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Darbininkai Vitų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Vokietijoj klasių kova tiek

KRISLAI
Socialfašistai Yra Pirmo

ji Ranka Fašizmo.
Pataria Jūreiviams Bū

davot Kelius Chinijoj.
Ko Jis Ten Važiavo?
Ar Mažėja Bedarbė?

Rašo Dimas Benamis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers! Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

paaštrėjo, kad vis’ didėjanti 
darbininkų su kapitalizmo re
akcinėmis ir valdžios spėkomis 
susikirtimai tampa kasdieni
niais nuotikiais. Tuose susi
kirtimuose su ginkluotomis ka
pitalizmo spėkomis kasdien vis 

i didesnis skaičius 
pradėjo dalyvaut.
gi,

darbininkų 
Buržuazija 

pabūgus tų paaštrėjusių 
kruvinų, ir kaip kur net masi
nių klasinių susikirtimų, ku
riuose darbininkams vadovauja 
Komunistų Partija, o buržuazi
jai fašistai, griebiasi kraštuti
nių priemonių.

Komunistams, darbininkų kla
sės atstovams į Reichstagą, ne
liečiamybės teisių atėmimas, o 
dabar išleidimas įstatymo drau
džiančio darbininkų susirinki
mus, žodžio ir revoliucinės 
spaudos laisvę, neišgelbės Vo
kietijos kapitalizmo nuo prole
tarinės revoliucijos. Tokio prieš 
darbininkus įstatymo gynėjais 
ir rėmėjais pasisakė visi social
fašistai Reichstago nariai, kuo
met tokiam bjauriam darbinin
kų teisių varžymui priešinosi 
net kai kurie buržuaziniai at
stovai.

Generolas Majoras Smedley 
D. Butler pataria Jungtinėms 
Valstijoms siųst į Chiniją jū
reivius kelių būdavot. Jeigu 
Chinijoj būtų ištaisyti keliai, 
tai ten atsidarytų rinkos Ame
rikos automobiliams, sako But
ler. Toliau jisai sako, kad su
jungtomis spėkomis Chinijos 
darbininkų ir jūreivių supratly- 
vumo pasekmingai tas būtų at
siekta.

Tas generolas, * matyt, labai 
< “gerų”, norų. Jo patarimai gal 

būtų ir labai naudingi Ameri- 
< kos imperializmui, bet Chinijos 

darbininkams, mano supratimu, 
apart skriaudos ir dvigubos 
priespaudos (iš pusės Chinijos 
buržuazijos ir Amerikos impe
rializmo) nieko daugiau neduo
tų.

40,000 DARBININKU ALGOS NUKAPOTOS
Badaujantis Bedarbis ' 
Apšaudė Turčius Sinagogoj

BUDAPEST, Vengrija.— 
Bal. 3 d. per užpakalines 
duris įėjo turtingų žydų si-

RAŠYKITE DIENRAŠČIUI “LAISVEI” 
MAIN1ERIU VEDAMAS KOVAS

; Kiek Amerikoj Lėšuoja 
Žulikystės ir Apgavystės ALGŲ KAPOJIMAS IR BEDARBĖ, TAI 

DARBININKU KLASES ŪKIMAS 
ŠIANDIEN JUNG. VALSTIJOSE

ALBAN N. Y.— Kri- 
minalizmcf Komisija paskel

 

bė, kad visokios žulikystės 
ir gemblerystės Amerikoje 
lėšuoja kasmet apie $12,- 
000,000,000 (12 bilionų dol.) 

streiką ir kiekvieną kovą. Tai pasekmė kapitalistinės Doak yra priverstas pripa- bančiųjų kovai prieš bosus.

. O tai vis darbi- žinti, kad algų kapojimas ir Šitas valdžios pripažini-
Su ninku klasės išsunktas pra- bedarbė eina ranka rankon, mas svarbus dar ir tuomi,

Gavome porą laiškų iš | elgtis. Dienraštis “Laisvė
nagogon badaujantis bedar- mainų apielinEės, kuriuose Yra darbininkų kovos oiga- 
bis Zatlkokal, žydiškos kil- draugai nusiskundžia, kad n.as- huoteisingiau-
mės, ir pradėjo šaudyti į nepakankamai 
ponus. Pribuvo policija ir duodama žinių apie einan- 
darbininką suėmė. Jis sa
kąs, kad buvęs pasiryžęs 
pats nusižudyti, nes vistiek 
badu prisieis numirti, bet 
pirma norėjęs atkeršyti 
turčiams.

“Laisvėje” šia nušviesti kiekvieną
WASHINGTON.— Darbo . darbininkų išeitis, tai vie- 

Departmento sekretorius < nybė tarpe bedarbių ir dir- 
. • i j v • • i • • v i

Ji nori kvėpuoti klasių ko- sistemos. O tai vis darbi- žinti, kad algų kapojimas irtį Wilkes-Barre streiką. Be vos (lvagia- visuomet; r 
ypatingu susidomėjimu mes kaitas, 
sekame mainierių kovas. I

Nukirs Algas del 13,000 
Akrono Gumos 

Darbininkų
“TheAKRON, Ohio.—

Akron Times” praneša, kad 
Goodyear Rubber kompani
ja paskelbė savo darbinin
kams algų nukapojimą nuo 
5 iki 20 nuoš. Daugiausia 
būsią paliesti pusiau lavin
ti ir nelavinti darbininkai.

to, girdi, vienoj kitoj žinioj 
įsiskverbę neaiškumų. Gir
di, aiškiai nepasakoma, kas 
dedasi viduje Generalio 
Skundų Komiteto, kas už 
ką jame kovoja, kokie žmo
nės tenai vadovauja ir tt.

Tas gal ir tiesa. Bet ko
dėl šitie draugai nerašo 
apie streiko eigą ir visą tą 
kovą su anglies baronais ir 
senosios unijos reakcionie
riais?

Taip, draugai, negalima

K Soviets Užsakymai
— — . . _ . w w ▼ « • atas kovas. Kuomet jūs to 

nedarote, kuomet jūs nera
šote, o tik baratės, kad įsi
skverbia vienas kitas ne
tikslumas gautuose prane
šimuose per kitas rankas, 
tai jūsų kalte, tai jūsų ro
dymas nenoro padėti “Lais
vei.”

Jung. Valstijose
Eina Žemyn

Redakcija. Į

Francija Eina Jungi
Valstijy Pėdomis

PARYŽIUS.—Čia vis dau- 
giau atsiranda reakcionie- 

Tai daroma, žinoma, su tuo rių, kurie stoja, 
tikslu, kad padidinti pasi
dalinimą tarpe darbininkų. 
Algų nukapojimas palies 
13,000 darbininkų.

'Sovietai {teikė Japonijai 
I Antrą Protesto Notą

Verda Kova Tarpe 
Imperialistinių Valstybių

Vėl užvirė smarki kova 
tarpe Anglijos, Franci jos ir 
Amerikos. Dalykas eina 

kelius!apie karo laivynus. Angli- 
Chinijoj tai tuo. pačiui sykiu - . Francija stoja, kad 
jis da labiau pradėtų didint sa- J ’
vo ginkluotas spėkas ten, stip
rinant savo imperialistines po- tonų įtalpos, 
zicijas. Nesinori taipgi tikėt,: Amerika reikalauja 32,000 
kad jūreiviai būtų naudojami, tonų įtalpos ir tam dydžiui 
tam juodam budavojimo dar- i atatinkamų kanuoliu. Va- 

t bui, jeigu tas planas būtų pri- dinagi eina ienktyng‘s. 
imtas. Veikiausia jūreiviai bu- Į 1 J
tų naudojami kaipo prievartos' 
spėka kruvinam darbui versti j 
chiniečius darbininkus už dyką 
dirbt tą kelių budavojimo dar
bą, taip, kaip tokie pat jūrei
viai ’ yra naudojami prievartai 
ant darbininkų Porto Rico, Phi- 
lippinuose ir kitur. Apie tai 
mes esame girdėję iš lūpų dvie
jų kareivių: Crouch ir Thrum- 
bul, paleistų iš militario kalėji
mo, kurie skleidė komunistinę 
propagandą tarpe kareivių i ir 
tarpe Amerikos imperializmo 
slegiamų kolonijų darbininkų.

kad už
drausti. Sovietų Sąjungos 
prekių įvežimą. Jie sakosi, 
eisią Jungtinių Valstijų pė
domis, kurios uždraudė, me
džio prekių įgabenimą.

Kaip jau buvo rašyta, So
vietų Sąjunga ims žings
nius prieš tų šalių tavorus, 
kurios kliudys SSSR prekių 
įsileidimą.

MASKVA.— Sovietų Są
jungos valdžia vėl įteikė 
protesto notą Japonijai dė
lei pasikėsinimo ant Sovie
tų Sąjungos komercinio at
stovo d. P. Anikejevo, ku
ris likosi pašautas kiek lai-

MASKVA.— Sovietų ša
lis gauna ant kredito pre
kių. Italijoje, Anglijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje ir kL 
tur. O Jungtinės Valstijos 
su savo reakcine Fishės ko
misija pasimojo ant SSSR 
prekių, ir jau padarė pa
tvarkymą neįsileisti me
džio.

New Yorko “Timeso” re
porteris, kuris randasi čia, 
apskaitliuoja, kad pereitais 
metais Sovietų užsakymai 
Amerikos firmose siekė iki 
$15,000,000 kas mėnuo, o 
dabar jau nupuolė iki $3,- 
000,000 į mėnesį.

Jis priverstas pasakyti, kad i kad jis parodo, kaip bjau- 
vien tik per vasario mėnesį'riai darbininkus išdavė 
algos tapo nukapotos del j Amerikos Darbo Federaci- ' 
40,000 darbininkų. Nukirti-:ja, kuri virš metai tam at
imąs siekiąs 10.3 nuoš. Al
gų nukapojimas įvykęs 228 
dirbtuvėse.

Tai tik dalis teisybės. Val
džia slepia tikrą padėtį. 
Kaip diena aišku, kad-algų 
kapojimas palietė daug dau
giau darbininkų, negu po
nas Doak pripažįsta. Bet 
svarbu ir šitas pripažini
mas.

gal padarė sutartį su val
džia, kad ji nekovos už 
augštesnes algas. O bosai, 
iš savo pusės, sakė, kad jie 
algų nekaposią. Bet jie aL 
gas vis tiek kapoja. Tuo* 
tarpu Federacija ne tik ne
veda streikų už didesnes ai-' 
gas, bet nieko nesako prieš 
algų kapojimą. Vadinasi, 

Tas patvirtina Komu-[Federacijos vadai judošiš- 
nistų Partijos . senai daro-ikai pardavė bosams ir val- 
mas išvadas, kad vienatinė džiai Amerikos darbininkus.

Buvęs Kareivis Brooklyn© ir Apielinkės 
Mirė iš Bado Darbininkų Atydai!

PITTSBURGH, Pa.—Pa
saulinio karo kareivis‘Vic-

Jeigu Amerikos imperializ
mas pradėtų būdavot L____

kariniai laivai butų 25,000 
tuo tarpu

Atplaukia Sovietų 
Laivas su Medžio

Prekėmis

Tai jau antra nota. Pir
mą įteikė kovo 23 d., bet Ja
ponijos valdžia nesuteikė 
dar jokio pasiaiškinimo ta
me dalyke.

Išėjo “Tiesa”
BROOKLYN - Jau išėjo 

is spaudos Lietuvių Darbi- ■

IŠ LIETUVOS
Pagimdžius Kūdikį.
Papjovė

į UŽUGUOSTIS, Trakų 
lapskr.— Netoli Užuguosčio, 

kaime, jauna

Labai daug žmonių klausia 
i kitų ir patys savęs: “kada pa
gerės laikai?”

New York “Times”, kovo 29 
d. analizuodamas bedarbę edito- 
riale, paduoda skaitlines, iš ku
rių, maž daug galima 
kokio , “pagerėjimo” 
laukt greitoj ateityj.

Tarpe balandžio ir 
pereitų metų bedarbių skaitlius

spręst, 
galima

rugsėjo

Amerikos Komunistu. Par
tijos Lietuvių Frakcija reiL 

tor Wavinski vaikštinėjo be jgia labai svarbias prakal- 
darbo ištisus kelius mėne-ibas Brooklyne, kurios įvyks 
sius. Badas paėmė jį už ateinantį penktadienį, ba*f 
gerklės. Aną dieną Wavins- landžio 10 d. Visi darbiniu-' 
ki krito gatvėje ant lietaus kai turėtų šiomis prakalbo-^ 
iš alkio ir apalpo. Tapo nu- mis susidomėti. Čionai bus. 
gabentas ligoninėn. Gydy-1 plačiai aiškinama Komunis- 
t-ojai pripažino, kad nelai- tų Partijos kova prieš įs
mingąs darbininkas badau- naudotojus i 
ja. Pastangos nieko nebe- darbininkų klasės priešus.

Kaip žinote, dabar komu
nistus smarkiausia puola

gelbėjo: Wavinski mirė.
Tai šitaip valdžia atsimo

ka kareiviams
bpduuub Ditiuvių ;mergina< Juodytė, pagimdė

WASHINGTON.— Sovie-I^kų .Susivienijimo organo kū.dik^ kup. tuojaus papj0_ 
laivas “Anversoise” arti-! Tiesos 4-tas numens. Ja-- jr paslėpė už pečiaus.

1C1- nrw Prnvidnnnn n™. I me nairas daug svarbių. Buvo taip: mergina> pasi-U’1.^1^1-!
informacijų apie naują of“ I jutusi blogai, išsiuntė brolį' alke P esi ls 0 kai°*

tų laivas “Anversoise 
naši prie Providenco prie-1 
plaukes. Jis atveža iš Le-| 
ningrado medžio. Kaip ži-‘__  ___  ______ __ v ganizaciją ir taipogi apie lmiestelin parnešt kokių tai 
noma, Amerikos reakcionie- fašistų pastangas teismų n j...u- ji .i - ----- 
riai praleido patvarkymą valdžios pagelba LDS. uz- 
neįleisti is SSSR medžio smaugti.
r i ai 
neįleisti is 
prekių, nes būk jas gamina 
kaliniai.

Visi LDS. nariai “Tiesą” 
gauna veltui. Susivieniji-

Patys išnaudotojai dabar mo viršininkai praneša, kad
nežino kas daryti: ir įleisti 
nenori ir sulaikyti bijosi, 
nes bijosi netekti savo ta-

laukiama pastovaus čarte- 
rio.

ir prieš visus

darbiniu- valdžia ir bosai. Taip pat 
kams, kurie buvo nuvežti atsirado ir lietuviu tarpe 
Francijon paguldyti galvą

padidėjo vienu milionu; gi tar- vorams rinkų ^Sovietų šaly- 
pe rugsėjo ir gruodžio bedar- Je«
bių skaitlius pakilo ant pusant
ro miliono. Vien tik per sausį 
mėnesį šių metų vienas milio- 
nas šimtas tūkstančių darbinin
kų neteko darbo—sako preky
bos ministeris ponas Lamont. 
Gi tie visi ponai mums be pa
liovos pasakojo, kad bedarbė vi
sai nežymi, kad tiktai valkatos

Prezidentas Hooveris sugrįžo 
iš kelionės po savo imperiją. 
Lydimas karo ir vidurinių rei
kalų ministerio ir kitų laivyno 
ir armijos čyfų, jis važia
vęs apžiūrėt padėtį Porto Rico ............................ ....._ ......
ir Virgin salų. Nenorėtųsi ti-lir tinginiai nenori dirbt. Da- 
kėt, kad ponas Hooveris neži-jbar gi patys pripažįsta, kad 
notų padėties ant tų salų gyve- i galvatrūkčiais lenktyniuodami 
nančių buržujų (darbininkai! darbdaviai išmeta darbininkus 
net Jungtinių Valstijų jam juk iš darbų nebe desėtkais tūks- 
neapeina, o da mažiau jam rū- tančių, bet milionais per vieną 
pi padėtis darbininkų Amerikos mėnesį, 
imperializmo kolonijose). Vei- Nors kapitalistinėj spaudoj 
kiausia jis ten važinėjo apžiū- kasdiena matosi prižadų, apie 
rinėt kiek tos salos bus nau- pradėjimą milioninių darbų 
dingos Amerikos imperializmui, įvairių budavojimų srityse, vie- 
kaipo kariniai punktai būsimam nok bedarbių skaičius nei ant

Patys kapitalistiniai 
laikraščiai rašo, kad perei
tais metais Sovietai veik 
penkis kartus tiek pirko 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
kad savo prekių čia parda
vė.

Pakvaišęs Tėvas Nužudė 
Dvieją Mėty Dukterį

BROOKLYN.— Morris 
Pitkin, 35 metų amžiaus, 
perpykęs ant pačios, už- 
troškino 2 metų dukterį ga- 
zu ir pats bandė užsitroš- 
kinti. Veikiausia ir jis mirs.

Nors kapitalistinėj spaudoj

rinėt kiek tos salos bus liau pradėjimą milioninių darbų

imperialistiniam pasauliniam 
kare, prie kurio ši didžiausioji

nago juodymo nemažėja. .
—y- ,-r-——- i Organizavimas darbininkų ir 
ir galingiausioji pasaulyj impe- bedarbių tarybų heturi apsi- 
rija taip stropiai dabar rengia- stot, bet da smarkiau turi būt 

varoma pirmyn.si.

MASKVA.— Kovo 31 d. 
Sibire, netoli Čeliabinsko, 
susikūlė traukinys, kurio 
nelaimėje žuvo 10 asmenų, 
19 sunkiai sužeista ir 35 
kiek lengviau.

Traukinys visu greitumu 
užvažiavo ant stovinčio 
traukinio. Areštuotas sto
ties komandantas, inžinie
rius ir dar 6 asmenys. Ih- 
žinierius įgnoravo signalus. 
Tuom traukiniu važiavo 
daug komunistų. Spėjama, 
kad tiksliai jis buvo sukul
tas.

Sustreikavo šeši Šimtai 
Sukniasiuvių Darbininkų

COLLINSVILLE, Ill. — 
Kovo 30 išėjo į streiką 600 
darbininkių Forest City 
Manufacturing kompanijos. 
Šis streikas buvo pasekmė 
revoliucinės Adatos Amatų 
Darbininkų Industrinės U- 
nijos išleisto lapelio, kuria
me darbininkės buvo ragi
namos streikuoti prieš algų 
kapojimą ir prieš vergijos 
sąlygas dirbtuvėje.

gyduolių del vidurių, ir kaip 
tik brolis išėjo, tuoj gimė 
kūdikis. Ji pasiėmė peilį ir 
perpjovė gerkliukę, bet vai
kutis ilgai buvo gyvas ir 
kriokė. Tada ji antru kar
tu perpjovė skersai burną 
ir įsukus į skudurus paslė
pė jį už pečiaus. Brolis, pa
rėjęs iš miestelio, patėmijo 
ant aslos kraujų žymes, ir 
greit suprato kame dalykas. 
Paliepė seserei atnešt kūdi
kį, bet ji sakiusi jokio kūdi
kio neturi. Tuomet brolis 
paėmė kirvį ir pagrasino ją 
sukapot, jei neatneš kūdi
kio. Mergina persigando ir 
atnešė jau negyvą vaikutį. 
Brolis ją greit padavė poli
cijai. Dabar ji patalpinta 
Kaišiadorių kalėjime ir lau
kia tejšmo.

Trys Darbininkų Vadai 
Nubausti Finansiškai

žmonių, kurie iki šiol rėmė 
komunistų judėjimą, bet 
dabar užsimojo prieš jį ko
voti. Jie vienijasi su fašis
tais ir socialfašistais kovai 
prieš Komunistų Partiją, . 
vienatinį darbininkų klasės 
revoliucinį vadą. Šiose pra-CHATTANOGA, Tenn.— revoliucinį vadą. Šiose pra- 

Draugai Dalton, Gordon ir kalbose kalbėtojai padarys , 
Lawson, šio miesto bedar
bių vadai, atrasti kaltais ir munistų Partija 
bus valdžios nubausti.’ Jų 
didžiausias prasižengimas 
skaitomas tame, kad jie 
skelbia juodveidžių ir balt- 
veidžių vienybę prieš bosus.

Draugai Gordon ir Law- 
son nubausti užsimokėti 
$500, o Dalton $100.
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* DETROITO BEDARBIŲ 
ARMIJA

DETROIT.— “News” pa
skelbė, kad šiandien Detro
ite yra 223,500 bedarbių. 
Bet ištikrųjų bus daug dau
giau, nes buržuazinė spau
da visuomet bedarbių skai
čių tiksliai sumažina.

Vokietijos Fašistai 
Valysią Savo Partiją

BERLYN.—-Fašistų 
das Hitleris sako, kad 
rutei fašistų eilėse bus
darytas galas ir kad jojo 
partija būsianti apvalyta 
nuo nepageidaujamų ele
mentų. Mat, pagelba de
magogijos ir visokių frazių 
fašistams pavyko apgauti 

‘tūlus darbininkus. Tie dar
bininkai dabar pradeda at- 
simesti. Delei to nerimau
ja Hitleris ir kalba apie ap
sivalymą.

išvadas, kokius darbus Ko- 
dirba ir 

kodėl visoki priešai kaip tik 
dabar krizio metu paskelbę 
jai karą. ■ .... ’

Kalbėtojais bus d. V. An
driulis, iš Chicagos, “Vil
nies” redaktorius, d. A. 
Bimba ir d. Hathaway.

Prakalbos įvyks Mil
ler’s Grand Assembly, kam: 
pas Grand St. ir Haverhe- 
yer St. k

ir Turkija Rėkia apie 
Sovietų “Dumping?”

ISTANBUL.— čia kapi
talistinė spauda ir visi re
akciniai elementai skandali- 
na prieš Sovietų Sąjungos 
kviečius, tabaką ir fabriku 
prekes. Visas kapitalistinis 
pasaulis jungiasi į daiktą 
prieš proletariato valdomą 
kraštą. > . ’ ■ * "
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Kokios Pozicijos Turi Laikytis Musų 
Spaudos Šėrininkai ir Abdnai Darbininkai

TintFPlifllIITin OpIpi reikėję tik atmušti•Lingeiuuma • uerei isavo preso <tai poros valan
-------- ;dų darbas)’ ir padovanoti 

Gerbiama “Laisvės” Redak-įpppierą. Ketukių ar penkių Į 
cija!------------------- j numerių atmušimas butų!

Malonėkite duoti man at-!atsiėjęs (įskaitant popierą)! 
s; ’ 
čius paklausimus.

Rezoliucija “Laisvės
Klausimu

Mes, New KensingtonoIki pastarosios pasireišku- 
sios opozicijos “Laisvės” ir 
“Vilnies” klausimais, šėrinin
kai ir revoliuciniai lietuviai 
darbininkai rūpinosi vieninte
liai, kaip išlaikyti, kaip išauk
lėti ir kaip plačiau išplėsti 
mūsų spaudą lietuvių darbi
ninkų masėse. 

Jie rėmė aukomis, rengė 
įvairius parengimus spaudos 
naudai ir dėjo daug energijos 
ir triūso kas metas mūsų spau
dos vajų metu. Jie džiaugė
si ir didžiavosi tuomi, kad mū
sų spauda tvirtėja ir vis dau
giau ir daugiau įgyja įtakos 
darbininkuose. Tai buvo ir 
yra revoliucinis džiaugsmas ir 
pasididžiavimas!

Apie tokius klausimus, kam 
mūsų spauda turi tarnauti, su 
kokiu judėjimu ji turi eiti, tai 
buvo tarsi pamirštas dalykas 
ir mažai kas juomi užsimąstė. 
“Naujienų” ir “Keleivio” lek
cijos mažai kam atėjo į galvą, 
nes jau praslinko desėtkas me
tų nuo to laiko, kada tie laik
raščiai, taipgi išauklėti darbi

au triūsu ii' pastangomis, 
virto tokiais tarnais darbiniu-, 
kų klasei, tokiais pasitarnaiir 
tojais, kaip pasitarnauja kie- 
liutėš išperėtas ir paaugintas: 
vanagėlis—reiškia, 
sudrasko ir 
—suvalgo! 

O vienok 
ti nereikia, 
lykų pasikartoja. Nepaisant traukti “Laisvę” ir “Vilnį” iš 
to, kad mūsų spauda yra pa-; P° Kompartijos kontrolės, tai 
statyta ant skirtingų, juridinių galima lengvai numatyti, kur 
pamatų, negu “Keleivis” ir link būtų nuvedę mūsų įstai- 
“Naujienos” buvo ir yra, beti^as- v ;
dar spintos nėra išrastos nuo' Pirmas žingsnis pasiliuosuo- 
vagių, kurios jie neatrakintu j ti nUo Kompartijos uždedamų 
—reikalinga ir patį namą sau- ’ revoliucinių pareigų ant narių 
goti.... * [ir ant pačių įstaigų.

Šiandieninė pasaulinė situa-! 
cija yra panaši 1919 metų si- j 
tuacijai, kada siautė revoliu-’ nar!u’ 
cinės bangos, pilietinis karas! 
ir ėjo griežtas persilaužimas 

lyvaūjjanti suvažiavime, :pil- tarpe paties organizuoto pro- 
niausia sutiks, kad ^Vilnis” įptariato pasauline plotme. 

Kada revoliuciniai darbiniu- . 
kai plovėsi nuo oportunistinių! savo malones... 
ir kontr-revoliucinių purvų, I _ 1--- J...----------- -•_!--- ---- _
“Naujienomis” ir “Keleiviu,” 
nepaisant, kad mūsų triūsu ir! įstaigoms ir jiems patiems. Re- 
pastangomis buvo 
Tie Politiniai žulikai—Michel- ’ sektų bendrą revoliucinį judė

jimą, pradėtų kovot prieš to
kį oportunizmą. Tada būtų 
reikalinga daryti antrą žings-jroma 
nį pasiliuosavimui nuo revoliu-!? '
cinių šėrininkų. Trečias žing- J kpaščiams 
snis ir jau lengviausias, tai 
laikraščius paversti privatinio 3. IŠ to ispanų laikraščio 
biznio įstaigomis, kaip “Nau-'partijos priešai padarė di- ■» -i -va ) 4 t /\l/\Lvir<^ iv* 1 r- * 4- * T1* 1 1 1 1 • i"y“, idziausį burbulą, idant su- 

uz aig (kiršyti lietuvius darbinin- 
ikus prieš Komunistų Parti
ja. Gi faktai yra tokie: 
Partijoje yra keliolika kal
binių frakcijų. Bet ispanų 
teturime kelius draugus, gi 
ispaniškai kalbančių darbi
ninkų Amerikoj labai daug.

■atered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
t • '• Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879APŽVALGA

Bėda, Bėda Kapitalizmui Drg. Gilman Apie Mūsų
Glenn Frank, Wisconsin Laikraščius

Universiteto prezidentas,1 
susirūpinęs, kad komuniz- “Vilny” balandžio 1 d. lai- 
mas pžduoda smūgį kapita- i d°j tilpo drg. A. Gilmano, 
lizmui, rašo “Elizabeth Dai- 'karikatūrų piešėjo, straips- 
ly Journal” (balandžio 1 d. nis apie .mūsų laikraščių, 
laidoj), kad kapitalizmas tu-1 “Laisvės” ir .“Vilnies”, san- 
ri gutasff ’ tinkamds būdhs jtikiųs sų Kbmunistų Parti- 
atšąkyti j komunizmo pa- Ja- 
skelbtą jam kovą. Jis sako: t 

L‘ i
Kaip nors, kur nors, kada1 

noi$ kapitalizmas turi atsakyti • 
korhunizmo paskelbtai kovai 
pitalizmui.

■ Jis nurodo, kad mūsų 
. i laikraščiai turi būti po pil- 

. na Komunistu Partijos va- 
£>vybe.

Sąryšy su “Vilnies” šėri
ninkų suvažiavimu, kurist- j . i /-• • i i įminu biivazidvuiiu, niuib rasei Raudonųjų neapkentejai ban-|gau^iarnas gegU^s 10 d., jis nink k l/CVrofl ymi/% l/m’Tn i Lric l/ni i ° ' vdo. kartas nuo karto vaikiškai į , ~ ~

ir patetiškai atsakyti į tą kovą, jsa ’
Bęt cenzūra, niekinimas ir 

nuteisimai kalėjiman pasirodys 
be jėgos, jeigu Rusijos komu
nizmui ištikrųjų pasiseks pakel- nistų Partijos patiektą surašą 
ti gyvenimo padėtį milionams- i boarddirektorius. Jeigu pir- 
Rusijos gyventojų, net jeigu miaus stojome su Komunistų 
mūsų jausmai būna sujudinti (Partija pirkdami bendrovės šė- 
keątėjimu, kuris gali būt ant- |rus, tai tą pat darykime ir da- 
dėtas’ ant Rusijos žmonių ir.bar. Eikime su Komunistų Par- 

; laikraš
čius, remdami juos visomis iš
galėmis, idant jais galėtume

Ateinančiam “Vilnies’’ Bend
rovės suvažiavime visi šėrinin
kai turime balsuoti už Komu-

kenčiamas, kuorai Rusija ei-Įtija, stiprinkime jos
na!prie savo tikslo. G

tr ik rnknnia kad io- ulėmis, idant jais gaieiume •IT JIS 10 UOja, aa J. :skleisti komunistinę idėją tarp
kiais persekiojimais, jokiais Į darįjininkij masių ir vesti neat- 
kalinimais raudonųjų nebus • laidžią kovą su kapitalizmu.

Palikime savo laikraščius, pa- 
aGvvJ, jo likime “Vilnį”. kontrolėje Ko- 
nagerinti Partijos po Komunis

tų Internacionalo vadovybe!
Mes tikime, kad “Vilnies” 

šėrininkai darbininkai, da

gajima nugalėti komuniz
mo.' Vienatinis būdas 
supratimu, tai ; 
darbininkų būvį kapitalisti- i 
nese-šalyse. Jis sako:

ljet ąš manau, kad aš esu 
' pakankamai realistas suprasti, 
į. kad viepatinis atsakymas, kuris 

iŠtfkrųjų atsakytų komunižlf/ui1, 
taiqatsiekimas vakarų kapitaliz
mo geresnio gyvenimo delei mi- 

£ liomj" žmonių, negu kad komu
nizmas kąd gali atsiekti. « •

Ęet kapitalizmas negali 
sukeikti geresnio gyvenimo 
miĮionąms žmonių. Todėl 
jisį turi žlugti, ir jis žlugs. 
Kaįpitalistines sistemos gy
nėjai- nesuras būdų tos sis
temos išgelbėjimui nuo žlu
gimo. Juo toliau, tuo la
biau kapitalizmas gaus di
desni smūgį nuo komuniz
mo, kol, pagalios, kapitaliz
mas bus galutinai sudaužy
tas.

"būtų po pilna Komunistų 
Partijos vadovybe. Kito'ke
lio nėra—arba su Komunis
tų Partija ir visu revoliuci
niu darbininkų judėjimu, 
ar su darbininkų priešais.

300 audėjų tebesilaiko kovo

SHELTON, Conn.— Čio
nai audėjų streikas tebeina. 
Pasirodo, kad darbininkų 
vienybė nesulaužoma. Vi
sos pastangos bosų ir val
džios streiką sulaužyti iki 
šiol buvo veltui.

Tagelbėkite Organizuoti Kovą Prieš Deporta
t * , /

vimą, Diskriminavimą ir Lynčiavimą
[■. 1 •• _______
r ■' « ' ■' ' 4

.Balandžio mėnuo turi būt mėnuo organizavimui kovos prieš 
visokias kapitalistų diskriminacijos formas prigs bile darbi- 
nmkųdalį. Per ištisą balandžio mėnesį turėtų įvykti darbi- 
n^ikų organizacijų konferencijos įvairiuose miestuose. Tuo- 
sd miestuose, ..kur tokios konferencijos buvo sušaukta, turi 
bit vedatną smarkus vajus už prisidėjimą visų organizacijų 
p»ie Miesto Komiteto Gynimui Svetųrgimįų. Bendri veikimo 
komitetai, .susidędanti iš sveturgimių, negrų ir čiagimių baL 
tiijų darbininkų, jtuįri būt sudaryti yedimui bendros kovos 
prieš diskriminaciją darbavietėse.

iNaciomdis Komitetas Gynimui Sveturgimių, prirengdamas 
Olįganizaęinį darbą, taipgi nutarė pasiųsti du organizatorius 
stf maršrutu prižįū rėti tą darbą.

'Kad būtų galima sėkmingai tą darbą varyti, Nacionaliui 
•Komitetui reikalinga pinigų. Reikalinga turėti pakankamai 
literatūros. Gi pinigus galima gauti tik per tas organizacijas 
ir pavienius asmenius, kurie simpatiškai atsineša linkui to 
judėjimo, kurie pritaria kovai prieš deportavimą, lynčiavimą 
ir visokios rūšies kapitalistų diskriminaciją prieš darbininkus. 
Todėl mes atsišaukiame į visas organizacijas ir pavienius as- 
mfenius, prašydami paaukoti kiek išgali.
Donation: ............................. .............................. ..............................
Njmbf ......................................... ............ . ............

,A(Hres>: f..; .............. .......................................................
” y$um: $....•....................... .

į NATIONAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION 
j ’ ' OF THE FOREIGN BORN . .

£1 Union Square, Room 505, New York City
• (80—86)

šių dienų politikos, jie patys to 
neužginčys. Jie ją seka tik
tai jausmais, paviršutiniai. Ir 
kurie iš mūsų judėjimo pir
miau atsikreipė prie jų. talkos, 
tiems jie ir padėjo. Prie to 
dar daug lošė frentiškumas tų 
žmonių su jais. Po “Laisvės” 
suvažiavimo, gavę aštrios kri
tikos, įsižeidę, dabar, keršin- 
dami už tai, tūli iš jų prisi
dėjo išleisti Butkui steitmentą. 
Gal tuomi jųjų visas pasiprie
šinimas ir baigsis. Vėl jie 
rems mūsų judėjimą.

Opozicijai iniciatyva plaukė 
iš mūsų pačių įstaigų“—“ViL 
nies” ir “Laisvės,” ir tokiu bū
du visas svoris pavojaus bu
vo ant vietos. Ir kam jo jieš- 
koti po platųjį pasaulį? Jeigu 
šiose įstaigose viskas jau ge
rai, tai pavojaus mūsų judėji
mui nėra. Ta stichijiniai pa
kilusi viesulą nepasitenkinimo 
mūsų masėse laikui bėgant nu
tils pati savaimi. 
“kontr-revoliucijos’ 
bijotis.

Darbininkai turi
voliuciniu apinasriu pažaboję 
patys savo vadus bei užiman
čius atsakomingas vietas mū
sų judėjime žmones.

; Kaip Šėrininkai Turi Žiūrėti į 
Opoziciją

Kadangi buvusieji žmonės 
• bei draugai opozicijoj prisipa- 
•žino, jog jie turėjo tikslą iš- 

Nepaisant traukti “Laisvę

Iš apačių
nėra ko

laikyti re-

pačia
mėsiukę sulesinėja

tų lekcijų pamirš 
Istorijoj daug da

akymą per “L.” į sekan- gal iki šimto, o gaį truputį • būrelis draugų šėrininkų ir 
daugiau dolerių. " ,’1.... .'

1. Ar ta rezoliucija buvoIa'^aiy^ 
skaitytą ir teikiama priimti 
“L.” šėrininkų suvažiavinje, 
kuri tilpo “Laisvės” Šėri
ninkų Suvažiavimo Didžiu
mos Pareiškime” ?

Bet ir ta skaitytojų, susirinkime, lai- 
' .1 “Laisvė” atsisa-jkVtame 29 d- kovo, 1931

kg. Na, matote, kokį bau-; A-p-L-A- 9-tos kuopos sve- 
ba iš to mažo dalykėlio New^ Kensington,
s.klokos vadai padarė. PS Jšnęšame rezoliuciją, 

Komunistų Partija nieką- Įužgiriancią dabartinę “L.” 
dos nereikalavo iš “Lais-i ^es esame pilnai pa- 

9 Ar tinea imd norHin Iv^s” išmisti italu laikraštį ^enklJ}^ ,pereitu šėrininkų 
2. Ai tiesa, kad PaitlJa|gav() j-gomjs ^suvažiavimu ir visais laime-

....  "" ’ Ijimais išlaikyti mūsų dien
raštį “L.” po Kompartijos 
vadovybe. Mes pilnai su-

buvo nutarus ir užgynusi" Ą _ . • ‘ . V1 , v !
rinkti aukas “L.” paramai? 4. Tai grynas ir slykstus

3. Ar tiesa, kad pereitą: Butkaus melas. Laisvė” ne 
vasarą partija norėjo, kad Į 
“L.” leistų savo lėšomis1 iš-i 
pūnų įkalba savaitraštį, bėt; 
nuo to atsisakius, vėliau no
rėta, kad italų kalba laik
raštis būtų priimtas “E.” 
pastogėn ir ant jos lėšų?

4. Ar tiesa, kad “L.” ap
mokėjo Centro Komiteto, 
rastines i_ _____  ____
$1000 certifikuotu čekiu?

5. Ar tiesa, kad C. Biuras 
nutarė “nutaksuoti” “Lais
vę,” ALBLD. ir “Darbinin
kių Susivienijimą” po $240 
į metus, kad apmokėti mė
nesinę algą ALDLD. sekre
toriui, D. M. Šolomskui?

J. A. Motiejaitis.

ĮLk kad niekados nemokėjo tinkame su dabarįiniais iš. 
jceitifikuotu čekiu u z Ko- rjnktais “L.” direktoriais. 
|munistų Partijos centro'Taipgi mes pilnai sutinka. 
rastinę, bet Kom. ^Partija ,me> kad vįsį v darbinin- 
mekados ne peprasė tatai :kaį bQtu Komunistų Parti- 
padaryti. Š1;’1—1 
būk partijos centras
125-tos gatvės subankruta- Liet. Centro Biuras turėtų 
ves. Centras persikėlė į visados pilną kontrolę ant 

. _ Taipgi mes
nupirktas naujas, daug di- prjsįžadame remti mūsų 
dėsnis namas. Naujam na-!,dienraštį “L.” visais gali
me sutelpa partijos centras, ’mais būdais. Pasmerkiame 
distrikto ofisas, “Dailytuos darbininkų priešus, 
Worker,” darbininkų moky-; kurie buvo užsimoję iš- 
kla, knygynas ir visa eilė Traukti dienraštį “L.” iš Ko- 
kitų įstaigų. Tai per visą munistų Partijos vadovy- 
bloką devynių augštų na-į bes ir panaudoti prieš dar
nias.

5. “Laisvės” redakcija 
gali atsakyti tiktai už “Lai- • solidarumas, 
svę,” o ne už Centro Biurą!Komunistų Partija! 
bei. už ALDLD. ir Moterų! Pasirašo tos dienos iš- 
Darbininkių Susiv. Kas'rinktas komitetas: 
liečia “Laisvę,” tai “Laisvė”! 
moka d. Šolomskui tiktai ‘ 
tiek, kiek jis jai darbo atlie
ka. Akurat taip “L.” atly
gindavo Paukščiui ir Senam 
Vincui, kuomet jie jai ben-;
dradarbiavo.

me, kad visi “L.” darbinin-
šlykštus melas, ljos nariai. Mes pilnai su- 

arĮt įtinkame, kad Kompartijos

užvilktas skolas ! naują vietą, kuomet tapo ;dienraščio «L.

1. Taip, rezoliuciją skaitė 
renegatas Butkus paskuti
nėj savo prakalboj, kurioj 
purvino ir provokavo Ko
munistų Partiją. Bet jis 
nereikalavo, kad ta jo rezo
liucija būtų balsuojama. 
Antra, revoliucija, kuri tel
pa Butkaus pareiškime, yra 
“syfiksyta,” tai yra, tik da
lis tos rezoliucijos, kuri bu
vo skaityta suvažiavime.

2. Komunistų Partija nie
kados nęra nubarus užginti

Nes ne- 
! atlikdamas Kompartijos nario 

negali būti Partijos 
o Partija, prašalinus

• narį, neleis jam dirbti Partijos 
1 kontroliuojamoj įstaigoj. Tai 
. karjeristinis tikslas. Reiškia, 
laikraščiai ir jįe. patys “tar
nautų” mūsty. judėjimui, tiki su- • bile kuriam kalbiniam laik-
1 t , raščiuį rinkti aukas bei va- . . . .

T1-- i •• • 1 “1 - n-nxziiMa nnnin- ^1, paSlOUlO pOllClJU IF VI-j Padidėjus reakcijai, laikras- lyti vajų uz gavimą naujų 1 1 J
tuo kartu mes persiskyrėme su ėių pakraipa būtų taikoma skaitytojų.

prie jos išvengimui pavojų

išauklėti. Į voliuciniai šėrininkai, kurie

Tik Komunistu 
Partija prašo visų laikraš
čių, kad jie suderintų savo 
finansinius vajus taip, 
idant jie nesupultų su pa
čios partijos vajais. Tai da- 

., idant kuogeriausios 
pasekmės būtų patiems lai-

bininkų klasę.
Lai gyvuoja darbininkų 

. Lai gyvuoja

A. Sheiris, 
J. Yesadaviče 
P. Paul.

tzERO, ILL.
Kovo 8 d. A.L.D.L.D. 92-ra 

i kuopa laikė savo susirinkimą. 
Nors jau buvo rašyta “Vilnyj” 
korespondencija iš to susirin
kimo, vienok aš savo nuomo
nę noriu išreikšti plačiau tuo

NAUMIESTIS.— Sausio klausimu.
31 d. vidunaktį Žvalgybinin-1 Keista, kad d. Buragas ne

buvo kuopos susirinkime per 
daus policija pasiskirstę j kasg nol.s ir per didžiausią 
tris grupes, puolė, kaip pa-! sniegą, tik ką biskj pavėlavo, 
siutę žvėrys, darbininkų bu- Kuopos susirinkimo dienotvar- 
tus. Jiems vadovavo Šakių kėn buvo įdėta ir laiškų skai- 
žvalgybos agentas. Iškratė tymas. _ Protokolų raštininkas 
7 darbininkų butus. Išvar- į pranešė, lead yra laišl<ai nuo 
te lovas. Išmėtė ąnt. žemes Biuro ir centro,
patalines. Iskasmėjo ze- • Į)ar iai§kai buvo neskaityti, jų 
mes, supiltas ant lubų. Pe-' turinys nežinomas, štai vienas 
čių liuktuos, įkišę rankas, iš- d. Bacevičiaus įnamis (burdin- 
maišė suodžius. Išžiūrėjo gierius) prašo balso. Jis gavo 
kaminus. Išbaladojo bal- ’r. ima. šauk9?
kius. Griozde pašiūrėse: ,, - - - -
jieškojo skiepo. Sakės jie- ."prašauYaTso,”—;

šonai, Grigaičiai ir jų kompa- 
nieriai, kuru revoliucinė dva
sia senai buvo supelėjusi po 
amerikonišku doleriu, stovėjo 
prisirengę prie spintos ir lau
kė patogios 
atrakinimui, 
jos skilimas 
šia valanda, v 

Šiandien mes neturime
ryškaus pilietinio karo, 
liijos pilietinio karo dar ne
galima prilyginti prie bolševi-J 
kų karo su pasauline kontre-

ivoliucija. Neturime ir taip 
‘žymių revoliucinių vulkanų iš- 

.įsiveržimų, kokie tuo laiku plo
vė Europą, bet užtai turime 
tampriai pritvinkusią atmosfe
rą sprogstančiomis medegomis 
ir bile laiku gali padegti visą 
pasaulį pilietinio karo ugni
mi... Ir tokio laikotarpio ei
goje mes, revoliuciniąi darbi- kovas už jų pačių pasiliuosa- 
ninkai, turime apsižiūrėti, kadjvimą. Taigi, kad mūs laikraš-, 
kartais nesirastų mūsų judėji-|čiai atliktų tą revoliucinę gar-i 
mo viršūnėse jei ne Grigaičių I bingą misiją ir ’ \ i .
ir Michelsonų, tai bent nors | užbaigtų savo egzistenciją, ka-!padėti draugams ispanams pykos SU ten pat gyve- bus pirmas.

’ • v i • i *. • j • • 1 • 1 j 1 i n Ai n .4 n irn llrn T)11 “Vxl i n AT O J c? 11

tamsios valandos
Socialistų Parti-

priartino tą tam-

tokio
Chi-

jienos,” “Keleivis” ir kiti 
su tokia antspauda 
gyvavimą. . .
Ar Mūsų Laikraščių Šėrininkų j 
ir Rėmėjų Yra Tokis Tikslas?

Visai ne. Visi šėrininkai, 
kurie pirko “Laisvės” ar “Vil
nies” šėrus, jokio kitokio' tiks
lo neturėjo ir neturi, apart 
revoliucinio judėjimo tikslo.

3. Iš to ispanų laikraščio
i “Aš visai priešingas tiem laiš
kam.” Įeina ir drg. Buragas, 

____  ____ _ gauna. Ta
šką sprogstamosios medžią-į da klausia, apie ką čia eina 
gos, literatuos ir ženklelių, kalba. Pirmininkas paaiškina, 
Didžiauftftfuolumu pasižy-jkad apie laiškus. Tada drg. 
mėjo/policininkai Urbantas, Į Buragas pradeda teisinti Straz- 
Vo.silius ir Gumauckas ir,;d.ą’ ni,ekl,n^ Bin!bą’_ ^s_llžt.lkZ 
žvalgybininkas Ilcikas. šis 
šunelis ant pilvo šliaužioda- 
mas po lovomis uostė, krap
štė, trepnų daiktų jieškojo. 
Krėtė pas M. Tamošauckai- [

; ir Geležunaitę. '

. Aš užtik
rinu, kad Strazdas nenueis pas 
fašistus, bet Bimba negeras ir 
visas Biuras negeras, — tokia 
jo kalba. Eina balsavimas už 
laiškus— didžiuma už laiškus. 
Drg. Buragas ir Bacevičiaus į- 

Tamo-inamls balsuoja prieš. Drg. 
Buragas pasakė, kad Bimba 

i- -- i i ,, - , ' dabar niekas kaip tik triušma-
revuuuciHę gėtr-J^bai svarbus. Tuo būdu palėpėj rado Balsų ir kitų •is, vienybės ardytojas, bet 

t- kad garbingai I partiją nutarė, visais budais leidinių. Tamošauckaitė daž kada reikės ant barikadų, tai

Jie pirko šėrus, jie aukojo, jie [ Akyvaizdoj Amerikos im- 
platina laikraščius vieninteliu perializmo santikių SU Mek- 
tikslu, kad tie laikraščiai ves- sjka ir Pietų Ameriką, ko-
tų darbininkus į revoliucines j^unįstų veikimas tarpe tų tę ir Geležunaitę.
Imxrnc' n*/ nil nnnm nnoiliiinnn J A v i • « —šalių ateivių Amerikoje yra sauckaites gyvenamo namo u.iu

Tuo budu palėpėj rado “Balsų” ir kitų dari

Matot, su kokiais argumentokjų elementų, kurie išanksto' da išsisems del jų sąlygos gy-jišleist savaitinį laikraštuką. !.nančia davatka piiopliene., 
laukdami tų revoliucinių spė-| vavimui, mes turime nedaleist iparti iOs -komitetas kreipėsi i Kratos metu Plioplienė Jie-’ tais ateina į susirinkimus. Man 
kų, susir&nimo su valdančio- j nėi vieno žingsnio pasitraukti į. < kalbihill fVakciiuil^ policijai, eit ant aukštoj ž‘n?eidu ž{“0«’ deJk,° I6* mis klasėmis, rengtųsi pasida- atgal nuo Kompartijos veda-1” naiuiinų xicikviju i i j r)iAni:nn- į ateina patys sklokos sahnin-

mos linijos revoliucinio judeji-iW prašė, , kad jos apsiimtų atsiunčia šeimas ar ne
mo! Aš manau, kad didelėipo kokius keturįus laįkraš-pą literatūrą ir policiją uz-|žinėlius. Sklokos šalininkai 

----  ---- .. _____. ant'rodijo^kad atkeršyt Tarno-j nesirodo šviesoj, bet patamsė- 
savo preso ir neimti atlygi- ■šauckaitei.

kų ;. Susirėmimo su 1 
mis klasėmis, rengtųsi pasida
ryt?, mūsų revoliucinių darbi- 
i niųkų įstaigose sau pavėsio, 
prieglaudos bei paversti mūsų 
įstaigas į kovų observatorijos 

' įstaigas, iš kur galėtų tiktai 
Itėmyti revoliucines kovas, bet 
neimti jose dalyvumo, bei imti 

! tik ant tiek dalyvumo, kad ga- 
jlima būtų išvengti nepažeidus 
savo asmeninių interesų.

Pas opozicijos organizuoto2 
jus tokios tendencijos galėjo 
būti aštuoniasdešimta nuošim
čių, o pas kai kuriuos ir visas 
šimtas. Opozicijai iniciatyva 
ir ideologinė vadovybė neiš- 
plauke iš mūsų judėjimą re
miančių biznierėlių tarpo, kaip 
tūli draugai nori suversti ant 
jųjų; Tpkis aiškinimas nei da
lykų pataisys, nei pavojų pra- 
šaliris. Tie žmonės atsilikę nuo

m°!
didžiuma šėrininkų ir šiaip re-numerius atmušti 
voliuciniu darbininkų geriau 
sutiktų matyti “Laisvę” h;A „ 
“Vilnį” sudaužytomis reakci-1 limo uz POpieią. Laisve 
jos, negu išsigimusiomis i buvo prasyta prisidėti prie'! 
“Naujienas” ir “Ėeleivį.” Kas.šito svarbaus darbo. ' Butų raSlP^Llg® oeil| 
čia per baimė, kad kada'nors i buvęs atneštas laikraštis 
Kompartija turės perimti mū-|gatavas, sustatytas ir sudė- 
sų įstaigas? Aiškus dalykas, Įįas į formas. “Laisvei” bū- Porzet, 29 metu 
uz kokios dešimties metu mu-
su lietuviški laikraščiai netu-1 ......... J ■ .........—-j-- , atejo^į policijos stotį J r pa
res jokios reikšmės darbinin-Įtijos kontrolėj. Įsisakė, kad jis nužudė savo
kų judėjime šioj šalyj. Ir mes! “Pavojaus” burbulas, išpūs-;seną plotiną. Policija rado 
privalome laikyti sau už revo-|tas apie Kompartijos norūs su-i senutę pasmaugtą. Joseph 
liųcinę garbę, jei mes, dalai-• naikinti mūsų laikraščius yra,.sako, kad jis nebegalėles 
kę iki tam laikui- revoliuci- ‘y_ " ' ” ‘ ’
nėj vagoj mūsų įstaigas, ati
duosime jas Kompartijai, jei
gu iki to laiko nebus Baltasis 
Namas Washingtone Konipąr--/

išpūstas ne revoliuciniais su
metimais, o kąrjeristihiaiš, ku
rie visai svetimi šėrininkų in
teresams.

B. Krasauskas.

NEW YORK.— Joseph 
amžiaus,

, kad jis nebegalėjęs 
i pakęsti motinos barimo ir 
Į todėl netekus proto lygsva
ros. Paskui supratęs, kokį 
baisų darbą jis atliko.

f i t ♦ «...

Įse agituoja tuos, kurie nesu- 
“Balsas.” i pranta klasių kovos teorijoj, 

; nei praktikoj.
Man teko porą sykių su 

draugu Bacevičium kalbėti, 
pas jį tokie argumentai “Tu 

I neišmanai, ką čia su kvailais 
kalbėti”. Matot, draugai, 
kaip greit nusimaskuoja patys 
save. Toliau Bacevičius šau
kė, tol ėsiu, kol visą Bimbiz- 
mą išėsiu. Vienas draugas pa
stebėjo, o kas tada bus? La
bai senai žinoma, kuomet 
žmogus pristinga argumentų 
savo klaidingas nuomones ap
ginti, tai pradeda kitus niekin
ti.

JM^<
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ŽINIOS Iš KOMUNISTŲ PARTIJOS
VEIKIMO IR KOVU

Negrų Laikraštukas

Jungtinėse Valstijose 
milionai ir milionai negrų 
bin inkų. Jie yra labiau
vergti, negu bile kokie 
darbininkai; < 
sius darbus ir 
mokami.

Jungtinių Valstijų Komuni
stų Partija deda visas pasiau

dirba prasčiau- ..... munistu mažiausiai ap- ... .. -i lai ui k> i

nedaro. Patvarkymas yra, 
a kad pavieniai komunistai ne- 

[ai'_ apleistų darbus, jeigu jiems 
‘ tas gręstų netekti darbo.

rn.t nere’škia, kad turi' 
ir pasilikti darbe. Ko-: 
pareiga mobilizuoti 

larbininkus ir darbi- 
kad jie kartu su ko- 

i apleistų fabriką, nes1 
ida darbdavys ir bausti nega-

skirtingų mūsų darbų.”—T. 
IV, pusi. 15.

Reiškia, partijos uždavinys 
didelis. Nario pareigos jai 
dirbti ne tiktai tada, kada na
rys yra liuesas nuo vakaruškų 

• ir kitko, bet pašvęsti partijai 
visą savo gyvenimą, nes partija 
juk yra darbininkų klasės va
das. Partija taip turi būti su- 
budaveta, kad ji paskirstytų 

i savo darbus tarpe savo narių, 
, kad visi 
nuotų.

Kova

veiklų, visi funkcio-

Prieš Oportunizmą 

eina kalba apie kovą

sių kovą. Tam tikslui yra lei
džiamas laikraštukas “Libera-, 
|or.” Visų darbininkų par-' 
eiga remti ji. įtraukime ne
grus darbininkus j kovą. Taip
gi mes, sąmoningi darbini n- 
kai, parodykime negrams, kad 
mes suprantame, jog jie'yra 
žmonės. Būkime draugiški su 
jais, nes baltasis šovinizmas— 
neapykanta negru—yra jau
čiamas per negrus. -Jie žino, 
jog buržuazija prieš juos kur
sto baltuosius darbininkus, jie 
jaučia tą, ir mes tik savo 
draugiškumu įtikinsime neg
rus darbininkus, 
laikome lygiais 
draugais.

mes
įtikinsime

kad mes juos
saVo klases

Vieno Veikimas es

Puslapis ^Trėfefaš ' *

A. LUTVINAS

69

lūšy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Window Lock 
kad niekas per jį

5

i

su

r

■ ją.'U.I,

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lasevičius)

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

pagyrimu, pasisekė

Verpėjom numušė dvide- ma įvežti iš kitų šalių. Tąlp^Biliaus priėmiihą,' kuris bus į-’turime-kovoti ik'i galutino ka- 
šimtą nuošimtį. Staklių tai-; pat uždėta “embargo” ant pre-1 teiktas valdžiai 15 d. f ’ 
sytojams numušė virš ketawu' kybos su Sovietu Sąjunga, iš džio. Bet ir to negana, 
dolerių į savaitę. Siūlų “tvis- kurios butų gauta ūkio mašinų į 
toriams” net $7.50 į~ savaitę. . užsakymai‘ 10,000,()()()• dol. ver-I - 
Audėjom—nuo 4 iki 5 dol. jūs. Tokiu būdu krašto preky-Hš

Todėl darbininkai, nepakęs- sumažėjo, eksportas net vi-1 1 
darni tokio bjauraus kompani-;su trečdaliu sumažėjo. Vals-1 
jos pasimojimo, ir išėjo visi 1 tybės biudžete pasidarė ant; 
kaip vienas į streiką. Nors. šimto milionų dolerių skylėj 
A. D. F. vice-prezidentas, p.; Padengimui to deficito užde-i 
Kelly, buvo atvažiavęs j East-j dama dideli mokesčiai. Net!

ir per dvi dienas konfe- 11U0 darbininkų uždarbio bus! 
su bosais ir .nenorėjo i imama didesni mokesčiai (tak- 
darbininkus į streiką, 'sai). Jei pirmiau darbinin- 

mokėjo $3 į metus, tai

Balan-1 pitalisthlėš tvarkos nuverti 
, mes i mo<

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

Lu t win’s Hall yra 
plačiai žindma ne 
tik Elizabethp, 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.

oną 
ravo
leist __ z
Bet kompanija buvo tiek na-htas
chališka, kad galutinai atmetė j dabar jau turės mokėti $24. 
p. Kelly visus pasiūlymus iri 
pareiškė, kad ji su unija nie-|.
ko bendro daugiau neturės ir -I. 
operuos dirbtuvę “laisvai,” I 
be jokios unijos.
Kelley kito išėjimo nebebuvo,! f 
kaip tik pripažinti streiką

Taipgi pereitą savaitę iš 
i streiką Alshuler Silk j 
naktiniai audėjai. 

Iniai audėjai pas: 
'Streikas bus labai sunku lai
mėt vien tik naktiniam audč- 

|jam. 7’

“Kada 
prieš oportunizmą, nereikia nie
kados pamiršti charakteringas 

v--, ii ir: !<iu> h.ij ūmumu oij'CIVH' i - t • !• • •, . v 1 ‘'pobūdis viso šiandieninio opor-vienvbe ir solidarumą. L • • • • , ,
n . -v, • i . . įtunizmo visur ir visose krypty-Parlija išleido brošiūra apie! • , Jn- . ! se: jo nenuosakumas, ištižimasrc-muja Gegužes, kuri aiškinai- ~ .. Tr issisukinejimas. Oportunis- 

„°s!tai, pūgai savo prigimtį, visa- 
-/į"idos išsisukinėja nuo nuosakaus 

į ir nedvejojančio klausimo pa- 
a. statymo, jieško pusiausvaros li- 

.. -i' nijos, žaltiškai raitosi tarpe 
ap\ ai osciojUb ; viena priešingų pažvalgų, 

stengdamiesi “būti sutinkan
čiais” ir su tais ir su kitais, 
atvesdami savo nesutikimus 
prie pataisymų, prie abejonių, 
prie gerų ir nekaltų velijimų 
ir tt. ir tt.” T. V. pusi. 473.

Dabartiniu laiku labai ir la
bai vertėtų kiekvienam lietu
viui darbininkui pagalvoti apie 
šį draugo Lenino apibudinimą 

ne |oportunistų. Argi komunistų 
tiktai atskirus liuosus vakarus, priešai neturi įpūsti eilėse tokių 
o visą savo gyvenimą;
prirengti organizaciją ant tiek ,čia 

kad joje

tęs šventės atsiradimą ii' 
reikšmę. Kaina 5 centai kopi-1 
ja. Visi draugai privalo jąpla-i 
tiuli kuoplačiausiai.

Draugai. turime 
idant tinkafrnai 
mūsų proletarinę šventę. Obal- 
sis : "Padėkime y-anklw , pri
valo kuoplačiausiai nuskambėti. 
Mūsų reikalavimai: 5 dienų sa
vaitė, 7 valandų darbo diena, 
bedarbiams apdrauda, šalin ka
ro pris’rengimas, apgynimas 
Sovietų Sąjungos.

Ko Leninas Mokino

“Reikia paruošti žmones, 
pašvenčiančius revoliucijai

Pas mus dar vis yra įsigyve
nęs oportunizmas. Kilo kokis 
nors klausimas, nu, pavyz
džiui, mūsų laikraščių vajus. 
Tai ką gi mes darome? Ogi 
pasiskubiname išrinkti komisi
ją, ir tai dar “gerai,” o tan
kiausiai, tai surado kokį nors 
draugą bei draugę, užkabino 
ant pečių tą darbą, dirbs ar, 
ne, bus gerai. Jau mes “atli-: 
kome” savo pareigas. Desėt- Į)arbo Bejieškant 
kai narių pasilieka taip sau, 
darbą nustūmę į šalį. Tai yra 
oportūnistinė taktika.

Reikia ne ant vieno 1 
grupelės draugų užkarti dar
bą, reikia kuopos susirinkime 
apsvarstyti tas dalykas, reikia 
visus A.L.D.L.D., L.D.S.A. ar
ba T.D.A. kuopos narius 
įtraukti į tą veikimą, -reikia 
komiteto ne tam, kad tą dar

ybą atliktų, bet tam, kad jis 
darbą tvarkytų; reikia visus, 

f arba veik visus, narius įtrauk
ti į tą darbą. Ir tas yra ne 
tiktai su literatūra, bet yra su 
visu mūsų veikimu. Pavyzdžiui, 
eina streikų kova. Draugai 
streikieriai kreipiasi paramos. 
O kaip mes atsiliepiame? 
Daugiausiai blankas numetė 
kokiam draugui ar draugei, ir 
viskas “gerai.” Taip negali
ma pagelbėti kovojantiems 
draugams. Reikia visiems 
mestis į darbą. Tiesa, yra 
kaip kur mažai lietuvių, bet 
juk yra kitų tautų darbinin
kų. Reikia eiti ir dirbti tarpe 
jų, traukti juos į kovą, kalbin-

i mūsų organizacijas, platin- 
literatūra ir t. t.

reikia (draugų, kurie taip elgiasi, kaip 
yra apibudinta? Turime ir 

drūtą, kad joje būtų galima turime ne tik iš narių, bet ir iš 
pravesti griežtas paskirstymas priešakyje stovinčių.

Darbai mažėja, algas kapo- 
Toronte yra apie 3,000

• ” j)e darbininkų, kuriem jau badas 
Tuomet p. | •' a^^s- 1 balan-

’ i džio sulaikoma pašelpa. Gi
L 'ibedarb:u randasi viso apie

Ko.
Bet dieni-

Noi's ši komp. ir taipĮtik per 
jau pigiausia mokėjo ir turėjo 1 kovoti 
taip vadinamą “yellow dog” i 
kontraktą. Bet paskuti i 
ku numušė dar po 1;G|. 
nuo masto, 
kęsti, 
keturių staklių, daugiau neuž
dirbs, kaip 12 dol. Į savaitę. 
Bet dieniniai audėjai ant tiek 
yra tamsūs, kad priėmė ir to-i 
kia mizerną algą, ir jie dar 
streiką neina.

Sužinojęs.

cento
Priėmus tokią mo- 

audėjai, dirbdami ant

i;

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

Tel. Trinity 3-1045

ti 
/ti

Kanados Darbininkams
JrK.vmo .v .r. .rAVTTT . . ^30013 AlgSS j F Dlfe

RASTAI Is DARBO IR KOVU LAUKO I Mokestis
i ninkai žino, ką tas viskas reiš-i 
1 kia. Tiesa, šis žygis davė 

STEUBENVILLE, Ohio. — lekciją ir parodė, kad reikia 
Bejieškant darbo anglių kasy-jhūti atsargiais, nesnausti, bet 

hei klose, nugirdau, kad čia gali- i organizuotai ginti savo leika- 
ma gauti darbą. Atvažiavęs his, o jei ne, tai algų kapoji- 
a.pėiau visa apielinkę, bet nie-’mas bus dar ne paskutinis., 
ko daugiau nesuradau, kaip Sykį jiems nusisekus gerai, at
tik tą patį darbininkų skurdų 1 kartos ir daugiau, nes kapitali- 
gyvenima. kaip ir visur. j 

Nuėjau prie vienos anglių 
kasyklos prašytis darbo. Keli 
darbininkai laukia boso atei- UnilSS 
n ant. Atėjo ir pats bosas. Jis į J
pasišaukia darbininkus no vie-; WATERBURY, Conn.—Vie
ną ir klausineia jų pntvrmus inoje miesto dalyje, kuri vadi- 

pu nriklauso kokioje nas Townplot, budavojama 
unu'oje ir t. t. Priėitį ir mano mokykla. Ją budavoja Tre- 
kalema. Aš jam i klausimus magiio Bros. Kompanija, 
atsakinėjau trumpaiyir aiškiai, į Kompanija nusitarė ir atsisa- 
be jokio nuolankumo. Matyti, i he 
tas jam netiko, tad jis su ma-1 algas mūrininkams. Unija ko

vo 30 d. atšaukė savo narius 
po iš darbo. Bet kompanija pa- 

ap-'skelbė, kad darbą jinai visvie- 
na varys pirmyn, pasisamdė 
apie 20 neunijinių darbininkų 
ir darbą varo. Kompanija 
paskelbė, kad unija daugiau 
nepripažins. Tai reiškia, sam
dys skebus. A.D.F. turėjo 
skelbti streiką, bet priešingai.

vadai pritaria,

jstu apetitui soties—galo nėra 
F. Pasiušvietis.

mokėti unijos nustatytas

nim ilgai nesikalbėjo.
Pa.sk u i p n si va: kšč i o j a u 

mainieriais darbininkais 
gyventas vietas, suradau daug 
darbinmkn nedirbančių. Iš 
nasikalbė’imn su jais paty
riau, kad čia darbo salvgos 
dar blogesne.. Rain kitose 
apielinkėse: Komnaniios labai 
mažai moka darbininkams už 
darba, tankiai mainierys ne-1 Federacijos 
uždirba nei ant parako, kurį kad jos plumeriai dirbtų bend
ru degina akmenų snrogdini- rai 
mui. Abelnai, darbininkas. Vadinasi, A.D.F. vadai patys 
sunkiai dirbdamas per dieną, padeda laužyti uniją. Darbi- 
užd’rba apie du doleriu. ninkam lieka tik viena išeitis, j

Kasyklose anglies sluoksnis Jie turi organizuotis į Darbo' 
esąs anie trijų pūdų storio: Unijų Vienybės Lygą ir kitas' 
anglis labai nečysta. revoliucines unijas, kurios ko-'

Kalbūiausi

Rengkimčs prie. Pirmosios 
Gegužės

t Komunistų Partija rengiasi 
apvaikščiojimui p a s a u 1 inės 
proletariato šventės — Pirmo
sios Gegužės. Seniau nebūda
vo rengtasi kaip reikia. Dau
gelis būdavo darbininkų suži- Kalbūiausi su mainieriais j voja už darbininkų reikalus. ■ 
no apie Pirmąją Gegužės tik i apie unija ir klausiau, kodėl i 1
keliomis dienomis po jos, kada nesiortranizuoja. Jie visi nu-1 Kovo 27-tą dieną buvo pa
gauna mūsų laikraščius. Da- siskundžia, kad darbai blogai; garsinta, kad viešbutyj Kings- 
bar Komunistų Partija ir visos eina; darbininkai nesilaiko, j bury reikalauja dviejų darbi- 
revoliucinės organizacijos belines čia pragyventi sunku, tad 
mūsų spauda kelia tą klausimą! važinėta i kitus miestus. Dau- 
jau kelios savaitės, aiškina , guma jų kalbėio, kad naujoji, 

^darbininkams, kas yra. Pirmo-! revoliucinė unija yra geresnė,
ji Gegužės, rengia juos į ko-j nes senoji unija nieko darbi- 
va. ! ninkams neduoda.

* f •

Kiekviename mieste ir mie- Kukutis,
stelyje yra šaukiamos bendros;  
konferencijos del išdirbimo1 
planų, kaip sėkmingiau suruo
šti demonstracijas. Visos mū-; 
sų, lietuvių darbininkų, orga-i 
nizacijos, kaip tai A.L.D.L.D., j—Nuo 30 d. kovo čia 
L.D.S.A., T.D.A., chorai, spor- ’ džiautiems darbininkams nu- 
to rateliai, kliubai ir pašalpos kapojo algas ant 10 nuošim- 
organizacijos, privalo pasiųsti! čių, kurios ir taip jau buvo 
savo delegatus į tokias konfe- mažos.

Krencijas. Kur jau perėjo kon
ferencijos, tai prisidėti

Delei Algų Kramtymo.
SO. MANCHESTER, Conn, 

snau-

The Rogers Paper Mfg. Ko. 
prie tų su dideliu džiaugsmu gėrėjosi 

konferencijų užbrėžto darbo, (vietiniam kapitalistų šlamšte, 
“Manchester Evening Her
ald,” kad dar sykį jai pasise
kė gerai apmulkinti savo dar
bininkus. Girdi, darbininkai 
priima algų kapojimą su nuo
lankumu ir džiaugsmu jieva 
jų pačių naudai. Bet darbi-

darbi- 
padėt?

Pirmą Gegužės visi 
ninkai turi švęsti, turi 
įrankius, privalo sulaikyti ma
šinas ir bendrai su viso pasau
lio proletariatu reikšti prole
tariato augančias spėkas.

Partija nieko mechaniškai

val-

su skebais mūrininkais.-

revoliucines unijas, kurios ko-'

ninku. Nueinu ir aš. Klau
siu darbo. Bosas atsako, kad 
jau perėjo apie šimtas darbi
ninkų ir dar vis eina. “Dar
bo nėra”—atsakė jisai man.

Pasirodo, kad dar vis dar
bai mažėja, dirbtuvės dar vis 
paleidžia darbininkus iš dar
bų. Darbininkai, mes turime 
galvoti, kas bus toliau. Ruoš
kimės prie Pirmosios Gegužės. 
Reikalaukime darbo ar duo
nos.

Bedarbis.

Audėjai Skelbia Kovą
EASTON, Pa. — Šiomis die- 

nomis išėjo streikan Gonning 
Šilk Ko. visų skyrių, darbinin
kai. Kompanija, pasinaudo
dama Amerikos Darbo Fede
racijos vadų išdavystėmis, pa
siryžo nukapoti visų skyrių 
darbininkam algas iki žemiau
sio laipsnio.

....... hi m '«ii '/HiKnįįMth

Toronto, Ont.—Kanados 
džia apsistatę muitų siena taip,' 
kad jokių prekių nebūtų gali-

Balandžio 15 d. po visą Ka
nadą bus bedarbių demonst
racijos. Visi bedarbiai ir dir
bantieji darbininkai jose pri- 

1.1 y v a u t i. Darbiniu k' a i
kovą laimūs. Turime 

u ž So čia 1 ės Ap d ra u d os

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge-

riiiusio

nurimo

patar-

ir

Ji e m ą 

nuliūdimo

kainą.

landoj.. Saukų

t?8 yas:

I

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
NEW YORKE. Uth STREET,325 Near 1st

Trumpu laiku išmokiname S 
viską kas link AUTOMO- J 
B1L1Ų MECHANIZMO, g 
Praktika ant vietos.

Avenue CITY

g0

Išardymas, •hitaisymas, 
ir planą automobilio; 
Mokytojais vra žymūs 
Leidimą (License) ir 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 ,.

austnt.vmas, suprast
mokinant dienomis

ekspertai—L. T1CHN IA VICI US, B. J.
Diploma Kvarantuojame

Užsira Vvm.-is j mokyklą kiekvieną dieną 
Nedėlioję nuo

elektriką ir masrnetizmą, ir vužiavimą, 
ir vakarais lietuviu ir ani;lij kalbose.

........... * ' VA1TKUNAS ir kiti.
už mažą užmokestį. Mes padedam ■ «.i... i......—. i. j nuo .j r^te

:<> iki 2 vai. po pietų.
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A NEW EDITION

SIX BOOKS NOW PUBLISHED
Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street

MM

THE COLLECTED WORKS

Everything
Issued

contained in the 01 
by International P

G3QES0EX

•iginal edition 
nblishers

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 Retinoskopišky Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištarimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius,'kurpž^jums reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGEI
396 Broadway, z Brooklyn, N. Y.

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

ŠIOJE VIETOJE

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane gaĮite 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 < namus ir parodyti, visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari;.Jangai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

užrakintą atdarą langą

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir silčiausiame 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, nrie iūsu lanerų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit** 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 ągVo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi-. 
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai Už 
mažai pinigų ? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langu0; ir knip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir
. negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 

yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos rturėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų*mažą paveiksliuką.

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

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

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

: Į !• ’ T............ • ■ ■ /
ti bylas areštuotų darbininkų 
vadų, o jų daug yra. Taipgi 
kuopa kožną mėnesį siunčia 
<$5. politiniam kaliniui, o iždas 
j^frtuščias. Ateikit ir parem- 
kit T.D.A.

Korespondentų Biuras.

A

damas ant raudonojo desanto, vistik veja
mas iš užpakalio Raudonosios armijos ir 
skubėdamas link jūrų, jis negalėjo sukon
centruoti savo spėkas ir stoti į sprendžia-

L WINDSOR, ONTARIO
' KANADA(Tąsa)

Kiek čia krito kovoje ir kiek nuėjo Pro
takos upės#dugnan, tas ir pasiliks slapty
be ant visados. Tik atskiri baltųjų pabė
gėliai pajėgė pasiekti krūmynus ir ten pa
sislėpti,—didžiuma jų, krito laike kovos, ir „
laike bandymo pabėgti. Buvo atsitikimai,

• kada baltųjų oficieriai bandė persirengti į j Unk J N^Vo-Nikolajevškaja7‘tai
* 1 T> I 1 • j 1 • isios batarėjos daužė priešą ir .skubinosi su-.
I krumy1™8’ Bet raudoni raiteliai nepra- sįjungti su raudonuoju desantu. Apie ket- ?a. 
leido nieko, sulaikydavo tokias. moteris 
ir jau jų kapas buvo ten ant vietos. Už
dviejų valandų kovos, miestelis, kur pir- prįe§aį jau rengėsi užbaigti su raudonuoju i Jau Tr tarmės Windso-i 
miau buvo pneso stabas, jau dabai buvo desantu, at.kpršinti iam. musnivt.i mus nvip chdnVni Paaimrin ima!
raudonarmiečių rankose.

.Pradžioje mūšio priešo

Pranešimas
- _ Ar visi, jau žinot, kas bus

mąjį mūšį su raudonuoju desantu, nes mūs balandžio 25 d. E. Windsore?t V C ---C  -----------------U ----------------f  ---  | • A-I.

Raudonoji armija lipo jam ant kulnų, o iš netyčių teko sužinoti, kad 
desanto spėkas, vietine A.L.D.L.D 21 kp. ren

gia milžinišką perstatymą su 
labai įvairia programa. Vie
na iš svarbiausių programos 

1, tai pats veikalas “Vir
šaičio Vargai”. Tai juokelių

M* t < ’ I daugiau visko. Nors tai dar. Matomai,; nevjs]<as> paminėsiu kitą-

desantu, atkeršinti jam, prispirti mus prie piečiai strioke! 1 Pasirodo, kad! 
upės Protaka ir sunaikinti. Priešas atida-! didžioji Ukrainiečių Svetainė' 

'.Pradžioje mūšio priešo orlaivis pagilo re baisią kanuolių ugnį, o jo pėstininkų | bus per maža būsimam mūsų 
nuo aikštės ties bažnyčia ir nuskrido lin- kaip debesiai eilės pradėjo šturmuoti. To-1 koncertui.
kui Novo-Nikolajevskaja, kuri yra apie 30!kis didelių spėkų puolimas privertė musiv v.ien detroitiečiai davė: 
verstu nuo čia. Ten buvo daugiau baltųjų pasitraukti linkui upės. ( žodį, kad del jų pa iktumej

Štai raudonojo desanto jėgos apleido }bus su vietine publika? ! Užtai 
įtraukė už upelio besiginda-, nesivęluokite, jeigu norite pa

mos, o priešo baisios jėgos gula ir gula tekti į svetainę, nes po laikui j 
\ ,J" ! Pradžia lygiai j 

j 6 vai. vakare, o koncertinė da-'j 
j lis prasidės 7 :3(). Bus taip pat j 
j balius ir proga visiems links-I 
linai ir naudingai laiką pra-I 

x x ------ 'leisti. Taigi, visi ir visos, ne-}
ną tėmijo, kaip krinta mūsų kanuolių šo-1 pamirškite balandžio 25-tą.

b. Mūsų kanuo-! P. ž.

karo jėgų. Ir laike mūšio ir po jo, iš so-

jis nežinojo raudonojo
aip baubia kanuolės, 

raudono-

virtą valandą po pietų prie miestelio tiek i 
daug susigrūdo priešo spėkų.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS 

Aplaikenie iš Užsienio Labai Svarbiu Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas 
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai; 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

dų, daržų, nuo namų, iš šieno kūgių, augš- aivsfpip nn<5: 
tų žolių ir kitų vietų taip ir šaudė į mūsų .
kovotojus vietiniai kazokai gyventojai; jie^Tinūs ' ^Buvo aišku
tų žolių ir kitų vietų taip ir šaudė į mūsų 

buvo prieš mus, taip jie pasitiko raudonuo
sius svečius. '

Šiame mūšyje buvo paimta iki 1,000 be
laisvių į rnūsii rankas ir apie 40 oficierių, 
ginkluotas automobilis, daug kulkasvai- 
džių, šautuvų, amunicijos, daug gyduolių, -----  ------- ----------- —T ;
laikraščiai ir kiti jų štabo dokumentai, į lės čia pat netoli stovėjo, ir d. Kulberg iš; _ 
kaip tai—žemlapiai, planai ir oficierių įvai- i ąžuolo komandavo:
rus dokumentai. ! —Triūbelė šimtas, taikink 97... Triūbe- r

Laike mūšio mūsų laivai ir baržos pri-dė šimtas, taikink 95... ,
... . . j 1^ ..1^ . I Ir kada musu kanuolės baube ir staug-1 j

baltuosius belaisvius n- suimtas reikmenis,; daraos kulkos 1§kg tai Kulbergas net kak- ‘ 
čia buvo pernešti ir sužeisti raudonarmie-ilą ištiesdavo ton pusėn, kur kulkos skrido. | 
čiai. kurie dmmiausmi nukentem durtuvu I _pui.kiai gerai,-rėkė jis iš ąžuolo,-!

kad traukiantis ęraudysitės! 
toliaus mes galime pražudyti save. ’Roman-! 
dantas mūsų artilerijos d. Kulberg jau ' 
trys valandos kaip sėdi ąžuole. Jis ten su
sirado sau vietą, prisiglaudė ir per žiūro-'

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE 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 Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo Įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

viniai ir rauna priešo eiles

baltuosius belaisvius ir suimtas reikmenis, ’ damos kulkos lgkg> tai Kulbergas net kak-!

čiai, kurie daugiausiai nukentėjo durtuvų į _Fulklal) gerai—rėkė jis iš ąžuolo,-1 
kovoje- ; tiesiog priešui į gerklę! Nu, siųskite dau-•

Buvo aišku, kad priešas, sužinojęs per giau jam... Nu, greičiau, greičiau, kovo-! 
savo orlaivininką, kas atsitiko su jo užpa- tojai ♦. Ar matote, jau priešas bėga atgal, 
kalyje buvusiu generaliu štabu, arba apleis —n* jis per žiūroną prisižiūrėjo ten toli, 
pozicijas, arba prisius tiek jėgų, kurios ga-; kur taip kilo dulkių. stulpai ir nuo jų į vi- 
lėtų sunaikinti raudonąjį desantą. įsas puses bėgo baltieji.

Priešas,pasirinko pirmąjį kelią? jis pra-1 —-A, dar jiems daugiau!—kartojo jis iš : 
i viršaus, tuom laiku, kada artileristai grei
tai rengė sekamus šūvius: vienas paduoda
vo kulką, antras įgrūsdavp ją į kanuolę, 
trečias uždarydavo, ir tt. Ir taip', tokioje 
kovoje, Kulbergas pamiršo laiką, pavar
gimą ir viską. Ir dabar, kada priešas darė 
puolimą, ir vis artinosi arčiau ir arčiau 
prie tos vietos, kur stovėjo mūsų kanuolės, 
—Kulberg nei nemanė apie pasitraukimą, 
tartum jis priaugo prie ąžuolo. Vis tan
kiau ir jautriau jis duoda komandą, vis

lėtų sunaikinti raudonąjį desantą

dėjo trauktis nuo Novo-Nikolajevskaja, o 
paskui ir kitų punktų, tiesiog ant Novo- 
Nižestebelnaja, bijodamas, kad jis neliktų 
visai atkirstas nuo jųrų. ^ Jis nusprendė 
eiti tiesiai ant raudonojo desanto, pakol 
dar šis čia neapsidrūtino kaip reikia ir pa- 
koLnėra papildytas naujomis spėkomis, 
apie kurias priešas manė, kad jos plaukia 
mums iš užpakalio.

Tuom laiku priešo frontas ėjo per: čer- 
toloža, Staro-Džireleskaja, Novo-Nikola
jevskaja, Piskūhovo, Basty, Stepnoj ir Ču- tankiau maino komandą, "kaip šauti, kaip 
rovo. Jau susiūbavo priešo pozicijoje eilė, niūkti priešą... 
ir pradėjo ristis atgal. Priešas traukėsi, 
ir tuom laiku mūsų Raudonoji armija sto
vėjusi prieš jį, dabar lipo jam ant kulnų 
ir mušė, varydama linkui jūrų. Miestelyje 
Novo-Nižestebelnaja, kurį laikė užėmęs 
raudonasis desantas, nebuvo daugiau mū
šių iki čia prisiartino priešo spėkos iš karo 
pozicijų, nuo Novo-Nikolajevskaja.

Pirmiausiai priešo pribuvo: Kubani^. rai
telių pulkas, Poltaviškas pėstininkų pulkas,! 
Xaporožskas pulkas, dalis generolo Nau- ” 
menko, spėkų ir raitarijos dalis generolo 
Babievo, tarpe kuriu buvo ir žvėriškas ba- 
talijonas generolo Škuro. Raudonam de
santui baisiai sunku buvo sulaikyti užgu
lusias takias galingas priešo jėgas. Dabar 
raudonojo desanto buvo uždaviniu laikytis, 
kol pribus priešui iš užpakalio mūsų Rau- 
doįiosios armijos spėkos, visais būdais 
keftkti baltiems, neduoti jiems ramumo, ar
dyki priešo planus, stoti karts nuo karto 
Į įtušį su juom. Apie vidudienį, kada prie- 
sojjėgos baisiai užgulė ant mūs, mes buvo- 
mą. priversti apleisti , dvi miestelio gatves, 
kibios eina nuo rytų j vakarus: tomis gat- 
vėįnia pasileido svarbiausios priešo spė- 
koš. vėl prasidėjo mūšiai.

‘BROOKLYN LABOR LYCEUftl 
DARBININKŲ (STAIGA , 
Sales <leT Balių, Koncertų, Ban- 
kietų,' Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubo susirinkimas 

antradienį, 7-tą balandžio, po No. 69 
S. Park St., 8-tą vai. vakare, 
nariai ateikit, yra svarbių 
aptarti. P 
užsimokėti, 
rių.

Ant pievos, ant kryžkelio dviejų kelių, 
ten, kur artimai upė Protaka, netoli nuo 
krūmynų, buvo pastatyti mūsų kulkasvai- 
■džiai, ir kulkasvaidininkams buvo įsakyta: 
arba žūti kovoje, arba sulaikyti priešą I 
Matau, kaip Kociubenko, jis tartum prili
po prie kulkas vaidžio, įsikabino į jį abi ėjo
mis rankomis, čiupinėja, tėmija ar viskas 
tvarkoje. Priešus jau jie mato, 
kaip jūrų bangos ritasi ant mūs.

Nu, draugai kulkasvaidininkai, 
visa mūsų: viltis ant jūsų rymo, ar likite 
gyvais ir atmušite priešą, o jeigu nesulai
kysite jį,—tai pirmieji žūsite 
tuvų 1

Kaip jau arti priešo eilės! 
peršliauš ir bus viskam galas.
tėję, kada jau raudonasis desantas laikėsi 9:30u’v<ar.“’ryte.’ 
tik kaip ant plauko, mūsų kulkasvaidinin- įTku ir-1 
kai atidengė greitą ir baisiai naikinančią 
ugnį.

Minutė.., kita...
•’ Dar vis eina, pirmyn priešo eilės, bet jau 

svyruoja, jos sukapotos, didelės spragos 
atsidarė, pagalios jos sustojo.. .griuvo...

, „ Ir vos jie bandė pasikelti, kaip lietus mūsų
Priešas paleido darban du ginkluotu au- kulkasvaidžių kulkų apipildavo juos...

tafnobilius. Bet jo padėtis buvo kebli: pul- " (Bus daugiau)

priešai

dabar

nuo jo du r-.

Štai jie jau

bus

Visi 
yra svarbių reikalų S 

Pasistengkit ir mokesčius B 
Atsiveskit ir naujų na- B 

Organizatorius, i E 
(80-81) | 

ELIZABETH, N? J. I 
L.D.S. 33-čios kuopos susirinkimas s 

Įvyks balandžio (April) 8 d., L.D.P. į 
Kliube, 69 So. Park St. Pradžia 5 
8-tą vai. vak.—Draugės ir draugai, 
būtinai turime lankytis į susirinki
mus, nes kuomet skaitlingi susirin
kimai Įvyksta, tai daug ką galima 
nuveikti.

Kuopos Sekretorius.
(80-82)

GREAT NECK, N. Y. 
.3gSrp.Tr-. • ;

A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin
kimas bus antradienį, 7-tą balandžio, 
Straukos svetainėj, 139 Steamboat 
Rd., 7:30 vai. vakare. Draugai, visi 
ateikit ir užsimokėkit duokles už jį | 
šiuos metus, nes pinigai reikalingi-B| 
išleidimui didelės ir brangios kny-'L 
gos. Atsiveskit ir nauji} narių. I 

Org. S. Petkiene. 18} 
(79-81)! j'• ------------- -------- / Si

i

*

‘ WOOSTER, MASS.

Ii Tarptautinio T 
P Apsigynimo Susirinkimo

Priimta du nauji nariai, C. 
Daugėla ir F. Petrauskas į T. 
P. Ą. : kuopą. Pasirodo, kad 
mūsų kuopa, nors lėtai, bet vis 
auga didyn. Didelį darbą tie 
draugai atlieka, įrašydami 
liauju narių, nes darbininkų 
kova aštrėja ir finansinė pa
rama yra labai reikalinga.

Pasirodo, kad kuopos vei-

A.L.D.L.D. 13-to Apskričio 
Kuopoms

Draugai, minėto apskričio konfe
rencija įvyks sekmadienį, 26 balan

Tnio minu , džio (April), Prosper Club svetainėj,
•1 _ . . Benld, Ill. Konferencija prasidėsi

-a r o n.on ~ •__ i *

kiantysis komitetas dirba, nes rezoliuciją ir susirinkime su- 
• iš raportų buvo girdėta, kad 
Į J. M. Lukas, kaip T.D.A. at-

Darbininkų stovas, kvietė L. S. ir D. B. 
Pašelpinę Draugiją prisidėti 
su didesne metine mokestim, 
negu pernai. Draugija prisi
dėjo su $15, Taipgi atstovas 
pranešė, kad ragino draugiją 
finansiniai remti tuos draugus, 
kurie buvo Lawrencio streike 
suareštuoti ir laikomi deporta
vimui, ir kad išnešti rezoliuci
ją prieš Valdžios tokius žy
gius. Draugija nutarė siųst

rinkįa aukų. $6.
Kuopa nutarė priimt rezo

liuciją, kad būtų paliuosuoti 
Lawrencio streiko areštuoti 
vadai, E. B*erkman, P. Devine 
ir W. Murdock. Surinkta su
sirinkime $2.06 Apsigynimui.

Kuopa rengia šokius balan
džio 20 d., po num. 29 Endi
cott St. Bus “kepurių” šokiai, 
tad ir duodamos dovanos (pri
zes) už gražiausias 'kepures. 
Kviečiam visus atsilankyti, nes ' 
Apsigynimui reikia pinigų ves- *

Delegatus siųskite' 
' laiku ir su naudingais sumanymais. ■ 
Kurios kuopos turite tikietų parda
vinėjimui, tegul delegatai atveža.

A.L.D.L.D. 13 Apskričio Sekr..
> M. Eschukienč. •

(79-81)j

CLEVELAND, OHIO į
Clevelando Lietuvių Darbininkiškų1 

Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d.: 
balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., yra šaukiama visų' 

i Clevelando lietuvių draugijų konfe- į 
rencija gynimui ateivių teisių.

Clevelando lietuviai iki šiol šiame] 
klausime nieko neveikė—nesirūpino I 
savo ateivių teisėmis. Kitos tautos:, 
žydai, vokiečiai, Ukrainai, vengrai,! 
italai, čekoslovakai, pietų slavai, jau: 

j turėjo eiles konferencijų, dalyvavo Į 
Washingtone protesto konferencijoje; 
turi išrinkę pastovius komitetus, ku-; 
rie varo. Šį ateivių gynimo darbą pla- • 
čiuoju baru. Lietuviai irgi turime j 
susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro-I 
dykime, kad ir mes mokame ginti! 
savo teises, prieš šios šalies reąfcci; 
nių elementų užmačias.

Draugijos rinkite atstovus į šią 
konferenciją. Taisyklė-: du atstovu; 
nuo kiekvienos 50 narių ir didesnės} 
jos dalies, taipgi vienas atstovas, 
nuo draugijos-kuopos. Kuri draugi- j 
ja nesuspės išrinkti delegatų, > tą} 
draugiją galės atstovauti jos valdy
ba. .; .

Clevelando Liet. Darb. Dr-]ų 
Sąryšio Valdyba. *

(79V88)

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pil ni a laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją,1 padidintą laidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja 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.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
'Tai pirmutine 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 augštupioj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir'kada gėro;daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.0 0. Siųskite užsakymus sek ančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

ApysakaMOTINA✓
Ten nupiešiamu skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija hrutališkai 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: 
Motįnos 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 klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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' Puslapis Penktas

THE YOUNG PIONEER CORNER
A New Children s 
Magazine on May First

30th, in which all working des? 
class children are 
prominent part.

There are hundreds of com
rades all over the country who 
are doing‘their share for the 
magazine. How about you ? 
Are you one of those comra-

to take
Do 

how you can help ? 
just send - -

and

you want to know 
' ' " Well, 

in for a collection 
go around among

tininkas nusiskundė, kad iki 
šiol gavo tik trijų kuopų sek
retorių antrašus, ir tai ne tie
sioginiai, o aplinkiniais keliais. 
Net didžiųjų kuopų, kaip pa
vyzdžiui, Cleveland©, kuopos

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 

Carnegie, Pa.
Pin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose

Statement by Editorial Board of Į 
New Pioneer Magazine.

The wining over of the chil
dren from the influence of the 
Bourgeoisie, thru their scho
ols, church and press, is one 
of the main tasks before the 
working class, if our children 
are not to become imbued with 
a strikebreaking and jingois
tic spirit. Today, more than 
ever before, is the Capitalist 
cįasš making a sharp fight 
for the influence over the chil
dren. The working class is 
faced with the necessity of 

i making a counter attack for 
the control over the influence 
of the millions of American 
children. To do this it is ne
cessary to immediately take 
up the problem ^f actually 
organizing a mass movement 
of working class children.

What

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St. 
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A. 
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing

ton Parkway.
Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

49th Št.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 r\vc.

A. ‘ ■
i Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė. C. 

Avė. C.' ’ ■ -• • ” •” ’ •*’ ''"E.
22nd St., ir J. Laurinaitis, 348

nariai, matomai, visai nepaiso, 
kad jų kuopų sekretoriai- at
liktų tinkamai org. pareigas. 
Taip kuopoms funkcionuojant 
su Apskričio komitetu, ą/gi 
galimas koks nors darbas^Ųi- 
kamai atlikti? Niekados!'

Draugai turėtų, atminti, kad 
ių metų/mė-

just 
list, 
your friends, and your fathers’ j 
friends, and tell them all abo
ut the Magazine. Get them 
to sign their names and give į 
some money for the Magazine

if you step on the jau prabėgo try
gas and hurry up with your nėšiai; dar už poros mėnesių Iždo globėjai: V.^Vaclavičius, 20 I* 
collection list, you may be

Remember,

vimas bus ata tinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

ir bus pusmetinė Apskričio 
the lucky comrade who will konferenci ja. Draugai norės Į

iš Apskr. komiteto darbuotės

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

'collect the most money.
And let me tell you, that raportų ir t. t., bet kokiįis ,ra- 

' comrade sure will be lucky!, portus komitetas duos, jeigu pi 
!■ He, or she, will get a dandy i kuopos nei sekretorių aptrašų -■

' The prize will be a I nepriduoda ? Tad ką jau be- Nutarimų rast, j striping
1 L , , . , . 49 Sawtclle Ave.

VIENYBftS DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

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

_ inn.
I Pirm.

256 Ames St.
of prize.

couple of interesting, books.
Won’t you like to get them?

Workers and Working class; Remember, comrades, time 
Organizations! Every worker jis short. By May first our 
who does not want to see his i Magazine must be out. Sit 
child turned against, his own j down right now, and fill out 
class by the Bourgeoisie and, the blanks on this page. Your

the Bosses will think 
our magazine. kalbėti apie kokį nors didesnį t 

darbą ?
Nutarta surengti Apskričio n.ciininka^7ia 

naudai pikniką 28 , d. birželio 
ant d. D. Milašio farmos, Mc
Nary, Pa. Prašomos visos 
Pittsburgho apielinkės A.L.D.

their children’s press should• letter will be answered imme-.L.D. kuopos ir draugijos ne- 
support this magazine. '----
bosses understand full well, 

! the danger to their class in I 
j our children’s movement. Al-1 
i ready the American Legion of i 
California has issued a reso
lution calling for a “physical” 
fight against the Young Pio-' 
neers of America. The wor-l 
kers organizations must con-!Dcar Yo„ pioneer Corner, 
sider one of their main tasks. Thc ){c Junior H h gchool 
the building of a children’s! / . . . ,
movement and the new Pio-.to whlch 1 am going 1S • 
neer magazine. Organize an;same as any other bosses 
apparatus for spreading the ,n the United States, 
paper. .
organ for children in every) 
organization. Write for itJtaiki,i8’ al 
Send in advance orders at sheviks out of thc c°untr.v, 

ilet them go to Russia. O I Lr • ji neers' Are we j Working Class Specialists!^ chase us to Russia? No! We.|, 
, and Technicians! We must make a Soviet workers’ government j

publishing, of a magazine for j present in the new magazine jn the U.S just like in Russia, and 
workers’ and farmers’ child-, various technical activities,1 we’ll chase out all the bosses! 
ren. An intensive drive islSuCh as radio building, wood-) A Young Pioneer,
now taking place to get this) work, -mechanics, etc., Thru! Mike D., Chicago, Ill.

.................. ' these activities we will win'Dear Young pioneer Corner, 
the child of the workei and j yye have a Pioneer organization 
the farmer for our class. Write 0U1. city, we have 16 members, 
for the magazine. Help US The Pioneers are collecting money 
to teach the children all these for the new magazine that is to • 
activities which interest them.1 come out on May first.

I I attended the unemployed mee-1 
• ting, where they formed an unem-: 

The Mayor and the 
Sheriff were there. Comrade Stone ! 

.. . - . , told about the conditions of the
will give the workers 10,000)000 unemployed workers, and i

Among the first steps to be 
taken for the building up of 
such a mass movement is the

'urto rest. K. Venslauskis, 
12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazukevičia,
153 Ames St.

_________  .... Miškinis,
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtclle Ave., 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St.. J. Bale- 
vičin, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St. 
Visi Montell, Mass.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Aiuonu primenu savo draugams, jog aš vis dar

The’diately, so that you can get rengti tą dieną piknikų ir par- LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK-
right to work. i davinėti minimo pikniko ti-

Write in your letter now! kietus, kuomet juos gausite. Į 
Help us build a dandy Pioneer i 
Magązine.

Dar kartą primename kuo- 
j ponis rūpintis su mokėjimu 
l Apskričiui ir Centrui metinių 
j duoklių. Apskričiui reikia 
įmokėti po 10c-nuo nario, če- 
i kius bei money orderius išra- 
jšykite: D. Lekavičius, o siųski- 
|teą J. Miliauskas, 626 Wood- 

’ ■ ward Ave., McKees Rocks, 
just the ' pa 
s’ school 

They poison 
Adopt it as an official ■the workers’ children’s minds.

In Social Studies, the teacher 
bout chasing all the Bol-Įpgfr,

LETTER BOX

Kuopų sekretoriai, siųskite 
savo antrašus Apskričio užra- 

i šų raštininkui, J. D. Sliekas, 
wasj3i21 Elroy Ave., Brentwood- 
and °

Well, Pio- :
©C ti v O V» •

going to let the bos- Oraugijv Ateai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą.

TERŲ DRAUGIJA 
Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas--K. Margis, 

1323 Muskegon Ave. 
Vicc-Pirm įninkąs—A. Kareckas,

730 Nason 
Nutarimu Raštininkas--K. Rnsikas,

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

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas,

1131 Walker 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiū'.ė, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai: .
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Avė. 
Vilkuvicnė, 718 Richmond

Trust i sa i: '
T. Rasikas, A. Lujus, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus.

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

Salės valytojas -F. Zegunis, 515 
Salės parandavotojas — A. 

1108 Elizabeth Avė.
Draugijos susirinkimai įvyksta 

mėnesio antrų utarninktj 
1057-63 Hamilton Ave.

st.

117 
I 

Ave. j

Ave.

T.

st.

Žcgunis,

o.

A

Šiuris.
lleventh St. 

Garbanauskas,

kiekvieno
savam name,

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiau,s antrašas buvo .271 Berry St. 

Dabar mano antrašas:

DR. IL MENDLOWITZ
2229 A venue J, Brooklyn, N. Y,

TEL., MIDWOOD 8-6261
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AR ŽINAI?

AMERICAN CLOTHING CO
J. TURGELIS IR I. J. MARKŪS

Savininkai

magazine out by the First of 
May. Against the militaris
tic, anti-labor propogandą of 
the tremendous Bourgeois chil
dren’s press, we must present 
a Workers and Farmers chil
drens magazine. We, too, can! 
approach the children thru:a cryjng need toe_ ____ __ __
Weir interest in sports, social j volu-tionai children’s literatu- councill 
life, scoutcraft, and the like. ire Practically no literature 

fThe main purpose of the New,^^ , - - -
child an understanding of the j he said that the workers must orga- 
system he lives under exists.! nize and fight for better conditions. 
It is the duty of all writers -I hope the conditions do get better, 
and artists to rally behind the! A Comrade,

Helen H., N. Tonawanda, N.Y.

Dear Young Pioneer Corner!
- I and my brothers enjoy reading

Get Other children įhę Young Pioneer Corner. In it we 
„ 11. Spread it find an we want to know about the

in school, on breadline, in the starving workers, the cruel bosses, 
streets and in the mills where and workers in Russia, 
thousands of child laborers 
slave.

Forward, to a real chil
dren’s magazine of the wor
king class on May first. 

PIONEER MAGAZINE
Station D, Box 28, 

New York, N. Y.

Writers! Artists! There is J 
a crying need today for a re

Pioneer magazine will be ,to 
attract the workers’ children 
and give them lively and in
teresting material to read, and 
thru this to satisfy their natu
ral interest, at the same time 
educating them in the -spirit 
of class struggle 
Bourgeoisie.

This magazine 
dren is to be a 
page magazine, containing fic
tion stories, sports, articles on 
how to make radios, aeropla
nes, articles on nature and 
science, scouting and outdoor 
life. It is planned to make 
ffeis magazine available for 
every workers child, and for 
every worker as well. It will! 
sell for 5c a copy, and sub- a Manymo 

4scriptions are to be 50c per; luagaf-Hit; 
year.

Workers! Working class member what I told you about 
children! This magazine will the new Pioneer Magazine 
be out by May first all over that will come out on May 
the entire country, only if you ( first? Well, we are having 
strain every ounce of energy^ drive on, right now, so that 
to create an apparatus to take when May first rolls around, 
care of it and to develop a we’ll have the best and most 
real campaign around it. Af-1 interesting magazine for wor- 
ter May first comes the Inter-' kers’ and farmers children in 
national Childrens Campaign, the U.S.A.

Mfly first to fourteenth. And what are you doing to 
This year the children exist) help us, comrade ? You’d like 
under the most unbearable! to see our magazine printed 
conditions. We must make'in beautiful colors, and with 
this International Children’s | dandy stories in every issue, 
Campaign one of the most, wouldn’t you ? And you’ll su- 
rousing in the history of the!rely like to see all the pictu- 
children’s movement. To do'res and drawings in the ma- 
this our magazine must come gazine. 
out in time to mobilize thou
sands of children for the cam- comrades will help us out, we 
paign. And this Internatio- won’t be able to issue the Pio- 
nal Children’s Campaign is to neers magazine.

one of the preparatory this magazine is going to be 
campaigns for the succesful your magazine. And it‘s up 

^carrying thru of the American)to you to do all you can to 
National Youth Day on May help us get it out.

against the

for the chil- 
tvVenty-four

movement for the magazine.!
And to the children our ap

peal is: Write for your ma
gazine. < 
to to write for it.

Hello, Comrades! You re-

IR

Mo-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

‘ MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48tb
Avė., Moline, III.

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., 
Moline, III.

1552—10th

St. & 5th

215—17th

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. 

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St.
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 

i Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 
j 481 Hudson St.

Just the other day, a young girl ' Draugystės susirinkimai aisibū- 
friend of mine was at my house I ™ .kas hetvergą kiekvieno mė- ,,, _ „ nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29
reading tthe Young Pioneer Corner, j Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30
I asked her if she liked the paper, 
and she said, “Yes!”

“Would you like to help us build 
new magazine?” I asked her, 
course!” she replied, 
for a helper.

Comradely 
Beruta K.

vai. vakare.

our 
“Of 
her

So I got

yours, 
Age 13

Send me a List.
The Pioneer Magazine

P.O. Box 28, Sta. D.
NEW YORK, N.Y.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus,_211_ First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

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

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 3f 

Dayton St. •
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė 

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

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broachvaj
Aušros Draugijos susirinkimai 

i įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 

Į Second St., Elizabeth, N. J. Pra- 
,'džia 8-tą vai. vakare.

^pkrotn" i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
oetvietu DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Pirm. A. Palubinskas

S.

B.

Rinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121

255

. As JR ft Uli ft a y it filo

Gerbiami Geru Cigaru 
Mylėtojai!

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

Naujoki! Cigary

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

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA 
petro

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIU

CIGARAI

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

Dirbtuve i
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

UHbWMIlb 
Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y<

HIDIIIQIIIQHIGIIIQIIIQIIIOIIICII1QIIIQII

Kas yra didžiausias žmogaus priešas 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių iri sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

7—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Pov/ders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c ut 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLY
Telephone, Greenpoint 9-1411

’, N. Y.
6102, Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS 

Sunaikinkite Šalti 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS,; vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada' im
kite tik po tris kartus į 
dieną. Viskas pagerės: jū- 

palengvės, skaus- 
busite 
myja 

šian-

A. L D. L D. Žinios

And what are you doing to

But unless every one of you

Remember,
t be

And it‘s up

.City

Vardas-
No____

Mleauas.
Street or Avenue
, State----------

« 180 Concord St., Lowell,. Mass.
___  .. Mikalopas,

973 Central St.
Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street

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

Please send me a collection list for the Pioneer Magazine.
I will send it in with the money when I fill it

Name ___
Address

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

KAS VEIKIAMA A.L.D.L.D.
IV APSKRITYJ?

.12 Chase St.-
J. Karsonas , 42.

A. Randeliunas, 98 Cha-

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno menesio antra nedėldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 

į 19 Union St. Lowell, Mass.
PITTŠBURGHO IR APIELINKĖS 

kad i PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

A.L.D.L.D. IW Apskričio! 
Komitetas laikė savo posėdį I 
kovo 22-rą dieną. ---------
rius perskaitė d. Mizaros pra-’j 
kalbų maršruto raportą ir nu-! 
tarta patalpinti organan. Nu
tarta rengti paskaitas McKees "Beiiė Grove7*Box T08, Dracut, Mass. 
Rocks, Aliquippa, Pa.; New- Vice-pirmininkas M. Dulkienė __ 
kensmgton, Wilmerding ir ’ prot. rašt V. 
kitur, jeigu tos kolonijos dar-l 
buosis surengime paskaitų. — ---- —

Drg. Lekavičius, Apskričio iždininkas, S. Paulenka 
kasierius, raportavo, kad Do
nora, Pa., jau, galima sakyti, sf!obAjap 
kuopa atsigaivino, tik dar ne- pėi st. ’ 
teko tikrai patirti ar draugai, 
prisižadėję stoti kuopon, jau b 
užsimokėjo mokesčius. į

Drg. Miliauskas, Apskr. fin. • 
raštininkas, nusiskundė, J 
kuopos dai vis nemoka mokės-. s. Ivanauskas, 354 Marguerite 
čių. Tai negerai, kad kuopos! Ave., Wilmerding, Pa.
laukia paskutinių dienų su mo- i ,pagelb«..W’. A’T, Kairys, 414 
kesciais. Taip pat užrašų ras- Prot. sekr. A. K. Sliekicnė, 3121 El-1

dieną.
sų galva i
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

IŠpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais į ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tes už vieną dolerį. į

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas —________—--------
Adresas ________________
Miestas -------------------------

LIETUVIŠKAI-AMERIK0N1ŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapo j lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motoru; 
elektrines sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klases dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušeme pilno mechaniško kursoAtsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50

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

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK,
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VIETINES ŽINIOSTl

Labai Svarbios Prakalbos 
Sekantį Penktadienį

Namų Nuomuotojy Lyga 
Smarkiai Veikia

Kalbės Drg. V. Andriulis iš 
Chicagos

Sekantį penktadienį, balan
džio 10 d., Miller’s Grand As
sembly, kampas Grand ir Ha- 
vemeyer Sts., Brooklyne, bus 
labai svarbios prakalbos. Ren
gia Komunistų Partijos lietu
vių frakcija.

Kalbėtojas bus drg. V. And
riulis, “Vilnies” redaktorius; 
drg. A. Bimba, Komunistų 
Partijos Lietuvių Centro Biu
ro sekretorius, ir drg. Hath
away, Komunistų Partijos Cen- 
tralinio Komiteto narys ir žy
mus kalbėtojas.

šiandien yra daug svarbių 
klausimų, su kuriais darbinin
kai privalo tinkamai susipa- 

reak-
perse-

Są- 
klasių !
mūsų

Coney Island apielinkėj įsi-l 
kūrė stipri Namų Nuomuotojų į 
Lyga, kuri savo veikimu pra- į 
lenkė kitų apielinkių lygas.

Nesenai vieno namo savi- : 
ninkas buvo užsimojęs išmesti,
į gatvę bedarbio šeimyną su -------------------------
mažais vaikučiais, bet lygos ANT stočių galite

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 13 kp., Woodhaven, su-

I sirinkimas įvyks G d. balandžio-, 
Į 7:30 v. vakare, 218 Vansiclen j 
Į Ave., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime, nes bus daug dalykų;

11 naw r------'--------------------- -------- -- ---- ----- ------

apsvarstyti, taipgi nepamirškit Į 
pasimokėt duokles ir atsivesti 
naujų narių į Susivienijimą 
prirašyti.

Sekrt. K. Jankaitis,

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22-ros kuopos susirinki
mas bus pirmadienį, 6 balandžio, 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai ateikit, bus balsavi
mas Centro Komiteto.

A. Baltaitis.
(80-81)

nariai surengė tokias demonst-! 
racijas ir protestus, kad jis to 
nedrįso padaryti. Tada to na
mo- savininkas patraukė tą šei
myną j teismą ir teisėjas pri-j 
teisė jai išsikraustyti į penkias į 
dienas, bet ta šeimyna nesi-i 
krante. Pereitą pirmadienį 
jau norėjo ją iškraustyti su 
policija, bet kalbama lyga su- • 
mobilizavo didžiausią protesto 
demonstraciją ir neprileido 
nieko prie to namo.

Namo savininkui pareiškė, 
kad jei jis tą šeimyną iškrau
stys, tai jie ffil&jetuos apie jo 
namą ir neleis niękam atsi
kraustyti. Dabar stovi sargy-

GAUTI
N.

s.
B.

“LAISVI” ELIZABETH, 
Mickus, 278 Second St. 
Figens, Ž21 Second St.

j V. Donaven. 182 First St.
T r oas Sintfori

J NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA

nori 
ža

mii-

žinti. Krizis, bedarbė, 
rijos didėjimas, ateivių 
klojimas, deportavimas, 
ryšy su paaštrėjusia 
kova labiau pasireiškia
judėjime nuomonių. skirtumai, 
atsiranda renegatų ir oportu-i 
nistinių elementų, kurie 
nukreipti mūsų judėjimą 
lingon pusėn..

Kokią liniją turi užimti
sų, lietuvių revoliucinių darbi
ninkų, spauda ir organizaci
jos? Kur link mūsų visas ju
dėjimas turi eiti ? Kaip sude
rinti spėkas, kad galėtume 
sėkmingiau kovoti prieš val
dančiąją klasę, prieš visokius 
buržuazijos agentus lietuvių 
tarpe, prieš fašistus ir social- 

. fašistu s?
Kalbėtojai nuodugniai gvil

dens svarbius, mūsų judėjimą 
liečiančius klausimus.

Visi Brooklyn© ir apielinkės 
darbininkai ir darbininkės, at
eikite į šias prakalbas. Ra-j 
ginkite ir kitus, savo draugus! 
ir pažįstamus, ateiti.

Jau Paskirtos Dienos 
Spartakiados Čampionato 
Rungtynėms

12

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE

Maspept, L. I.
Junipvr 5-6776

—

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

|; r . ■' ‘ ———— ——— ... 4 .„j,

Telephone, Stagg 2-S210

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU ŠVIESOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę p ėraiti krinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

NĖR 
DAUGIAU
R AUM ATIZMO

f

Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 

• Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar- 
, , • . , , . . kos. Ne naujoviškas išradimas.

bet virš 200 metų gyduolė dau- 
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių.

! šiuomi pranešame lietuvių vi-
i suomenei, kuri valgo restaura-
> cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se-1 

kančių antrašu :
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets
. BROOKLYN, N. Y. ,

Į 
Vyriausia kukarka šioje vietoj: 

yra plačiai žinoma
VALERIJA BALVOČIUS

be

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

• darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis bąrberystčs amato. Galit 
išsimokinti t’rumpu laiku ir vėliau pa
daryti gera pragyvenimų. 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. d 1th St. 

New York, N. Y.
71 -98

JONAS STOKES ’L
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
jų iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.

prie kitų, kurių savininkai 
bandė, ar nujaučiama, kad į 
bandys,
mynas.

Po kelis sykius į savaitę bū
na surengiami masiniai mitin
gai atviram ore ir bedarbiai 
dešimtimis dedasi prie Namų 
Nuomuotojų Lygos, kuri gina 
jų reikalus.

išmėtyti j gatvę šei- Ieškokite ..Gold Medal- vardo

Sustreikavo 50 Prieplaukos 
Darbininkų

Apie 50 neorganizuotų prie-j 
plaukes darbininkų sustreika
vo New Yorke. Jie kovoja 
prieš algų nukapojimą. Keli 

| mėnesiai atgal jiems tapo nu- 
i kapotos algos ant 10 nuošim- 
Ičių, o nesenai vėl kompanija 
I nukapojo algas.

Marine Workers Industrial 
i Unija prižadėjo streikieriams 
' suteikti pilniausią > paramą. 
Ragina streikierius tuojaus iš 
savo tarpo išrinkti streiko ko
mitetą, masiniai pikietuoti ka-J 
vos kompanijos prieplaukos i 
sandėlį, kur vedamas streikas, į 

‘ ' ' ” ’ ’ —' ra-!
Šiais metais, nuo liepos 

iki-16 dienai, Berlyne, Vokie
tijoje įvyks viso pasaulio dar 
bininkų atletų rungtynės. * 
jas suvažiuos iš visų šalių dar-; 
bininkiškų sportų gabiausi at-! __ v. n . .. ..
lėtai. ; Mažina Bedarbių Obuolių

Įvairios darbininkiškų. spor-;p J s; CL-;;;.. 
tų organizacijos ir grupės j1 uavcJŲ wnaiviy 
Amerikoje taipgi renka ga
biausius atletus iš savo tarpo.

•Taipgi streikierius ragina 
šytis į uniją.

“Išrišimas” bedarbės obui
kad pasiųsti į tas tarptautines ’ Hų pardavinėjimu jau prade-, 
atletų rungtynes. i (la išeiti iš mados. Kadangi,

Darbininkų Sportų Sąjungos reguliariai biznieriai, vaisių
Amerikoje rytinių valstijų dis- i pardavėjai, protestuoja prieš i 
trikto pildančioji taryba dar-i bedarbių obuolių pardavinėji- 
buojasi, kad išrinkti ga- ant gatvių, tai New Yor- 

cJis- ko policijos viršininkas Mul-:
Ji jau turi susirinkusi rooney uždraudžia* bedarbiams 

Visą eilę labiausiai atsižymė- pardavinėti obuolius turtingų- 
jusiu atletų, bet kad ištirti, JU apgyventam distrikte. 
katrie iš jų yra gabiausi, tai Tajp vadinamas “Gerovės” i 
rengia jiems rungtynes, kurios Komitetas oficialiai pripažųs- 
jvyks sekamai: sekmadienį, ^a, kad didžiajame. New Yor- 
bal. 12 d., Kaytee Svet., 764—' ke yra 750,000 bedarbių. - Iš 
40th St., Brooklyne, bus kum-įJJt nedaugiau kaip 8,000 ban-; 
Štininkų rungtynės; geg. 15 d., 
vyrų plaukikų lenktynės, geg. 
16' moterų plaukikių lenkty
nės; bėgimo, šokimo ir kito
kias lauko sporto lenktynės, 
geg. 23 if 24 dd., Pelham Bay 
Park; ristynėms diena dar ne
paskirta, jos bus Veša Svet., 
15 Wl 126th St., New Yorke. 

Visi darbininkai, praktikuo
janti vienokiame ir kitokiame 
Sporte, yra kviąčiami dalyvau
ti. Norintieji dalyvauti tuo
jau’ kreipkitės į Darbininkų 
Spartų Sąjungos raštinę, Room 
309, 2 W. 15th St., New Yor- 
Jce.‘ .

blausius atletus savo 
trikte.

katrie iš jų yra gabiausi, tai Taip vadinamas “Gerovės” ■

de pardavinėti obuolius. Da
bar pardavinėja tik apie 2,000. 
Tai tiek obuoliai pagelbsti “iš
rišimui” bedarbės.

“Raketieriai” ir Grafteriai 
Nusuko Miestui $3,500,000

kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL

kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So., 
Boston, Mass. Taipgi yra dir-Į 
busi už kukarką keletoje lietu- j 
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs h 
čia valgiai ir pasimatykite su j | 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grąnd Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

LyriečiŲ Domei
Lyros Choro pamokos tam

pa perkeltos iš ketvirtadienio 
į antradienį. Priežastis per
kėlimo, svetainės savininkas 
išduoda svetainę ketvirtadie
niais kokiai kitai organizaci
jai. Visi choro nariai, būki
te pamokose sekanti antradie
nį. Mokinsimės angliškas dai
nas del Pirmos Gegužės, nes 
turėsime dainuoti bendrai su 
kitais chorais.

• i L*. Saulėnas.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulūį Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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. 

Ttl., Dickens 2-1182

Aprokuojama, kad 1930 
metais visokie grafteriai ir, 
“raketieriai” nusuko New Yor- 
ko miestui $3,500,000, nemo
kėdami taksas nuo įplaukų.

New Yorke tuo klausimu 
prasidės “tyrinėjimas, 
ves Jungtinių Valstijų 
roras G. Z. Medalie. 
rysiąs žingsnį prieš 
1,000 išsisukinėtojų 
taksas.

” kurį 
proku- 

Jis da- 
suvirš 

mokėti

Ridgewoodo Draugėms
su
po

L.D.S.A. 132-ros Kuopos 
sirinkimas įvyks April 8 
numeriu 234 Jefferson St.
Brooklyn, N. Y.

Prašome visuš 
vauti, nes turim 
kalų aptarti.

narius daly- 
svarbių rei-

Org.
(81-82)

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

nuo naujų metų pradėjo eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigų, liaudies ūkio rekonstruk
cijų, industrializacijos augimų, 
žemės ūkio kolektyvizacijų ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damų nacionalį darbų tau\ų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai ražo apie jų gyveni
mų kapitalistinėse šalyse ir ko

vų už savo klasės reikalus. 
Kiekvieno lietuvių darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
'Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artojų,” 

—bus geriausia dovana.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užšisakyti per “Vilnį,” “Bais- 
Vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam A'rtdjui.” 
KAINUOJA METAMS: 

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje..................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
Minsk, UI. Sovetskaja No. 63, * 

Red. Lit. Gaz.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbaliunmo.ia ir laidoja numiruniut ant 
viaokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.......

<
3

s

B

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Grąborius

UNDERTAKER
LAI DOT t) VIV I > IH SKTO «IC »

I t
lib^Izamuoja ir laidoja nainlnmio* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliu? ir karietas voselijom 
IrrikUtynomp ir nasi'ai’/inėiimaro^

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS 
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur 

Įvairiausi n Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

GAMINAME IR PIETUS

8

a

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ak 
gaspadinės stalo.

Pas mus pietūs ne taip kaip £
kaip n a iri i e prie geros

VAL. DIENĄ 
vadinamus 

” padarome bile, laiku nuo ankstyvo ryto iki
kčiai.

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada, 

orders 
bai n;

12 IKI 3
short 
vcly-

Duonos—Duoneles—Skaniausios

a

I yKokKą tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant | 
stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona § 

. . I v . .. Jvisada! šviežia. 3

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths,
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c

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

ATIjARA DIENĄ IR NAKTĮ 
, M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dienų iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 

. ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tatpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Pulaski K-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveitenu: Išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
R II. T. subway—išlipt ant M antro a* Av«. stoties; risais 

Broadway karai*—i tilpt ant nuahlni Ava.

VARPO VALGYKLA
Brooklyn, N. Y

231 Bedford Avenuo 
BROOKLYN. N. Y.

e

S VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokit; Chemikalų

šiais vaistais neužtraukfa papročio Ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60c, per paltą

Kundroto apticka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtines ftių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

•fee

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

KUxNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Bavini.A «>'

Bedford Av«rxu<'» Brooklyn, N. Y.
Kainp. N. 4-toc gutvįs Tel., GrAennoiųi O 2017-2360-8514

likirpkit iį skelbiu* U o risi MIC kariu au alaacjaau. •




