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Sovietų Sąjunga pereitais
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Darbininkų Dienraštis 
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milionų dolerių vien 
traktorių. Dabar jau turi 
savo fabrikus, kur gamina
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Politinių Kalinių 
Badavimas ir Areštai

Sąryšy su politinių kali
nių badavimu buvo ruošia
ma Kaune darbininkų de
monstracija. Policija areš
tavo darbininkus, einančius 
į demonstraciją. Kelioms 
dienoms praslinkus vėl buvo 
ruošiama demonstracija. Ir 
vėl areštavo apie 30 žmo
nių.

31 sausio žvalgyba Mari
jampolėj areštavo Narbutą 
Joną. Pas jį rado suklas- 
tuotą pasą. Jį kaltina pri- 

. klausyme komunistų parti
jai. Vilkavišky areštavo 
Tamakauskaitę (ar Tama
šauskaitę). Oną. Pas ją, 
laikraščių daviniais, rado 50 
ekz. komunistinių atsišau
kimu ir 5 ekz. “Balso”. 
Naumiesty areštavo Gele- 
žiunaitę Agotą ir Tamašau
skaitę Marijoną. Pas jas, 
laikraščių daviniais, rado 10 
ekz. komunistiniųę atsišau
kimų ir 14 ekz. “Balso”.

Prienuose 29 sausio užsi
degė pirtis. Gaisrą gesinant 
ant augšto buvo rasta ko- 

^znunistų literatūra. Sąry- 
* šy su tuom laikraščių davi

niais areštuoti 5 asmens.
3 vasario Kaune areštavo 

Al. Mąginską ir Ginsbergai- 
tę. ..Pas Mąginską rado ko
munistų literatūrą, o pas 
Ginsbergaitę koresponden
cijas paskirtas laikraščiam.

“Viskas Tvarkoj” |
Kelmės bažnyčiai vienas buo

žė paliko 20 ha žemės. Klebo
nas Vit. tą žemę pardavė ir pi
nigai dingo. Telšių vyskupas 
ištardė Ir ]
Mat kunigams viskūpai vogt 

^nedraudžia.

f Atideda Plento Darbus
Sąryšyj su ekonominiu krizių 

fašistų valdžia atideda plentų 
darbus, šiemet turėjo prasidėt 
darbai prie statomo plento Kau- 
nas-Babtai-Ariogala. Plentui

Per 12 Mėty Buvo 955 
Žemės Drebėjimai

Per pastaruosius dvylika 
metu atsibuvo 276 didesni ir 
679 mažesni žemės drebėji
mai pasaulyje. Daugiausiai 
atsibuvo Japonijoje, apie 
Naują Gvinėją, Naują Ze
landiją, Philippinus ir Ra
miojo vandenyno pakraš
čiais.

Gen. Reilly Reikalauja 
Driitint Karo Laivyną
Jungtinių Valstijų milita- 

ristai atlaikė karo bandy
mus prie Panamos kanalo. 
Ten dalyvavo daug karo 
laivų ir apie 500 orlaivių. 
Dabar generolas Reilly da
ro išvadas, kad būtų pabu-A 
davotas tokis drūtas laivy
nas, kuris galėtų nuskan- ■ 
dyti “priešo” karo laivus ir 
orlaivių vežėjus toli ant jū
rų. Nes, girdi, kitaip mums 
ir mūsų miestams bei indu
strijai gręsia didelis pavo
jus. Tai paprasta imperia
listų kalba. Visų kraštų im
perialistai rengiasi karan 
po skraiste neva apsigyni
mui.

Reakcinės Fish’ės Komisijos Žingsniai Blogai Paveikė ant 
Sovietų ir Amerikos Prekybos

rado viską tvarkoj, j SoVICtSl PftSilUltė VoklC" kyb°S reikalPs HpM Euro-

BERLYNAS.— Čia atvy-tsu Sovietų Sąjunga, jau 
ko d. G. L. Piatakovas, pir- [strioke, kad iš SSSR pini- 
mininkas Sovietų Sąjungos i gai plaukia į Vokietiją ir 
chemikališkos industrijos.'kitas šalis. 
Jis padarys sutartį su Vo
kietija ant $75,000,000 ver- metais pirko Amerikoje už 
tės įvairių prekių. Bus už-j 50 
sakyta industrinių, kasyklų, 
žemės ūkio ir kitokių ma
šinų. Su draugu Piatakovu traktorius, 
atvyko jo štabas iš eksper
tų ir patarėjų.

Vokietijos valdžia pasky
rė dideles sumas pinigų, 
kaipo gvarantiją savo biz
nieriams už teikiamus kre
ditus del Sovietų. Sovietų 
Sąjunga gaus prekes, įmo
kėdama 20-tą nuošimtį jų i 
vertės.

Po to, kaip Jungtinėse 
Valstijose prasidėjo puoli
mas ant SSSR prekių, ka
da pradėjo vaduotis reakci
nės Flsh komisijos suma
nymais uždrausti įgabenti 
Sovietų prekes, tai Sovietų 

i Sąjunga pasuko savo pre-

Sovietai užsakė Anglijoje 
pabudavoti del jų 50 laivų.

su Italija ir kitomis šalimis.
Sovietinė spauda pasijuo-

tijon $7,500,000 Auksu ? Jeigu pereitais metais

pastatyt reikalinga 5 milionai tljoje. 
litų. Bet jų neužteko, todėl 
statymas atidėtas. Pinigai nu
ėjo žvalgybai.

BERLYNAS.— Aplaiky- 
ta iš Sovietų Sąjungos 32,-j 
000,000 markių auksu, tai) 
yra užmokėjimas už prekes, 
kurias SSSR pirkosi Vokie-

Jungtinės Valstijos gauda
vo kas, mėnuo iš SSSR už
sakymų apie $15,000,000 
'vertės, tai jau dabar tegau
na tik 3 milionų vertės. Ka
pitalistai, kurie vedė biznį

Darbas Varomas Pirmyn

ATRASTA UŽMUŠTA 
MOTERIS.

WILKES BARRE, PA.— 
Čia priemiestyje atrasta už- •

Komunistai Reikalau ja 
Nauja Teismo

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

KAUNAS.— Adatos darbi- mušta M. E. Dilley 76 metų 
ninku profsąjungos darbas at- amžiaus moteris. Ji atrasta 
gijo. Kasdiena vyksta darbi- jo^ namuose. Greta jos at- 

^'ninkų pasitarimai. Juose svar- rasta ir bonka, su kuria ji 
Astomi dienoj klausimai. Ypač 'užmušta. .Niekas nepalies- 

darbininkai gyvai svarsto dar- ta> Nežinia, kas tą pikta
darystę atliko.bo sąlygų pagerinimo klausimus 

ir kovos už geresnes darbo są
lygas klausimus. Su samdyto
jais konfliktai irgi daugėja. 
Profsajungon kreipiasi ir iš
mestieji gatvėn iš dirbtuvių 
darbininkai. Profsąjungos na
rių skaičius auga. Jos autori
tetas ' darbininkų tarpe kyla. ’

Bayonne, N. J.
Darbininkams

Kamunistų Frąkcija šau

MANILA.—Čia prasidėjo 
kariniai bandymai karo lai
vų ir orlaivių. Bus bandy
ta paimti Manila miestą. 
Mat, Japonijoje išėjo nauja 

'knyga, kur sakoma, kad ja
ponai lengvai gali paimti tą 
portą. Tai amerikiniai tim- 
pėrialistai daro bandymus.

Sovietai Atidarys Naują
Orlaivių Liniją

MASKVA.— Orlaivinin- 
kai Farich ir Cygankov 
parskrido iš Krasnojarsko 
miesto, kuris yra Sibire, 
2,700 mylių. Jie ilgai skri
do ir labai daug vargo tu-

25,000 MAINIERIŲ SUSTREIKAVO 
PRIEŠ NEPAKENČIAMAS SĄLYGAS

Reakciniai Vadai Pralaimėjo; Eiliniai Darbininkai Energingai 
Kovoja, Nepaisant Policijos Puolimo

WILKES-BARRE, Pa.— 
Reakciniai vadai iš seno
sios UMW unijos dėjo visas 
pastangas, kad privertus 
darbininkus priimti darbda
vių užkraunamas sąlygas. 
Bet milžiniškame mainierių 
susirinkime Glen Alden 
Coal Co. mainieriai pasisa
kė už streiką. Per keturias 
valandas reakciniai vadai 
prakaitavo, idant darbinin
kus privertus pasiduoti

kia iš Amerikinių bukapro- rėjo, nes šaltis kartais bu- [darbdaviams, o paskui pa
čių su Fish komisija prieša
kyje, kurie manė, kad jie, 

‘darydami prekyboje skers- ti pastangas, kad neužšaltų 
painių, pakenks Penkių Me
tu Planui. “Ekonomičeska- 
ja Žizn” prilygina reakcio
nierius prie gaidžio ir sako: 
“Amerika tai kaip 
tando Chantekler,” 
manydavo, kad saulė užte
ka todėl, kad jis giedodavo 
auštant, bet vieną rytą jislvių kelią, 
pamigo, ir kada pabudo, tai 
pamatė saulę užtekėjusią.” 
Reiškia, ir; Aniėrikos reak
cionieriai manė, kad Penkių 
Metu Planas sekasi tik- to
dėl, kad tarpe SSSR ir 
Amerikos vedama prekyba. 
Bet jie persitikrins, kad So
vietai gauna jiems reikalin
gų mašinų iš kitur.

vo 58 laipsniai žemiau zero.Jbego per gaisrinius laiptus. 
Apšalo veidus ir turėjo dė-

‘Ros- 
kuris

motoras. Viso jie išbuvo 
kelyje veik mėnesį laiko. 
Per tą laiką ore buvo 35 
valandas. Daug kartų bu
vo nusileidę paprastuose 
laukuose.

Dabar Sovietų valdžia 
rengiasi ten atidaryti orlai-

Vokietiją Budavojasi 
Galingą Karo Laivą

Sovietai Dar Kartą
Užginčija Melus

WASHINGTON. — čia 
gauta nuo atatinkamų So- 

i vietų įstaigų griežtas užgin- 
■ čijimas, kad prie medžio

CHATTANOOGA, Tenn. 
—Trys komunistai organi
zatoriai, draugai Harry 
Gordon, Mary Dalton ir j prekių gaminimo nėra nau- 
Elizabeth Lawson, likosi nu-' dojarni kaliniai. Pareiški- 
teisti užsimokėti pirmieji me sako: “Kalinių darbas 
du po $500 pabaudos, o d. .nėra vartojamas prie vals- 
Lawson $200 už tai, kad jie tybės trusto medžio, kuris 
10 vasario vadovavo bedar- yra skiriamas į užsienį.”
bill demonstracijas.

Draugai reikalauja naujo 
teismo, kreipdamiesi į 
štesnį teismą.

aug-

Profsąjungos būstinė; irgi pasiUWa visų ALDLt>.;.i LDSA.f 
ju-aiovco”, “Vilnies” ir 
Darbininkių Balso” skaity- M™ Automobilių 

tojų ir narių labai svarbų 
susirinkimą, • ketVirtadiehį, 
balandžio 9 d.', 7:30 vai. -va
kare, Lietuvių A, U. Kliubo 
svetainėje, 197 Avė. E ir [Valstijose 1930 m. 
kampas 19th St. isažierinių automobilių, tak

} “ šių ir busų 23,042,840. Tro?
kų ir kelių traktorių 3,480,- 
936. Valdžia už leidimus 
surinko $355,704,860. * .

rodė ankšta ir teko j ieškot nau
jos ruimingesnės. Dar bloga 
su profsąjungos aktyvu. Trū
ksta gerų organizatorių, suma- 

^nių veikėjų, praktikos žmonių 
profsąjungos darbe. Vasario 
24 dieną profsąjungą šaukia 
savo metinį visuotiną narių su
sirinkimą. Pažymėtina, kad pas*- 
taruoju metu profsajungon įsi
rašo daugiausiai lietuviai dar
bininkai. Tai sveikintinas apsi
reiškimas.

Politinis Streikas
KAUNAS.— Paskutiniu 

^metu sąryšy su imperialis
tų ruošiama intervencija, 
prampartijos byla Maskvoj 
ir 4 komunistų sušaudymo 
(27 gruodžio 1926 m.) su
kaktuvėmis “Universalio” 
fabrike buvo suruoštas vie
nas išstojimas. Mitinge dar
bininkai nutarė 27 gruodžio 
dienoj skelbti streiką

U. '

“Laisvės”, “Vilnies” ir 
Ci'

, Visi draugai ir draugės 
būtinai dalyvaukite, nes tai 
bus labai didelės svarbos su
sirinkimas. Dalyvaus jame 
nuo Komunistų Partijos L. 
F. Centro Biuro atstovas, 
kuris išduos platų raportą 
apie Komunistų Partijos ve
damas kovas ir kovą prieš 
oportunizmą mūsų eilėse.

Komunistų Frakcija.

27 gruodžio .darbininkai 
susirinko į darbą, vienas 
darbininkas išstojo su pra
kalba ir visi sustreikavo.

“Balsas”

: Valdžios apskaitliavimtb 
paskelbta, kad Jungtinėse;

GELBĖJO PAČIOS PA
VEIKSLĄ, BET PATSAI 

ŽUVO .
MARION, N. C. — Išti

ko gaisras C. E. Ivey name. 
Jis su žmona pabėgo,! bet; 
žmona prisiminė savo pą-< 
veikslą. Vyras puolė atgal, 
į degantį namą. : Tuom, kąr-

. buvo pa- tu namas griuvo ir palaido- 
ibilių, take jo jį. Kada gaisras tapo

užgesintas, tai vyras tapo 
atrastai negyvas, bet laikėsi 
prie savo krūtinės . žmonos 
paveikslą.

Pasibudavojo Naują Karo 
Orlaivį

WASHINGTON.— Likosi 
išbandytas naujas karo or
laivis, kuris yra varomas 
600 arklių pajėga inžino. 
Jis galės daryti su pilnu 
kroviniu iki 190 mylių į va
landą. Orlaivis skiriamas 
karo laivynui.

Anglija nuleido didelį 
laivą.

GLASGOW— Čia likosi 
nuleistas naujas didelis pa-' 
sažierinis laivas “Empress 
of Britain.” Laivas turi 42,- 
500 tonų įtalpos. Jis yra 
skiriamas kanadiškai Ra
miojo vandenyno linijai. 
Pažiūrėti susirinko apie 
750,000 žmonių.

Darbininkai jau pirmiau 
buvo išėję į kovos lauką. 
Skundų komitete reakciniai 
vadai viską darė, kad su
laikius tą kovą. Trys nau
jos kasyklos prisidėjo prie 
streikierių. Dabar tos kom
panijos tik viena kasykla 
dar dirba Scranton apielin-

BERLYNAS.— Šarvuotis 
“A” bus 10,000 tonų įtalpos, 
bet jis bus galingas laivas, 
jis turės 50,000 arklių pajė
gą, galės pasiekti iki 10,000 
mylių nesinaudodamas por- 
tais ir tt. Vokietijai už
drausta budavoti didesnės 
įtalpos laivai, tai jos me
chanikai išgalvojo, kaip

rinčius 10,000 tonų įtalpos. I

Dideli Mišiai Chinijoj

Darbininkus pikietuotojus 
puola kazokai ir policija. 
Taipgi jiems į pagelbą prieš 
angliakasius ateina ir gais
rininkai. Daugelį darbinin
kų jau areštavo. Piketuo
janti darbininkai kaip kurie

turėjo virš savo galvų Ame
rikos vėliavas, bet policija 
jas atėmė ir darbininkus 
daužė. Tas parodo .tiems 
darbininkams, kad darbda
vių vėliava juos neapsaugo
ja nuo policijos buožių.

Nacionalė Mainierių Dar
bininkų Unija laiko daug 
susirinkimų ir įrodinėja 
darbininkams, kad jie sėk
mingai gali kovoti tiktai po 
jos kovinga vėliava, kovo
dami ne tik prieš darbda
vius, bet ir prieš senosios 
UMW unijos pardavingus 
vadus. Nacionalė Mainie
rių Darb. Unija yra išdir
busi veikimo ir reikalavimo 
programą ir tas tūkstan- , 
čiais lapelių jau buvo pa-' 
skleista.

Pardavikai Lewis, Tomi- 
check, Maloney, Davis ir 
Kmetz darė ir daro viską, 
kad privertus angliakasius 
pasiduoti darbdaviams, kad 
privertus juos priimti bjau
riausiai sunkias sąlygas.

Darbininkai privalo 
tis su National Miners
Workers Unija, nes tai jų . 
unija, jų organizacija, gi
nanti darbininkų reikalus;

----- ' ■ J I .......W——g.

i Sukilimas Portugalijos , 
Kaltina Sovietus! Saloj Madeira

■•A

s

Ligonis Užsimušė,

Soviętų Sąjungos darbi- LISBON.— Įvyko sukili-
f ,, X įninkąs Pagojev, kuris dirbo Imas ant salos Madeira. Ten 

Prie gaminimo del buvo paskelbtas generalis 
SSSR mašinų, atvyko į New streikas. --------

Yorką į Alntorgo įstaiga. lil:osi pasiųsta karinė jėga. 
Ten draugams skundėsi del Kareiviai sukilo, prisidėjo, 
savo silpnos sveikatos. Pas- Piae streikierių. Sudarytas 
kiau iš viešbučio šoko per valdymosi aparatas. Valdi- 
langa ir užsimušė. Sovietų ninkus ir oficierius pasodi- 
priešai, o ypatingai renega- no į kalėjimą. Sukilėliai pa
tai Bernhdski ir Delgas, traliuoja miestą.

Prieš streikierius •

SHANGHAJUS.— Galvų 
kapotojai giriasi, kad jiems 
pavyko sumušti komunistų 
spėkas Kiangsi provincijo
je. < 
gerai tarnauja karo orlai
viai, kuriuos jie gavo iš ^-ix • . . v, .
merikos, Anglijos ir kitų^as-, • Amtoigas gueztai 
buržuazinių valdžių. Bet |uz£mciJa- 
tuom pat kartu pripažįsta, ----------------
kad komunistų spėkos turi ~ .v j- ir 
gerų pasisekimų Hupeh irpUSlSdllUC Klllllgdl 
Hunan provincijose. I ■,

langą ir užsimušė.

Valdžia siunčia naujas 
|jir Sovietų Sąjungą, meluo- karo jėgas laivais ir du ka- 

j darni, būk jis likosi nužudy- ro laivus slopinti sukilimą.

CVO J.klCVllu.01 F -J A kz V lllvl I kz ii* • • v • v • * j

Giriasi, kad jiems labai 1 smoelzia Amtorgą

Chinijoj Kareiviai Sukilo NEVADA, Mo.—Čia

PEIRING.— Shansi pro
vincijoje vis blogiau buržu- gaS“j7A. Browm

ta

Ūkius Surašinėja ■ r

Visoj Lietuvoj ėjo žemės ’ 
ifkių surašinėjimas. Vyriai!- 
sias to surašinėjimo tiksp 
las — padidinti mokesčius. 
Ypatingai bus padidinti mokes-

»•

NE V ADA, Mo.—Čia mi- '
re; nuo kulkos evangelistų'čiai biedniokams ir vidutįnio- 
kunigas G. Rider, 43 metu kams. Prie surašinėjimo Pra
amžiaus. Jį pašovė kuni- tesnė žemė buvo surašoma kaip 

Pripras. <kestį. : Biedniokai ir vidutinio- 
geresnė, kad pakelt žemės mo
kai privalo vest aštrią kovą 
prieš mokesčių didinimą darbo 
valstiečiams. * ,L

“Balsas”

jį pašovė kuni- tesnė žemė buvo surašoma kaip 

azijos. valdonams. Jau 6 tis dar neaiškia Vienok kiek
Priežas-

mėnesiai kaip algos nemo
kėtos. Mokytojai ir kiti 
darbininkai skelbia streiką. 
Didelis krizis pasireiškia. 
Penktadienį sukilo 2,000 ka
reivių. Pasigriebė reikme
nų, ginklų ir kitko; uždegė 
miestą Chingchen ir patys 
pasitraukė į kalnus.

NUKIRTO 22 KOMUNI
STAM GALVAS.

TSINAN, CHINIJA. — 
Čia velykų dieną likosi nu
kirsta galvos del 22 komu
nistų. Jų tarpe buvo viena 
moteris.

yra žinoma, kunigas Rider 
nuėjo pas Browna, ten jie 
susipyko ir susimušė. Sa
koma, kad Rideris gavo ke
lis “pončius” pirma, negu 
jis likosi peršautas. ' Ką gi 
darys “dvasiškos” asabos. 
Jie. turi aviško pakankamai, 
turi rojišką gyvenimą, ir už 
tai kartais prieina prie to
kių įvykių.

Vėjas Daug Nuostolių Pa
darė Japonijoj

TOKIO.— Pakilo baisus 
oro susisukimas ant salos 
Kiushku ir sunaikino kari
nių orlaivių stotį prie Ta- 
chiarai. 21 orlaivis sunai
kinta ir 50 sugadinta. Žu
vo 4 asmenys. Padaryta-ir 
kitų nuostolių iki $5,000,000.

Londonas.—Karalius Jur
gis ir vėl pagavo šaltį. Dak
tarai ir slaugės turi darbo, 
nes parazitas atsistojęs prie Oro sriovė ėjo labai siaurai, 
durų “sušalo.” bet smarkiai.

&
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APŽVALGA.. ......................... ■■ -—uU—u
labiau dįdina biednuomenei 
skurdą. Pavyzdžiui, kuomet 
muitai būna - pakelti ant 
produktų, tai produktų kai
na taipgi būna pakelta. Gi 
kuomet dabar Lietuvoj, 
kaip iy kitose buržuazinėse

Skėskite, nes Gausite
“Dangaus Karalystę”

Kunigų organas “Drau- 
- gas” balandžio 3 d. laidoj 

sekamai mulkina tamsins 
katalikus darbininkus"

daugiau, negu nugalėj
reiviui, svei „ ...
siekimas sunkiai dirbančiam, j žmonėms sunku įsigyti gy- 
Jis kelia mus aukščiau šios že-ivenfmuj reikalingu reikmė
mis gyvenimo rūpesčių ir var
gu* kelia mus ten, kame var
gai baigiasi, 
prasideda.

gyvename, 
kenčiame.

. skaudu būtų, jei tas mūsų gy
venimas, šios žemės kelionė 
butų be vilties. Bet Kryžius 
mums netik viltį, bet užtikri- 
niihą duoda, kad mes jo pa
galba nugalėję piktą pasieksi
ma Dangaus Karalystės, kad 
mes tikrai nebūsime apvilti...

Reiškia, jūs, darbininkai, 
skūrskite, kentėkite, ver
gaukite parazitams išnau
dotojams, neškite sunkų gy
venimo kryžių, o už tai po 
minties gausite “dangaus 
karalystę.” Savo tokiuo 
mulkinimu, kunigai padeda 
kapitalistams palaikyti ver
gijoj darbininkus.

Į&hrbinih^ai^ privalę atsi
kratyti; /visokių religinių 
burtų.. Bažnyčia yra kapi
talistų klases įrankis tam- 
sinlmui darbininkų.

(fcnikš^iohiūi šaiyse, siaheia- ekonomiiiid uigiau, negu nugalėjimas ka- . . . . . . _ 1 ‘
ikata ligoniui, pa-i krivis, bėdai be, tai darbo

Bedarbės Darbininkės
revoliucinio darbininkų ju
dėjimo. “Vilnies” šerinin- 
kų suvažiavime, kuris 
įvyks gegužės 10* d., opor
tunistai ir visi antįpaftiji- 
niai elementai turėtų būti 
atmesti su visa jų antiko
munistine platforma.

Draugės ir draugai, Ko
munistų Partija šiandien 
veda milžiniškas Amerikos 
darbininkų kovas, kaip be
darbių, taip dirbančiųjų. 
Už tai ant mūsų ( Partijos 
puola bosai, valdžia ir dar
bo unijų biurokratai. Mes 
turime dar arčiau glaustis 
po Kom- Partijos 'ir Komu
nistų Internacionalo vado
vybe. Ėjimas prieš parti
ją, bandymas; mūsų spau
dą išplėšti iš po Komunis
tų Partijos vadovybės, yra 
pasitarnavimas darbinin
kų klasės priešams.

Eikime su viso pasaulio 
revoliuciniais darbininkais. 
Dar tampriau suglauskime 
lietuvių darbininkų judėji
mo spėkas po Komunistų 
Partijos ir Komunistų In
ternacionalo vadovybe.

Am. Kom. Partijos,
Liet. Centro Biuras.

te geri, mes jūsų kldušėme, 
bet kada jūs mus pradedat 
mulkinti, tai pasitraukite*, 
jūsų vietą užims geri, tei

su ekonominiu krizių visa- SUUP draugai.
me buržuaziniame pasaulyje 
ir Lietuvoje didėja darbininkės 
bedarbės s kur das. didelio 
vargo mato bedarbė darbinin
kė, jėi ji viena be šeimynos, 
bet dar didesnio vargo mato 
ta bedarbė darbininkė, kuri 
su šeimyna ir kurios vyras ir
gi be darbo. Nemaža tokių, 
šeimynų duonos beveik nema
to. Kitos šeimynos tik j tre
čią dieną valgo virtas bulves, 
o taip prisieina be viralo gy
vent. Vaikai iš bado ir šalčio 
čypia ir miršta. Fašistų gi val
džia vien tyčiojas iš bedar
bių. Girdi, tai tinginiai, kurie 
nenori dirbti.

Bedarbės darbininkės! Ar du kenkia revoliuciniam ju- 
ilgai jūs kentėsit šią sunkią pa- dėjimui.
d’ėtj? Ar ilgam išteks jūsų - - - -
kantrybės laukt geresnių die- min7lr1inq vp
nu. žinokit, kad fašistai ir ne- ®iaisyn™J?s ?1’°Z*C1J°.S 'e 
mano nešt jums geresnių die-jdų, Kuodžio ii kitų, n tam 
nų. Fašistai Stovi jūsų išnaudo-lpat numery tilpo Koinunig- 
tojų'reikalų sargyboj. Jie iš'tų Partijos Centralinio Ko- 
jūsų ir jūsų brolių ir tėvų ba-'miteto pareiškimas. Kaip 
do krauna sau turtus. Tik neaiškus ir miglotas kokusi- 
vienas yra kelias pagerinimui;pjnku 9i§^inimas. Partijos 
savo nadeties. Tai kovos ke- . .v, , . .
lias, kurį rodo mūsų partija, .paieiskimas aiskus, teism- 
Lietuvos komunistų partija. įgas.

Bedarbės darbininkės, ne-i 
laukite geresnių dienų iš fašis-1 
tų malonės, bet pačios stokite :

Lietuvoj
Senas Vincas didžiuojasi 

savo raštais. Nemažai aš 
jų. skaičiau. Jo raštuose 
daug tuščių frazių, o darbi
ninkiška, komunistine lini
ja nėra pravesta, kaip rei
kia.

Arba drg. Pruseika. Kol 
buvo spakaini čėsai, niekas 
nieko nereikalavd, tai sėdė
jo ir rašė, sakė prakalbas. 
Bet kada atėjo sunkesnė 
padėtis, kada reikia dau
giau darbuotis revoliuci
niam darbe, tai jis krypsta 
nuo to judėjimo, ir tuo bū-

Dienraštyj “Vilnyj” kovo 
21 d. tilpo Darbininkų 
Spaudos Bendrovės direk
torių didžiumos pareiški
mas. Apie šio pareiškimo 
patekimą į “Vilnies” špal- 
tas redakcija sako: “Drg. 
Pruseikos straipsnis prieš 
Centro Biurą, o taipgi šis 
daugumos direktorių pa^ 
reiškimas įdėta visai be 
redakcijos žinios, išskyinis 
d. Pruseika. Taigi" atsako- 
mingam redaktor. neduota 
netgi žodis pasakyt reikale 
dėjimo, tų ; raštų<Tie 
raštai dėti kaip ir paslap
čia. Nė rankraščiu, nė ko- 
rėktų mums neteko maty
ti ...” Vadinasi, • “Vilnies” 
turinį kontroliuoja nebe 
redakcija, bet tam tikra 
žmonių grupė, kurios prie
šakyje stovi Pruseika ir 
Bacevičius.

Direktorių daugumos 
pareiškimas, atmetus for
mules frazes, yra atkreip
tas prieš Komunistų Par
tiją. Direktoriai pabrė
žia, kad “Vilnis” priklauso 
tik bendrovei, kad ji nėra 
partijos organas, kad visą 
ją kontroliuoja tik direkto-1 
riai, kad partija neturėjo! 
nei teisės nei pamato pra- 
šalinimui Strazdo iš re
dakcijos ir tt. 
dauguma, be to, 
prieš partiją baltojo šovi
nizmo klausime. Jie ban
do įkalbėt svietui, kad par
tijos taktika tuo klausimu 
Chicago j netikus, kad jos 
kova prjęš baltojo' šovįniz- 

. m o manifestacijas koperat 
tyvėj valgykloj buvo išpūs
tas dalykas ir tt.
i Kaip diena aišku, kad 
direktorių dauguma su sa
vo šiuo pareiškimu pradė
jo atvirai mobilizuoti .spė
kas prieš Komunistu Par- «avu

•tijos vadovybę “Vilnyje.” Reikia pasakyt, kad
—............. t ^g* ll.1" bininkų klesos partija . Be!
anti-komunistiniu,seika ir mim VI kongresą ir

i io tarimus, bet mini ne mar-i ,, , m , - i —.....- ------ ----- i--- -
1.............. mechaniškai. neSal but. Tuo tarpu tp pas &au kokusininkų ir parti- p?1 ot u

Rpf ir nrie Mušeiką mes nerandam. jiečių straipsnius. Labaijkia jani
, • i Ir komunistų partijos ro- man sma^u kad “L” ben- rt?v?s. .v'

liko ir vieto ' e P* susiaurinta. Pa-Įdroves suvažiavime laimėjo \0 nes

praeityje, pasiliks ir atei
tyje savo milžiniškoj di
džiumoj ištikima revoliuci
niam darbininkų judėji
mui, kuriam vadovauja 
Komunistų Partija ir Ko
munistų Internacionalas.

Palikimas “Vilnies” ran
kose tokių elementų, kaip 
dabartinė direktorių dau
guma, reikštų tą, kad “Vil
nis” bus išvesta atvirai 
prieš Komunistų .Partiją. 
Tai būtų smūgis darbinin
ku klasei. Tokiame atsitik 
kime klasiniai sąmoningi 
darbininkai atsisakytų ją 
remti. “Vilniai” liktų vie
na išeitis: arba tapti so- 
cialfašistiniu smulkiosios 
buržuazijos organu, arba 
ji turėtų mirti. Vadinasi, 
tie, kurie eina prieš Komu
nistų Partijos vadovybę, 
kurie stengiasi išplėšti 
“Vilui” iš revoliucinių dar
bininkų rankų, lemia dien
raščiui pražūtį.

Centro Biuras 
į visus “Vilnies” 
kus šėrininkus,
klasiniai sąmoningus dar-

“Laisves” No. 59 tilpo pa
siaiškinimas opozicijos

k

jnų. Buržuazija ir jos tar- 
o džiaugsmai! , fašistiniai valdininkai,

i visokiais budais išnaudoja 
Lietuvos darbo žmones.

Skursta ne tik darbinin
kai ir šiaip biednuomenė, 
bet ir vidutiniai ūkininkai. 
Tūlas K. Slagonis “Lietuvos 
Žiniose” (No. 65) dejuoja, 
kad vidų tinai ūkininkai (tu
rinti po 25 hektarus žemės) 
negali “laisviau gyventi ir 
žmoniškesnes sdlygas turė
ti.” Girdi,.

Atsakymas aiškus: javai bei 
linai pigūs, pienas, kurio pa
lyginamai maža, kasdieną eina 
pigyn, bekonai, dar nesenai 
įsakymo keliu skiriami į III 
rūšį, šiandien daugumoje va
žiuoja į IV rūšį (60 lt. cnt.), 
kas jau auginimo išlaidų nepa
dengia. Vienu žodžiu—paja
mų kiekis be galo mizernas.

Tuo tarpu išlaidos n.e, t^ikĮne- 
tsumažėjo, bet žymiai padidė
jo. Valstybiniai žemės mokes- 
niai nesumažinti,, o 'padidinti, 
nes leista didesnis procentas 
imti savivaldybės naudai ir 
vietomis tas padidėjimas sie
kia 25 nuoš. valstybinio mo
kesnio (Valsčių naudai 35 nuo
šimčius, apskrities—15 nuoš., 
vieton. buvusių 20 nuoš. ir 
5 nuoš.). Jei palyginti valsty
bės biudžetus pastarųjų metų 
su biudžetu 1927 metų, kurį 
priėmė daz* Seimas, tai. rasi
me, jog biudžetas' padidėjo 
apie 100 milijonų litų. šie 
milijonai litų nekrenta iš Mar
so, bet yra išpumpuojami iš 
krašto gyventojų pavidale 
įvairių mokesnių. Aukšti mui
tai, įvairios rinkliavos, mono
poliai, akčyžė, protegavimas 
savosios pramonės ir tt.—pri
vedė prie to, jog ūkininkams 
reikalingos prekės beveik i\e- 
atpigo, o jeigu kiek ir atpigfy, 
tai toli gražu ne tiek, kiek ūki 
ninku gaminiai. Pusiausvyros 
nėra. Jeigu prie to pridėti 
kad nesant krašte laisvos 
ganizavimosi teisės, laisvos 
kritikos geriausia dirva įvai
riems pasipelnautojams susi
telkti į galingus įvairius sin
dikatus, kurie įąįsvai diktuoja 
kainas tiek pirkdąmi iš ūki
ninkų pati, kviečius,* tiek ir 
jiėms parduodami,- pąy. < sėle
nas,; kurių kainą ’(kViečių ir 
sėlenų) beveik: susilygino> - -r- 
tai Idrigvai; ■ šupi^sime,; kodėl 
ūkininkas, nors ir savę šeimos 
jėgomis apseinąs—negali su
kurti žm'dniškesriio gyvenimo, 
o priverstas skursti.
Tai tokia padėtis “tėvy- — *99 T • i • • 1 _ V '

vargstame
Kaip sunku

ir 
i r

kreipiasi 
darbinin- 
į vsisus

J. Žilinskas, 
Suffield, Conn.

į kovą. Išeikite į gatves kartu. HrnirurOTm mmh 
su savo vyrais, broliais, tėvais i SO. MANCHESTER, CONN

BIBLIOGRAFIJA
Direktorių! Dešiniojo Oportunizmo 
to,, išeina! Knyga

(L. Pruseika—“Karų ir 
Revoliucijų Gadynė,” Ame
rikos

mus, vesi tarp jų gerą agi
taciją, tai karų galima nesi
bijok Mat tuomet 
listai bijosis karą 
Prie tokių išvadų

Skurdas ir Mokesčių 
Didinimas Lietuvoj

i" ‘Lietuvos liaudininkų 
galias “Lietuvos Ll.

nių fašistų organu “Lietu-
M ..... ■ . *’l. 9* J. _ I . ’

me; bara fašistų organą, 
kam jis per akis meluoja, 
būk mokesčiai nedidinami, 
’ J “Liet. Žin.”

Lietuvos naudininkų or
ganas “Lietuvos Žinios”, 
sušigincinusios su smetohi- 
niiį fašistų organu “Lietu
voj Aidu” mokesčių klausi-

■
| . bet; mažinami. 
| (No. 67) rašo:

•Praėjusio šeštadienio n-ry 
“L. A.” giriasi, kad didelį ne
tiesioginių pajamų perteklių 
d^vę muitų ir rinkliavų paja
mas. Iš kur tie pertekliai pa
sibarė?

JTesunku atspėti: visi žino
mi, kad buvo pakelta muitas 
cttjcrui T5 cęntų už kiekvieną 
įvežamą kilogramą, kas per 
mįtus nudaro apie 4.5 mil. li- 
tųį * - . J

Nesenai .iš inž. Bielskio 
stfaipšmd dųię cukraus fabri
ku ir alįhs .brąvfųuš sužinojb- 
m|, kąd ataus akcy-\
zas 10 centų ųž .literj, kas į 
metus ;duodą ajpie 1,0 mil. lt. 

miežiąmš, bravorai 
lira-3Q-pfa cent^ už 

lit£rj, BbM’ifo •papig'inimų pa- 
1 sinaudojd iždas, uždedamas^ 
fe tuęš 10 et. akčyzo.
r šių dyįėjų neginčijamų fdk- 
, tų* užtenka: įrbd^trl kad “Liet, 

į Aidas” rašo aiškią netiesą, jog
m0kesniai nedidinami.. ‘ j nėj” Lietuvoj, kur viešpa- 

/ ^es Prisime" tauja kruvinasis fašizmas.
■ n&ie paUeitfma telefonų ir ge- vis i didesni skurdą klimps- 

' 1 ta Lietuvos žmonės: Tik ten
mokesniai irg i'r0 gyvenimą turi

į pakelti. Tiesa, jie biudžetan gruPe Parazitll: dvarponiai, 
-jiejeina, bet nesunku susivok- kunigai, rasistiniai valdonai 
tL kd'd^ pakėlus tuos mokes- ir jų pakalikai. Ir tėn. di- 

< nife iždas laisvas yra nuo vi- džiuma gyventojų neturės 
soW savivaldybėms pašalpų, geresnio gyvenimo patol, 
subsidijų, kas savaime mažina pako! viešpatdūs būržlTazi-

t

I
ai

Įg|piiWi< 
biudžeto išlaidas, žodžiu, mo
kiniai. didinami. '' ’ ■ •nė’ tvarka. vTik- įsteigtfš dar- 

»■» * filnihkų tvarką Sovietų pa-
I rašištihe vkl!dŽia[,.didiiiUa- vidale, Lietuvos darbo žmo- 
| ma^mokesčiuS; tuo būdu dar nes turės geresnį gyvenimą.

F . '

Lietuvių Darbininkų ieit begkaitant į. 
Literatūros Drauguos leidi-j k 
nys N r. .26,. 1928 m.).

v. • ’ I

Knyga parašyta jau po 
Komunistų Internacionalo 
VI kongreso. Tame kon
grese karo klausimas aiškiai 
buvo pastatytas. •___ ___

j tas aiškumas pas drg. Pru- 
;seika, kada jis rašė savo

jo nebuvo.

kapita- 
pradėt. 
galima 
Prūsei-

11 • ) i l - ’ 1 [ 1a į Pruseika pėtdąžnpiį ‘savo 
knygoj užmiršta, kad aiški
nimų ir agitacijos neužten
ka . Reikalinga kova, ręika-idb cusnrni lingas . darbb. masių <

h 311 vo m as į kovą ne tik 'prieš ka- ] v 
rą, bet ir del kasdieninių 
darbo žmonių reikalų, reika-

ir vaikais ir tenai garsiai rei
kalaukite darbo ir 
Reikalaukite, kad visiems be
darbiams ir visoms bedarbėms į 
tuč tuojaus būtų duota po 
500 litų vienkartinės pašal
pos pinigais, po penkis pūdus 
miltais,( po 10 pūdų bulvių, po 
2 metrus malku. Jei fašistai *•
sakys, kad lėšų nėra, tai žino
kit: fašistai tur užtektinai lė
šų kalėjimams, šnipams, ka
riuomenei, premijoms b u o-1 
žėms, paskoloms visokiems iš- į 
naudotojams, j 
fašistai; sako.. Stokite, į ] 
ir prieš fašistų'valdžią—kaip; 
kruvinųjų valdžią.

. Visoj Lietuvoj, teskamba 
obalsis—bedarbės ir bedarbiai 
į kovą’!

Jie stengiasi “ 
versti ; 
laikraščiu.
' Komunistų Partijos Lie- jksistiniai, o : 
tuvių Centro Biuras griež-jKlini ir Leniną.
tai smerkia šitą anti-ko- i Lenino prieina mechaniškai 
munistinį direktorių -dau
gumos pareiškimą. “Vil
nis” nuo pat savo atsiradi
mo buvo komunistų orga
nu. Antra, “Vilnis” buvo 
pradėta leisti kaipo grynai 
partijos laikraštis ir nuo 
Komunistų Partijos lietu
vių 
daug nuosavybės. Šiandien 
direktorių dauguma uzur- 
patorišku būdu tą visą už
griebia ir atvirai pasiskel
bia, kad tik jie yra “Vil
nies” valdonai.

Tie direktoriai išdavė 
darbininkų šėrininkų pa
sitikėjimą ir jokios mora
lės teisės nebeturi skelbtis 
jii atstovais. Renkant į 
direktorius jie (išskyrus 
^ieną) buvo Komunistų 
Partijos nariai ir juos Ko
munistų Partija į tą vietą 
nominavo. Dabar jie išė-

duonos. Buržuazija Atiduoda Pagarbą 
Savo Liokajui

Šiomis dienomis čia pasimi
rė pagyvenęs pašto viršininkė
lis, kuris tarnavo buržuazijai 
per keliolika metų, žiūrint 
paviršutiniai bešališkomis aki
mis, atrodo, kad tai žmogus 
dirba “bešališką visuomeninį” 
darbą, taip kai kas ir mano. 
Bet ištikrųjų faktai parodo ką 

Ikitą, ir pirma, negu priėjo 
Neklausykit ką ! Prfė tos įstaigos, jam reikėjo 

kova 1 lr°dyti gerai savo ištikimybę 
' ; valdančiai klasei. Mirus jam, 

vietinė buržuazija sudarė to
kią atmosferą, kad, rodos, tik
ras tėvas miręs šio miestelio. 
Už ką? Na gi, kad buvo “ge
ras” biznierius, šulas republi- 
konų partijos, per ją ir vietą 
gavo. Karo laiku dirbo impe
rialistų naudai. Priklausė prie 
visos eilės reakcinių-fašistinių 
organizacijų. Būdamas virši
ninku, taipgi teikė buržuazijai 
savos rūšies patarnavimus, 

iž ką buržuazija sutei
kia jam pagarbą, nuleisdama 
savas vėliavas ant jo ’ kapo. 
Darbininkams jo gailėtis nėra 
ko, nes jie turi skirtingus kla
sinius interesus, kuriems tas 
žmogus nėra pasitarnavęs nei 
už nago juodymą.

Minėjau čia tik mažą gyve
nimo jiuotikį tarpe kitų dide
lių, stambių tokių pat atsitiki
mų, kurių buržuaziniam 
saulyj yra gana daug.

Pašušvietis.

“Balsas.”

linga tvirta revoliucinė dar-, • Iki.šiol aS atydžiai gekiau
. - . - .- v . istraipsnius “Laisvės” suva-

to ir tikros kovos pries karą j žiaviiho klausimu. Skai-

užmiršdamas laika ir vieta.! i-- • t o -i - -.v,., . . ,Kroininsi i Tenino raštus vyzdzlu!> L‘ Pruseika rašo: ištikimi draugai, kurie einaKieipiasi j menino i.astus Komunis rolg_ Hekti Komunistu Pal.tija.
J socialdemokratų vadus ir; Istikro, tokie seni dar-

gelbėt iš jų įtakos tuos skai- ,buotojai, kaip Pruseika ir 
i tlingus dar darbininkų šiuo-. Senas Vincas išėjo prieš 
Igsnius... “(324 pusi.), o apie J Komunistų Partiją. Bet pal-

• . v •• •• •
CAKJVXXvy^ xxw . x ................ ..............................~~ J J

nerašo. Aiškus dalykas, kad .darbus ir sakys: jūs buvo-

Lenino pas Pruseiką gauna
si antileninietis.

Mechanizmas visuomeniš
kuos (ir kituos) klausimuos aštrios kovos reikalingumą: šos minios gerai įvertys jų 
tampriai rišas su idealizmu. L
Todėl nieko nuostabaus, kad tokia3 roigs santikiuose su i į- _ ' ———-■—
pirmam ir antram knygos 
teksto puslapiuos štai ką 
skaitome: “Jeigu šio pasau
lio valdovai imperialistai 
tikrai žinotų, kad pradėjus 
staugt ir baubt kanuolėms, 
kieta, kaip titnagas, darbi
ninko ranka stvers jiems už 
krūtų ir trenks juos į tą ne- 
pasviėtį, kur Rusų revoliu
cija nutrenkė Mikę phskutį-į 
;iiijį, tai pasaulyj nebūtų ka
rų, nes darbininkų klesa 
sidirbtų ■>1 su imperįalistąiš”';
Į(7 ir 8 pusk). Tiesa, šitie1 

jo prieš Komunistų Parti- z?v(Jzia’1 .^ėk neaiškūs.^ "W*- 
ją ir prieš visą darbininkų ^•sku1\ kas. 1 suĮ;rir^ 
klasę. Tą savo vietą jie į P6.1 karą: tik tas, 
dabar panaudoja kovai butų, imperialist^ ži-; 
prieš komunistu judėjimą J noRmas atsidurt Rusijos ca- 
ir stengiasi sumobilizuoti ro> Nikalojaus (Mikės) vie- 
darbininkus 1 šėrininkus toj, ar darbininkų klesos ap- 
prieš Komunistų Partiją, sidirbimas su, imperialistais.

paveldėjo

Vienok ne tas čia svarbu. 
Čia svarbu tas, kad ir aiš
kinimo ir agitacijos keliu 
galima karus suturet . Iš
aiškinsi gerai kapitalistams, 

š gresia

Bet mes tikin(e, kad 
jiems šitame nelemtame 
darbe nepavyks.. Mes tiki
me, kad , didelėj • didžiumoj 
darbininkai šėririi'nkai eis 
su Komunistų Partij'dŠ va- koks jieiil pavoju' 
dovy be ir išgelbės “Vilnį” karą pradėjus, jie išsigąs 
iš rankų uzurpatorių. Mes Savo likimo ir nesiims ką- 

kad Darbininkų riaūt. O jei darbininkams 
Spaudos Bendrovė' buvo' gerai išaiškinsi* karo* klaušL
tikimės,

- ...

pa- (

socialdemokratais ir karo! 
klausimu neužtenka. Mums, 
turi rūpėt vest aštrią kovą 
prieš socialdemo k r a t i j ą, 
ypatingai prieš vadinamus 
kairiuosius socialdemokra
tų vadus. Jie visi tai ge-: 
riausi itnperialistų pagelbi-' 
ninkai karo ruošime. v Pru- 
;seika apiM yp^tffi^ai aštrią 
'kovį įsu “kąiji4^a^s” sbcia-
.Idemokratų; md a is karo • 
klapsime ir visįi'i užmiršta.klausime
/ TąJ^ųžjiiiršo” ir Buchari- 
hąs: VI kongreso metu; Tik- 
ri-ąų įgašaį<iūš, jis neųžmir- I 

ėuęįiąrinas,' ir tuo 
klausimu, kaip nusistatantis ■ 
;tuo metu dešiniųjų va^afej 
nesutikę su višū Komintęr- 
pu. Bucharinas savo tezių 
projektuos neaštrino klausi
mo apie reikalingumą ašt
resnės kovos su socialdemo
kratija, ypatingai, šu vadi
namais jos kairiaišiąiš' Va
dais? Tuo klausimu artį iįBu- 
charino stovėjo amerikiečiai 
Lbvstonas ir Peperiš* (-1929 
m. jie buvo išmesti' iš Kom-, ’ 
ihterno). ?

M. B.
' (Buš daugiau) ■e" *

Pagerėkite Organizuoti Kovą Prieš Deporta 
vimą, Diskriminavimą ir Lynčiavimą

Balandžio mėnuo turi būt mėnuo organizavimui kovos prieš 
visokias kapitalistų diskriminacijos formas prieš bile darbi
ninkų dalį. Per ištisą balandžio mėnesį turėtų įvykti darbi- 

. ninku, organizacijų konferencijos įvairiuose miestuose. Tuo
se miestuose, kur tokios konferencijos buvo sušaukta, turi 
būt vedama smarkus vajus už prisidėjimą visų organizacijų 
prie Miesto Komiteto Gynimui Sveturgimių. Bendri, veikimo 
komitetai, susidedanti iš sveturgimių, negrų irjčiagimių bal
tųjų darbininkų, turi būt sudaryti vedimui bendros kovos 
prieš diskriminaciją darbavietėse.

■ Nacionalis Komitetas Gynimui Sveturgimių, prirengdamas 
organizacinį darbą, taipgi nutarė pasiųsti du organizatorius 

fsū maršrutu ^.prižiūrėti tą darbą.
jį ,-Kad būtų galima sėkmingai tą darbą varyti, Nacionalini 
■Komitetui i’ėikalinga pinigų. Reikalinga turėti pakankamai 
literatūros. Gi pįįiigus galima gauti tik per tas organizacijąs 
ir pavienius asntenius, kurie simpatiškai atsineša ’linkui to 
judėjimo, kurie pHtaria kovai prieš deportavimą, lynčiavimą 
ir visokios rūšies kapitalistų diskriminaciją prieš darbininkus. 
Todėl nies atsišaukiame į visas organizacijas ir pavienius as
menį uš, prąšydami paaukoti kiek išgali.
Donation: ....................................................................................
Name: .............................................................. . .........

-Address*:. w ,'tf............................................................................
..................................

NATlOlSfAL COMMITTEE FOPv THE PROTECTION
.i: f \ \ OF THE FOREIGN BORN
3Ž itiiibnt^uare, Robin 505, New York City

(8b—86) 5

)

mMHv



Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimąt

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

m

Window Ix>ck 
kad niekaš per jį

BBik
B

Antradienis, Baland. 7, 1931

■^SSiSrjssiS“

Nasa joky Cigarų

ONKSTBHA

kūno svei-

ir

It’s toasted
įBunsi

ižkit.

Kainos po ~ 
10c ir 15c

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

Tai 
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

©1931. Tb 
American 
Tobacco 
Co., Mttt.

O,;;:-.
NEH

Petras Naujokas 
Savininkas

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 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

. T l

kijos naudai. >
5. Oficialiai tautininkai, ap

sidirbę su Voldemaru, ėmėsi 
jieškot geresnių kelių susita-

JONO ARBA
PETRO

gilėjimu tame ■ mokratų partija su socialfašis- 
nepasisekimais tais priešakyj atvirai išstojo

A.L.....Ž.

gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore. kvėpuok 
giliai; fiziniai mank
štink is minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laike pati
krink savo 
katą.

t*

Mano nauju iiraditnu užrakinta atdara lan«a 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir včjas 
nebaladoja, kad Ir di
džiausioje audroje

n

.'L';''-

- •»*

/'if"'.-} ■» • '' * / H '

• <1 ■

* ’A

K

Puslapis Trejas

(LKP CK Rezoliucija.) kuose. Be tų gi ramsčių ne- 
1. Kartu su ekonominio kri- gal eit sėkminga kova su dar- 

zio augimu aplamai ir žemės bininkų judėjimu. O social de- 
ūkio krizio 
skaičiuj ir _ 
tarptautinėj politikoj, didėja prieš Voldeemaro vyriausybę 
Lietuve^ fašizmo puvimas. Fa- įr dirbo Lenkijos naudai. Iš 
šistų eibėse auga vaidai del va- vienos pusės jie ruošė pučus 
dovaujanerbs rolės fašistų sis- • Lenkijos naudai, iš kitos pu- 
temoj ir del būdų, kaip išeit įsės po priedanga revoliucinių 
iš dabartinio krizio ir kaip ge-j frazių, ėjo prieš Voldemaro 
riau pasmaugt darbininkų ju-, vyriausybę, kad priskubinus 
dėjimą. ; Voldemaro nuvertimą ir tuo-
4 2. Seniau tie vaidai kildavo imi palengvint Lietuvos susita- 
įpatingai tarp įvairių buržua-! rimui su Lenkija. Dirbo kaip 
žinių partijų. Susivaidijo fa- j tikri imperialistų agentai Len- 
šistinės vyriausybės bloko par- ‘ “

A tijos (kademai ir tautininkai), 
viršų paėmė tautininkai ir iš
varė iš valdžios kademus. Da
bar tie vaidai labiau aštrėja j rimui su Lenkija ir likvidavi-

I tautininkų viduj. 1930 m.,mui Vokietijai palankios Vol- 
faktinai Įvyko tautininkų ski- demaro vestos politikos (lau- 
limas prieš voldemarininkus ir žė 
oficialius tautininkus. Ofici
aliai tautininkai išmetė volde
marininkus ne tik iš vadovau
jančių vietų vyriausybėj, tauti
ninkų partijoj, šaulių savano
rių sąjungose, bet daug volde- 
marininkų išmetė ir iš savo 
partijos, kitus dargi areštavo, 
o patį Voldemarą ištrėmė.

3. Oficialiai tautininkai nu
galėjo valdemarininkus ne tiek 
jhavo vidų jinėmis . jiegomis,

i Riek užsienio (imperialistų) 
pagelba. Voldemaras, būda
mas susitarimo su Lenkija ša
lininkas, ėjo prie to susitari
mo ne tuo tempu, kaip to 
reikalavo imperialistai, ruo- 
šiusieji jau 1930 m. karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Jų, imperi
alistų, akimis žiūrint, Volde
maras per daug vilkino sutar-1 
tį su Lenkija, ir kada interven
cijos laikas buvo paskirtas 
1930 metams, tautininkai (19-į 
29 m.) pašalina Voldemarą ir. 
jo šalininkus nuo vadovavi
mo, kad paruošt geresnę dir
vą Lietuvos sutarčiai su Len-( 
kija. Iš kitos pusės Voldema
ras, kad stiprint savo pozici
jas derybose su Lenkija, leng
viau darydavo nusileidimus

y Vokietijai, kuri naudojosi sa
vo stiprumu ir snyrė Lietuvą, 
ekonominiai nriklausančia nuo 
jos, daryt didesnius nusileidi
mus. 1928 metų gale prie! 
Voldemaro vadovavimo Lietu
va padarė su Vokietija ekono
mine sutarti, labiau palankią 
Vok’etiiai, nętru Lietuvai. Kar-j 
tu Voldemaras iieškoin susiar-j 
tinimo su Italuos ir Vokieti-! 
ios fašistais. Vadinamoji “vo-; 
kiška” Voldemaro oriientac;-i 
ia galėjo ta’nogi stiprint Vol-! 
demaro poz’C’ias tu buržuazi
jos sluogsniu dilėse, kurie bu
vo suinteresuoti gera;s santi-Į 
kiais su Vokiet’ia. su kurią į 

y'eina * dauguma L; etų vos pre
kybos. Bet kada Voldemaro 
sutartis r.u Vokietija vis la-l 
bia.n p^.kėM. kai^ nepansn^i

Y Lietuvai ir dar labiau, kada 
aštriau stoio klausimas anie, 
imnerianstu (Francijbs ir Len-I 
kitos pirmoj eilei) ruošiamą 
kara prieš Sovietų Sąjungą, i 
kurį {urėto pradėt tau 1930 
m., o Veldėmėm neįdėta poli
tika del susiartinimo su Len
kija ir nusileidimai Vokietitai 
buvo nenarankus imperialis
tams. tai tas viskas priskubi
no Voldemaro puolimą.

4. Prie Voldemaro puolimo į 
/pris^ubinimo nrisidėm ’’r to 
santilcai su kitomis buržuazi
nėmis part’iomis ir su social- 
fašistais. Tautininku sentikiai 
įpatingai aštrėjo su kademais, 
kurie ir del savo senu palinki
mu, susitart su Lenkija ir po
piežiaus spiriami per visa fa- 
š'stu diktatūros laika, kaip ir 
seniau, buvo mž greitesni su-

* sitarimą su Lenkija, kaipo 
buržuazijos ir katalikybės gi- 
nėia. Be to dausr nukentėjo 
kademų ekonominės organiza-

^cijos, kurios Voldemaro laikais 
nustojo valstybiniu pašalpų ir 
ėmė bankrūtytis. Liaudininkai, 
kaip tikros politinės prostitu
tės, meilinosi tai prie Volde
maro, tai prie jo priešų. Tos 
politikos jie laikėsi ir pirmu 
metu po jo pašalinimo. Va
dinasi. Voldemaro vyriausybė 
neturėjo ramsčio dviejose pa
matinės buržuazinėse partijo
se : kademuose ir liaudinin-

ti Lietuvon. Visa eilė social- 
fašistų ir liaudininkų aktyvo 
paliuosuojama iš kalėjimų 
Varnių stovyklos.

8. Paskutiniu metu įsidrąsi-į

tų lageryj ir baimę nustot vo 
kietijos rinkos, jei sutartis su 

ir Lenkija būtų padaryta tuo me
ilu, kada Lenkija bus bloges- 

n j o t. i c* • c • •) • filiuose santikiuose su Vokietino 8. Paskutiniu metu isidrasi-1 •,. > • - ,• , ■ • ■, ,l 1 jja; baime didesnio darbo ma-
——y* ---į siu sujudimo tuo metu, kadametodų 1 ro užpuolimą ant tautininkų.1 I 1 I w « — a. « 4. v 1 r 1 v z-l z-. . -X . *•

rei-'limo ant tautininkų tikslas, tai 
tautininkus padaryt 

nusileidimus kade-

onominis Krizis, Lietuvos Fašizmo
Puvimas ir Darbo Masių Kova į

reikalus.
6. Nors oficialiai tautinin

kai ir apsidirbo su Voldemaru, 
bet tautininkų eilėse jiems rei
kalingos vienybės nėra.
senovei tautininkų eilėse yra'nę kademai vis smarkesnį da 
nemažax Voldemaro
šalininkų klausime santikių su | Svarbiausias to kademų puo 
Lenkija ir tie šalininkai
kalauja Voldemaro grąžinimo I prispirt 
į vyriausybę. Tai greta bai-1 didesnius
mės to, ką pasakyk plačiosios1 mams iš vienos pusės ir prisku-j 
darbo masės, Idįųdo oficia-Įbint susitarimą su Lenkija ka-1 
liams tautinink ns skubiau eit rui prieš SSRS. Tautininkai; 
prie susitarimo ku Lenkija. Po savo keliu ima vartot represi-į 
senovei eina skirtumai del re-j jas prieš kademus ir kataliku i 
akcijos stiprinimo : kuomet vie-i kunigijos dalį, areštuoja juosi 
ni už dar platesnį vykdymą ter j. ir traukia atsakomybėn. Tie 
roro, kiti už didesnį, teisių su-' santikiai, kurie dabar yra tarp1 
teikimą kitoms buržuazinėms .tautininkų ir kademų iš vienos i 
partijoms. Po' senovei del e-i pusės rodo nenugalimus prieš-1 
konominio krizio augimo ne- taravimus kapitalistų eilėse, iš 
užtenka visoms buržuazinėms| kitos pusės dar kartą liudija! 
partijoms valstybinio lovio ir apie tą didėjantį puvimą, ku-' 
prisieina toliau vaidyties del ris vis plačiau apima Lietuvos I 

(gardesnio ėdalo.
7. Vadinamos

Klaipėdos konstituciją ir 
Klaipėdos konvenciją ir spau
doj pakėlė didelę kampani ją | 
prieš Vokietiją). rn“~ —-1--- 
aštrino santikius su Vokietija, • tininkų eilėse, kad užkariaut .cijos tautininkams 
ir tų santikių aštrėjimas la-' 
biau izoliavo

buržuazijos partijas.' i
opozicinės 9. Kas del liaudininkų ir so- 

Tas viskas'partijos nadojasi suirute tau- cialfašistų, tai jie nuo opozi- 
; vis labiau 

bendradarbiavi-
Tuo pat išsiaiški- 

Šiame klausime centre ir “Pirmyn” perkėlimas is
• “Pir-

1 myn” eina jau kaip “Kova” 
alfašistai lenktyniuoja tarp sa- su orijentacija i darbą tarp 
vęs, kas geriau ves agitaciją | kairesnių darbininkų, jiusista- 
ir propagandą klausimu grei
tesnio susitarimo su Lenkija, 
nes tikis už ta makleriavima 
užsitarnaut imperialistų malo
nės, kad paskui jų pagelba 
atsidurt prie valstybės vairo. 
Oficialiai tautininkai matyda
mi tai, daro jiems visokių nu

sileidimų : legalizuoja socialde-,____  _______ __ ___ __
mokratų partiją, leidžia jei I kliūtys: dideli Lenkijos reika-j

'sau daugiau teisių, arba nu- prieina prie 
Lietuvą, kuri'stumt tautininkus nuo vadova- mo su jais, 

spėjo pagadinti santikius su vimo. G....... __ 1..._ __ “T' .
Vokietija, bet nespėjo dar už- stoja Lenkijos klausimas. | Vilniaus į Berlyną, kur 
sitarnauti pasitikėjimą kitų Liaudininkai, kademai ir soči-' 
imperialistų, pirmoj eilėj Fran- 'n '.................................
cijos ir Anglijos. Lenkija de
rybose su Lietuva stato dides
nius reikalą vimus. Kartu 
smarkiau ima spirt Lietuvą ir 
Vokietija, kurios jėga impe
rialistų tarpe vis didėja. Lie
tuva, kuri su savo antivokiška 
politika rūpinosi įtikt Franci- 
jai ir Lenkijai, kad daugiau 
išsiderėt iš Lenkijos, buržua
zijos naudai, buvo Vokietijos

čiusių prieš fašistus, kad ati- 
traukt juos nuo komunistų ir 
laikyt kairiomis frazėmis so- 
cialfašistų įtakoj.

10. Nors dabartinė tautinin
kų vyriausybė už greitesnę su
tartį su Lenkija, bet ji nepa- 
jiegia nugalėt kliūčių tai grei
tesnei sutarčiai pravest. Tošį

dąvikiškbs

’ A.'LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ĖLIZABfcTHE

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu. įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie-' 
stus, bet ir į tolimesnius. 

/Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

361 Broadway,
-Brooklyn, N. Y.

Saules Spinduliai

i

M

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saule nokina - del to 
“SPRAGINAMO” proceso naudojami Ultra Viole
tiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti 
iš geriausių tabakų - Derliaus Grietinės - DAR - 
IR “SPRAGINTI” “ *r ex*ra 8iąP*a,8 šildymo pro

cesas, gerklę erziną aštrumai, kurife yra visokiame 
žaliame tabake “SPRAG1NIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuo
met palankus jūsų gerklei.

0 ■ ■

įL.KS-

Lutwin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 

, namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarnas 
vimas prielankus.

A. LUTV1NAS
69 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. 

Tel. Trinity 3-1045

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 Alsidedame ant Retinoskopišką Ištyrimą:
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba . 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE

i į ...................................................... -.................. • •• ..................... .
5................................... :......................... i...................................................
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Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir pr Aaugiefa. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 404 ūžfbtėtą. Brooklyne pats pri
dedu. .Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visk 
speciališkumą, khip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

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

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus- taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus. kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų larfgų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit0 naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudipgą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuo^ mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinartia 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 tūkstdnčiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia'per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

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

Agentus mes apsaugojam, 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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Verte D. M. šolomskas

HAMTRAMCK, MICH

Aido Choras, iš Brooklyn, N. Y.
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Iš fi- 
raporto

Bečienė.
(82-83)

PA.

Būkite visi ir visos.
Fin. Sekr. Mažeikienė.

Cleveland© Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba.

(79-88)

Antradienis, Baland. 7, 1931

ir gelbėti politinius kalinius, 
kurie pūsta kalėjimuose. Mes 
juos turime paliuosuoti ir vėl 
padėti klasių kovos darban.

T. D. A. Kazio Giedrio 
Kuopos Koresp.

■■ f f J?' v 
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Nariai, 
svarbių 

Pasistengkit iv mo- 
Ncpamir.škit at-

Gasparaitis.
(82-83)

susirinki- I ras
9 balandžio, i visuomet

Puslapis Ketvirtas

Dm. Furmanov.

t i x- i beero iš jo į krūmynus ir balas, nusprendė naktį (pradėjo rinkti likusias savo spėk

4

GREAT NECK, N. Y.
’ L.D.S.A. 64-tos kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 9 balandžio^ 
Straukos svetainėj, 7:30 vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų apsvarstyti. Be to, sužinosit 
apie vajaus pasekmes.

Org. A.

per stu- 
po pietų, 
iš ryto, 

ir Fair- 
St.. Wes 
, Frank-

BUFFALO, N. Y.
L.D.S. 23-čia kuopa rengia 

balių ir koncertą ? 
landžiu, Štai’' Hali 
Koncertą išpildys , 
ricčiai, apie 50 ypatų, 
vai. vakare, 
lankyti

Raudonasis Desantas
dybą ir kiti svarbūs reikalai atlikti, sakys puikią prakalbą.
”” * ' ■ ■ ’ Viršminėtą veikalą sulo£ gabūs ir

i išsilavinę artistai, kurie yra pagar- 
j sėję plačioje Philadelphijos apielin- 
I kėje kąino vaįdylos. Dalyvaukite 
kuo skaitlingiausia. Išgirskite svar- 

. bią prakalbą ir gardžiai pasijuokite, 
matydami vaidinant minėtą komedi- 

Įžanga veltui visiems.
Kviečia Rengimo Komisija.

(81-84)

(Pabaiga)
Tai buvo persilaužimo minutės, o gal tik 

sekundos. Raudoni kovotojai pasidrąsi
no ir patys pasileido į ataką ant priešo. 
Tokis netikėtas įvykis sumaišė priešo pla
nus, ir baltieji pradėjo trauktis atgal. 
Raudonasis desantas dar išgelbėtas.

Tuom kartu ten, kur buvo priešo užpa
kalinės eilės, pradėjo rodytis balti kamuo
liai. Tai kanuolių kulkų sprogimai. Ne
galima aprašyti tas džiaugsmas, kokis ta
da apėmė raudonojo desanto komandantus 
ir kovotojus, kada mes pamatėme tuos ka
muolius, aiškiai supratome, kad tai priešą 
•muša iš užpakalio atsivijusios Raudonosios 
armijos kanuolių batarėjos: tai mūsų drau
gai ateina mums į pagelbą, jie jau visai ne
toli, jie neleis pražūti raudonajam desan
tui!

Dabar padrąsinti raudoni kovotojai ir 
vėl pradėjo neduoti ramumo priešui, kuris 
pro mus jau bėgo linkui jūrų. Ir tas tęsė
si iki pat nakties, sutemos. Bandėme su
sirišti su prisiartinusia raudonąja brigada, 
bet tas nepavyko: tarpe mūsų ir prisiarti
nančių mūsų spėkų buvo labai daug priešo 
jėgų. O dar balos ir grioviai klihdė.

Priešas nusprendė nakvoti stanicoje, kad 
leisti toliaus linkui jūrų nueiti jo gurgo- 
lėms, kurios buvo pilnutėliai užgrūstos vi
sokiu turtu.

Raudonasis desantas i 
padaryti ant priešo puolimą.

Už bažnyčios, netoli nuo miestelio aikš
tės, tankiame sodne draugas Čobot paslė
pė savo raitelių eskadroną. Jis vėl turėjo 
rongtis kovon prie naujų sąlygų nakties 
laiku. Kovotojai sugulę į žoles gulėjo ir 
tylėjo. Arkliai buvo pririšti viduje sodno 
į. kamienus. Kraštutiniuose medžiuose vi
sur sėdėjo sargai. Čobot vaikštinėjo vidu
je sodno negaudamas ramumo, tylomis 
peržvelgdavo gulinčius kovotojus, arklius 
ir medžiuose sėdinčius sargus.

Ant upelio kranto ir toliaus priegatviuo- 
_-se gulėjo mūsų pėstininkų batalionai. Vi

si jau žinojo, kad naktf*'Wri padaryti puo
limą. Mes su Kovtiuchu gulėjome po šie
no kūgiu, pasikvietėme komandantus, pa
darėme mažą pasitarimą. Tuom kartu nuo 
laivo atgabeno maistą,—visi susėdome ap
linkui puodą ir kaip alkani vilkai valgėme 
košę, gardi buvo, gardi, nes nuo pat ryto 
nieko burnoje nebuvome turėję. Kovoto
jai, kurie užpakalyje stovėjo prie šieno kū
gių, vis artinosi arčiau ir arčiau prie mūs, 
maistas visus traukė, kaip kokis m agni tas. 

'Tik štai bėda,—šaukštų nėra, buvo du ir i 
tie nekam tikę. Bet ir čia susipratome: 
kas peiliu, kas medine lopetaite ima ir tie
siog į burną. Greitai puodas buvo jau tuš
čias. Užsirūkėme... Palinksmėjome... 
Pasidrąsinome...

Buvo nuspręsta lygiai vidunaktyje pra
dėti ataką ant'priešo, o Čoboto raitelių es- 

* kadronui, kuris buvo paslėptas sodne, buvo 
pavesta įšokti reikalingoje minutėje ir da- 
baigti priešo spėkų krikdymą.

Atrinkome drąsuolius, kuriems pavedėm 
nušliaužti i miestelį ir padegti keletą na
mu ir, kad dar daugiau priešui padarius 
baimės, tai kaip tik kils gaisrai—tuoj mes-

• ti. bombas.
• -Kaip tik pasirodys gaisru ugnys, tai mū

sus, visos kanuolės turi atidengti ugnį ant 
miestelio, visi kulkasvaidžiai turi pradėti 
šaudyti visu greitumu, o pėstininkai, pada
rę po kelis papliupinius šūvius, privalo 

■ . A , ______

garsiai šaukti: “Ura!”, bet į mūšį nestoti 
iki to laiko, kol sužinosime, kaip priešo 
spėkos sugrupuotos.

Atėjo laukimo minutės. Naktis buvo 
baisiai tamsi ir priešas nelaukė atakos. 
Mūsų žmonės vaikštinėjo ant pirštų galų. 
Kalbėjosi pusbalsiai. Visi laukė.

Štai meistelyje iš karto užsiliepsnojo ke
li namai, raudoni liepsnos liežuviai pakilo 
į viršų... Tuom pačiu kartu pas mus at-' 
sirito kurti balsai sprogimų,—tai mūsų 
draugai ten metė bombas. Kas atsitiko už 
minutės, tas negalima aprašyti. Vienu 
kartu užgriovė mūsų kanuolės, kulkasvai- 
džiai pradėjo pasiutusiai tratėti, papliūpos 
šūviai lydėjo vienas kitą. Kokis tai net 
širdį veriantis “Ura!”, “Ura!” nusirito ir, 
tartum baisi nenugalima spėka, ritosi ant 
stanicds. Priešai neišlaikė ir leidosi be
tvarkėj bėgti. Toje minutėje iš sodno iš
lėkė mūsų raiteliai ir dabaigė krikdyti 
priešo eiles. Gatvėse, apšviestose gaisrų, 
tie mūsų kovotojai su plikais kardais rodė
si kažin kokiomis baidyklėmis, arba šven
tais naikintojais. Priešas gynėsi neorga
nizuotai, betvarkiai: tai atidengdavo ugnį, 
tai, nematydamas savo priešo, vėl paliau
davo, bandė laikytis, bet nežinojo, kur ir 
kokios yra jo spėkos ir kur tas galingasis 
priešas. Neilgai ėjo mūšiai gatvėse. Mes 
vėl pilnai užvaldėme miestelį. Priešas pa- 

. Tik ryte 
spėkas, bet jau 

daugiau nesiartino prie miestelio, o tiesiog 
leidosi prie jūrų. Dar naktį, laike mūšio, 
į miestelį įėjo kai kurios mūsų raudonojo 
desanto dalys, bet visas desantas ten įmar- 
šavo tiktai ryte. Ir vėl šaudė į mus iš dar
žų, sodnų ir pakampių, tai nemaloniai pa
sitiko kazokai.

Kada išaušo, pradėjome rinkti užgrobtą 
lobį ir siųsti ant laivų. Dabar -mes gavo
me: ginkluotą automobilį, kelis pasažieri- 
nius generolų automobilius, kulkasvai- 
džius, apkasų kanuolės, amuniciją del jų, 
daug šautuvų ir jų amunicijos..,

Tuom kartu nuo Nikolajevskaja į mies
telį įėjo pirmos eilės pribuvusios raudono
sios brigados,—jai ir buvo pavesta užduo
tis vyti priešas toliaus. Raudonasis de
santas savo uždavinius baigė.

Smagūs ir dainas dainuodami krovė sa
vo reikmenis raudonojo desanto kovotojai 
į laivus, kad plaukti atgal. Kiekvienas su
prato, kaip didelis ir reikalingas darbas 
.atliktas. Ir kiekvienas dar pergyveno jau
smus tų baisiųjų mūšių.

Laivai atsitraukė nuo krašto... Garsios 
dainos plaukė nuo laivų ir baržų. Tik va
kar čia mes plaukėme kapinėje tyloje, dre
bančiomis širdimis linkui savo tikslo... 
Dar niekas tada nežinojo, kokios pasek
mės bus mūsų žygio; niekas nežinojo, kas 
laukia ant krašto...

Atgal plaukdami kovotojai neturėjo j al
savo eilėse keleto clesėtkų artimų savo 
draugų. Ant “Blagodėjatelio” denio guli 
su išbalusiu veidu ir sulaužyta randa d, 
Tančukas, ir vos vos dejuoja. O bendruo
se kapuose, su draugais kovotojais, ant pat 
upės krašto palaidotas drąsusis komandan- 
tas Leontyj Ščetkinas. Kada prisimindavo 
kritusius draugus, tai dainos nutildavo, 
visi sunkių minčių ir gailesčio prislėgti. C 
kelioms minutėms perėjus ir vėl juokai, 
dainos ir linksminimasis bei prisiminimai, 
kaip kovojo už darbininkų klasės laisvę...

IŠ Tarptautinio Darbininku 
Apsigynimo Veikimo

-BALTIMORE, Md.—T a rp. 
Darb. Apsigynimo Philadel- 
phijos Distriktas atsiuntė or
ganizatorių d. J. A. White, 
kurio tikslas yra sustiprinti 
šios organiz. - veikimą mūsų 
mieste. čia gyvuoja šešios 
kuopos, būtent anglų, žydų, 
graikų, čekų, lietuvių ir len
kų. įsteigtas stiprus Centrali- 
nis Komitetas iš visų kuopų 
atstovų.

Pereitais metais mūsų mies-
, te buvo areštuota 43 darbinin

kai. T.D.A. už visus uždėjo 
kaucijas ir gynė juos teismuo
se. Viso per metus išmokėta 
pabaudų teismuose — $99.95;

• advokatams išmokėta už gy
nimą areštuotų darbininkų— 
$80; pasiųsta į Nacionalį Ofi
są— $20.50; pasiųsta į distrik-

tą—$104.00. Šiaip visokių iš
laidų, sąryšyj su areštuotais' 
draugais ir bilavimu jų, pada-l 
ryta $63. Nemažai išplatin- i 
ta literatūros ir paskleista pro-! 
pagandos.

Lietuviai darbininkai, abel- 
nai imant, mažai yra prisidė-i 
ję prie šio svarbaus darbo. Tai 
labai bloga. O lietuvių čia yra nesį aukų į kalinių fondą 
daug ir nemažai progresyvių, įplaukė $3.40. Šiaip veikimas 
kuriems reikėtų priklausyti, buvo neblogas, tik Labor De- 
prie T.D.A., bet nepriklauso, 'fender nebuvo gerai platina-

T.D.A. 27-tos kuopos^silsi-' 
rinkimai įvyksta pirmą penk
tadienį po penkioliktai dienai 
kiekvieno mėnesio, komunistų 
name. < •

A.L.D.LtD. 25-ta kuopa jau 
prisidėjb prie T.D.A. ir užsi
mokėjo 5 dol. metinių duok
lių. ,

Iš T.D.A. Kazio Giedrio 
Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko kovo 29 
d. Atsilankė geras būrelis 
draugų ir visi rimtai svarstė 
organizacijos reikalus, 
nansų sekretoriaus 
paaiškėjo, kad per vasario mė-

imas vasario mėnesį. Agentas 
neišplatino skirtą kvotą, o ko
vo mėnesį, tai visai nebuvo 
platinama. Todėl duota pa
staba agentui,. kad tą darbą 
varytų, pirmyn.

Buvo skaitomas laiškas iš 
distrikto raštines> kuriame nu- • 
rodoma, kaip reikia veikti. 
Laiškas priimtas, nutarta, kad 

Senas Narys. J būtų pildoma tie nurodymai.

Nutarta, kad būtų pradėta 
rinkti parašai už paliuosavimą 
politinių kalinių. Taip pat 
nutarta rengti pikniką politi-! 8 (1-_ balandžio įvyks L.D.S.A. 24 . i kp. men. susirinkimas Grdmos sve-
nių kalinių naudai. Nutarta | tainėje, 6021 St. 'Clair Ave., 8:00 
pavadinti kuopa ne numeriu, i y?1- vakare. Visos narės nepamirš- . . T, . „. ! " , ; kite dalyvauti šiame susirinkime ir
bet Kazio Giedrio vardu. | naujų narių atsivesti prisirašyti mū- 

.... . , , . .. 4-'sų organizacijomSusirinkimai nutarta laikyti j org. Mažeikienė. I
kas antras ketvirtadienis kiek-| ____
vieno menesio, 7 :30, Rusų Sve-' 
tainėj, 3014 Yeomans St. Se-1 
kantis susirinkimas įvyks 9 die
ną balandžio. Visi draugai ir 
draugės, būtinai atsilankykite 
į susirinkimą. Jei kitiem pir
miau buvo sunku susirinkimus 
lankyti delei laiko nepatogu
mo, tai dabar jau bus galima.: Tarp Dari.. _ _ _____ _ ____
Tad visi atsilankykite ir nauju 1 sų organizacijon, kurioje pirmiau ne’- 

, ,T . priklausė) Kassay ir vysk. Brown narių atsiveskite. Nepamirs-(Galion, o. 
kite laika ir vieta. i*• v | Visi clevelan-dieciai,

T.D.A. yta labai svaibi Oi- prjeg reakcionierių užmačias pasiųsti 
gailizacija, ypatingai Šiuo mo- nekaltą mūsų draugą darbininkų kla- 
mentu, kuomet pilni kalėjimai sės narį ilgiems metams į kalėjimą. konferenc:ia 
musų, draugų. Visų musų yra raj prįe§ bendra priešą—juodąją re- 
pareiga stoti į Šią organizaciją 1 akciją, vadovaujančią su Fish komi

tetu. Gindami draugą Paul F. Kas
say, ginsime tuom pat kartu ir savo 
pačių reikalus. 

Pradžia mitingo 8:00 vai. vakare. 
T.D.A. 11 Kp. Org.

CLEVELAND, OHIO
| Cleveland© Lietuvių Darbininkiškų 
I Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d.

. . , yi.a balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835
masinis piotesto Superior Ave., yra šaukiama visų 
finnmn »n < Cleveland© lietuvių draugijų konfe- 

i rencija gynimui ateivių' teisių.
I Cleveland© lietuviai iki šiol šiame 
klausime nieko neveikė—nesirūpino

i savo ateivių teisėmis. Kitos tautos: 
žydai, vokiečiai, Ukrainai, vengrai, 

lai, čckoslovakai, pietų slavai, jau 
“ i. dalyvavo

Penktadienį, 10 d. balandžio, 
šaukiamas didelis i 
mitingas del persekiojimo Paul F. 
Kassay. Mitingas rerfgiama Slove
nian Auditorium, 6417 St. Clair Ave., 1 
Šiame protesto mitinge, apart gerų 
kalbėtojų, bus patsai draugas (va- . 
diliame jįjį šiandien draugu todėl, 1 •
kad jis Kassay išėjęs iš kalėjimo 
arba paliuosuotas ant parankos per; tu‘rį^ ^?]erUo7fAePncbų,017aWvūvo 

•”b. Apsigynimą jstojo mu- j Washingtone protesto konferencijoje;
T,- . - - , ,, tugi išrinkę pastovius komitetus, ku-

Nepamirš- , i^1 Galion o assay ir vysk> 3rown de Yaro, ši ateivių gynimo darbą pla- i į iri ociuun, | clUfįJU baru. Lietuviai irgi turime
Visi clevelandiečiai, dalyvauki m į susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro-

I šiame mitinge ir išreiškime protestą ; dykime, kad ir mes mokame ginti
■ savo teises, prieš šios sahes reakci

nių elementų užmačias.
Draugijos rinkite atstovus į šią 

Taisykle: du atstovu 
nuo kiekvienos 50 narių ir didesnės 
jos dalies, taipgi vienas atstovas 

'nuo draugijos-kuopos. Kuri draugi
ja nesuspės išrinkti delegatų, tą 
draugiją galės atstovauti jos valdy
ba.

CLEVELAND, OHIO
Ketvirtadienį, 9-tą balandžio, yra 

šaukiamas Lietuvių Meno Sąjungos, 
3-čios kuopos special susirinkimas 
po No. 952 Wheelock Rd., 7:30 vai. 
vakare. Draugai, visi atsilankykite, 
ir tie, kurie negausite atvirutėmis 
pranešimo, todei kad sekretore dau
gelio narių neturi antrašų. Šiame

PHILADELPHIA, PA.
S varini s N e d ė l d i e n i s 

'SVARBIOS PRAKALBOS ir juokin
gas perstatymas “Chamas ir Apaš- 

1 talas,” įdomi trijų veiksmų komedi- 
1 ja. Rengia Tarptautinio Darbininkų 
i Apsigynimo 9-ta K p. nedėlioję, ba
landžio (April) 12 d., 1931, Ukrainų 
i Svetainėj, 849 N. Franklin St.; pra- į 
i džia 2-rą vai. po pietų. Kalbės B. I 
I Krasauskas, iš Brooklyno. Gerbia- 
Imi lietuviai darbininkai! šios pra-j 
I kalbos yra rengiamos tuom tikslu, 
kad apkalbėti ateivių darbininkų pa- ' 
dėtį šiuom kapitalistų užsimojimo 
juos persekioti momentu. Taipgi 
bus kalbama ir apie šią baisią be
darbę, kuri slegia darbininkų klasę. 
Kalbėtojas nurodys, kokiais būdais 
galės pasiliuosuoti iš to skurdo, i 
Draugas Krasauskas -yra nuoseklus 1

PHILADELPHIA,
Darbininkiškų Organizacijų Nariams 

Balandžio 11 ir 12 d. T.D.A. 9 kp. 
organizuoja rinkimą aukų 
bas, Subatoj nuo 2-ros vai. 
o sekmadienį nuo 10 vai. 
sekančiose stotyse: 8-tos 
mount Ave., 7928 Harley 
Phila.; 4765 Richmond St. 
forde ir Richmonde.

Draugės ir draugai, bandykim 
įtraukti kuo daugiausia rinkėjų, nes 
aukas galėsim rinkti tam lietuvių ir 
kitų, kur mums geriausia patiks.

T.D.A. veda daug bylų sėdinčių 
ir laukiančių draugų kalėjimuos; 
daug jų jau šgclbėjo. Surink im už
dėtą kvotą. . < k

T.D.A. 9-tos K p. Komisija.
81-84)

.... _ šaunų ' 
šeštadienį, 11 ba- i 
, 405 Broadway. • 
drąugai rocheste-

Pradžia 7:30 
Kviečiame visus atsi- 

ir pasilinksminti.
A. Dielinikaičiūtė.

(82-83)

HILLSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 200 kuopos 

mas bus ketvirtadienį, 
po No. 61 Harvard Ave. 
malonėkit atsilankyti, yra 
reikalų aptarti, 
kesčius užsimokėti, 
sivesti ir nduju nariu. 

Sekr. A.

NEW KENSINGTON, PA. l
A.P.L.A. 9-ta kuopa rengia šaunų' 

balių subatoj, 11 ^balandžio (April), 
savoj svetainėj, 1126—3rd Avė. Pra
sidės 7-tą vai. vakare. Grieš gera 
Kazlausko orkestrą iš Pittsburgh©. 
Bus skanių valgiu ir gėrimų. Tat 
kviečiame vietos ir apięlinkės lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti, nes 
smagiai pasišoksite prie geros muzi
kos ir pasikalbėsite su draugais ir

i pažįstamais.
Kviečia varde rengėjų

C. Stasliinskv.
(82-84)

GREAT NECK, N. Y.
, Linksmas ir Smagus šokių Vakaras 

Rengia Choras Pirmyn subatoje,
! Balahdžio (April), 11, 1931, Z.
i Straukos Svetainėje, 139 Steamboat 
; Road; pradžia 7:30 vai. vakare, šir
dingai kviečiame visus be skirtumo 
atsilankyti į šį mūsų rengiamą ba
lių—Great Neck’o, Port Washingto- 
no ir Brooklyno visuomene, malon^-

I kit atsilankyti, nes kuomet tik Chb- A 
“Pirmyn” rengia ką nors tokio, 

visi turi “good time.” 
Turėsime visokių užkandžių ir minkš
tų gėrimu, na o šaltos košės irgi ne
truks, įžanga 50e ypatai. šokiam 
grieš LeVandos orkestrą.

Kviečia visus
Rengimo Komisija.

(82-85)

^na.TZ’S!

..

Svetainės durys atsidarys kaip 3:30, koncertas pra sides lygiai 4:30 v. v. Įžanga 75 c. ir 50 c„ vaikams 25c.

o

O

ir fw?A
M'B

Uraugės ir Draugai! Šis koncertas bus antras iš didžiausių ir puikiausių Elizabetho lietuvių isto
rijoj. Programos išpildyme dalyvaus štai kokios spėkos:

Vietinis Bangos Choras, vadovaujamas d. O. Eremino, Sietyho Choras iš Newarko, Aido Choras 
iš Brooklyno, po vadovyste drg. B. šaknaitės,'ir Lyros Chobas iš Maspetho, vadovaujamas drauges E. 
Retikevičiutės. Solistu taipgi bus: drg. M. česnavičiutė savo maloniu balseliu ir drg. A. Višniauskas 
kaipo žymus dainininkas. D. T. Gudaičiutė skambins ant piano solo ir, bus gražių duetų, kuriuos dai
nuos A. Višniauskas ir M. česnavičįutė. Dainuos Aido Choro merginų sekstetas, Lyros Vyrų Choras 
ir Choras “Pirmyn,” iš Great Neck, N. Y., po vadovyste drg. Pakalniškio.

Taigi, kas tik gyvas, būkit šiame milžiniškai dideliame koncerte. Po koncertui bus šokiai prie pui
kios orkestras. ° Užkviečia visus Rengėjai.

Si



Antradienis, Baland. 7,1931

Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė

JUOZAS KAVALIAUSKASRAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO

PHILADELPHIA

čiuptu) primenu savo1 draugams,* jog aš vis darN orint i e j

praktikuoju savo profesijąpaf.arriausio

navimo

kainą,

nuliūdimo
DR. H. MENDLOWITZ

2229 Avcnne Jtia pas

Glendale

AR ŽINAI?

Petrauskas, 29 Merton

Eavininkai

ši an
222 MANHATTAN AVĖ

•4th Avė AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

17th

NAUJAUSIO? MADOS
Vardas

1*1

Yra Didelis Pareikalavimas
NEW YORK CITYAvcnne325

NMMMM*

BREMEN
EUROPA

Draugai Gerai Atsiliepia 
Naują Mūšy Dienraštyje

p ra
ju os

Baisus Angliakasių 
Išnaudojimas

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

Fin. Rast 
Avė.

Iždininkas

Mie»w»n

sian-
Kitas
, dyi' žiuoti kitur
Kurie

Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė 
Avc. C.

Iždo globėjai
22nd St.,

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

TEL., MIDWOOD 8-5261

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

Pirmiaus antrašas buvo'271 Berry St 
Dabar mano antrasai:

Petravičia, 162

eleveiturtu j I
*nt M

6102 Grand Avenue 
(Kampnii Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

151 Metropolitan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

DOLERR už kurį] malonėkit 
nurody-

landoj.. Sauki

Masiniai mitingai bus šau
kiami visoje New Jersey vals
tijoj balandžio mėnesį. Dar
bininkai turi būt mobilizuoja
mi gynimui ir paliuosavimui 
*tti draugų. Taip pat čia rei
kia *vesti kovą prieš deportavi
mą ateivių ir varžymą jų tei
sių. Visi darbininkai dalyvau
kite šiose kovose.

Tarp. Darb. Apsigynimas.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamįausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET

KELRODIS: B. M 
R M T Muhway—i Hipi 

■voMdWHj) $ kariai*

Siųsdami pinigus bu savo adresu, užraiykite; /
FRANK A. URBAN PHARMACY / {

151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N.

Delei korespondencijų, tai 
kol kas negalima jas sudėti į 
vieną skyrių, į vieną vietą. 
Tuomet technikiniai būtų 
daug sunkiau raštus sutvarky
ti. Reikėtų daug mažų ka- 
walkeliu užkimšimui tuščių

Čia randasi dvi lietuvlŠkbs aptiekus, kurioje; galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu lalkn.

■ A. M. ĘISHQN, Aptiekoriiis Savininkas';
8701 JOS. CAMPAU AVĖS- ir 5046 CtfENE ST., DETROIT; MICH

tada iš
kartus į 

Viskas pagerės: jū- 
" ;, skaus- 

būsite 
nauja

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

Urbo Las Tabs
yra tai kanuolS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—I 
na daug rūpesčių 
25 centai už skrynutę

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325 
line, III.

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

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552-—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215
Avė., E. Moline, 111. v

iždo globėjas J. B. Julius, 48th St
i & 5th Ave'., Moline, III.

Maršalka J. Kairia; 2435—33rd St, 
Moline, III.

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO. 

Praktika ant vietos.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA DIĘN4 IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir ųįiegojimas per 
visą naktį art t trečių lubų, oringam ^ambary^35c //J&

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ //W
M. TEITELBAUM, M*ma$eris W

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška P&fis dabar ati- Ėstoj
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- /r
gerinimais, čia įtaisyta dideli?' plaukimui prūdas sii 7
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iŠsiperimui veltui! (
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNTNKAIS,-nup /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare..Trys gariniai _ vL.
kambariai delei iSsipėrimo: Rusiškas, l'^urkižkas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringąs rniegojiipui v ,fl 
karnbarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ghrantuotu patarna
vimu.

29-31 Morrell Street, tarpe Cpok ir Debevoise Sts 
Tien Broadway ir Flushing Ąyęnue, Brooklyn. -N. Y.

Telefnnao? PiilaslH R. 1090

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausias šių dienų įrengimus; są
žiningą patarnavimą. Mes parduodam 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabužį 
žius, siūtų eilių, paltai; top coats ir oye^< 
coats prieidama t-,kaina. Siuvdtfhetafp 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotaš ar 
kas kita, užeik pas mus

Nuo Redakcij
sė ir kiesa pas mus supranta
ma vienodai. Mūs, amerikie
čių, spauda priėmė žodį kla
sė iš Lietuvos spaudos. Todėl 
mes rašome didžiumoje klasė, 
vieton kiesa. Abu žodžiai reiš
kia tą patį supratimą. Pas zuoti darbininkus į uniją, bet 
mus manoma, kad žodis klase iš vienos pusės darbininkai bi- 
geriau atatinka, gal gražiau Į jo’ stoti į uniją, kad paskui 
skamba. , | bosai, sužinoję, gali pavaryti

Jjuos iš darbo, o iš kitos pusės, 
i anglies kasyklų savininkai ne* 
; prileidžia jokių unijos orga- 
Įnizatorių prie darbininkų. Vie- 
;nas organizatorius daug kartų 
čia bandė suorganizuotą darbi
ninkus, tai prieš jį jau 121 
sykį buvo išimta indžionkši- 
nai, draudžianti kalbėtis su 
darbininkais ir reikalaujanti, 
kad jis tuojau apleistų anglia- 

I kasyklų apielinkes.
( Darbininkai Priversti Vergauti

Beveik visur darbininkai; 
yra priversti gyventi kompa-: 
nijų stubose ir pirkti visus gy-{ 
venimui reikalingus daiktus iš 
kompanijų krautuvių. ‘

Dviejų ar trijų kambarių, 
be šviesos ir šilumos,. už pras-1 
tas kompaničnas lūšneles dar-'

■ bininkai turi mokėti augštas ■ 
| randas. Kompanijos’ krautu-1 
i vėse viskas yra parduodama 
I 40 ir 50 nuošimčių brangiau, 
i negu kitose krautuvėse. Bet 
į darbininkam yra uždrausta ei- 
| ti pirkti į kitas krautuves, 
jtaipgi uždrausta eiti gyventi į
■ privatiškus namus. ’ Kaip tik 
darbininką pagauna perkant 
daiktus ne kompanijų krautu
vėse, tai tuojaus jį paleidžia 
iš darbo ir padeda ant juodo 
listo. Taip pat daroma ir su’ 
tais, kurie nueina gyventi į 
privatiškus namus, 4
Darbininkus Laiko Pasijungę

Jau per laikus. ,4ąr>bininkai 
-čia vargingai gyveną ir nętu-

Vaclavičius, 20 E.
Laurinaitis, 348

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

(NOTARY PUBLIC) (
Patarnauju Visiems bė 

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- 
riausiai.

Atsižvelgiant j bedarbę, nics 
. kalną nuo $7.5 iki, $50 ,

Įrankiai* ir Darbiniai Drabužiai Veltui 
..Specialia važiavimo kui'sas $1Q. Laisnis ir Diploma Užtikrinta. Z 

Atjjąra, šiokiomis dięnomis nuo„.,9 "vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. Jytą Iki 2 Vai. popiet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228-—2nd AVENUE, Kampas * 14ft St. NEW YORK, N. Y<

I). I). K. K. DRAUGIJA 
Detroit; Mich.

VALDYBA 1931/ M.:
J. Liubertas, 4177 Ashland 
Vice-pirm. M. A. Birsenas, 

6388 Sparta Ave.; Nutar. rast. V. J. 
Geraltauskas, 7715 Dayton Avc.; 
Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand
on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Ave.; Iždo Globėjai: Jieva 
Vėgėlienė ir Ona Guntarienė.

Draugijos susirinkimai Įvyksta kas 
ketvirtas nedėldienis, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
Vornor Highway.

Žmonės Badauja

WEST VIRGINIA. — Ma
žiausiai vienas trečdalis West 
Virginijos angliakasių 
dien randasi be darbo, 
trečdalis dirba po vieną 
ir tris dienas į savaitę 
dirba, tai dar šiaip taip gyve
na ir apsigina nuo bado. Bet 
neturintieji darbo tiesiog ba
dauja; maisto kitokio negali 
nusipirkti, kaip tik kavos, bul
vių, sriubos ir retkarčiais duo
nos. Vaikščioja pusnuogiai ir

Rengia Naują Sacctt ir 
Vanzetti Bylą

New Jersey valstijos darbi
ninkai mobilizuoja savo jėgas, 
kad sustabdžius legalį pasikė
sinimą nužudyti penkis dar
bininkus, kurie Pątersone bu
vo areštuoti ir laikomi kalėji
me. Juos Jklastiiigai’ kaltina 
žmogžudystėj. Ta klastinga 
byla iškilo tik todėl, kad Na- 
cionalė l5arb. Audėjų Unija 
pradėjo organizuoti darbinin
kus Patersone. Todėl, kad po 
jjtnijos vadovybe darbininkai 
pradėjo kovoti prieš algų ka
pojimą, darbo skubumą ir ki
tas blogumo sąlygas.

Koiiferenčijq|, kurią šaukė 
Tarptdutihiš Darbininkų Apsi
gynimas ir Audėjų Darbininkų 
Nacionalė Unija buvo gana 
skaitlingai atstovaujama. Kon
ferencija išrinko bendrą ko
mitetą, kuris vadinsis Paterso- 
no Audėjų Darbininkų Gyni
mo Komitetas.

Be to, konferencija patiekė 
darbui planus, kuris bus veda
mas visoje New Jetsey valsti
joj po vadovybe Tarptautinio 
Iparbininkų Apsigynimo. Nu
taria sumobilizuoti visus orga
nizacijų narius ir sirnpatikus 
rinkimui aukų balandžio 12 
dieną. Ši rinkliava turės eiti 
stuba nuo stubos. Viši drau
gai ir draugės raginami ir 
kviečiami dalyvauti šioje ko
voje už paliuosavimą tų drau-

Telefonai: Bell — Oregon 5136 

Keystone — 'Main 1417

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Ifibalnamuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mafle. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokiu kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą

AŠ, žemiau pasirašęs, siunčiu VIEN.
man prisiųsti URBAN’S COLD < POWD1ERS ir URBOLA, 
rasis, kaip vartoti, , \

1). L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:

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

ton Parkwdy.
Protokolų sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

49th Št.

LIETUVIŠKA1-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA.
Įsteigta jau Ž5 Metai '

Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengto j Amato Mokykloj-. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiši 
kas šapo j lavinimas; abelni pertai- 
symai, pritaikymai; ^sudėjimas ir iš- 

1 skirstymas įvairių rūšių motorū? 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numusėme pilno mechaniško kurso

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

< Grand Rapids, Mich.

Jšlifc not Rushing Ave. stoties 
ontrna- Avn visaip

I ini rinshln|T .

Street or Avenue

, State___________

Ave.
Trot, rašt 

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

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

rgano prižiūrėtojas V. Staugaitis, 
481 Hudson St.

Draugystės susirinkimai aisibū- 
na kas antrą ketvergą kiekvieno riič- 
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

Pi rrn
O v.

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

ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS 

Valdyba:
V. Geius’evicius;

Iždo Globėja
Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass.

■. Susirinkimus laiko pirmą • •'rėdą 
kiekvieno mėnesio.

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

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
• Viai; Montello, Mass.

Susirinkimai atsibūn? pąškutinį 
panedėlj kiekvieną jničnesio.-

KUPONAS ( !

Prisių skite ■‘-man -dėžutę ar 
dėžutes RojhiJs • Rėcapto Čold 
& Grippe , Tablets. ;

Blue Rose Lhbdraforieš 
69 Bond St., Elizabeth, N. J. 
Už 2c štampą pasiunčMrųe 

sampalą.
Vardas ------ ----------------------- -
Adresas --------------------- -------—
Miestas ------------------------- - —

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

“Gerb. ‘Laisvės’ red.:
“Labai mane nudžiugino tas 

naujas skyrius, kurį dabar re
dakcija ,vedė: ‘Raštai iš Dar
bo ir Kovų, Lauko.’ Jo reikėjo 
ir seniau, bet nebuvo. Man ro
dos, kad tas skyrius geriau pa
ragins darbininkus korespon
dentus rašyti Į jį iš darbo lau- 
lw, negu keli redakcijos para
ginimai. Aš iš savęs prižadu 
jį papildyti nors retkarčiais.

Antras dalykas' tai tas, ar
i nebūtų geriau, kad visos kito tankiai basi 

turinio korespondencijos būtų 
sutrauktos į tam tikrą krūvą
—Korespondencijų Skyrių,vie-' kreiptasi 
ton fiabar išmėtytų po visą vi-1 
durį laikraščio. Gal tas tech
nikai būtų sunkiau, bet skaity
tojams tai būtų geriau.

Koks yra skirtumas tarp 
žodžio kiesa ir klase, nes da
bar mūsų spaudoje žodžio 
kiesa nei su žiburiu nerasi, 
Buvo vartota kiesa senoj L.S. 
S. ir jos išleistose knygose. 
Dabar žodį “kiesa” matau tik 
Kapsuko raštuose, “Balse” ir 
kitur, bet ne mūsų darbininkų 
spaudoj. Kodėl?
> “Draugiškai,

F. Petrušiūnas.”

Drban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

■kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
ūnesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am

žino priešo!

NESIKANKINKIT
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogrėičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuošuoja; 
kite tik po tris 
dieną.
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

J VALDYBA. 1931 METAM:
, Pirmininkas—K. Mai'Ris,
1 , 1323 Muskegon Avo.
i Vico-Pirmininkas—A. Karcckas,I
Į .730 Nason St.
' Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

Ę....R.JI, Box 117 
' Turto Raštininkas—A. GaybanaUškas,

.1108 Elizabeth Avc.
i Iždininkas—A. Daukšas, • ■
1 1131 Walkor Ave.
■ Iždo Globojai: ' t <

A. Kopas, 1108 Elisabeth Avc. ir T. 
Grušiūtč, 1307 Davis Av’e.

■ Ligonitj Lankytojai:
i Ig, Ružihukas, 1414 Tumor Avc. ir O.
i Vilkuviene, 718 Richmond St.
Trustisai: x v # ■

! . T. Rasikas,^ A. Lūjus, F. • Zcgunis, A. 
j Jasaitis, A,*B. Shatkus.
; Revizijos komisija:

A. Seijkus, V. Valente, M. Žiuria.
Salei} valytojas—,5', ..Zegunis, 515 Eleventh St.

I Salės partfpdavotojas' — A. Gnrbanauskas, 
' 110/8 Ijliįabėth i Avė.
Į Draugijoj} susirinkimai /vyksta kiekvieno 
! mėnesio ąųtrą , utarninką savanf name, 
; 1057-63 HanšiĮtiyi Avc,' . < . ,

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ant? VANDENS 
per Cherbourg—6 dienos per Bremen 

TIK 7 DIENOS Į LIETUVA 
Specialia trūkiš iŠ Bremerhaven

‘ ekspresiniu laivu Kolumbus

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
Ha .gerai žinomais Lloyd Kabeliniais Laivais

Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuhen-D r e š d e n 
Informacijų klauskite pas bile vietinį

ri I e-jr- agentą arba

57 BROADWAY. NEW YORK

Ęį IšrirdvmąS, .ėutaisynu^', sustatymąs, -fniprast. elektriką Ir magnetizmą, Ir važiavimą, 
« I? nlp.ną automobilio; moklnąm dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose, 
fe Mokytojais yra žymiu/ ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, R. J. VAITKUNAS ir kiti. 
| Leidimą (License) ir DipĮonuį gVai'Antuojtlme už mažą užmokeatj. Mes padedam 
fa kiekvienam prTb pirkifnb karo. Užsirasymas Į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

iWo $iW...
S 325 E. 14th. ŠtnEET. ‘ ■ ■ ■ Near 1st Aveliui NEW YORK CITY 
I Telephone,. Algonoųlti 4-4049 < 1

^|Į|||||||!|||||!O||||||||||||||||||i|i!l||||||||||l|Į|||||||ll|illllll|l||l|ilh|l|||j|i|||||'!l|l!l||l|  ̂ ... .
VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA |
E. 14th STREET, Near 1st

AMERICAN CLOTHING CO. |
* • " -it ®

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS g

Jokios pašelpos iš niekur ne
gauna. Kelis sykius buvo 

i prie Raudonojo Kry
žiaus artimesnių centrų, ir 
prašyta pagelbos, bet atsisakė. 
Kompanijos taipgi visiškai ne- p.rm 
sirūpina bedarbių likimu. - Avė.;

Katrie dar dirba, uždirba i 
tik nuo $2.60 iki 4 dol. į die- ■ 
na. Darbininkams moka po 
28 centus už iškasimą tono. 
anglies. Kad užsidirbti virš-' 
minėtą algą, darbininkai turi; 
dirbti po 10, 12 ir daugiau i 
valandų į dieną. |

Draudžia Prigulėti 
Organizacijoj

Kompanijųtf<bosai, samdyda-; 
mi darbininkus, .kiekvieną pri-1 

žodis kla- verčia pasirašyti kontraktą, Į 
kuris draudžia tam darbiniu-; 
kui priklausyti prie bile ko-! 
kios unijos. Už sulaužymą tų j 
kontraktų darbininkai būna j 
pavaromi iš darbo. Daug sy
kių buvo bandoma suorgani-

rėjo progos susitaupinti pini- LIETUVOS Sūnų ir dukterų 
gų blogiems laikams. Tad pra- DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CuNN. 

sidėjus bedąrbei, tie darbiniu- pirm Hamilton st.
kai, katruos pirmiau paleido Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 
iš darbo, pirmiausiai prasisko 
lino kompanijoms rendomis ir ~ 
į krautuves už valgius, drapa
nas ir kitus gyvenimo reikme
nis. Tada kompanijos palei
džia iš darbo dar dirbusius O 
darbininkus ir priima 
siskolinusius, priėmusios 
daro su jais, ką tik 
ri, nes tie darbininkai 
darni prasiskolinę, negali išva- 

kol atsiteis, nei 
jiems lieka ką daugiau daryti, 
kaip tik pasilikti kompanijų 
vergais ir vergauti prie nežmo
niškų sąlygų už tokią algą, ko
kią kompanijos duoda.

Rep.

Kazlauskas, 481 Hud

ItllQIlli
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SKAITYKIT IR PLATIN- 
x . KIT “LAISVĘ”
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Antradienis, Balana. 7, 1931
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Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Negrai Reformistai Muša 
ir Areštuoja Negrus 
Darbininkus

Nepamirškite Liet. Kom 
Frakcijos Prakalbu 
Penktadienį

\ Negrų bažnytinių organiza
cijų fašistiniai viršininkai pra
dėjo bjaurų puolimą ant susi-
pratusių, kovingųjų negrų dar
bininkų. Pereitą šeštadienį 
prie Bedarbių Tarybos rašti-

• nes tų viršininkų vadovauja
ma mušeikų “gengė” užpuolė 
d. William Partin, veiklų Be
darbių Tarybos narį ir pradėjo 
mušti. B. T. raštinėj buvę 
darbininkai pamatė, kad jų 
draugą mušaf išbėgo apginti 
jį, "’tuojau įvyko susikirtimas, 
ir pasirodė, kad fašistų būta 
prisirengta gerai, nes bema-

• thnb»jų atsirado be galo daug 
ir vjępą Bedarbių Tarybos na
rį d. Brown sumušė ir supjau
stė peiliais, gal būtų visai už
mušę, jei ne kiti jo draugai, 
kurie išgelbėjo jį įsidėdami į 
“taxi” ir pabėgdami nuo mu
šeikų.

Paskui negras fašistas Grant 
atėjo su dviem policistais į Be
darbių Tarybos raštinę ir rei
kalavo, kad sumuštasis drau
gas Brown ir dar 23 kitų 
draugų būtų suareštuoti, bet 
kilus dideliam pasipriešinimui 
iŠ bedarbių pusės, policistai iš
ėjo nieko nedarę. Už kiek 
laiko fašistas Grant vėl atėjo 
su vienu policistu ir įtarė du

Penktadienio vakare, Grand 
Assembly Svetainėj, Brookly- 
ne įvyks Liet. Komunistų 
Frakcijos prakalbos, kalbės 
dd. A. Bimba, V. Andrulis ir 
Amerikos Komunistų Partijos 
organo “Daily Worker” redak
torius d. Hathaway.

Rengėjai darbuojasi, 
prirengti gražią muzikalę 
gramą, paįvairinimui šių 
kalbų.

Brooklyno ir apielinkių lie
tuviai darbininkai visi ateiki
te į šias prakalbas ir atsives
kite visus savo draugus.

kad 
pro- 
pra-

rių bus apie 25. Bet tai ne 
'viskas: koncerto nusveriančią- 
ją dalį sudarys svečiai artis
tai, kurie dalyvaus programos 
pildyme.

'farpe kitų, dainuos mūsų 
lakštingala Margareta Česna- 
vičiūtė ii’ brooklynietis smuiki
ninkas W. Endziulis; taipgi 
dalyvaus svečių ir iš kitur: iš 
II artf ord o-—žymioj i dainiui li
ke O. Katkauskaitė ir iš Bay- 
onnės—baritonas A. Višniaus- 
kas.

Vadinasi, koncertas bus įdo
mus ir gražus visais žvilgs
niais ir todėl, kurie tik gali
te, kviečiami jame dalyvauti.

Po koncertui tęsis šokiai 
prie geros orkestros.

Koncerto vieta: Shuberto 
svetainėje, kampas Broadway,

Monroe ir Howard Ave., 
Brook lyne (važiuojant Broad
way viršutiniu traukiniu arba

■ i PA J IEŠKOJIMAIj
l i —-------- r—?===T----' —'

PAJ IEŠKAU Jono Mažeikos, Mari-i 
jampolcs apskričio, česnavos pa- j 

rapijos. Išvažiavo iš Lietuvos 1912 i 
metais, vasario menesy. Turiu svar- į 
bu reikalą, meldžiu-ji patį atsišaukti,! 
arba kas žinote, malonėkit pranešti. 1 
M. Gus, 1 14 Ridgewood Ave., New- l 
ark, N. J.

■.a vr

T.D.A. Lietuvių 17-ios Kp 
Mitingas bus Trečiadieni
8 d. Balandžio

visk;
Gegužės. Dabar 
už generalę am- 
politinių kalinių

o mūsų kuopa

>tociv galite gauti 
ELIZABETH, 
Second St. 
Second St.

"LAISVI;/’
Mickus, 278
Figens, 221B.

V. Dona ven. 182 First St.
ir i>:ar Siniren.

ra

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA

Telephone, Stags 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. 1. 
Juniper 5-6776

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

N.

<

M4.jgjgjRXE

ą aptarti kasi§iuomi pranešame lietuviu vi
v — T\ _

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS 
Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur, 

Įvairiausiu Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

Telephone, Stagg

LORIMER RESTAURANT

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIE20S VALGIAI, GAMINAM?
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurio be į 

darbo, dabar laikas ir gera proga i 
mokintis barberystės amato. Galit ! 
išsimokinti t’rumpu laiku ir vėliau pa- , 
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-98

- JONAS STOKES
Lietuvis Fdtografistas

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

Ą

I T.D.A. 17-tos kuopos susi
rinkimą privalo .--neiti visi na
riai, nes tai bus labai svarbus 
susirinkimas. Artinasi Pirma 
Diena Gegužės, o kito susirin
kimo jau neturėsime, tai rei
kalinga bus 
link Pirmos 
eina vajus 
nestiją visų
J. Valstijose, 
dar r..eko šiuo klausimu nenu- 

» bedarbiu, būk jie apvogę jį. j veil ė; reikės padaryti ir šia- 
Tie du bedarbiai tuojau buvoįmo klausime rimtų žingsnių.; 
areštuoti ir padėti po $10,000 į i augelis dar negrąžino atsi-Į 
kaucijos. Jų teismas įvyks buvusio T.D.A. bazaro tikietų 
ketvirtadienį, bal. 9 d., 10-tą ir blankų. Būtinai reikia grą

žinti šiame susirinkime. Yra 
Vi o ir kitų svarbių dalykų. Būti

na Inai visi, draugai, dalyvaukite 
susirinkime sekantį trečiadienį 
“Laisvės"’ svetainėj.

B. Krasauskas.
(82-83)

val. prieš pietus, teismabut’ 
121th St. ir 3rd Avė. 
New Yorko darbininkai 
raginami ateiti tą, dieną prie 
teismabučio ir išnešti protestą 
prieš reakcionierių ir fašistų 
puolimą ant darbininkų.

suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
į

GAMINAME IR PIETUS

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulią Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y.

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ak 
gaspadinės stalo.

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip 'kaip namie prie geros

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

12 IKI 3 VAL. DIENĄ
vadinamus “short

l.W.Vi. Vadai su Policija 
Norėjo Išardyti Bedarbiu 
Prakalbas

Raudonieji Vajininkai 
Stoja j Kom. Partiją
* J . * >

Raudonieji vąjininkai 
Yorke ne tik smarkiai i 
sėkmingai platina “ 
Worker” ir šiaip komunistinę 

Yorke, ant kampo University ! literatūrą, bet laiko lavinimosi 
PI. ir 14th St., Bedarbių Tary- kursus, kuriuose C ’ " J 
ba » laikė prakalbas, kurių pamatinius komunizmo klausi- 
klausė apie 200 darbininkų, runs, ir vienas po kitam stoja 
Pribuvo keli I.W.W. vadai ir i Komunistų Partiją bei Jau- 
pareikalavo, kad Bedarbių Ta- nų Komunistų Lygą. Pavyz- 
fybos kalbėtojai užleistų savo džiui pereitą sekmadienį laike

Pereitą penktadienį New

New 
ir pa- 
‘Daily

kuriuose studijuoja

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukienė.

Savininkes

m

>

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

orders” padarome bile laiku nuo ankstyvo ryto iki vėly
bai nakčiai.

Duonos—Duonelės—Skaniausios
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia. ,

VARPO VALGYKLA
M2 Stagg Street Brooklyn, N. Y. |

PASAULIO GERIAUSI RISTI KAI

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsaindo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams-

231 Bedford Avenuo 
BROOKLYN, N. Y.

AV

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MOT. LAUKŲ S, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Ko-

■

Ridgewoodo Draugėms

va kate.vai.

Lexington Avenue,
narius daly- 
svarbiu rei-

g
I
3.

pildė įstojimo blankas į 
munistų Partiją.

■ " - - - ■ ( džiui pereitą sekmadienį laike
Vietas jiems, nes esą jie nu- JU susirinkimo 19 vajininkų iš-

W1W,

<

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

tarę ant to kampo laikyti savo 
prakalbas. B. T. prakalbų 
pirmininkas atsisakė tą pada
ryti ir pasiūlė jiem statyti sa
vo kalbėtoją prieš B. T. kal
bėtoją, taip kad publika gaie
ty, išklausyti abiejų pusių ir 
padaryti išvadą, katra organi
zacija turi teisingesnę liniją 
kovai prieš bedarbę. I.W.W. 
vadai su tuo nesutiko ir atsi
sėdę du policistu, bandė išar
dyti prakalbas, bet publika 

. smarkiai pasipriešino, ir tie 
p6h“cistai su pagelba kelių I. 
W.W. vadų negalėjo prakal
bą išardyti.

AX.DLD. 1-mos Kuopos 
Diskusijos Atidėtos

r1i*/ v** < •' t *

. 1-mos kuopos 
usijos “Laisvės” su važi a- 

’irno klausimu turėjo įvykti 
iekantį ketvirtadienį, balan- 

bet iš priežasties 
i sekan- 

_ penktadienį, diskusijos ati
dedamos ant balandžio 16 d.

Komisija.

■
^džio 9 d., 1 ‘

prakalbų, kurios įvyks 
tį penktadienį, diskusi,

Smagus Jaunųjų Darbininkų 
Orkestros Vakarėlis

Pereitą sekmadienį Jaunųjų 
Darbininkų Orkestrą turėjo 
smagų parengirtią. Pusėtinai 
daug jaunimo atsilankė. Ap
art šokių, buvo ir trumpa pro- 

* grama. Dainavo Aido Choro 
merginų sekstetas, drg. šopiū- 
fė skambindama pianu padai
navo, o orkestros nariai pa- 
grięžė porą muzikos gabale-

Ex-kareiviai Turėjo
Pasekminius Prakalba

atvi-;Pereitą ketvirtadienį, 
ram ore, New Yorke, eks-kar- Į 
eiviai turėjo labai pasekmių-j 
gas prieškarines prakalbas, j 
žmonių prisirinko keli šimtai 
ir atydžiai klausėsi kalbėtojų, 
kurie nurodinėjo, kaip impe
rialistines šalys rengiasi prie 
bito pasaulinio karo, o ynatin-j 
gal prieš Soviet” Sąjunga.

Daug išplatinta “Dabv 
W.oT •” ir kitos komunisti
nės literatūros.

Bus' laikoma ir ^augiau' to

 

kių prakalbų, .ir dedama pa
stangos suorganizuoti eks-kar- 
eiviu Lygos visose New Yorko 
miesto dalyse. >

L,D.S.A. 132-ros Kuopos su-' 
širinkimas ivyks April 8 no 
numeriu 234 Jefferson St., $ 
Brooklyn, N. Y.

Prašome visus 
vauti, nes turim 
kalų aptarti.

Org.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

ŠALINAITĖS MUZIKOS 
MOKYKLOS MOKINIŲ 
KONCERTAS

Baland. 18 d., vakare, 4-tas 
įvyks metinis B. Šalinaitės Mu
zikos Akademijos .mokinių 
koncertas ii šokiai. Jame pa
rodys savo gabumus josios la
vinami studentai-muzikai, ku-

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

Matykite JACK GANSON Ritantis su “DYNAMITE GUS” Sonnenberg
“Dynamite Gus” Sonnenberg, buvęs pasaulinis čampionas.

Trečiadienį, 8 d. Balanždio (April), pradžia 8:15 
69th REGIMENT ARMORY 

Kampas 26th Street
Septynios Lenkty nes iki Pabaigai

New York City

šiaie vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurinis ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
suniaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kndikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60c, per paltą C5e

“Dynamite Gus”
SONNENBERG

“Battling Stanley”
STASIAK

“Fearless Jack”
SHERRY

“Hurricane Henri”
DEGLANE su

su

“Lithuanian Jack’'
su GANSON

“Cyclone Nick”
su LUTZE

“Fighting Lee”
WYKOFF

“Bulgarian Boris”
DEMITROFF

“Italian Lion”
GEORGE CALZA
“Spanish Jose”

DOMINGUEZ
‘/Marvelous George

ZARYNOFF

su

su

“Australian Jim”
HESLIN

“Jewish Abie”
KAPLAN

“Alsatian Louie” 
su LOWE

feTIKIETŲ Kaina ....$1.05, $2.10, $3.15 
išvengti susikimšimo. Kad galėtumėt įsigyti geras sėdynesAteikite anksti, kad

Pašaukite ant telefono Wisconsin 7-6186,6187.

Mes

229

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, 

Redford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tO8 gatvAs TpI. Gr*pnnnin< 0-2017-23G0-3514

Ifckirpkit šj ekelbiiDM Lr prisląafcB kanu »u uXsaXyMu.
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