laivai, 
Sustokite, kas joja. —paklausė jo. 0 eįįĮ j priekį, kada jau atidengtų mus 
Sustokite, sukomandavo Kondrh. priešas, tai reikštu dar giliau kišti kaklą 

Kokios armijos dalies? ---- - - -
— Generolo Aleksėjevo pulko... O jūs,

kokio skyriau? .puls, tai reikia greitai artintis prie krašto,
— Komandantiška komanda, nuo gene- numesti tiltelius, nulipti ir stoti į mūšį,

rolo Kazanovičio....................... ’ Į Taip lengva pasakyti: “stoti į mūšį.” Bet,
Balti raiteliai prijojo arčiau ir, pamatę pakol mes priplauktume prie krašto, prie- 

pulkininko antpetis ant Kondros, greitai (§as visus galėtų iškirsti iš kulkasvaidžių, 
atsaliutavo. _ jam iš krūmų labai gerai būtų matomi mu-

—Kas jūs esate, ar sargyba? paklausė su draugai, kurie taip užpildę laivų ir bar- 
Kondra. • . ižų'denius.’

—Taip, tikrai, sargyba.... Bet kas Čia' Dabar jau niekas ir iš kareivių nemiego- 
naktį eis? _ :jo, nes kelyje nuo Slavianskaja kiekvieno

-—Nieko nėra, mes patys prajojome jau skyriaus komandieriai aiškino jiems bū- 
apie 15 verstų, nieko nėra. ’siamus mūsų žingsnius, ir supažindinėjo

šo sargybą/.. Dar keletas, klausimų ir at-'pavojais operacija, o pavojus jau buvo 
sakymų, iš kurių sužinojome, kad toliaus. kiekvieną ‘minutę. Kur jau čia miegosi, 
yra kita sargyba. Nutilo. Tyla buvo tik tokiomis naktimis miego nenori: akys pa- 
vieną minutę. Kondra rėktelėjo, sužaiba-............  ‘ ‘
vo kardai ir už minutės vėl buvo tyla. Vis
kas baigta.

Jojo toliaus, susitiko kitą sargybos 
skyrių, su ja apsidirbta; kaip ir su pirmą
ja. Ir taip per visą naktį. Kondros sky
rius sukapojo šešis priešo sargybos skyrius 
ir nepaleido nei vieno jos narių pabėgti.

itoje pusėje upės Čobotas su savo sky
rium taipgi sutiko dvi priešo sargybas, li
kimas jų buvo vienodas, tik su antra sar
gyba susitikus vos neatsitiko nelaimė: ka
da likosi sužeistas vienas baltasis, tai pa
sileido jo arklys ir vos nenunešė jį. Prisi
ėjo paleisti kulką ir nušauti arklį.

Tą šūvį mūsų draugai, plaukianti laivais 
ir baržomis, girdėjo ir prisirengė: manyta 
buvo, kad prasideda šautuvų mūšis, kad 
veikiausiai priešo sargybai pavyko ištrūk
ti ir dabar jie koncentruoja savo spėkas.

Mes visi stovime ant laivų denių ir lau
kiame... Štai, išgirsime sutartinus ženk
lus nuo Kondros arba Čoboto. Bet jų nė
ra, nieko nesigirdi, ant kraštų kapinė tyla.

• Per visą naktį, iki ryto, mes buvome 
viršuje, ant laivų denių—vis rodėsi, kad 
upės pakraščiuose, krūmynuose ir žolėse 
kas tai juda ir būk barškina ginklais, tar
tum net girdisi prislėgtos kalbos. Čia arti 
kraštai ir gerai matosi, kaip siūbuoja žo
lynai.

—Atrodo kas tai,—tarė vienas kovoto
jas savo kaimynui, žiūrėdamas į kraštą ir 
plačiai atidarydamas akis.

—O tai ten nieko nėra,—tas atkirto jam.

Dm. Furmanov.

Raudonasis Desantas
Vertė D. M. šolomskasj

(Tąsa) .
Jojo tyliai. Vos girdimai atsimušdinėjo 

arklių kanopos į minkštą ir šlapią žemę. 
Kaip tik pasirodydavo perdaug balotas ke
lias, tai raiteliai pavieniais jodavo į kairę 
įr dešinę jieškoti, kur tvirtesnė dirva. Taip 
jojo valandą, kitą ir trečią... Nieko nesu
tiko ant kelio, krūmynuose ir žolėse jokių 
gyyybės ženklų nėra. Tankūs ir tamsūs 
rūkai padengė paupį ir balas. Štai iš prie
šakio pasigirdo koki tai keisti garsai, ko- 
lęų iki šioliai nebuvot taip ūžia kartais 
telefono viela, o gal tai kur tolumoje van-i 
denupuolis upelio...

Kondra sustojo, sustoju ir visi

sai, ir aiškiai išgirdę žmonių kalbas.
—Prisirengti!— 

mandą.
Kovotojai nuleido rankas ant kardų ran

kenų. Povaliai jojo pirmyn...

Kefvirtad., Baland 2, 1931

Taip, taip, atrodo, kad tikrai. O.L.D 131 kuopos draugam^ SKAITYKITE!
į kilpą. Bet kas gi daryti?

Sutikome-, tame, kad jeigu priešas už-

už surengtą vakarienę, taipgi 
ir draugams Thomsonams!

Delegatas.

PRANEŠIMAI I
IŠ KITUR į

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

susirinkimas ;bus ketvirtadienį, £ <1.! 
balandžio, po No. 376 W. Broadway, 
7;30 vai. vakare. Visi, draugai, ma
lonėkit ateiti laiku ir atsivesti naujų 
narių. Komitetas.

(77-78)
SO?~BOSTON~MASS.

L.D.S.A. 13-ta kuopa rengia svar
bią paskaitą sekmadienį, 5 balandžio, 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetainėj,: 
376 Broadway. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Bus skaitoma paskaita temoj 
“Dvasiškija ir jos Išsigimimas.” Pa-j 
skaita labai įdomi, todėl kviečiame1 
visus

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
į Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:.

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

Tuom kaitų mūsų raiteliai apsupo prie-j jUos su taip didelei svarbia ir surišta su •

pa-;
į S 

atsilankyti. Įžanga veltuil.fi 
Rengėjos. Į R 

(77-78) B 
NEWARK, nTj. į 

L.D.S. 8-tos kuopos susirinkimas 1 
bus ketvirtadienį, 2 balandžio, Lie-j R 
tuvių svetainėj, 180 New York Avė., R 
8-tą vai. vakare. Draugai ir .drau-ij 
ges, malonėkit atsilankyti, turime 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskit ir, 
naujų narių.
. Koresp. P. K. I

(77-78)1

SHENANDOATI,PA.
A.L.D.L.D. 17-ta kuopa rengia di-’R 

deles diskusijas “Laisvės” suvažiavi-lfi 
mo klausimu penktadienį, 3 balan-'Į 
džio, savuose kambariuose, 2-rą val.il 
po pietų. Apart vietinių, diskusijose | 
dalyvaus ir draugai iš Minersville. 8 
Visi A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. kuopų R 
nariai ir “Laisvės” skaitytojai kvie- j 
čiami atsilankyti. S

Komisija. S 
(77-78)

NEWARK, N. J
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos susirinkimas bus

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

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

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 prar 
loto darbus nuo parapijom}. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

t

A. L. D. L D. Žinios
- -* * —x • -If

čios didesnės darosi ir kiekvienas stengia- penktadienį, 3 <1. balandžio, Kubio 
si ką nors įžiūrėti. ' • ”• • - ••

Prisiglaudę vienas prie kito, jie visuose i 
kampuose vedė tylius pasikalbėjimus. |

—Šalta... ' ' |
—Tuojaus bus ir perkarsta.
—Taip, taip... Taip, jis gali mus netik 

apšildyti, bet ir iškepti,—ir raudonarmietis 
galva linktelėjo į krašto pusę.

—Kažin, ar arti jau jis?
Kas gi jį žino... Kalba, kad ten ant! 

krašto pilna, jo visur... Ten jis Krūmy-j 
nuošė guli... Mūsiškiai nujojo jo jieškoti. Į

—Kondra nujojo ?
—Jis..

visus takelius žino.
—Puikus iš jo draugas.
—Suprantama, mes su juom prieš Vokie

tiją kare buvome, jam net tris “Georgijus” 
padovanojo.

—Tur būti ten nieko nėra, kad taip ra-! 7^

Visi nariai būtinai ateikit, 
svarbių reikalų aptarti. » 

Sekretorius.
(77-78)

HANOVER, I>A.
Puikų balių rengia L.D.S. 4 kuo

pa pirmadienį,' 6 balandžio-April, 
ŽadeĮkos svetainėj, 150 Pine Street. 
Prasidės 7 vai. vakare. Kviečiame 
visus atsilankyti ir pasilinksminti 
prie geros muzikos, skanių užkan
džių jr gėrimų.

76-78 Rengėjai.
DETROrr7^4ICH.

... x-MVV. J. XVI. K1C11U 
kuopos susirinkimas bus šeš-‘

vakare, 
yra

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 aųgštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jus 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—

| Ar.ior. Liet. ProL Meno Sąjungos: 
I 4-tds kuupus ftusnumiiiuiįj dus se«-1 

i vi • •• v. į tadienį, 4-tą balandžio, Draugijų sve-. O KRSgl gali daugiau, jis čia tainej, 730 vai. vakare. Yra svarbių j 
reikalų aptarti, tat malonėkit ateitf. I

Sekr. F. Dillis. i 
. (78-79)

elTFa^th/1n7 j.
L.D..P. Kliubas rengia šaunų vaka

rėlį sekmadienį, 5 balandžio, Kliubo 
svetainėj, 69 Š. Park St. Prasidės, 

. . „4 vai. vakare. Bus gera muzika' mu ant krašto. j šokiams. Kviečiame visus atsilankyti
—Tai ką’gi tu manau argi dar jie rėkti iir Pasihnksmint- Rengėjai.

v ” ’ ” ’ ’ 1 ■ (78-79)

JERŠEY75iTY~’NL J.
_ , Šiuomi pranešam visiems vietos ir
—O kaipgi tu jį išgirsi, jog jis ne kokis lietuviams, jog Laisvės
- - - 1 & f J o J Pašalpme Draugija rengia, linksmai

pundelių vakarą, kuris įvyks ateinan-
—Taigi, bet kodėl ir orlaiviu niekur ne- ŠiaTe tt??1’—’ balandžio (April) __4.„o 1’ 7 <1., Ukramiecių zemutincj svetai-

Jie skrajoja, bet į

lietuves Darbininkes ir Poniutes
Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metu 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.

pradės, užpils kulkomis ir be rėkavimo.
—Bet aš kalbu, kad nuo Kondros nieko 

negirdėti.

orlaivis.

simato? '
—Kaip tai nesimato? < 

jie skrajoja aplinkui miestus, o ne 
balas. O kartais, saulei nusileidus. 
' —Taip, o kodėl jie lekioja?

(Bus daugiau)
- / > \ i ■

eisti raštai teikia 
nonę jos nariams.

komiteto raportų 
• Įspūdžiai iš A.L.D.L.D. X Aps- i paaiškėjo, kad apskritys turi 

kričio Konferencijos 1 arti 500 narių. Buvo sureng-
. .v. tas maršrutas d. Pruseikąi, ku- 

A.L.D.L.D. 16-to Apskričio > rjg ap]an^§ visas kuopas, iš- 
konferencija įvyko lo d. ko- skirianĮ Windsor, Canada.

Prie ap-1 MnrŠrutas gerai pavyko. Fi- 
skncio priklauso 9 kuopos, bet jn^nsiši^į apskritis yra silpnas, 
konferencijoje dalyvavo tik 3. Konferencija buvo gyva, de- 
Viso buvo 12 delegatų. Kitos ]egaĮaĮ svarstė gyvai ir drau- 
kuopos del geografinės P^t“ S giškai darbininkų klasės rei- 
mės neįstengė delegatų pnsių- vaius 
Bti. Keturios kuopos prisiun- suotį nuosekliai8ti.
te raštiškus raportus, kurie 
buvo konferencijoje perskai
tyti.

Nors 1930 metais siautė di
delė bedarbė, bet iš raportų 
pasirodė, kad kuopos nariais 
nenupuolė. Susipratę darbi
ninkai bei darbininkės sten
giasi pasilaikyti organizacijo
je, nes tai vienintėlė apšvietos 
ir kultūros organizacija. A.L.

Klausimai buvo disku-

rezoliucijos.Priimta trys 
spaudos klausime, baltojo šo
vinizmo ir Komunistų Partijos 
klausimai^ ,

Atsilankė draugas nuo Ko
munistų Partijos ir trumpai 
apibėgo darbininkų klasės rei
kalus. Jam nurodžius būtiną 
reikalą paramos del komunis
tinio dienraščio, “Daily Work- 
erio,” parinkta aukų. Dele-

r

nėj, 160 Mercer St., Jersey City, N.
Balius prasidės 7:30 vai. vakare 

ir tęsis iki 1-mai valandai nakties. 8 
Vakaro programa susidės iš seka- Jį 

mųkavalkij: ( !) įvairūs lietuviški ir 8 
amerikoniški šokiai; (2) lenktynes i a 
valgyme lietuviškų bulvinių blynų; 18 
(3) laimėjimas dešimties doleriui 

• j auksinio; (4) auction sale atneštų 
pundelių, iš ko publika turės' apsčiai 
gardaus juoko.

Todėl kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai'ir atsinešt po punde
lį, nes kurie atsineš po,pundeli, tie! 
bus paliuosuoti nuo mokėjimo įžan-j 
gos. . ■

Taipgi dar primenam tiems na-j 
riams, kurie dar nėrai sugrąžinę pi-, 
nigų už išparduotus ‘ tikietus, kad \ 
kuogreičiausia sugrąžintų sekretoriui i 

Konferencija baigėsi labai arba atneštų į parengimo vakarą.
Komitetas.

(78-79)

L1ĘJUVEKAI-AMER1K0N1ŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Mėtai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. I 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš-Į 
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš-i 
skirstymas įvąirių rūšių motorų;' 
elektrinės sistemos, batarejos, mag-i 
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt- 
i’os gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušėme pilno mechaniško kurso

apie

gatai sumetė $4.50. .
Apskričio komitetas del 

1931 metų išrinktas iš 131 
kuopos narių. Sekamoji kon
ferencija nutarta laikyti De
troit, Mich.

gerame ūpe. Vietos drau-

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

Apysaka

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

/

t

. Atsižvelgiant į bedarbę, įbes
•" • 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. vakarė. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet. " » H : ’

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14 th St. ■' NEW YORK, <N. Y.
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Ketvirta&y. Baland. 2, 1931 L A IS V fi Puslapis Penktas

A.P.L.A. 23-čias SEIMAS
Turiu garbės paraginti visas 

A.P.L.A. kuopas ir narius sku
botai rengtis A^P.L.A. 23-čiam 
Seimui, kuris įvyks šių metų 
birželio mėnesį, McKees 
Rocks, Pa. Kurią dieną įvyks 
Seimas, pranešiu vėliau, nes 
dar galutinai nėra nutarta A. 
P.L.A. Centro P. Komiteto.

Jei kurie nariai pastebi ko
kius trūkumus mūsų organiza
cijoj ar tam panašiai, tai, 
draugai, apkalbėkite ir plačiai 
ijdiskusuokite minėtus klausi
mus kuopų susirinkimuose ir 
siųskite sumanymus A.P.L.A. 
Seimui. Galutinas visų daly- 

* kų sprendėjas yra A.P.L.A. 
Seimas. Visokie įnešimai A. 
P.L.A. Seimui turi būt prisiųs- 

' ti į Centrą ne vėliau 
dienų pirm Seimo.

\ Labai pageidaujama 
j ginama, kad kiekviena 
' dėtų didžiausias pastangas 
prisiųsti savo delegatus į at-

_ _______ jo A.P.L.A. kuopoms, toliaus
H O gyvuojančioms nuo Pittsbur- 
i ® w ;gho. Kaip lapeliuose, taip ir

— —-------- -- Ji ! laiškuose yra prirašyta nesą-
__________ _ ______________  monės. Tarpe kitų pareiški-

_ , . . » mų yra bandoma įkalbėti A.! n r i - •
Balsavimai A.P.L.A. Centro , p l.A. nariams, kad ne tik už If C1<1
Yra išsiuntinėta A.P.L.A.' J- Gasiūną, bet ir už. kandida-;

kuopoms mimeografuoti laiš- tę į sekr. Oną Adomaičiukę );jįur įajp 
kai, plačiai agituojanti už J. A.P.L.A. nariai nebalsuotų, nes 1 sumažėjo............ ....
Urmoną į Centro sekr. vietą. jįraugė O. Adomaičiukę būk. ninkų> kurie dar šiek tiek dir_ 
Diena pažymėta minėtuose lietuviškai rašyti nemoka. Nuo. 
laiškuose 28 d. vasario, 1931 savęs galiu pasakyti, kad O. j 
m. Po jais pasirašo “Pitts- Adomaičiukę yra gera mergai-' 
burgho A.P.L.A. Veikėjų Ko- te, ar geriau tįž ją moka lietu.-,

RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO JUOZAS KAVALIAUSKAS

BRISTOL, Conn. — Kaip 
i ir čia darbai visai 

sumažėjo. Vienok yra darbi-

Kaip tenka girdėti, ta pati 
kompanija žada pirkti dirbtu
vę net Kanadoj, nes ten 
šią pigesni darbininkai, 
.tas reiškia? Reiškia, kad 
dar daugiau darbininkų
paleista iš darbo, o Kanadoj 
bus samdomi pigesni darbinin-

bū- 
Ką 
čia 
bus

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

PHILADELPHIA, PA.

; ba . Yra darbininkų, kurie 
įjau metai laiko, kaip negali' 
gauti darbo. Jie vaikštinėja I kai.
visur, bet niekur darbo negau-Į Prieš tokį išnaudojimą darbi
ną. į ninkam paliko vienas kelias,

Tokių darbininkų ir gyveni-j tai dėtis į revoliucines organ-

A.P.L.A. Veikėjų Ko- tė, ar geriau lįž ją moka lietu-, 
mitetas Del Rinkimų Agitaci- viškai rašyti J. Urmonas,- tai

Į kitus tame laiške išmislus m0 išteklius jau veik visai išsi- Į izacijas
jos.” Keletas-..draugų prisiun- abejoju, 
tė tuos laiškus ir užklausė ma- ( 
ne, kas minėtą komitetą išrin-; nematau 
ko ir’ką jis atstovauja? išakyti.

i i i • 1Draugai, į minėtą klausimą tiems A.P.L.A. nariams. Turiu 
turiu viešai atsakyti, kad to- pasakyti, kad minėtuose laiš- 

komiteto” Pittsburgho A. kuose ir aš esu rekomenduoja- 
P.L.A. veikėjai visai nerinko ir mas i iždo globėjus, nors to-
kio

Tie lapeliai yra siun- kios rekomendacijos nepagei-

s ir neatlaidžiai vesti 
reikalo tuo kart at- sėmė. Kurie dar turėjo šiek kovą,, tuomet bus galima pa- 
Palieku spręsti^ pa- tiek centų sutaupę, tai tuom gerinti būvį.

U ir maitinasi, bet kuomet pas
kutinės jų sutaupos pasibaigs, 
tai ir tie darbininkai turės eiti 
maldauti pašelpos.

Bristolietis. I

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

Kito kelio nėra.
Beda.

jo nėra. ____ r___ ,______  ...
tinėjami slaptos ypatos ar>^auiu m nepriimu. Klastinga f---------
ypatų, tik prisidengiant Pitts-• rekomendacija neneša naudos:n i • u- • 
burgho A.P.L.A, veikėjų var-‘kaiP. Patiems kandidatams, iVISSl DlOgeja 
du, su tikslu suklaidinti A.P.'taiP ir A.P.L.A. draugijai. A. Į STEUBENVILLE, Ohio. — 
L.A. narius ir buržuazišku bū- ^’^-A- naria_r tokias rekomen- f)arjjai čia eina visai blogai, 
du pažvejoti balsus už minėtą 
kandidatą.

Lapelių leidėjas ar leidėjai, 
■padarydami vienokios rūšies 

einantį A.P.L.A. Seimą. Dele- j ]apenUs, paskleidė plačiai Pitt- 
-----C ------------------- --------------------- I-- ---- ---  X---- .

kuopa, kuri siunčia delegatus!
(dabar iš Centro nebus ap
mokama delegatų kelionės lė
šos, kaip pirmiau būdavo). 
Plačiau apie A.P.L.A; Seimą 
teks parašyti kitą kartą.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ” ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

20-ties

ir ra- 
kuopa

gatų visas lėšas padengia pati' sburgho afrielinkėj, bandyda
mi įbauginti^ A.P.D.A. narius, 
kad A.P.L.A. Centras bus nu
vežtas į Chicagą, jei tik bus; 
išrinktas sekretorium čikagie- j 
tis draugas J. Gasiūnas, ir kad! 
pittsburghiečiai n e s k a Idytų 
balsus, balsuotų tik už J. Ur
moną ir 1.1. Minėti “mechani
kai” padarė ir kitokios rūšies

dacijas turėtų pasiųsti [— 
ban ir balsuodami pasirinkti ( 
teisingus kandidatus į A.P.L. I 
A. Centro P. Komiteto vietą.,j 

i Tai tiek galiu atsakyti Į mi-1
n etą draugų klausimą. -I

STEUBENVILLE, Ohio.

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA-' atsišaukimus, pavidale laiškų, 
1I0JArT1rn’ ?<XoTHE! ka’P augščiau minėta, prisi-

į dengdami Pittsburgho A.P.L. 
Of Laisvė published daily except a. veikėjų vardu ir išsiuntinė- 

Sunday at 46 Ten Eyck St., Brook- j ?
iyn, N. Y., for April 1st, 1931. ■•=--------------------- ----- ■
State of New York _ _ _ _ __LU_ m __
County of Kings ss. ■ B J S El K Y

Before me, a Notary Public in and j B AW m m j
for the State and county aforesaid, j W N H a Fl Hi
personally appeared Frank Buck • ' * •«» <ū. v
who, having been duly sworn ac
cording Ųto law, deposes and says!

the Laisvė and that the following i Privertė Nusileisti U. S. 
belief, a' true statement of the o"! i Banko Viršininkus 
nership, management (and if a daily ■ 1 .

- paper, the circulation), etc., of the I _ .
aforesaid publication for the date! .Suvienytų Depozitorių 
shown in the above caption, required mitetas 
by the Act of August 24, 1912, em- 
bodied in section 411, Postal Laws 
2®d Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

r" 1. That the names and addresses
* of the publishers, editor, managing 

editor, and business manager are:
St, Brooklyn, N. Y.

Eyck St., Brooklyn, N. Y.

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Business Manager, Frank Buck,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
2. ‘

by a corporation, its name arjd ad- į 
dress must be stated and also imme- i

ownin,s.or pint'sargybos ir žiūrėti, kad 
holding one per cent or more of to- v .... . . ’ v .
tai amount of stock. If not owned j amonių padėti pinigai nežūtų, 
by a corpbration, the names and ad- šaukia visa eilę masinių mi- 
dresses of the individual owners L...
must be given. If owned by a firm, Itm^ ^viecia \1SUS Clopozi- 
company or other unincorporated i torius dalyvauti, kad isdirbt

Ko-
Banko of United

ftiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
jiraktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

nauaim w (la*
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

gur- Ypatingai anglių kasyklose pa
dėtis visai nepakenčiama. Dar
bininkai neorganizuoti^ o jei 
kas nors užsimena apie orga
nizavimą unijos, tai tuoj bo
sai paleidžia iš darbo.

Vienok darbininkai nenusi
mena ir rengiasi organizuotis: 
į karingas unijas. Darbiniu-! 

I kai jau i*nato, kad kitokiu bū-1 
1* *1 J • i • !

J. Miliauskas.
A.P.L.A. Centro Sekretorius

626 Woodward Ave.
McKees Rocks, Pa

S.—Kiekviena A.P.L.A. i du negalima nieko gauti, tai
• ■ ;_____ privalo (rengiasi kovon prieš kapitalis-

dalyvauti ir pasekmes baisa- tinę valdžią ir anglies baro- 
vimo (balotus ir kartu abel- nus- 
nos sutraukos blanką) prisius-1 Suprantama, kad kitokias iš-į 
ti į Centrą ne vėliau 5 d. gegu- j ejties nėra, kaip tik reikia sto-1 
žės, 1931 m. Vėliaus prisiųsti [ti į karingas darbininkų uni-. 
balsavimai nebus priskaityti. i.ias- Jose reikia dalyvauti ir.

J. M. I kovoti prieš netikusias darbo I 
_______ ,  I sąlygas. Be to, reikia lietu-! 

įviam darbininkam stoti į mū-! 
b?______________ H__________ iSl* darbininkiškas organizaci-j
Yl ! ! V I I M cijas, 

£ A £1 vU/ LJ kitas.

DR. H. MENDLOWITZ
22^0 A venue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

P.
kuopa balsavimuose

Mikas Kukutis.
i jiedu sykį pasirodė ChicagosW . L. .v. n*i-’
Opera kompanijos programoj,! DC(larblĮ| okdiClUS DldčJH

ir

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA’
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tąi
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES
CIGARAI

I3III SIU lllull

AR ŽINAI?
kad

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

Savininkai
Mūsų išdirbystė savo ci

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

222 MANHATTAN AVĖ.
Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
modernižkiausius šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaiCHwns 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

New Yorke. Bet dar perjauni, 
kad galėtų visada dalyvauti ir 
užsidirbti pragyvenimą, be to, 
reikia mokintis, 6 mokslas 

Taip šie du 
bedarbės prispausti darbinin-

States savo neatlaidžiu veiki- daug kainuoja.
mu privertė viršminėto banko
naujus i
prieš mažuosius depozitorius.į

direktoriuj? nusileisti kai suko savo galvas per va-
landas laiko, bet nėra išeities 

----- , — ........... ..... Nors jie labai spyrėsi ir neno-;Pats Nadien nedrąsiai, bet įti- 
Publisher Laisvė, Ine., 46 Ten Eyck rėj0 turėti jokių pasitarimu su j kinančiai vis kalbėjo savo gy-

Editor, William Rhodes, 46 Ten mažaisiais depozitonaiS,
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 1__ __________________ __ _ 1„_ _

Managing Editor William Rhodes, versti tartis ir prižadėjo atmo-! drauda (insurance) galės ap- 
keti pilnai visiems, kurie ture- f sumokėti skolas, ir dar liks bis-

.. u, Al. A. JV VI Cl 14 & 1 C* Ll, llCVip pv

That the owner is: (If owned . ]erįu pasidėję į ta banka, 
rnmnrntinn ifc -nnmn nnzl I *.

• • • • .’.t . betlvenimo draugei, kad jis nusi-
nuolatinio spaudimo buvo pri-! žudysiąs, o ji gavusi jo ap-

jo ne daugiau, kaip po 250 do-!ki užlaikymui ir mokinimui 
I vaikučių. Bet ji griežtai prie- 

uv suuivu anų <u8O mime-. Suvienytų Depozitorių. Ko-!žinosi ir nenorėjo nei kalbėti 
diately thereunder, the names and (mitetas yra pasibrėžęs stovėti apie tai.

Po ilgo galvos sukimo suta
rė jieškoti labdaringo žmo- 

jgaus, kuris paimtų jų vaiku- 
Tjčius auginti ir teikti jiems 

__- - .. _ . x .. . . .1;, mokslą. Jie sutiks atiduoti concern, its name and address, as planus tolimesniam veikimui ir Lknjt‘ n nni non
well as those of each individual nr:vpr<1ti nnnilQ i auudu savo vaikučius ant pen
member, must be given.) Laisve, < C Stl P?nUS■ ayaU0tl Ciai Di-• k» ar ge§įu metu SU išlyga,

JU !i P!nigus.; kad tie vaikučiai būtų mokina- 
President, Roy Mizara, 38 Stagg ot.,: taipgi varo kampanija uz

, Joseph Kairys, 68 Maujer St.,! Rraukimą j. si komitetą visų 
Brooklyn, N. Y. ; .......................... ..... .

3. That the known bondholders Į storiu.
ig. or holding 1 per cent'_________________
•r total amount of bonds, I 

mortgages, or other securities are: j ju -• v •* i .• i « 
(If there are none, so state.) None. PIOftJJO NUSiZlluVU; K&Ii

4. That the two paragraphs next I»» »« - x • n i
above, giving the names of the ow- [ Seiiflyiia BUO Daifo
ners, stockholders, and security hoi- ° J z
ders, if any, contain not only the i ----------- .
list of stockholders and security hoi- ' 
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
<hom such trustee is acting, is gL : ŲUVO uždaryta) kambaryje, su', 
vėn; also that the said two para- » >-• j iu-i- ik;
graphs contain statements embracing! savo drauge pradėjo kalbėtis,!, 
affiant’s full knowledge and belief! kaip toliau reikės gyventi.-

. &/,ww’Ihta,!cev».ainid condli|Namo savininkas jau pranešęs, i tions under which stockholders and;. . . , . J . - !
security holders who do not appear kad jei 
upon the books of the company as 
trustees, hold‘stock and securities in 
a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that, any

r rX PhaS80nknv "Tnteteai dlree?^ ' . "'pi^io komp^«"tai^!r?1.kalus ,ir P‘ ieŠ kapitalistinę
’ ^ctVnLhTsai", bonds, or! gi neduoda daugiau pieno ir pnezast.s vi-

than as so stated spiria išmokėti užvilktas bilas. 1sų toRlų neIannllL —. •__  .__X__ __  I »
average number of 
issue of this publi- 
distributed, through

* Brooklyn, N. Y.; Secretary-Treasur- .
er, <’ .* ” ‘ *_
Brooklyn, N» Y.’ ’ 'i Bank of United States depo-

3. That the known bondholders j ~Uoriu
mortgagees, and other security hoi-I *J
ders owning, or holding 1 per cent'_________________
or more of total amount of bonds, i

mi muzikos ir tuojau leidžia
mi uždarbiauti; kiek jie už- 

| dirbs, jų augintojas galės pa
silaikyti sali.

i Tai šitaip turtuose pasken- 
i dusioje Amerikoje darbininkai 
riša savo gyvenimo ir vaikų 
auklėjimo klausimą. Tačiaus, 
ir tas daugiau nieko nereiškia,, 
kaip tik beviltingą tuolaikinį 
nusiraminimą. Veikiausiai ir 
Nadien trumpu laiku pasijus 
apsivylęs, tad vėl ims svajoti 
apie pirmutinį savo sumany- 

imą. . .
I Klasiniai susipratę darbinin- 
i kai taip neriša gyvenimo klau- 
Įsimą. Jie šaukia darbininkus 
’ į kova prieš bada; šaukia or- 

i tuojau° Jneužs?mokfe!Sanit"otis, 75. reika!aut!( Pąšal- 
rondos, bus išmestas j gatvę,1 P08. !s valdtz'?? »’ kapitalistų; 
o renda iau keli mėnesiai, sauk'\.remt Komunistų Parti- 
kaip nemokėta. Krautuvėse ■s‘otl 1 ,’r J?.s vadovybėje
valgiu jau niekur neduoda be I ko.Yot.1 u.z kasdieninius savo 

Pieno kompanija taip-'relkalus ,lr Į’nes kapitalistinę

George Nadien, gyvenantis 
403 Avė. C, Brooklyne, neturė
damas darbo, nei pinigų, ne
žinojo, ko imtis ir kaip toliau 
gyventi. Vieną vakarą prie' 
žibančios žvakės (elektra jau! 1 V < \ 1 Ii.___ •

NEW BRITAIN, CONN.— Į 
Šiomis dienomis P and F. Cor- ; 
bin Ko. vėlei daug darbininkų 
paleido iš darbo. Tuomi be-' 
darbių eilės dar labiau padidė-' 
jo. šį sykį ir ofiso darbiniu-! 
kų atleista apie trečdalis. Vi-! 

! sų skyrių darbininkų, sakoma,j 
į paleido apie 300. Kiek laikoj 
! atgal kituose tos kompanijos 
skyriuose buvo po dalelę dar
bininkų paleista, bet tuo lai-i 
ku paleidimas nesudavė tokio! 
sujudinančio^ reiškinio, kai šis- 

!įvykis. Dabar likusieji labiau! 
! bus spaudžiami. Kurie ture-! 
i jo kiek geresnius darbus arba! 
kurie, kol kas vis dirbo nuo! 
dienų, tai dabar įsakyta veik 
visiem dirbti nuo šmotų ir j 
taip sutaisyta, kad reikės kur 
kas daugiau darbo padaryti 
ir už mažesnę mokestį.

• Tai vis godumas turčių. pa-! 
sidaryti sau daugiau pelno.: 
O dar žinoma štai kas: Tokį 
skaičių darbininkų "paleidus iš 
darbo, likusiem liepiama sku
biau dirbti, tai nėra abejonės,1 
kad nesusipratę darbininkai,. 
apimti baimės, paskubą vyk
dys be pasipriešinimo. ;

Tačiaus ši pasibaisėtina be
darbė, o ypatingai šiame mies-'j 
tukyj, tas išmetimas bedarbių’ 
į gatvę, į bedarbių eiles, ir 
vertimas likusius prie darbų 
skubiau ir sunkiau dirbti, pri
vers kiek nors prie susiprati
mo. Dabar pats gyvenimas 
duoda geriausias lekcijas vi
siems darbininkams, kas ge- 
resniuose laikuose nebuvo ga
lima įrodyti nė geriausia ag- 
tacija. Bedarbė ir sunki prie
spauda pamokins.

LIETUVIS GRABORIUS

361

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER
Ifibaltainuoja ir laidoja numiruaiu-J ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo’ 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mano 
gulite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vielose ir už žemą kainą.......

1023 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

NESIKANKINKIT
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šalti 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus j trumpa laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 

Viskas pagerės: jū- 
skaus- 
būsite 
nauja

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Ąvenue *

Kampas Maajor S.. Brooklyn. N. Y.

IIIOIII IIDIIIDIIIEIIUJII HIICIII0IIICIIICIIIDII!

Kas yra didžiausias žmogaus priežas 7—-šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius »

Urbo Lax Tabs -
tai kanuolė prieS kitą amči-
žmogaus priešą—vidurių už-

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

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am- ;
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

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

6102 Grąnd Avenue 
(Kampan Clermont Avenue) 

MASPETH, L. I., N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANKA. URBAN PHARMACY
161 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

A3, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
Vnan prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. •

Vardas—
Ko._____
MienutB—

—Street or Avenue
—, State------ - -----

DETROITO LIETINIU DARBININKU APTIEKOS

other securities 
by him.

# 5. That the 
copies of each 
iwtion sold or 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre-

Norintieji ge

riausio patnr-

Giminės ir kaimynai patys var-- ---------------
giai verčiasi, ir kiek buvo ga-;.— n u n r •• 
Įima pas juos pasiskolinti, jau MacDonaldo Policija 
tas atlikta. _ Reikia, atženg- ! Ą JnduSUS

ir už

coding the date shown above is" 11,- tas paskutinis žingsnis, ir to-, 
093, (This information is required Jjau jau ngra kur eiti. Jei bū-!
from daily publications only.) 

FRANK BUCK, 
Business Manager.*

Sworn to and subscribed before 
me this 28th day of March, 1931.

(Seal) 
JOSEPH LeVANDA,

«. i Notary Public.
(My commission expires March 80, 

1MD32,>

tų vieni du, tai dar šiaip taip 
gal iškęstų • badą, bet tie du 
vaikučiai, vienas 4, kitas 3 me
tų. Abudu gabūs ir linkę prie 
muzikos. Vyresnysis jau ge-

MADRAS, Indija.— 
31 d. čionai įvyko indusų 
demonstracija. ^Policija už
puolė demonstrantus ir ke-

Kovo

rokai griežia smuikų, o jaunes- nužudė, O dauge-
nysis dainuoja. Pereitą žiemą lį sužeidė.Ij sužeidė.

narinio

1 i e m ą
nuliūdimo va- 

landoj, šauki' 

tis pas: __ -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BrpadĮkvąy 

SOUTH BOSTON, MASS.
Rezidencija: 13 Wėst* 3rd Street 

Tel.; So. Boston OSOt^W

kainą,

dieną.
i sų galva palengvės, 

m.as pranyks ir jūs
i atgal prie darbo su 

energija.
Išpildykite kuponą 

dien be atidėliojimo.
Įdėkite 35c pinigais ar 

stampomis, ir 25 tabletei bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerj.

Sian

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas _________________
Adresas ________________
Miestas -------------------------

idiiibubiII0IIIQIIIQIIIQIIIDIII0IIIQO

čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. ĘISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

IIUIIIIIHUO
VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ __

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLOS
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą.

į •_ e
i, TUardvnias, sutaisyrtiaa, sustatymai, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 

ir pląną automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir ■anglų tlqUboae.
į Mokytojais yra J.ymūs ekspertai—L. T1CHNIAV1CIUS, B. J, VAITKUNAS ir kiti.
, Leidimą (License) ir Diploptty gvarantuojame už malą užmokestį. Mes padedant 

kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirafiymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo fi ryto 
iki 0-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki .2 vai. no pietų.’

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

L Telephone, Algonquin 4-4049
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VIETINES ŽINIOS
Bedarbių Šeimynos Nustoja 
Pirmiausia Valgyt Mėsų, 
Sviestų, Pieną ir Vaisius

Liet. Komunistų Fakcijos 
Prakalbose Kalbės “Daily 
Workerio” Redaktorius

Family Welfare Association 
nesenai tyrinėjo bedarbių pa
dėtį tūluose miestuose. Ji savo 
raporte pažymi, kad nuo be
darbių šeimynų stalų pirmiau
siai pranyksta mėsa, sviestas, 
pienas ir vaisiai. Kasdieniniu 
jų valgiu pasilieka duona, bul
vės, kava ir prasta sriuba. Di
desnė dalis bedarbių yra pri
versta išsižadėti įmokėtų ap- 
d raudų (insurance). Visos 
šeimynos atrastos prasiskoli
nusiomis namų savininkams už 
rend as ir krautuvninkams už 
maistą. Apie 50 nuošimčių 
tyrinėtų šeimynų gyvena iš pa
šalpos, gaunamos nuo sušelpi-; 
mo draugijų, bažnyčių ir kito
kių įstaigų. Ypatingai, daug 
bedarbių gyvena iš giminių ir 
kaimynų pašalpos. Didelė di
džiuma rendavoja prasčiausius 
ir pigiausius kambarius. Taip
gi didelė didžiuma gyvenančių 
■š pašalpos ir prasiskolinusių 
bedarbių yra čia gimę ir augęii 
darbininkai.'

i bet dabar jau, rodos, tas dar
bas norima pamiršti. Tai blo
gas reiškinys. Kiekvienas ir 
kiekviena turime rūpintis ga
vime naujų narių. Brooklyne 
dar yra daug lietuvių darbi
ninkų, kuriuos galima įtraukti 
į mūsų naują organizaciją.

i Visi būkite susirinkime 8-tą 
ival. vakare, “Laisvės” svetai- 
Inėj. Visi atsiveskite po naują

Lietuvių Komunistų Frakci-inarį 
ja rengia svarbias prakalbas! 
penktadienį, balandžio 10 d., 
Miller’s Grand Assembly, 
Brooklyne. Amerikos revoliu
cinių darbininkų veikimas kas

dieną didėja ir kairėja. Jis 
apima milionus badaujančių 
darbininkų ir veda juos į kpvą 
už duoną ir druską. Kaip tą 
kovą pasekmingiau vesti? Ko
kią taktiką užimti? Kaip bu
davoti Komunistų Partiją? 
Koki santikiai turi būti kitų 
organizacijų - su 
Partija ir t. t.? Tai bus į i 
šiuos klausimus atsakyta.

Nuo Amerikos Komunistų 
Partijos kalbės lietuviams ge
rai žinomas d. Hathaway. 
Taipgi bus du lietuviai kalbė
tojai.

Visi Brooklyno ir apielinkių 
lietuviai darbininkai, ateikite 
i) šias prakalbas.

V. Bovinas, Kp. Pirm.
-------------------------- — j

Linksmas Vakarėlis

—......    ' ---- Į Amerikos lietuvių istoriniai doku-

I PAJIEŠKOJIMAI I mentat Sekretorius A. Deikus.
Į(78-89)

PAJIEŠKAU Tereses šurmaičiūtės, 
nuo Vilkaviškio, atvažiavo iš Lie

tuvos 1913 m. pas seserį į Chicagą. 
Turiu svarbų reikalą, tat prašau jos 
pačios atsišaukti arba kas žinote 
apie ją, praneškite. I’ajieško ypata, 
pas kurią gyvenote ant Vokiečių gat
vės, pas amerikoną.—Antanas Kula- 
sevičius, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. ‘ (78-80)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakandai, 

už labai žemą kainą. Noriu greit
parduoti. Kreipkitės po No. 61 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(77-79)

T-T

-SUSIRINKIMAI

Visi iš Brooklyno ir 
Apielinkės j Iškilmes 
A. L Piliečių Kliubo

5 dBalandžio (Apriliaus) 
3-čią vai. po pietų, ant kampo 
Stagg St. ir Union Avė., 
Brooklyne, bus istorinė Brook
lyno lietuvių iškilmė, tai Padė
jimas Kampinio Akmens Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
Namui.

Jau kelios Brooklyno drau
gijos, kaip tai: Kriaučių 54 
Skyrius, šv. Jurgio Draugija, 
Martino Liuterio Draugija, sa
vo susirinkimuose vienbalsiai 
nusitarė tose iškilmėse daly
vauti. Aišku, kad vėliau ap
sitarusios ir kitos draugijos ir 
kuopos prisidės, prie tų istori
nių ceremonijų, kurios bus se
kantį nedėldienį.

Kaip organizacijos, taip ir 
pavieniai Brooklyno lietuviai: 
yra kviečiami dalyvauti, 
tik pirmutinis toks įvykis, kad 
Brooklyne statomas toks visuo
meninis namas. Nors daug 
buvo rengtasi prie ųsitaisymo 
didelių namų, kur tilptų tūks
tančiai į'juos, bet nedavė tei
giamų rezultatų. Bet A, L. T. 
Kliubas savo iniciatyva sutrau
kė jėgingas organizacijas, 
kaip tai, Kriaučių Neprigul- 
mingą Kliubą ir šv. Jurgio 
Draugiją, ir jau statosi nuosa
vą, nors ne taip didžiausią na
mą. A.L.P. Kliubas pralaužė 
tuos ledus, kad galima kaip 
ką dasiekti, susiėjus į krūvą ir 
Brooklyne.

Kuriem tik apeina tos istori-1 
nes iškilmės, tai ateikite, nes' 
bus nuo įvairių organizacijų ir 
įstaigų kalbėtojų.

Tad nesivėluokite!
Kuriem neparanku 

tiesiai ant kampo Stagg ir 
Union Avė., tai tie galite at
eiti po num. 220 Leonard St. 
į seną A. L. P. Kliubo buvei
nę, iš kur demonstratyviai nu
eisime į viršminėtą vietą. 
Kviečia Apeigų Rengimo

Komitetas.

Svarbios Prakalbos 
South Brooklyne

Telephone, Stagg 2-&910

LORIMER RESTAURANT
V

Lietuviy Valgykla 1
VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku žinoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Kliubo Kvartalinis 
Susirinkimas

Sekantį penktadienį, 3 d. balandžio, 
Kliubo kambariuose, 220 Leonard 
St., Brooklyn, N. Y., L. A. P. Kliu
bo įvyks kvartalinis susirinkimas. 
Pradžia 8-tą vai. vakare;.—Prašome 
visus narius dalyvauti, nes šiame su
sirinkime turėsime apkalbėti, kaip 
surengti iškilmę padėjimo akmens 
budavojamame name, į kurį bus įdėti

Tą vakarėlį rengia Jaunųjų 
Darbininkų Orkestrą, balan
džio (įipriliaus) 5 d., “Lais
vės” salėje; pradžia 5-tą vai. 
po pietų. Įžanga 35 centai.

Kaip jau pirmiaus buvo mi
nėta, šis vakarėlis turės nepa
prasta programa. Dainuos 

. ‘ ...... , Kąv
kaitė ir A. Jeskevičiūte; ir drg. I 
Nalivąika sudainuos iš operos | 
“Daktaras Garsus,” apie piles! 
ir daugiau dainelių. \ Taipgi! 
dainuos drg. Velička! ir Aido| 
Choro Merginų Sekstetas. Nuo 
savęs mes nieko nepridėsime 
apie juos, nes visa Brooklyno 
apielinkė žino tuos įmylimus 
dainininkus. Visiems jiems 
pianu akompanuos d. B. šali- 
naitė, kuri dirigavo penkiems 
chorams Lenino mirties pami
nėjime saūsip 22 d. šiemet.

Užtai nepraleiskite šios pro
gos, ir visi, kas gyvas, ateikite 
i tą linksmą vakarėlį, nes retai 
tokia proga pasitaiko—už taip 
mažą įžangą išgirsti tokių gra
žių dainelių ir muzikos. Juk, 
suprantama, kad grieš ir Jau- 

Įnųjų Darbininkų Orkestrą, va
dovaujama A. Sinkevičiuko. 
Prie to, mums j ausį pasakyta, 
kad Jonas Mikalauskutis ir ki
tas, jo draugas, taipgi žada tą 
vakarą pasirodyti, ką galį mu
zikoje.

Neklysime, todėl, pasakę, 
kad tai dar pirmas vakarėlis 
su tokia turininga programa, 
kurią išgirsite, kuomet atsilan- . 
kyšite.

O vakarienės tai galite tą i 
vakarą niekas namie nevalgy- 
ti, nes Mikalauskienė ir Sin
kevičienė ir dvi kitos draugės 
žada paruošti puikių vakarie
nei valgių atėjusiems į tą pa
rengimą.

Visus atsilankyti nuoširdžiai 
kviečia

Rengimo Komisija.
(78-79)

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

UdUlUUO I__________

Komunistų ; drg. česnavičiūtė^ Kąvaliaus-j —

Virš 500 Delegatų Buvo 
1-sios Gegužės Prirengimo 
Konferencijoje

_________ /

Pereitą pirmadienį, New 
Yorke, įvyko Suvienyto Fron
to Pirmosios Gegužės konfe
rencija. Delegatų dalyvavo 
virš penkių šimtų. Pažymėti- 

tas, kad 471 delegatas bu-

ir kitokių organizacijų, o 
60 nuo Komunistų Partijos

na 
vo nuo įvairių darbininkų uni
ją 
tik 
ir jos atskirų, vienetų.

Draugas Amter, raportuoda
mas apie prisirengimą prie 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijų, pranešė, kad “socialistai” 
ir fašistiniai vadai Užsieninių 
Karų Veteranų organizacijos 
susitarė išmušti revoliucinius 
darbininkus iš Union Squaro, 
reikalaudami policijos ir mies
to viršininkų, kad jiems išduo
tų leidimus laikyti ten fašisti
nėj dvasioje demonstracijas 
Pirmą Dieną Gegužės. Daugy- 

i be delegatų tuojau ėmė balsą 
i ir kiekvienas savo kalboje pa- 

’ “ i” ir Užsie
ninių Karų Veteranų organiza-! 
cijos vadų daromus skymus 
pakenkimui revoliucinių dar
bininkų demonstracijai, ir sa
kė, kad visos New Yorko dar- New Yorko Politikieriai
Kt‘, KėlU VISUS 1NCW X UIK.U Uiti- • T»1 1 • XI*
bininkų organizacijos, visi dar- Vilkina Bedarbių Sespimą
bininkai turi vesti atkaklią ko
vą už teisę darbininkams lai
kyti savo demonstraciją Union 
Square.

Visi delegatai pasižadėjo 
darbuotis, kad sekanti konfe
rencija, kuri įvyks balandžio 
20 dieną, būtų dar pasekmin- 
gesnė dvasiniai ir atstovi) skai- nįu 
čiumi.

Nutarta vesti kovą už teisę
| darbininkams demon struoti į New Yorko Miesto Apskaitlia- 

;s gatvėmis laike kiekvienos ren-|vimų Taryba paskyrė dešimtį

Per tūlą laiką, New Yorke 
apie 24,000 bedarbių gauda
vo padirbti po dvi ar tris die
nas į savaitę prie apvalymo 
parkų ir kitokių viešų darbų. 
Algas jiems mokėjo Prosser 
Komitetas iš Prosserio aštuo- 

milionų dolerių bedar
biams šelpti fondo. '

Baigiant to fondo pinigus,

bile milionų dolerių, kad tęsti tągiamos demonstracijos, bile’ milionų dolerių, kad tęsti tą 
kurioje miesto dalyj,—ypatin-1 bedarbių šelpimo darbą. Pro-

nueiti

rengiaL.D.S. 50-ta kuopa 
prakalbas, ketvirtadienį, 2 ba
landžio (April), Rusų Kliubo 
svetainėj, 336—15th St. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Kal
bės d. D. šolomskas apie da
bartinės bedarbės pasaulinę 
padėtį, apie mūsų klasines or
ganizacijas, spaudą ir t. t.

Taipgi bus aiškinama, kodėl 
darbininkams reikalingos pa- 

’ šalpinės organizacijos, kapita
listinėje tvarkoje, ir kodėl 
mes, lietuviai darbininkai, tu
rime budavoti Lietuvių Darb. 
Susivienijimą.

Atsilankykite kuoskaltlin- 
ri ausiai, nes d. šolomskas dar 
pirmą kartą kalbės mūsų ko- 

' Jonijoje

gai dabar kovoti už teisę lai
kyti Pirmosios Gegužės de
monstraciją Union Square.

sserio Fondo pinigai jau pasi
baigė, ir tie 24,000 bedarbių 
senai vėl nedirba, bet Apskait- 

Kiekviena darbininkiška orga- į liavimų Taryba vis nesiskubi
na duoti jiems darbą, ir teisi
nasi negalinti nieko daryti su 
tais pinigais, kol valstijos sei
mas užtvirtins ir kol^guberna- 
torius pasirašys.

Tuo, pačiu sykiu patirta, 
kad kalbama Taryba jau daug 
tų pinigų išeikvojo del polici
jos, daug jų žuvo grafte ir net 
surengimui pasitikimo puotų 
visokiems kraugeriams, atva
žiuojantiems iš užsienių.

Be to, ta Taryba sako, kad 
tie pinigai nebus naudojami 

[tiesioginiam davimui darbo be- 
■ darbiamš, bet didelė dalis jų 
j bus praleista Supirkimui Ana- 
’teriolo statymui budinkų.

nizacija tuojau turi rinkti de
legacijas, kurios eitų prie mie
sto ir policijos viršininkų ir 
reikalautų, kad būtų išduotas 
leidimas laikyti revoliucinių 
darbininkų demonstraciją 
Union Square Pirmą Gegužės.

Katros organizacijos neturė
jo savo atstovų pereitoj kon
ferencijoj, jos turi pasirūpinti 
išrinkti atstovus į būsiančią 
konferenciją, 20 d. balandžio.

---------------------

Liet. Darb. Susivienijimo 
1-mos Kuopos Susirinkime 
Dalyvauki! Visi Nariai

2Ketvirtadienį, balandžio 
d. įvyksta L.D.S. 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Drau
gai ir draugės, visi dalyvauki
te šiame susirinkime. Mes vi
si turime rūpintis savos orga
nizacijos reikalais. Jei visi 
dirbsime ir veiksime gerai, tai 
organizacija augs ir bujos.

Negalime pamiršti ir naujų 
narių gavimą. Mes gerai pa
dirbėjome pradžioje šių metų,

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

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

Mickus, 278 Second St. 
Figens, 221 Second St.

8.
B.

V. Donaven, 182 First St.
Ik oaa Šlageri.

NAUJA LIETUVIŠKA

i RESTAURACIJA
I

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiėnė.

Savininkes

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

be

IWW,IAI

VARPO DOVANA
Varpo keptuve duos dideli ir skaniai iš

keptą pyragą dovanų balandžio 4 d., suba- 
toj, del bedarbes ar del kitokių priežasčių 
nu bedu ie juslėms žmonėms. Duos ir duonos 
kokios tik patys pasirinksite.

Prašome visus nedateklių kenčiančius 
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- 
člau nurodytai dienai, kurie norėsite mūsų 
dovanos.

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

VARPAS BAKERIES ’
36-40 Stagg,x 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 išvežtoj imas mums 
perdaug kaštuotų.

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška . PIRTIS Turkiška
Flashing Russian and Turkish Baths, Inc

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį 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 išsįpėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vdl. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu. .
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, 
. Telefonas! Pulaski S-1090

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera’ proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 44th St. 

New York, N. Y.
: 71-£

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

.LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brod&lyn, N. Y.

X~Spindulvu Diagnoza, 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.‘ 

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

^JTeL, Dickens 2-1182

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Oratorius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numiruaiuh 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijcms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali viduriu malimą. Nereikia virint, o tik 

Qi sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.................................................... 60s, per paštą

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Bavir.inka*

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

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

229

likirpkit iį akelbim* Ir prlfiitsklt karta *u ulaasymu.

TEL.. STAGG 2-0783

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

MOT. LAUKUS, Fotografas
21.4 Brooklyn

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand

BROOKLYN,

Mes taip pat tunme žolių ir gerą sandėlj gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

,N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveltenu; Išlipt ant .Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montroo* 4ve. fltntins; visais 

Broadwal karais—Išlipt ant Klushina Ana

C5e




