
KRISLAI
Kova už Karjeras.
'Leonardo da Vinci ir jo 

oponentai.
Dreiseris ir Sinclair.
Sovietų Sąjungoj 
įdomus laiškas.

Rašo Pctruška

Tarpe mūsą jaunų (ir net 
senų amžiumi) dainininkų ir 
muzikų dažnai matome peš
tynių - peštynėlių. Taip sa
kant, tai kova už garbę, pres- 
tyžą, karjerą, vardą. Dažnai 
ta jų Kova prieina prie absur
do, nes ažuot rimto susidomė
jimo ja, žmonės tik juokiasi.

Bet lietuviški dailininkai 
nėra tuo klausimu išimtis. 
Toji kova virė ir tebeverda 
tarpe pasaulinių dailininkų vi
sam buržuaziniam pasaulyj; 
ten, kur viskas paremta indi
vidualizmu, savo “aš”.

I <
Pirmas Lietuvių 

Darbininkų Dienraštis 
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

No. 83 Telephone, Stagg 2-3878

Komunistų Įtaka Auga 
Vokietijos Darbininkuose

Leuna chemikališkų fab
rikų darbininkų likosi iš
rinkta fabriko Taryba. Lai
ke rinkiniu už komunistus 
paduota 3,510 balsų. Re- 
formistai gavo 2,993; fašis
tai Stahlehelmo pasekėjai, 
gavo 1,060 ir Hitlerio pase-

Leonardo da Vinci smarkiai, kė jai fašistai 462 balsu.
pešėsi su Rafaeliu ir Mykolu į 
Angelo. Kova ėjo už darbus, I 
už garbę, del prestyžo. Bu-’ 
envenuto Celini kovojo prieš 
kiekvieną ir su kiekvienu 
laikų artistu. Grūmojosi 
tik žodžiais, bet kardais 
durtuvais!

tų. 
ne
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Rumunijoj Puolimas
Ant Darbininkų

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio (April) 8, 1931

Svarbi Lietuvių Komunistų Konferencija; 
Visi Partijos Nariai Raginami Dalyvaut

Indijos Išdavikas Gandhi 
Rengiasi Atvykti Amerikon

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsitė 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

Va tik visai nesenai du žy
miausi Amerikos žodžio artis- 
tai-rašytojai, Teodoras Drei- 

Vseris ir Sinclair Lewis apsi
taškė plaštakomis artistų po- 
kylyj! Po to abudu prisimin
ti gėdisi apie tai.

Per Berlyną gauta ži
nių, kad Rumunijos fašisti
nė valdžia padarė daug kra
tų ir areštavo daugelį dar
bininkų, apkaltindami ko
munistų literatūros platini
me ir komunistiniam veiki
me. Merginą S. Greyser 
nuteisė ant 2 metų kalėji
mo ir nubaudė 10,000 lei pi
niginės pabaudos.

Bet ten, kur naikinamas pa
grindas individualizmu ir iš
naudojimu paremtai tvarkai, 
ten nyksta ir tos paikios rie
tynės tarpe dailininkų. Pa
imkit Sovietų Sąjunga. Drg. 
Mike Gold rašo “New Mass
es” žurnale, kad Sovietų Są
jungos rašytojų tarpe beveik 
išnyko tos nerimtos peštynės. 
Jie priklauso rašytojų sąjun
gai. Ten aptariama viskas, 
kas netobulai kurio padaryta. 
Ten, pagaliaus, visięms ąrtisr 

l'tam, visiem dailininkam dar- 
■ bo ir progų yra rankos pilnos, 

y tik tegul jie dirba. Kuris pa
darys ką netikusiai, jį pa
smerks masės, darbininkų or
ganizacijos; jį iškorektuos jo laivių bei karo laivų,

Portugalija Siunčia
i Kariuomenę prieš Ma
deira Salos Sukilėlius

Jau tilpo Centro Biuro pranešimas. Taipgi keletas 
straipsnelių apie reikalingumą lietuvių Komunistų Par
tijos konferencjįų. Rytinė konferencija atsibus 11 ir 12 
d. balandžio. Pradžia 10 valandą ryto. Smulkmenos 
draugams pasiųsta laiškais. Bet jeigu yra draugų, ku
rie negavote laiškų, tai tuojaus užklauskite Centro Biu
ro ir gausite. ' I

Draugai, dabartinio laikotarpio klasių kova reikalau
ja būtino subendrinimo mūsų spėkų. O tokis subendri- 
nimas galimas tiktai per suvažiavimą, per išdiskusavimą 
bėgančių judėjimo problemų ir per išdirbimą plano, kaip 
sėkmingiau pravesti Komunistų Internacionalo ir jo 
amerikinės Partijos kampanijas. Kaip sumobilizuoti 
platesnes lietuvių darbininkų minias klasių kovai.

Dar kartą pakartojame, kad kiekvienas partijos narys 
yra kviečiamas. Kiekvienas turės pilną galimybę pa
reikšti savo mintį, kas, jo supratimu, yra gero ir kas blo
go mūsų tarpe, kas taip ir kas yra taisytino.

Atminkite, draugai, kad nuo mūsų konferencijų labai 
daug prigulės tolimesnis mūsų veikimas ir organizacijų 
stiprėjimas. ’ 
tuo momentu, kada mūsų eilėse sustiprėjęs oportuniz
mas kelia galvą ir su pagelba antipartinių elementų ry
žusi išplėšti darbininkų įstaigas ir organizacijas iš po 
Kominterno vadovybės. O klasių kovos reikalai nusako, 
kad mūsų spauda ir organizacijos privalo daugiau įsi
traukti yklasių kovą, daugiau bolševizuotis. Tokiu mo
mentu yra reikalingas dalyvumas kiekvieno draugo ir 
draugės, kiekvieno balsas ir sumanymai, kiekvieno pri
dėjimas peties prie pastumėjimo mūsų judėjimo daugiau 
į revoliucinę kovos pusę, arčiau prie pasiliuosavimo iš po 
kapitalistinio jungo.

Konferencijoje taip pat dalyvaus keletas vadovauja
mų draugų iš vakarų, kaip tai dd. Andriulis, Pruseika, 
Gasiunas ir kiti.,

NEW DELHI, Indija. — 
Indijos išdavikas M. Gand
hi rengiasi vėl važiuoti į 
Angliją vesti susitarimus 
su imperialistais, kaip bjau
riau apgaudinėti Indijos 
liaudį. Bet pirm to jis ke
tina atvažiuoti dar į Jung
tines Valstijas.

Naujas Karas tarp
Chinijos Imperialistų

Mūsų konferencijos kaip tik yra šaukiamos,•kareivių.

SHANGHAI.— Szechwan 
provincijoje prasidėjo tarpe 
imperialistinių grupių nau
jas karas. Generolas Li 
Chi-hsiang sukilo. Kovos 
frontan pastatyta 40 pulkų

Nankingo galvų kapo toj ai 
siunčia savo spėkas, kad su
laikyti tą karą.

Ohio Valstijos Valdininkai 
Atmetė Bedarbių Apdraudą

COLUMBUS. — Valsti- 
jos seimelis atmetė bedarbių 
bilių, pagal kurį būtų moka
ma bedarbiams apdrauda iš 
valstijos iždo. Kiek pir
miau tokius pat žingsnine 
padarė ir valstijos senatas.

paties kliubas arba sąjunga, 
kuriai jis priklauso. Jei ne
klausys—jo paties klaida!

Mūs lietuviškiem darbinin
kiškiem dailininkam, daininin
kam, lošėjam, chorvedžiam, 
rašytojam reikia imti pavyz-
džius iš Sovietų Sąjungos dai-;mos valdžiai, 
liniukų.

'LISBON, Portugalija. — 
Laivais šiunčiama daugiau 
kareivių: pėstininkų, raita- 
rijos, artilerijos ir kitų ka
rinių dalių, taipgi karo or- 

' kad 
sunaikinti sukilėlius.

. Raitarijos penktas pulkas 
atsisakė klausyti valdžios. 
Tada to pulko vieton pa
siųsta septintas raitarijos 
pulkas. Iš to matyt, kad 
armijos dalys nėra ištiki-

J š ; , ' ' < ........................................ .....................

Vokietijos Darbininkų Fimlandijoj Kankinami 300 000 Bedar.bii* Kanadoje

Delegacija Į S.S.S.R, Politiniai Kaliniai Ottawa, Kanada.-Lai-
*  ke debatų parlamente buvo

Nuo to laiko, kaip Finlan- a^^zl?AA A’AA . Kanadoje

šiomis dienomis 
Workeris” gavo laiškutį nuo 
Nobelio dovanos gavėjo

BERLYNAS.— Sovietų 
Sąjungos Draugai siunčia dija pateko į ,fašistų ran- 
50 delegatų nuo įvairių dar- kas, tai labai pablogėjo po- 
bininkų darbo šakų į Sovie- litinių kalinių gyvenimas. QopJnKofnJ 157 
tų Sąjungą pamatyti, kaip Dabar neleidžia nieko dau- vVCldJldla! 18Z 
sėkmingai eina budavoji- giau skaityti, kaip tik reli-; CmLJavmUKl 
mas Penkių Metų Plano, iginius raštus. t UMiiUflVlUMpi
Toji delegacija Pirmą Ge
gužės bus Sovietų Sąjungo
je.

_ imilitaristu. Ten buvo dar- Daily Į- ® — - —----

Kaip pasirodo, tai tas 
perversmas yra padarytas

Maistą teikia labai pras
tą, 
sis.

yra 300,000 bedarbių.

iNobelio dovanos gavėjo, zy- 1 ° 
maus Amerikos rašytojo, Sin- džios SU <

Prie jo jis įdėjo nių nėra.clair Lewis.
laišką tūlos Berlock kompani
jos, kuri pasirįžo išnuomuot 
jam kambarius. Rašytojas sa
ko, “aš manau, kad šis pri
dedamas laiškas, kurį aš ga
vau, jūs skaitytojams bus įdo
mus, ypačiai šituo bedarbės 
metu”. Taip, jis labai įdo
mus.

Kompanija siūh< rašytojui 
nuomon kambarius-apartmen- 
tą. Apartmentas randasi ahl 
Park Ave., New Yorke. Su 
keturiolika kambarių’ ir 5 mo
derniškiausiom vaniom. • Visi 
kambariai, žinoma puikiausiai 
įruošti, duplex stiliaus. Už 
juos prašo, a tik $25,000 nuo
mos į metus!

To viso įdomumas vyriausiai 
keri tame, kad laike milžiniš
kos bedarbes, kuomet šimtai 
tūkstančių darbininkų badauja 
ir šalsta gatvėse, tai buržuazi
ja prisistatę sau palocių ir už 
juos ima tokias milžiniškas 
sumas nuomos. Ima, nes ran
dasi žmonės, kurie moka! Q tie 
žmonės randasi, nes darbinin
kai jiems sukrovė milionus do
lerių, o patys badauja!

iŠ,Fašistas Fisl1 NiisigaiA jj*, 
davi- fcmunistij Įtakos ,yg 

. veikiausiai, kad! £
bus militaristai pasinaudo-,1 
ję darbininkų bruzdėjimu i LOUISVILLE.— H. Fish, 
savo tikslams. i pirmininkas kongreso reak

cinės komisijos tyrinėti ko
munistų judėjimą Jungtinė
se Valstijose ir galva reak
cinių Sumanymų prieš Ko
munistų Partiją, ateiviuš" 
darbininkus ir visą darbi-l 
ninku klasę,- čion kalbėjo?
'Jis sakė, kad dabar dar ne- 
gręsia Amerikos kapitaliz
mui pavojus nuo komunis
tų. Bet jis tvirtiną, ,kad 
komunistų įtaka sparčiai 
auga .Chinijoje, Indijoje ir 
Vokietijoje.

Jis pareiškė, kad Vokieti
joje yra net 15,000,000 ko
munistų, ir kad komunistai 
įturį išlavintas ir ginkluotas 
jėgas, didesnes negu Vokie
tijos armija. Suprantama, 
tai perdėjimas. Komunistų 
įtaka visur auga, tačiaus 
skaičius pusėtinai perdėtas. 
Matomai, jis iš baimės tai 

į padarė. •

Puolimas ant Komunis
tų Laikraščių Vokietijoj

< 1DRĖSDEN, j Vokietija.
Kovo; pabaigoje ‘ padarytas 
puolimas' ant' komūtiištų 
laikraščio “Arbeiter Stim- 
mė.” Policijos buvo prisi
grūdęs pilnas namas, , bet 
nieko įtariančio nerado. 
Laikraštį sulaikė ant kelių 
dienų. . ,

Erfurte taipgi padarytas 
puolimas ant komunistų 
laikraščio “Thueringer 
Volksblatt.” Pasigriebė vi
sas korespondencijas ir ki
tokius dokumentus. Nuga
beno visus draugus į polici
jos stotį ir ten nutraukė jų 
paveikslus.

400 BEDARBIU MARŠUOS ANT OHIO 
SOSTINES reikalaut apdrAUDOS

Kelyje Laikys Susirinkimus ir Sakys Prakalbas; Balandžio 
27 Bus Columbus Mieste ir laikys Konferenciją

miestuose ant viso kelio,CLEVELAND, Ohio. —
400 delegatų nuo bedarbių Gubernatorius atsisako tą 
tarybų išmaršuos į Ohio 
valstijos sostinę 16 d. ba
landžio. Jie* pasieks Colum
bus miestą, kuris yra valsti- j Jų padėtis baisi.
jos sostinė, 27 bal. Ten lai- bedarbių apdraudos bilių 
kys savo konferenciją. Bus 
reikalauta priimti biįius, 
khd bedarbiams būtų teikia
ma apdrauda.

Visu keliu miesteliuose ir 
miestuose bedarbių delega
tai laikys susirinkimus ir 
sakys prakalbas. Jų vado
vaujamas komitetas buvo | vos planas.

išpildyti.
Jungtinėse Valstijose be

darbių yra apie 10,000,000. 
. Kova už

peturi apsistoti. Kiekvieno 
darbininko pareiga remti tą 
kovą.

Komunistų Partija, Be
darbių Tarybos ir Vienybės 
Darbo Unijų Lyga veda tą 
kovą. Kiekvienai valstijai 
yra išdirbta bedarbių ko- 

, Visi sąmonin- 
pasiuntęs gubernat. White!gi darbininkai privaloener- 
reikalavimą, kad būtų parū- gingai gelbėti pravedime tų 
pinta bedarbių delegatams planų, nes tai visos darbi- 
maistas ir kitos reikmenys ninku klasės uždaviniai. ’

Šveicarijos Komunistų Gauja Grūmoja Nulyti
Įtaka Auga čiuoti 9 Negrus

pa- SCOTTSBORO, Ala.■ Šveicarijos valdžia 
(tvarkė, kad būtų mokama. Prasidėjo 9 negrų jaunuo- ■ 
-augštesnės taksos tabako ir 
cigaretų srityje. Komunis
tų Partija, einant pagal ša
lies taisykles, kurios reika
lauja, kad tokie dalykai bū
tų uždedami tiktai per gy
ventojų referendumą, pa
reikalavo referendumo. Bet 
kad jį gauti, tai reikia su
rinkti 30,000 parašų. Par
tija surinko net 44,000 
rašų, kas parodo, kad 
munistų įtaka auga.

pa- 
ko-

lių teismas. Juos kaltiųą,.
•būk jie užpuo!^'e^>bilta^z**^i 
merginas. Teismo butą sau- w

Sukimšimas didžiau- BERLYNAS. — Laike bal- JJįj PllIkuS
Ekenaes kalėjime vra savimo parlamente (Reichs- apie 500 kalLfu "ugonS'tage) del budavojimo šar-į 

' " > “A” už pąduota 1811L v O | v •
medikalės pagelbos, apartiVU0C1°

negauna. I balsas, prieš balsavo komu-
Daugelį mstai ir 9 .socialdemokratai,

Suėmė Raudonarmiečiai1

goja 118 naeionalės.gvardii f 
jos ka’reivių su ’ kulkasvai- 
džiais. Po miestą paVoduo- 
ja apie 8,000 baltųjų gauja,? 
reikalaujanti jaunuoliam^* 
mirties. Kitaip grūmoja pa-J? 
tys apsidirbti su tais neg
rais. Visi negrai jauni, vy-< 
riausis iš jų turi 20 metų<* 
amžiaus.

Komunistu Partija, TDA/ 
ir kitos darbininkų organic 
zacijos deda pastangas, kad 
išgelbėjus tuos negrus nuo 
baltųjų gaujos.

draugų skaudžiai nuplakė.

Submarinas Pasinėrė
336 Pėdas Gilumo

“Nautilus,” povandeninis 
laivas, kuriuo » tyrinėtojas 
Wilkins plauks po ledu į 
"šiaurinį polių, daro bandy
mus. .‘Jis buvo pasinėręs 

Y336 pėdas gilumom Jis da
rys apie 5,500 mylių kelio- 

jnę, išbandydamas mašinas 
ir tt.

sudarydami 71 balsą, o 108 
socialdemokratai su vadais 
susilaikė nuo balsavimo. 
Tokiu būdu jie gelbsti uti
litaristams gjnkluotis.

Kada apie tai sužinojo so
cialdemokratas Paul Doe
ring, kuris buvo redaktor 
rium socialistų laikraščio 
“Proletarier Eulengebirge,” 
tai pareiškė, kad. tas balsa
vimas visiškai pertikrino jį, 
|kad socialdemokratai eina 
1 prieš darbininkus ir jis pa- * rlniTM Xttwi n •vv m-i -i 4-4 -Z 4

Chinijoje Honan provin
cijoje sovietinė kariuomenė 
apsupo du Chiang Kai-she- 
ko pulkus ir suėmė. Paė-.

ANGLIJA NORI NAUJOS 
LAIVYNO KONFERENCIJOS

LONDON.— Užsienio 
mė 7,000 moderniškų šautu-įkalu ministeris A. 
vų, 19 kanuolių, daug amu-,son kalba, kad yra 
nicijos, 50 kulkasvaidžių su keturių Europos

Render- 
reikalin-

pilnu aprūpinimu jų amu
nicija. Tarpe belaisvių su
ėmė ir garsų Nankingo ge-
nerolą Youg Wen-tchungą. Vokietijos.

bių konferencija karo ; 
vyno klausiniu, būtent, 
glijos, Franci jos, Italijos

Rygoje Menševikas Danas 
“Karštai” Pasveikintas

Rygoje menševikai su
rengė masinį susirinkimą 
savo patronui Danui. Dar
bininkai “pasveikino” jį 
kiaušiniais ir supuvusiomis 
bulvėmis. Tik kada polici
ja areštavo 20 darbininkų, 
menševikai galėjo pradėti 
prakalbas ir pasigyrė, kad 
jie turi gana policijos jėgų, 
idant juos apsaugotų.

davė prašymą priimti jį 
Komunistų Partijos eiles.

Nušovė Našlę ir Patsai 
Save

NEWARK, N. J.—Julijos 
Burdetta įnamis tūlas So- 
ckol reikalavo, kad ji apsi
vestų su juom. Ji atsisakė, 
tada jis pradėjo keršinti. 
Pagalios nušovė ją ir patsai 
save. Moters vyras buvo 
miręs apie metai laiko at-

’ ~ ’ Anglija padarys
----------- - imą šaukti tokią

Ukrainoje Darbininkai Pereis Xa'Se ‘p 
Prie 7-niy Vai. Darbo DienosI mui besirengiant prie 

_____  ; ikaro.
/ < I

konferen- 
iperi&^stų

Sovietinės Ukrainos So^ 
vietų Pildomoji Taryba nu
sprendė, kad šiais metais 
visos dirbtuvės ir fabrikai' 
privalo pereiti prie 7 valan
dų darbo dienos.

Kada kapitalo šalyse dar
bininkams valandos ilgina
mos ir algos kapojamos, tai 
tuo laiku Sovietų Sąjungo
je darbininkai pereina nuo 
8 valandų prie 7 vai. darbo 
dienos ir jų algos kyla.

Čekoslovakijoje Komunistų 
Organas Vėl Eina

PRAGA.—
Partijos organas “Ru< 
Pravo” vėl eina viešai, 
žuazinė valdžią^hųvo 
dariusi, bet jis ėjo 
liai. Dabar uždaro ant sa
vaitės laiko kitą laikraštį* 
“Straz Lidu”, kuris išeidine-* 
ja Prerau mieste.

Bur*'

—pp,-------- ,--------- -—— ------------------------------- --------------- -— ---------- ----------------------------------------- -
Brooklyno ir Apielinkes Lietuviai Darbininkai, Visi Būkite Prakalbose Sekantį Penktadienį, Balandžio 10, Grand Manor Svetainėj, Kampas Grand 

ir Havemeyer. Rengia Lietūviy Komunistu Frakcija. Kalbės Draugai V. Andriulis, A. Bimba ir Komunistų Partijos Atstovas Hathaway
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Amerikos Išnaudotojai Mokinasi iš Angly, 
|b ž © Anglai—iš Amerikos

kad Anglijoj per paskutines kelias savaites

Socialfašistas už Kapitalistų 
Diktatūrą Vokietijoj

“Laisvėj” buvo nurodyta, 
kad Vokietijos socialdemo
kratų vadai remia kancle
rio Brueningo kabineto 
paskelbtų diktatūrų. Buvo 
nurodyta, kaip jie veidmai
niauja, kuomet jie šaukia 
prieš darbininkų diktatūrų 
Sovietų S'ųjungoj.

Tas labai nepatiko social- 
fašistui Grigaičiui,' ir jis, 
užtardamas Vokietijos so-

v Trečiadienis, Baland. 8, 1931

1 "Laisvės,’ "Vilnies’ ir Sklokos Klausimais
......................................  IĮ .... ... Ill IIIMMW——<111 I WIT

yra darbininkų priešai, jog 
jię yra buržuazijos agen
tai.

I&d Anglijoj per paskutines kelias savaites nukirto 
užcJąrbius pusantram milionui darbininkų, tai Amerikos.

• fabrikantai dar labiau sujudo šaukti, kad šioj šalyj dar- 
binmkams vis dar “perdaug mokama.” Kai kituose 
kraštuose darbo mokesnis mažinama, tai svetimieji su 
savto pigiaus padirbtais tavorais užlendų už akių ameri- 
kin|am&.djrbinįąms užrubežinęse rinkose.! Todelį ąirdi, 
Amęrtkoi i fabrikantam neapsimoku atidalyti dirbtuves , v . .

L ’ artį daugiau tavorų gaminti; ir jeigu šios šalies'darbi- buržuazijai gręsia ,1 .
ninkai norį darbų, tai turį arba patys gražiuoju nusileis- 1S komunistinio judėjimo

Sako, Šalies Turtą Valdys 
200 Korporacijų už 19 Metų

Jeigu dabartiniu spartu
mu turtas koncentruosis, 
tai už 19 metų nuo šio laiko 
80% šalies turto . (pramo
nė, taransportacija,. kasyk
los, elektros jėga ir tt.) bus 
nedaugiau kaip 200 korpo- 

' racijų rankose.
Tokį išvedimų padarė:

jiniui partijai, partiją yrą,; ; 
galinga, kuri drebina visų • 
kapitalistinį pasaulį.

Nekurie dd. kaitina ADP 
LF Centro Komitetą už pa
siūlymų kandidatų į direkto
rius “Laisvės” šėrininku su
važiavime. Toks kaltinimas 
yra oportunistinis. Ne tik 
kad reikia išstatyt kandida-

Visi dd. darys klaidų, ku

ku, o ne partijų. Kiekvie
nam komunistui ir susipra
tusiam darbininkui reikia 
žinot, kad partija yra vadas 
Amerikos proletariato ir 
kad komunistų partija ves į tus į atsakomingas vietas

Atydžiai seku “Laisvės”
šėrininkų (pajininkų) šuva- rie seks asmenis arba sklo- 
žiavime pąsireiškusios sklo-" 
kos ir visus pareiškimus, 
aiškinimus ir rezoliuęijąs, 
talpinamas “Laįsvčj” iv 
“Vilnyj”.

Būdamas šėrininku ir rė
mėju abiejų laikraščių, o Į Am. darbininkus į paskutinį i bet reikia gerai apsižiūrėti, 
taipgi žinantis padėtį ir pergalės mūšį (revoliucija).1 kad visi kandidatai butų at- 
įiaV^us’ neSaliu praleist ne- Amerikos komunistams ir į 
išreiškęs savo nuomones to- visiems darbininkams laikas!
kiam svarbiam klausime. i • • .
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Daug kalbėti nepnseina, |ęgjįmo kompartijai, nes to
"eL reikalauja klasių kova
P
nušvietę sklokos atsiradimą. igR. kom artijos laimgjimais 
Drg. Bimba pastatytas kr jos tvirtumu, bet nepa-

Amerikos komunistams ir sakomingi užimamai vietai

, . ,. y ' . r ; v;r!kia žiūrėti ir iš kokio lizdo lavintis disciplinos ir pasiti-1

savo straipsniuose teisingai Tanki < didžiuojamgs ss. nWWĮ

yra kilę. Visuomet prie 
kontrolės laikraščių ir orga- 

"j reikia pritraukt
darbininkus,

Amerikos darbininkai, no
kiami panaikint bedarbę ir• . X buržuazinis statistikas G. C.: baubu. Skloką^negalėjo at- -v.. . , . ,

s cia|dem ratai^jjera priėję diskusųodamas sta-įvirai išstoti prieš Komunis- riflrhininkn ziauU3? buržuazijos ekspįoa-
smg! visokiai tistiki’ę . peržUlgą, , kurią tu Partija. Jai reikėjo bu- ffįS? taciją, .turi stot j komunistų

ti ąrba pasiduoti naujiems nukapojimams darbo mokes
nio;:; Taip argumentuoja amerikiniai pelnagrobiai.

Ttio pačiu laiku Amerikos kapitalistų laikraščiai giria 
“socialistinius” Anglijos darbininkų vadus, kad jie pa
dėjo savo bosams nukirst penkiais nuošimčiais uždarbius 
540,000 gelžkeliečių ir numušt darbo mokesnį 162,000

I mainierių. O tie geltonieji Anglų “darbo” vadai supai
niojo dar ir aštuonis šimtus tūkstančių statybos darbi
ninkų, patvarkydami, kad bent per šešis mėnesius jie 
neitų streikan, o laikytųsi “paliaubų” su samdytojais. 
Tokios gi paliaubos vėl yra faktinas sutikimas, kad sta
tė jams būtų nuskelta žymus nuošinrtis ligšiolinio jų už- 
daiįpio.

Nįew Yorko Post’o korespondentas, balandžio 1 d., to
dėl;-sako komplimentus “socialistiniams” Anglijos darbi
ninkų išdavikams, kad jie esu “realistai,” kad jie atsi
žvelgiu į tai, kaip ‘“sunku” kapitalistams : 
laikais. Iš to atžvilgio išnaudotojams gerai pasitarnavo į fašistus, 
ir ^“socialistinė” MacDonaldo valdžia Anglijoj, tariant įara
žodžiaislo paties korespondento: _ i kreipta prieš ...

“♦Samdytojai žino, jog tie ramus susitaikymai su dar- dnrhininkn indniima 
bimnkais įvyko is dalies todėl, kad gyvuoja darbiecių h • - •
valdžią.”

Bet Anglijos unijų vadai, savo talkoj kapitalistams, 
daro ne daugiau, kaip Amerikos Darbo Federacijos ly- 
deiijai, kuHe,' ypūč! krizini pt-ašidėjus, ’gelbsti bosams pa- 
kaAptingi' kaptfti darbo mokesnį.1 Juk vien pereitais me- 
taiš Jungtinėse Valstijose^buVb išviso ųumušta uždarbių 
$9,009,000,000, kaip viešai raportuoja Tautų Lygos Darbo 
Biuras,—nors tikrumoj numušimų suma buvo kur kas di- 

į. ‘ deshėi; ,Ir amerikiniai kapitalistai, suprantama, yra gi-
MaL dėkingi Greenams, Wollams ir kitiems savo Darbo 
Federacijos vadams, kurie niekur faktinai nesipriešino 
tieųis uždarbiu, kapojimams ir ardė darbininkų streikus.

Šiomis dienomis Goodrich ir Goodyear gumos Kompa
nijas Ąkrone, Ohio, numušė darbininkams algas 10 iki 
30 puošimčių. Remington Arms Kompanija, Bridgeport, 
Connv nukirto uždarbius 10 procentų.—Žymėtina, kad 
pastarosios kompanijos prezidentas Novell buvo vienas 
iš yadų prez. Hooverio konferencijos 1929 m., kuri pa
skleidė veidmainiškų obalsį, kad darbo mokesnis “nebus 
kagojama.”
- Hą gi daro vadai Amerikos Darbo Federacijos Akivaiz
doj^ to išnaujo pasmarkinto užpuolimo ant darbininkų 
algtj?. Visai nieko. O jie taipgi dalyvavo minimoj hoo- j tuviai ° galėtų 
vennėj konferencijoj ir dviveidiškai vapaliojo, kad dar- nįnp-a” biznį toj srity.
bo jnokesniai neturėsią būt kapojami. Tie vadai atvejų 
atvejais netgi tiesioginiai laužė streikus (audėjų, mainie- • « i V • "1 *1 • 1 1 Z / j V* t • — I 1 •
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Mokslo Tyrinėjimo Taryba piančio, kuo galėtų gųzdinti 
pusės tai . ji Įsteigė savo Resėal.ch Council) . '
diktatūrų, ir Grigaitis sako, j _ ■ t
kad tokiame atsitikime u. .
diktatūra reikalinga. Sako: cijos, kurių turtas siekia po

tatūra, kaipo tam tikras taiki- savo galių ir dabai kontio- 
nas stovis valstybėje. įliuoja keturis penktadalius

Vokietijos darbininkų at-'turto tų korporacijų, kurių 
stovas yra socialdemokratų i serai reguliariai pardavinė- 
partija. Ir jeigu ši partija |jamį New Yorko Liržoj 
pripažįsta, kad respublikos - (Stock Exchange), 
apgynimui nuo fasistiskų ir ko-1 
munistiškų galvažudžių yra 
reikalinga laikinas ‘diktatūros’ koncentruojasi į mažesnės 
stovis, tai tur-but kitokios iš- išnaudotojų grupės rankas, 
cities tenai dabar nėra. i i -Kas bus uz 19 metų, ne
žinoma, tai yra melas, būk 'žinia. Bet per ta laikų gali

(Columbia Social Science j ir apgaudinėti 
(Research Council).

tai Jis nurodo, kad korpora-

suvirš $80,000,000, didina

Reiškia, turtas vis labiau

v. . . . rjiiiMincv, ucvi J a uiviau, uiu\ (Ziillcl. DUl ptU Lcį IdllVcį- įįclll

siais knzio ta diktatūra yra atkreipta būt pasauly didelių permai-

| partiniai darbininkai visuo- 
įmet reikalauja, kad komu- į 
nistai pateiktų .susirinki
muose kandidatų surašą. 
Jačeikos (kuopos) visuomet

svyruojan
čius šėrininkus, nes prieš 
partijų sąmoningi darbinin
kai butų sunku sukurstyt.

Kompartijos, Centio pateikia kandidatų surašą, 
mitetas ir Lietuviu Frakęi-, prįe ^urį0 įr susirinkimuo

se nuominuoja kandidatus. 
Visuomet darbininkų masės 
balsuoja už partijos išstaty
tus kandidatus. Ačiū to
kiam darb. masių pasitikė-

partijos vadovybei. Revo- 
iliucija reikalauja tampraus 
! proletarinių spėkų suglau
dimo.

P. V. žalpis.
Nuo Redakcijos.— Aplei

dome tūlas straipsnio vietas, 
kur drg. Žalpis, gyvenda
mas Sovietų Sąjungoj* ir 
smulkmeningai padėties ne
žinodamas, nenušviečia da-

jos Centro Biuras užėmė 
teisingų linijų. Kiekvienas 
komunistas ir pritariantis 
komunistų judėjimui darbi
ninkas ir darbininkė priva
lo remt partijos nusistaty
mų “L.” ir “V.” klausime.

Visus s k 1 o k i n inkus, o •! 
ypač partijos narius, kurie 
prisidėjo prie sklokos, reikia 
plakt be pasigailėjimo. Lai
kas priprast but disciplinuo
tiems. Teisingai padarė A.!

BIBLIOGRAFIJA
i cialdemokratų glėbį. Mat 
tais klausimais dešinieji ar
timesni socialdemokratams,

Dešiniojo Oportunizmo
K.P.L.F.C.B. pateikdamas •' nyga
“L.” šėrininku suvažiavime ; (Tąsą)
direktorių surašą. Kitaip ir | jeį mes paimsim Prūsei- bplševikąms. Dešinieji 
but negalėjo. j Los knyga, tai pas jį “už- j kapitalizmo ;

Nesutinku su d. Prūsei-: įniršimas” apie kairiuosius klausimu paprastai 
kos pareiškimais ir atsįšau-1 socialdemokratų vadus bų- vien kapitalizmo stiprėjimą 
kimais, nes jie pamatiniai ivo nepripuolamas. Prūsei-Į įr užmiršdavo apie priešta- 
klaidingi ir remianti; sklpką. ,!ką rašydamas savo knygą ravi augimą, apie tos 

.................Pruseika-kaltina, d. ne tiek onentavosi j VĮ stabfiįzaeij^ „įjijSą,jos 
tas jau gali priklausyti di-Bimbą, primesdamas .jam: kongreso dalinumą. Mes niekuomet

darė klaidas, tai tiesa,bet ir munistų Internacionale. Sa-ikapitalizmui 
,d. Pruseika nėra liuesas vo knygoj nuolat kreipiasi i . pasisekė ir pasiseks 

.. „ . ..... . . .1 . v. i nuo klaidų. Darė klaidas ir! į Pepen ir Lovestoną. Pru-į stablilzu°tls; M®s sakyoa-
Lietuvos rasistai ji 5130J|S .^a3X3^iriKi36d3.3S j . IK“ • *?• ' I3 nu' *. T nv/iat'Ano /'mid

J I Nekalbėsim apie praeities i Pepeią. ir Lovestoną (pusi,
■ir kitokias klaidas, o paini- 145, 150, 157, 158 ir k.), bet 

HTndmi"!sime P- atsišaukimą, til- trimis pamatiniais klausi- 
___ ----- pašali-; pušį “V.” 48 No. “draugams mais (kapitalizmo stabiliza- 

nančio svetimšalius iš įvairių j vilniečiams . Pradžioj strai- cija, trys pokariniai perio
dai ir Amerikos kapitaliz
mo ir imperializmo įverti
nimas) stovi Bucharino-Pe- 

„ ___------------ ---- Jsu šėrininku suvažiavimo iš-1perio -Lovestono pozicijose,
varbiausias noziciias negreit un ciklui i<xcd, kuris i Tas bucharinizmas-peperiz-• Veli UlclUoicto pOZ»lClJclo t/iL; . v — • • i--------------------------------------------------------1..^ suva_ 

žiavime buvo išrinktas vien
balsiai”.

Kaip partija gal eiti iš
vien į su direktoriatu, jeigu 
direktoriatas nesiskaito su 
partijos nuosprendžiu. Drg. 
PrusŽika, vietoj išstot prieš 
tokį direktorių nusistatymą, 
palaiko juos. Partija išmetė 
Strazdų iš partijos ir jis tu-

Ta dikta- 
yra svarbiausia at- 

revoliucinį 
į, prieš 

komunistus. Ta atvirai pa
sakė ir diktatūros paskelbė- ir tuo būdu gali neišsipildy- 
jai, ;

Ęaip ten nebūtų, Vokieti
joj paskelbta diktatūra yra 
kapitalistų diktatūra apgy
nimui jų interesų. Ir kuo
met socialfašistų vadai at
virai remia tų diktatūrų, tai 
jie dar kartų parodo, jog jie

nų. Per tų laikų kapitaliz
mas gali žlugti kai kuriose 
pramoninėse šalyse. Per tų 
laikų kapitalizmas gali žlug
ti ir Jungtinėse Valstijose,

. ti pono Means pranašavi
mas, kad 1950 metais 80 
nuošimčiu šalies turto val
dys 200 kapitalistų korpo
racijų. Tuo laiku šalies tur-

džiumai Amerikos gyvento- praeities klaidas. Kad d. B. i tų laikų 
jų—darbo žmonėms.

stabilizacijos 
matė

stabiųząęijos nepijnumą, jos

j yra tik dalinė, reliatyvė, pa- 
brėždavom, kad greta tos 
pokarinės dalinės kapitaliz
mo stabilizacijos, kartu au
ga ir didėja prieštaravimai. 
Dabar- gi jau kalbam ne 
apie kapitalizmo stabilizaci
ja, bet apie didį jo krizį, 
apie didį jo puvimų ir to pu
vimo . augimų. Dešinieji 
perkainuodavo dalinės kapi
talizmo stabilizacijos reikš-

, . i - t • r .Ue P™ kiekvienosoportunizmo pobūdį ir tuo-;prog0S pabrėždavo jo stip
ini nepaisant į atskiras ge-Įrėjimą. Jų nuomone kapi- 
ras jos vietas aplamai daro- -talizmas ir toliau stiprės, ir

1 “1 komunistų partijos, 
įveikimas neišvengiamai tur 
| artintis prie socialdemokra
tijos veikimo. Jie patys vi- 

nenurodė'artinos prie socialdemokra- 
jo žąlinguino*). Tas rado, tų. Daugelis dešiniųjų ko- 

‘ munistų vadų ir stačiai per
simesdavo į socialdemokra
tijos eiles. t ,

VI kongreso įlietu Bucha
rinas irgi perkainavo dali
nę kapitalizmo stabilizacijų. 
Todėl jis vfeai nepastebėjo, 

i kad jau pereinama į trečią
jį periodą, kuriį pasižymi 
jau ne tolimesne kapitaliz
mo stabilizacija (daline), o 
plačiu kapitalizmo puvimu, 
dar didesnių įvairių prieš
taravimų didėjimu ir revo
liucinių darbo masių kovų

galimybes Lietuvos ekonomi- j 
niam gyvenime, kurios a„ 
del įvedimo įstatymo, pr. 
ličinuiu dvvbiuidcuiua io į vau. i ------- -------- • — —------------ -
darbų Lietuvoje... Labai tei-lpsnio Štąi kaip pasakyta: 
singai minėto rašinio autorius! “Mes manom, kad “Vilnį” 
pastebi, kad įvairiems specia-J kontroliuoja partija, išvien 
listams ir versląmoninkams ki-'o/čTu.ipJpk,!
ta tokia proga užimti Lietuvoj 7dnwu“‘“direkforiat“ 
svarbiausias pozicijas negreit '■ ui.tcKLomaiu:
pasitaikys—gal niekuomet ki-1pereitame seiinmkų 
tos tokios progos nebus.

Na, ir del to jūs, Ameri
kos lietuviai, kuogreičiau- 
sia šaukite fašistinėn Lie
tuvon. Ar jūs ten ką lai
mėsite ar nelaimėsite, bet 
fašistinė valdžia tai laimės: 
jūs jai nuvešite dolerių.

Gal Lietuvos fašistiniams ,__ . __ ___ __
valdonams ir pavyks, uįža? rėjo būt pašalintas iš redak- 
vėti dalį Amerikos turtin-cijos, bet direktoriai neiš- 
gesnių lietuvių,, dalį buržu- pildė partijos tarimo. Ar 
azijos ir pasiturinčių darbi- partija gūl toleruoti direk- 
ninkų, bet didžiuma Ameri-.itorių tokįmusistatymų? Aiš- 
kos lietuvių .darbininkų ku, kad ne* 7
mažai kreips domės į fašis- . DrgV ’pruseika lA'L— 
tų žadamų “rojų” Lietuvoj; |lietbiurų, kam jis atakuoja 
jie jau žino, kokis dabar i biznierius ir kad juoš gal 
yra “rojus” Lietuvoj darbo 'atstumti/ Tiesa, kad reikia 
žmonėms ir kokis bus isvi-'vartot miklių taktikų, bet 

begaus leidimo dirbti bent Zb^i^ ^etimšaliuS,P?gą^ paleist kad biz- 
kokį darbą Lietuvoje.” op m ' J S i“Ar^'?.hu0^ k<jmu’ 
fašistas Vitaitis, karštai i - ' ptų laikrascius ir osgani-
pritardamas tai smetoninių! ----------- :— .zacijas, o prie to juk veda-
fašistij propagandai, sako .Išnaudotojai Kapoja Algas ko^rofe^kraščių “o 

——- i ypač prie “Vilnies”.
avdam rtu-' tx -ex i Draugai minersviliečiai ir 

r. ??? / Ohl?- • : P- detroitiečiai savo rezoliuci- 
Goodiieh Co. nukapojo nuo,joae teisingai stato reikalą- 
10 iki 30 nuošimčių darbi- įvimus apvalyt laikraščių įs- 
njnkams. algas. " Tas palię- taįgaą nuę,. pąy^jįngo/. ele- 
cią visus darbininkus tos njento. Partiją taipgi tei- 
l^ompųnijos, kuriu’yra tūks- singai. ųtątb r“.Viįnieą”. klau- 

li^uvhms pagalvoti apie taątą^iąj. . : _

Lietuvos fašistai sumanė 
užinteresuoti Amerikos lie
tuvius nauju skymu, kad 
gauti iš Amerikos kuodau- 
giausia dolerių. Jie pradė
jo bubnyti apie Lietuvos 
statybų, ir nurodinėja, kaip 
turtingieji amerikiečiai lie- 

l varyti “pel-

Tuo klausimu “Tėvynės”
rių*ir kt.),. giedodami, kad “streikų negalima laimėt kri- No. 14 tilpo tūlo Lietuvos 

v fašisto straipsnis, kuriame
Bet kbmunistų vadovaujamos revoliucinės unijos, pri- jis sako:

klahsančios prie Darbo Unijų Vienybės Lygos, jau de-
šėtkais pavyzdžių įrodę, kad streikai gali būt laimėti ir
yra laimimi, kur yra kovinga vadovybė, nepaisant kri- tų ateinančios
zio'ląikų.; Lyga tuos vis naujus nuveikimus daro, mobi- (gas^ Vyktų juiclu.vvu apziiuicu 

į” lizilddaiįia bendron kovon ne tik dirbančiuosius, bet ir jos darbų, ir užimtų Lietuvos 
I bedarbius.

Sįtokiai mobilizacijai prieš uždarbių kapojimus bus pa
naudotai ir Pirmosios Gegužės demonstracijos, į kurias

"kU-visi darbininkai per sąvp orgąnįząęįjąs, pęr 
ills, šayp komitetus, ir Bedarbių. Tarybas.
' ' - • ■ ' ■ ' ’ I ■ i . f 3 . ; ■ ; ! i
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tlavę Geriau, kaip 14 Mėty Atgal
LJI < į ■ _ ! . i -i

į zio’laikais.

K. 1 •r lįeturioliktų metų sukaktuvėse nuo Amerikos įstojimo pasąu- 
| kąran, rašė New Yorko »World-Telegram, kad Ame

rikai dąbar yra geriaus prisirengus karui, nekaip tais laikais. 
Nora nuolatinėj savo armijoj ji telaiko 118,750 kareivių, tačiaus 

l galėtų tuojaus sumobilizuoti tris milionus ginkluotų vyrų. Bi- 
į Ilonai ant bilionų dolerių tapo išleista Amerikos priruošimui 

pri& naujos imperialistinės skerdynės, kuri pirmučiausiai taiko
ma įrieš Sovietų Sąjungą. Vien tik Amerikos karo laivynas ū£- 
laikfr. dų .šimtu nuolatinių moksjininkų, kifrie išradinėja ir tobu- 
lina/tyaro priemones, tarp jų ir nyodingiausius gazus ir mirtin
guosius spindulius. .
‘ "Blip pasiruošę yra Jungtinių Valstijų kapitalistai. Todėl tu- 

į. ri Wt irisirengę ir darbininkai? Pirmosios Gegužės demon
stracijos privalo patarnaut kaip jd^oMštrgcį4ft''Axąerikos dar- 

/ blniSkų muštravirnąs kųvai j^rieš imperialistinį karą ir ąpgyni- 
UiiSovietų Sąjungos. ; •A- t

MKtt bHHm

fašisto straipsnis, kuriame

Todėl tat labai svarbu, kad 
amerikiečiai tinkamai sunaudo- 

vasaros atosto- 
Lietuvon apžiūrėti

ekonominiame gyvenime tą?f 
'svarbiausias pozicijas, L._L~ 
iš esmės turėtų priklausyti ame
rikiečiams.

Uis mini, kad įvairūs spe- 
ciįalistai amerikiečiai galė
tu susirasti Lietuvoj “ge
resnį gyvenimų,” negu A- 
merikoj, nes fašistai rengia 
išleisti įstatymų, sujig “ku-i^ 
riuo. svetimšaliai nuo 1932 
m. sausio mėn. 1 dienos nų-

kurios

J. S.

Drg? ;pruseika j kaltina*

Noi'ime atkreipti skaitytojų 
doįnę i telpantį šiame “Tėvy
nes” num. (šeštame puslapy) 
rimta straiųsnį antrašte “Sta
tyba Lietuvoje.” šio straipsnio 
autorium yrą atsąkomingas Lie
tuvos vyriausybės asmuo.

Todėl labai verta Amerikos

I

Partiją taipgi tei-

mas-lovestonizmas priduo
da visai knygai dešiniojo 
oportunizmo pobūdį ir tuo-; 

|ini nepaisant į atskiras ge-įrėjimų.
l_ .1________ .1 1—_
si žalinga. Tuo tarpu patys I We?
lietuviai komunistai ameri
kiečiai lig šiol neiškėlė aikš-
ten tos knygos dešiniojo iša“eil?H7ūšimų*\is“kbiau 
nusistatymo ir nenurodė'artinos prie socialdemokra-

kad dar nejausmingi ame
rikiečiai į dešiniuosius nu- 

Į krypimus.
i Kadangi drg. Pruseikos 
i knygoj mes turim aiškiau, 
kaip kįtųr išdėstytų dešinio
jo oportunizmo teorija, tai 
ir prisieina kiek ilgiau pa
kalbėt apie tų knyga. Pra
dedu, nuo kapitalizmo stabi
lizacijos ir trijų pokarinių 
pęripdų.

Kapitalizmo stabilizacijos
ir trijų pokarinių periodų a§tl.gjinlu. Galima pasakyt, 
klausima! tai du tų pamati- kad Bucharinas VI kongre- 
mų klausimų, kuriais dėsi--, - -
meji seniau skyrėsi nuogę- mg nusistatym;i apie trečio- 
nrwn Iįverto La nvvimtnimn hi-n v . -

nių klausimų, kuriais dėsi-i

neralin.es Kominterno lini
jos ir kurie neviena dešinių
jų komunistų nuvedė į so-

*) Aš tos knygos seniau ne
mačiau, ją gavau iš. vieno drau
go tik 1930 metų vasarų ir lig 
šiol nebuvo laiko perskaityt jų.

so metu tik formaliai priė-

jo pokarinio periodo prasi
dėjimą. Kada jis apibudino 
kongrese tų, kas tai yra tre
čiasis periodas, tai pas Buc- 
hąriną jis iš esmės nieko ne
siskyrė nuo antrojo perio
do.

(Bus- daugiau)

neralin.es


****
Puslapis Trečias

Rašo DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964

I turėjo pilną teisę atremti tą 
j nešvarią A.P.L.A. reikalais po- 
! litiką, kuri buvo bandoma ves-

grįžti darban į darbininkų 
dėjimą.

Waterburiet
°5>

atstovas

STRĖNDIEGLIS, SeDOMOJO mių ; karštos maudynės,vonios, j 
NERVO ĮDEGIMAS. įkaršti kompresai, masažas,- 

---------  [braukymai, šildymai elektros' 
Dg. gydytojau, jau trečias ' prietaisomis, ultra - violetiniai 

mėnuo negaliu dirbti. Man i spinduliai, ypač dijatermija 
vietos gydytojai pripažįsta j (“diathermy”). Dijatermija 
sciatic nerve, o kiti sciatic rhe-: tam tikromis elektros maši- 
umatism. Man labai skauda j nomis gerokai ir giliai įšil- 
pakinklį tarp gyslų ir šlaunį, i doma tūla kūno dalis. Vie- 
o kartais ir blauzdą i' ’ 
riešų, 
negaliu.
dvi: šeši mėnesiai man labai;ką. Tai yra geriausis būdas.i 
pusiaują skaudėjo nup labaq Jei toks būdas neprieinamas, 
pasilenkusio darbo. O kita;tai darykite bent kompresus, 
—tai apie kalėdas aš labai nu-!karštus ir i

( šalau tos kojos pirštus, kad net j [š karšto vandens puodo iš- 
ir dabar tos kojos pirštai la-į traukę skepetą, ’’ 1 ,v .. 
bai šalčio bijo. 1 jdę, palaikykite ant skaudamos

Vienas gydytojas įdavė pi-[vietos kokią minutę, kad net 
liukių, ir buvo nustoję skau-l svyla, o paskui tuoj dėkite j 
dėt strėnas. Bet paskiau įsi-i šaltą skudurą, iš kito puodo 
metė į šlaunį ir į pakinklį. Įsu šaltu vandeniu net su le- 
Ir jau dabar vaistai nieko ne-[dais. Irgi kokią minutę pa- 
palengvina. Gydytojas sako, Į laikykite. Paskui—karštą, ir 
kad labai sunku išgydyt: ims vėl šaltą, 
nuo šešių savaičių ik šešių mė- 'per kokią 15 minučių, 
nėšių. Ir rodė ant paveikslo1 
storą geltoną nervą pakinklėj Į trejetą kartų dienoje, vis po 
ir sakė, kad tai man jį skauda. ,15-20 minučių.

Kas daryt, ar verta pasi-' f 
duot gydyt ir laukt 6 savaites kad ir nuolat laikyti prisidė- sykiu 
o gal ir *6 mėnesius? Labiau- jus kokį karštą daiktą, karš-| 
šia man skauda rytais. Kai tą maišą, karštą bonką ar taip j 
pridedu guminį maišą su karš- kokį karštą daiktą, 

vandeniu tai lyg apstoja.
Tai prašau 
“Laisvę”. 
Atsakymas

Gydytojas jums teisybę sa
kė. Su tokiais skaudėjimais 
pusėtinai nuobodi istorija. 
Užsitęsia keletą savaičių ir mė
nesių.

Kai del gydymos, tai nėra 
nė jokio specialaus vaisto, kad 
tokį dieglį išnaikintų. Vais
tai tik tam kartui apramina 
skausmą, sumažina nervo jau
trumą, jie neprašalina pamati
nės priežasties—tai visa bė
da........

Jums pasidaro leng 
karštą kompresą, Tai juos ir capsicum ointment”).

•dymas geriausių duoda pasek- mija daugiau siekia.

; ti per musų organizacijos or- 
įganą —‘.‘Laisvę”
j A.P.L.A. 1 Apskr. Komitetas:

Organ. Geo. Urmonas, 
Fin. Sekr. A. Adomaitis, 
IžcP. A. Chclkis.

A.P.L.A. 1-mo Apskričio 
Pareiškimas

Kada apetitas yra prastas 
ir miegas nepnilsingas

Yra pastebėtina, kaip greitai Nu- 
ga-Tone pagerina apetitą ir sutei
kia poilsingą atgaivinantį miegą 
Šis didelis sveikatos ir stiprumo I. 
davotojas išvalo kūną nuo ligas gini- 1 susirinkimą, 
dancių nuodų, nugali konstipaciją, su- _ 
teikia jums geresni apetitą, pageri
na virškinimą ir padidina spėką ir - 
svarumą pas silpnus, nusikamavusius ; 
žmones.

Nuga-Tone ypač yra geras del V 
abelno nusikamavinio ir i 

nežiūrint ar tai paeina nuo se- j 
kokios nors užsisenejusios 

, ar perdaug didelio iščiulpimo fa 
Jūs galite gauti Nuga-Tone ; 

tik vaistai

A.P.L.A. 1-mo Apskričio 
Komiteto laikytam susirinki
me, kovo 29, 1931 m., kur mo ] 

iki pat [tos gydytojas jums galėtų, pa-! dalyvavo ir keletas šiaip A.P. ^natves 
Naktimis neį miegoti tarnauti su dijatermija, arba LA. narių, puvo pakeltas,

Priežastis aš atmenu i kreipkitės į ligoninę bei klini- klausimas kaslink skleidžia-, į<ui. £jų vaistai yra pardavinėjami. 
‘ '■'*> agitacijos balsavimuose I Jeigu .jūsų pardavėjas neturi jų sta- g;
j A.P.L.A. Centro P. Komiteto, i !<c, paprašykit ji užsakyti jų del jūs 
!Po apkalbėjimo pasirodė, kad'įiš favo (lzia-)eri0- 

šaltus pakaitomis, i dabartiniais linkimais A.P.L. • 
; Į A. Centro P. Komiteto yra 

kiek išspau-’skleidžiama apgaulinga agita- 
ide, palaikykite ant skaudamos c^*a Urmoną į A.P.L.A.

• ’ ‘ - Centro Sekr. vietą.
Paskutiniais laikais pasiro

dė kaip Pittsburgho A.P.L.A. 
kuopoms’ lapeliai, taip ir iš
siuntinėti laiškai toliaus gy
vuojančioms nuo Pittsburgho 

Lr taip pakaitomis; A.P.L.A. kuopoms labai mela- 
igingi. Minėti laiškai buvo 

Tokį klostymą pakartokite , skaitytą apskričio susirinkime ; 
pasirodė juose pasakyta la
bai daug neteisybės su tikslu 

O šiaip protarpiais gerai yra išgarsinti minėtą^andidatą ir 
i pakenkti jo oponen- 

I tams. •
Nešvariausias darbas minė- 

i to laiškų autoriaus yra, tai 
[padėti vardą po minėtais laiš- 
kais “Pittsburgho A. P. L. A. 

^SJ" veikėjų Komitetas Del Rinki- 
jmų Agitacijos”. Apkalbėjus 
minėtos rūšies agitaciją, nutar- 

!ta pranešti per spaudą visiems 
___ ____ nariams, kad Pitts
burgho A.P.L.A. veikėjai tokio 
“komiteto” nerinko ir jo visai 
nėra. Minėti laiškai yra iš
siuntinėti šiaip ypatos ar ypa-i 

• tų ir Pittsburgho sąžiningi A.l 
P.L.A. veikėjai su minėta agi-. 

Įtacija nieko bendro neturi. 
; Mes patariam visiems A.P.L. j 

’,A. nariams su tokia agitacija’ 
(nesiskaityti ir jos vengti. Blo-[ 
ga ir klastinga agitacija ken-[ 
kia A.P.L.A;, draugijai. i

A. P. L. A. 1-mo Apskričio! 
Valdyba: j

Organizatorius Geo Urbonas. [
Fin. Sekr. A. Adomaitis.1 

Ižd. A. Chelkis.1

Karštai pasimaudykite, į 
atsakymo per sikaitinkite, kad ir kas dieną.

■ Po truputį miklinkitės, ] 
. vaikščiokite, pasilsėkite daž
niau. Maistas: pieniški, kiau
šiniai, visokios daržovės, -vai
siai, rupesnė čielo grūdo duo- p 
na, kad būtų pakankamai vi
taminų ir mineralų, šarmadru-l 
skių, nes tatai padeda prava-l 
lyti iš kraujo ir iš audinių 
įvairias nudėvėtas nuodingas 
medžiagas.

žinoma, paviršium galima 
kuo ir trinti, braukyti. Gali
ma kamparo aliejum (“Cam-!

i phorated oil”), muštardos ir( 
Jums pasidaro lengviau nuo pipirų, mosčia, (“mustard and ■ 

-- J ’ ’ Bet ši-
yartokite. Abėlnai, fizinis gy- luma, kompresai, ypač dijater-

WATERBURY, CONN.
Komiteto Suvažiavimo.

tas buvo mašinėle parašytas. 
Vėl K: Ar Poniškaitis skai
tei tą raštą? A: Taip, ir pa-; 
sirašiau. K: Jei skaitei ir 
žinai, tai kaip galėjei laiške 
Miliauskui rašyti, kad nieko 

raštą, kuris 
šioj vietoj

Kovo 29 d. A.P.L.A. I Ap
skričio Komitetas laikė savo 
extra suvažiavimą, kuris įvy
ko L.M.L. svetainėje, Pitts- nežinai apie tą 
burgh, Pa. 'tilpo “Laisvėj”?

Minėtas posėdis buvo su- Poniškaitis, niekam nieko ne
šauktas tam, kad išrišti gin- sakęs, apleidžia posėdį. Ka- 
čus tarpe J. Urmono ir J. Mi-'da apsižiūrėta, kad Poniškai- 
liausko, kilusius dėlei A.P.L. č'o, kaipo svarbiausio Urmono 

jA. Centro Sekretoriaus vietoš liudininko jau nėra posėdyj, 
sekančiam terminui. Kaip A. tad prieita prie bendros išva- 
P.L.A. nariam, taip ir “Lais- dos, kad tame ginče tarpe Mi- 
yės” skaitytojams yra žinoma, liausko ir Urmono daugiausia 
kad “Laisvės” num. 45 tilpo kaltas Poniškaitis. Miliauskas

4 Jono Poniškaičio vardu agita-i 
tyviškas straipsnis už Joną Ur
moną į A.P.L.A. Centro Sek-, 
retorius sekančiam terminui. 
Drg. J. Miliauskas parašė pa-, 
klausimą Poniškaičiui, ar ji
sai tikrai rašė tą straipsnį, ku
ris tilpo ^Laisvėj”? J. Poniš
kaitis atsakė, kad jisai tokio 
straipsnio nėra rašęs ir nemo
kąs gerai rašyti. Tad drau
gas Miliauskas parašė porą.

^straipsnių ) “Laisvę? ir “Vil
nį”, kad užbėgus už akių to
kiai nešvariai agitacijai. Tad, 
Urmonas pasijuto užgautu ir( 
pasistengė išgauti iš J. Poniš-[ 
kalČio prisiektą afidavitą ir. 
su savo prierašu paskelbė1 
“Laisvėj” ir “Vilnyj” po tokia1 
antrašte: “Trumpas atsaky
mas J. Miliauskui”.

Tad tuom J. Urmono pas-' 
kelbimu “Laisvėj” ir 
daugumas A.P.L.A. 
laikraščių skaitytojų 

. būti suklaidinti, kad 
* rųjų J. Miliauskas 

pamato užbėgimui tai nešva- 
riaii politikai. Minėtame su
važiavime dalyvavo ir’ Ponis-j 
kaitis. Kada jisai buvo pa
klaustas,. ar tikrai jisai rašė 
tą straipsnį ? Tai Poniškaitis[ 
atsakė, kad ne. Buvo ir dau
giau klausimų.

Klausimas: Tai kas rašė? 
A: Aš nežinau. Gi tas ras-:

“Vilnyj”| 
narių ir 

ir gali! 
ir ištik- 
neturėjo

STE

-; DarfchbiES
I

Knmunistų Frakci*a 
ikia visų ALDLD., LDSA., 
I“Laisvės”, ’ “Vilnies” ir 
i “Darbininkių Balso” skaity- 

byi tojų ir narių labai svarbų 
, ketvirtadienį, 

- i- balandžio 9 d., 7:30 vai, va- 
. Kliubo

damas kovas ir kovą pries 
| kuris išduos platų raportą i oportunizmą mūsų eilėse, 
apie Komunistų Partijos ve-! Komunistų Frakcija

Si'll- |

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

kare, Lietuvių A
I svetainėje, 197 

nusnpnėjr j kampas 19th St.
Visi draugai ir drauges < 

ūtrnai dalyvaukite, lies tail ;| 
b us labai didelės svarbos J 
sirinkimas. Dalyvaus jame

■ nuo Komunistų Partijos L.! įi

MATYKITE GARSŲJĮ LIETUVIŲ RISTIKĄ

ANTANAS KANDRATAS
Kausis su

•JIM HE3LIN

168

iš Austrijos
j KETVIRTADIENĮ

| Balandžio - April 9-tą dieną, 1931 
| ’ BROADWAY ARENA, ‘
į Broadway and Halsey St, Brooklyn, N. Y.

Kiti bus sekanti ristikai:
Stanley Stasluk su Louis Lowe
Jack Cherry su Henri DeGlane 

Lee Wykoff su John Grandowich
Dmitri Dęmitroff su George Calza

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Į Už tą žemą įžangą matysite tai, iš ko gausite 
fe sau spėkos įkvėpimo ir šiurpulio.
| Norėdami gauti geresnes vietas, talefonuokite \ 

, i, tuoiau, reikalaudami tikietu. '
i ? Foxcroft 9-0085 ar Chickering 4-8956

Tik Keli Žodžiai •
Mes visi jau žinome, 

mūsų draugę M. Vaitonaitę 
patiko skaudi nelaimė. Jinai 
neteko savo brolio, kuris at
vykęs į Kanadą likosi sužeis-: 
tas ir mirė. Nėra abejonės, 
kad draugei M. Vaitonaitei Į 
reikėjo daug širdgėlos pergy
venti netekus savo brolio.

Vienok, mes nieko geresnio 
negalime padaryti, kaip tik iš
reikšti giliausią užuojautą 
draugei Vaitonaitei ir linkėti 
jai greito susiraminimo. Taip 
pat mes kviečiame ją greitai

i 
kad

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl kJ-HVr kz jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 
O A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.

I .lA. Z SL Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
Oi gyduolė, kuri virš 200 metų li- 

VJvzIjO goniams gelbėjo, padaryta ma- 

SSmbX? MEDAL IX ^haarlem o.L^^ tikrąsias ir neimkite HID ĄT AD 
dk*įį) kitų. Vaistinėse trijų ■ 'Uik?

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

PHILADELPHIA, PA. PHILADELPHIA, PA.

OPERETE “NEBAIGTA KOVA”
TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA SU LIAUDIES DAINOMIS

I I

Parašyta Seno Vinco

Stato Scenoje LYROS CHORAS Bendrai su P. D. 0. B. Komitetu

Sukatoje, Balandžio-April 11 i, 1931UKRA1NŲ SVETAINĖJE
849 N. FRANKLIN ST., PHILADELPHIA, PA.

I

Lošimas Prasidės 8 Valandą Vakare

Gerbiami Philadelphijos ir Apielinkės Lietu
viai. Ši operetė yra kūrinis darbininkų laik
raščių bendradarbio drg. Seno Vinco, garsaus 
feljetonisto ir juokdario. Operetė “Nebaigta

k TIKIETAI: $1.00, 75c,

Kova” vaizduoja Lietuvos jaunuomenės_gyveni
ni a dar caro laikais, kada žandarai slėgė ir per
sekiojo Lietuvos kraštą. Daug gražių dainų, 
solo, duetų, kvartetų ir viso choro. Tai bus 
paskutinė operetė šio sezono.

50c ir VAIKAMS 256 .

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

Lu t win 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. Misų patarna
vimas prielankus.

a. lliįvirsaa

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 Atsidedame ant Retinoskopiškų 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

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

ŠIOJE VIETOJE

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROpKL 
Pas mane galite gauti Window Loqks, po vieną setą ir po 
Siunčiu ir i kitus miestus.’ Kaina už setą. Brooklyiie 
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti' Į '"Jūsų’' namus ir 
speciali^kumą, kaip užrakinama atdari langai. Su 
prisiųskite ir pinigus. ' '

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

f
Išradėjas

F. LASECK 
(Lasevičius)

su

daugiaiK

parodyti visą 
areikaląvjinąif

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus langus! ..

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

pagyrimu, pasisekė

Mano išradimas į

užrakintą atdarą langą

u

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. i“* 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo windowužraktus. Įsigiję mano išradimo 
locks, išeidami iš namų arba ,eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek • jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negales 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 iūsu lantnj 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.■ , > i ;Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame.'' 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negr^ jiems per langą iš- 
kri|imp pavojus. Pnrdayinėtoįam if agentam 
yra auksirič proga padaryti pinigu, pardavi
nėjant inano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad 'šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigu? O jau pavasaris Čia pat, rei
kės laikyti atdarus langu®: ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knjjKą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą p^ĮĮftiksliuką.

Agentus mes apsaugojffHL 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

ir
.Window Lock 

kad niekas per jį
•>

Sumi-
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SAGINAW, MICH
kovo SKAITYKITE!

NUPIGINTA KAINA!
Kovą del kasdieninių' Visiems draugams ir draugėms

politi-; ačiū, už parėmimą taip svar- ją.

istorijarumpa

* <1 V • T • • V • vl\/V uldllklU JL71V UU V 1 LA I7C11 UIi Aukas gavome, širdingai aciu Draugijų Sąryšio iniciatyva.

A. F. Sekr. D.M.š.

PRALOTAS OLŠAUSKASI italai, ceKosiovakai, pietų 
ĮĮ turėjo eiles konferencijų,

M J - • f/ X A L» Vz * J C.V \ IK V4 M* VVillVJ AAAAIAM/ ,

Husų parei- rej]ęja plačiau aiškint darbo i

50c;

■

Kaina 25 centai.

“Balsas”
/

PITTSTON, PA
ir

e"

Kaipo buvusi laisvų pažiū
rų, velionė tapo palaidota 31 
d. kovo Lietuvių Neprigulmin-

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

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

perizacija (nu biednėjimas),

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Ta operetė vaizduoja j 
vos jaunuomenės gyvenimą dar i 

caro laikais, kada žandarai slėgė ir I 
persekiojo Lietuvos kraštą. Daug 1

Lai būna jai lengva šaltoje 
žemelėje ilsėtis.

Korespondentas.

- Rengėjai. I
(83-84) I

SPRINGFIELD, ILL.

kienė ir M. Jurkšaitienė po sakys įh'kią prikalba.' ’ ‘ 
$1; J. Arminienė, M. Arminas,; -............................
J. Tamašauskas,, J. Frajeris, S. I išsilavinę artistai, kurie yra pagąr- 

' nniA nlaniAin ULi I n/lAlnhi mo aaiaImt

Frajeris ir O. Tamašauskienė
Viso susidarė $7.

GARDNER, MASS.
j j A.L.D.L.D. 53-čios kuopos susirin-
16. Dabar, kada auga dar-girnas bus pirmadienį, 13 balandžio, 

bminkų skurdas, didėja be- kare. Visi nariai ateikit, turime j 
darbe, kada auga kaimo pau- svarbių reikalų aptarti.

Sekr. A. Siekis.
(83-84)

js užsimokėti. Nepamirškit at- 
J ir nauju narių.

Sekr. A. Gasparaitis.
(82-83)

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

I irias uus lyjcviiiauiuiij, v uaianuzau, 
I Straukos svetainėj, 7:30 vai. vakare. 
Visos nares ateikit, yra svarbių rei
kalų apsvarstyti. Be to, sužinosit 
apie T“*—  r

TORONTO, CANADA
'a.-L-.D.L.D. 162-ros kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 12 balandžio, 
Ukrainą Darbininkų svetainėj, 300 
Bathurst St., 2-rą vai. po pietų. Vi
si, nariai ir pašaliniai yra kviečiami 
atsilankyti, nes po susirinkimui bus 
prakalbos. Drg. A. Mikelionis kal
bės svarbiais šių dienų klausimais.

Sekr. J. Ella.
(83-84)

PHILADELPHIA^PA.
Svarbus Nedeldienis 

SVARBIOS PRAKALBOS ir juokin- 
i gas perstatymas “Chamas ir Apaš- 
, talas,” įdomi trijų veiksmų komedi- 
I jd. Rengia Tarptautinio Darbininkų į 
j Apsigynimo 9-ta Kp. nedėlioję, ba
landžio (April) 12 d., 1931, Ukrainą 
Svetainėj, 849 N. Franklin St.; pra
džia 2-rą vai. po pietą. Kalbės B. 
Krasauskas, iš Brooklyn©. Gerbia- 

i rni lietuviai darbininkai! šios pra-

~ ’ j retė šiame sezone. Tat nepraleis
kit progos, ateikit ir pamatykit tą 

Lietuvos proletariatas grąžą veikalą. Tikietaį: $1.00, 75c ir 
vaikams 25c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvią kalboje šiuom taip svarbiu .visiems 
klausimu. Dr. KaškiauČius,. populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalboj. . . ■ , 1 <
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatūs, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ii- kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

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

(79-88)
BUFFALO, N? Y.

L.D.S. 23-čia kuopa rengia šaunų

juos persekioti momentu. Taipgi
| darbę, kuri slegia darbininkų klasę.
į Kalbėtojas nurodys, kokiais būdais 

pasiliuosuoti iš to skurdo. j 
pužaitis, I. Frajeris, Burane-; Draugas Krasauskas yra nuoseklus;

j kalbėtojas, tat šiuo klausimu jis pa-
i Viršminėtą veikalą suloš gabūs ir 

sėję plačioje Philadelphijos apielin- 
kčje kaipo vaidylos. Dalyvaukite 
kuo skaitlingiausia. Išgirskite svar-

M. Arminas.
Nuo Agitacijos Fondo.— I

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras bendrai su P.D.O.B 

Komitetu statys scenon gražią ope-

NASHUA, N. H.
A.L.D.L.D. 42 kp., T.D.A. ir --- -  (

rengia smagius šokius šeštadienį, 11 i 
balandžio, O’Donnell ' svetainėj) 20 i 
High St. Pradžia 7:30 vai. vakare, i 
Pelnas šio parengimo eis gynimui | 
Lawrence streiko vadų. Kviečįame .. . , ., , . .
visus vietos ir apielinkės lietuvius ■ kP°. (* i;JJ'’
darbininkus atsilankyti, nes smagiai 
laiką praleisit, pasišoksit prie ge
ros muzikos, taipgi paremsit darbi
ninkų reikalus. Rengėjai.

.(83-84)

detroit^mTch.
A.P.L.A. 47 kuopos susirinkimas 

’ bus sekmadienį, 12 balandžio, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vernor High
way, 10-tą vai. ryte. • Visi nariai bū
tinai ateikit, turime svarbių reikalų 

| aptarti. Bus rinkimas Centro Piki, 
i Tarybos. Patėmiję šį pranešimą, pa- 
‘ raginkit ir kitus narius atsilankyti. 

Sekr. V. A. Norkus.
(83-85)

CHESTER, PA
v. . A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirinki- 

buvo 41 metų amžiaus, ŠIOJ rnas bus sekmadienį, 12 balandžio,

judėjimo vystymosi Rusijoj.

Sužinosite, kaip figūravo

Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le-

masėms, kad yra tik viena iš- 
! eitis iš dabartinio krizio ir dar-

gal pasilikt mūsų partijos, kai- f 
po proletrinės revoliucijos par
tijos, eilėse. , > ■

■■1

Ekonominis Krizis, Lietuvos Fašizmo»

Puvimas ir Darbo Masių Kova
(Pabaiga) 

valstiečių nepasitenkinimo au
gimo baimė (sutartis su Len
kija tūr padidint valstiečių ne
pasitenkinimą, kurie bijosi 
dvarininkų įsigalėjimo Lietu
voj). Sunkiau buZ sukt patri
otiškas galvas Vilnium, jei pri
sieis oficialiai išsižadėt Vil
niaus Lenkijos naudai ir t.t

lįl. Jei fašistai seniau dar 
lengviau sugebėdavo dumt pla- 
čiomsioms masėms akis savo 
u r a p ą t riotiškumu, Vilniaus 
vadavimų ir nusistatymu (žo
džiolose) prieš Lenkiją, tai da
bar} tas masių dūmimo gin
klą^, su Lietuvos fašizmo puvi
mo‘didėjimu vis labiau sprū- 
ksta iš tautininkų rankų. Vi
sų -rūšių fašistai (kaip tauti
ninkai, taip liaudininkai ir ka- 
demai) ir socialfašistai vis la
biau aiškėja, kaip Lietuvos ne
priklausomybės laidotojai Len
kijos naudai, kaip Vilniaus iš- 
sižądėtojai Lenkijos naudai, 
kaip šalininkai greitesnio, susi
tarimo su Lenkija ne tik sti-

nusistatymų skirtingumo tuo 
ar kitu klausimu ir jų partiji- 
nio pasidalinimo, ir nepaisant 
peštynių fašistų eilėse, kaip ly
giai socialfašistai (s.-d. pri
jos vadai ir jos aktyvas)—tai 
mūsų klasiniai priešai ir visi 
jie bendru frontu kovoja prieš 
revoliucinį proletariatą. Tame 
pas juos pilna vienybė. Ta
me fašizmo ir socialfašizmo 
didelis pavojus revoliucinei | 
kovai.

15. Mūsų pareiga vis pla
čiau , dirbt darbo masėse, vis 
platesnes darbo mases traukt 
į . kovą : del kasdieninių darbo 
masių ’ Veikalų, vis plačiau 
traukt į revoliucinę kovą. 
Geriausias tam kelias pla
čiau susirišt su darbo masė
mis, gerai žinot jų kasdieni
nius reikalavimus, vadovaut jų 
kovai del tų kasdieninių reika- —po 50c. 
lavimų. 
reikalavimų rišt su 
ne 'kova, kelt ją iki ko-1baus darbo, 
vos prieš fašistų valdžią ir del 
sovietų valdžios Lietuvoj; Tas 
darbas savo keliu reikalauja!

4>rinimui imperialistų fronto | stiprinimo mūsų eilių iš vidaus, aukotojams. 
įsistiprinimo visose didesnėse 
įmonėse, įtraukimo į partiją 
pasižymėjusių kovoj darbinin
kų ir biedniokų, darbininkų 
daugumos užkariavimo. Kasi 
nesutinka su tokiu mūsų dar-l 
bo keliu, tas negali pasilikti 
ne tik mūsų vadovaujančiuose 
organuose, bet ir mūsų parti
jos eilėse.

Draugai Tamašauskai 
14-tą dieną surengė draugiš
ką vakarienę, į kurią buvo pa
sikvietę keletą draugų šeimy
nų. Besikalbant apie įvairius' 
darbininkų reikalus ir valgant' Ja 
taip skanią vakarienę, draugai! 
ir draugės atliko ir dalį savo 
klasinių reikalų,.

Draugė Tamošiūnienė pada
rė sumanymą, kad draugai- ir! kalbos rėn*žmnor* tuonC tikslu, 
draugės paremtų Agitacijos 1 Lad apkalbėti ateivių darbininkų pa- 
T7i j- • ,• „• „„„ i„u„; i dėtį šiuom kapitalistų užsimojimoFondą, nes pinigai yra labai juos persekioti momentu. Taipgi 
reikalingi plėtimui komunisti-. bus kalbama ir apie šią baisią be- 
nių idėjų. j.. .. •-

Aukojjp šie draugai: I. Ka-'galės

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė. R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Įžanga veltui visiems. 
Kviečia Renginio Komisija.

■ (81-84)

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Lietuvių Darbininkišku 

_7. . ................ . . 28 d.
balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., yra šaukiama visų 
Cleveland© lietuvių draugijų konfe
rencija gynimui ateivių teisių.

Cleveland© lietuviai iki šiol šiame 
klausime nieko neveikė—nesirūpino

• savo ateivių teisėmis. Kitos tautos:- 
I žydai, vokiečiai, Ukrainai, vengrai, 
Į italai, čekoslovakai, pietų slavai, jau

. dalyvavo 
Washingtone protesto konferencijoje; 
turi išrinkę pastovius komitetus, ku-

I rie varo šį ateivių gynimo darbą pla-
■ čiuoju baru. Lietuviai irgi turime 
Į susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro- 
i dykime, kad ir mes mokame ginti 
i savo teises, prieš šios šalies reakci- 
i niu elementų užmačias.
! Draugijos rinkite atstovus į šią 
i konferenciją. Taisykle: du atstovu 
j nuo kiekvienos 50 narių ir didesnes
■ jos dalies, taipgi vienas atstovas 
i nuo draugijos-kuopos. Kuri draugi- 
i ja nesuspės išrinkti delegatų, tą 
j draugiją galės atstovauti jos vakly- 
i ba.

prieš Sovietų Sąjunga, bet ir 
fašistų fronto prieš Lietuvos 
revoliucinius darbininkus ir re
voliucinius darbo valstiečius. 
Tas viskas lengvina mums mū
sų darbe traukt kaukę nuo 
fašistų, ir stiprint tikras anti
fašistines jiegas.

12. Dar daug darbinirtlcų ir 
valstiečių tiki didele fašizmo 
galybe ir bijos stot į atvirą ko
vą ne tik prieš fašizmo dikta
tūrą, bet ir del kasdieninių sa
vo, reikalavimų. 7” 
ga plačiau parodyt Lietuvos

& ekonominio krizio augimą, fa-
ŽS*0.?“vbur-

J Žuazinėse Šalyse,---tai imt pa- retę “Nebaigta Kova” šeštadienį, 11 į
vyzdį iš Sovietų Sąjungos, kur balandžio Ukrainą svetainėj, 849 N. i

J 4 • i. , I i • (Franklin St. Losimas prasidės 8-tą |su socialistines statybos augi- vai. vakare. r“ 
mu didėja darbininkų ir dar- Lietuvos jaunuomenės gyvenimą dar | 
,bo valstiečių gerovė, kur visai J ± L
išnykusi; bedarbė. Tik sovie- gražių dainų, solo, duetų, kvartetų ir koncertą šeštadienį, 11 ba-

į,tų Lietuva sugebės pašalint tą vteb- choro. Tai bus paskutinė. ope-, S&<t«
vargą, kuris dabar yra. . iii® I

17. ;
gal vest sėkmingą kovą, jei 

j turės stiprią masinę savo par
tiją. Todėl visų komunistų

i parbiga dėt visas savo pastan
gas komunistų partijos stipri
nimui, jos eilių didinimui.

bus greičiau tik tuomet, jei vis; 'tikrint
platesnės ir ] 
masės prie komunistų parti
jas vadovavimo įsitrauks į re
voliucinę kovą.

13. Proletarato laimėjimo 
visame pasaulyje priskubini- 
mas. reikalauja, kad ir Lietu
vos proletariatas ir darbo vals- 
trečiai, nors Lietuva ir nedide-!?/^ 
le šalis, vIS plačiau įtrauktų ;kovos h. , k kada fa.

šizmas subyrės. Jie kartu ven
gia ir mūsų partijos kišimosi 

j į ekonominę kovą. Jie fak- 
tinai eina socialfašistų keliais. 
Jei taip elgtųsi viso pasaulio 
komunistai, kaip tie, kurie ša
linasi kovos pas mumis, tai 
Kominternas subyrėtų ir dar

bininkų klasė niekados nelai- 
imėtų. Kas vengia revoliuci- 
;nės kovos ir kitus tuo ar kitu, 

»» -£4-^3 .j--. t - x • i būdu mokina vengt jos, tas^Htbo masių, judėjimą Lietuvoje! 
dar įki ■ karo ir paskubint ka
ro metu fašistų valdžios nu
vertimą,j tai ta& daiig prisidė
tų Raudonosios armijos lairpė- 
jiių«44 'Šito pibkadoč ! negali 

r Jtžmjiįšt nei vienas Lietuvos ko- 
r.*' mimikas, nei vienas tikrai re-' 

voHuęinis darbininkas. Kas iši 
Lietuvos »komunistų yra nusi
statęs, hkd Lietuvos proleta
riatas netur jokios reikšmės 
tarptautiniuos klasių mūšiuose 
ir Lietuvos komunistams nėra 
kito kelio,' kaip tik laukt tų 
geresnių laikų, kada įvyks šalyj išgyvenusi 23 metus. Pa-. 3?9 Ė-.4*h st. .Prk‘
proletarinė revoliucija Vokie- ėjo iš šiaudėnų kaimo, šviekš-1 eSit,1 yra VsvarMų\eikSųnaaptarti' 
tijoj arba Lenkijoj, tas fak- nos valsčiaus, Tauragės apskr. j Pasistengkit ir mokesčius užsimokėti. ... - ... . .... . __ Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
((83-84)

BAYONNE, N. J.
A.L.D.L.lJ. 212-tos kuopos susirin

kimas bus šeštadienį, balandžio 11 
d., 7:30 valahdą vakare, L.A.U.Kliu- 
bo svetainėj, 197 Avė. E. Būtinai 
visi nariai ateikite ir naujų narių 
atsiveskite, šiame susirinkime turė- 
sifne apkalbėti daug svarbių daly
kų. Prie to reikės apkalbėti kas

Kapuose at-,Tink prisirengimo prie pirmos Gegu- 
jlhna viso pasaulio darbininkų šven-uoas nasaKe t8g Kuopos Sekretorius.

1 (83-84)

Rišt tą ekonominį krizį ir fa-, 
šizmo puvimo procesą su tarp
tautiniu ekonominiu krizių ka
pitalizmo šalyse, ypatingai Vo- 
kietijoi ir Lenkijoj, kur mato
si revoliucihio križio tendenci
jos, rišt su kapitalizmo puvi
mu aplamai, įrodinėt, kad:“jte- 
gų santikiavimas visame pa
saulyj eina proletariato nau
dai, įrodinėt, kad todėl, nepai
sant visos eilės nepasisekimų 
pavieniose kovose, visvien arti
nasi pasaulinė proletarinė re- * -” .... ..
voliucija, artinasi ir Lietuvos njmu^ jos eįjjy didinimui. 
V. ♦ ’ I 1 imas, bet jis Kiekvienam žingsnyj nuo žo-
k-------- ——,k tuomet, jei vis |dži0 ejt je darb sti int

.PJ®te_SnIS naujais nariais darbininkais 
įmūsų eiles. Reikalingas persi
laužimas visame mūsų, darbe 
ir vadovavime jam nuo Viršaus 
iki apačios.

18y Su d idesniu aštrumu 
vest (kovą -su tais revoliucinės

I kovos vengėjais, kurie mokina 
į šiandien v e ngt revoliucinės

į revoliucinę kovą. Nors Lietu-i 
va maža, bet del savo padėties 
tarp imperialistinių valstybių' 
ir Sovietų Sąjungos ji imperia-1 
listų kare prieš Sovietų Są
jungą galės sulošt nemažą ro
lę. Jei Lietuva be kliūčių da
lyvaus'kare prieš Sovietų Są
jungą, tai tas daug paleng
vins imperialistams jų kare.l 
Ir priešingai, jei mums pasi
sektų įsiūbuoti revoliucinį dar-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

vai. vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti ir pasilinksminti.

A. Dielinikaičiūtė.
(82-83)

HILLSIDE, N? J.
I A.L.D.L.D. 200 kuopos susirinki- 

A.L.D.L.D. 7 ir L.D.S.A. 16 kuopos 1 mas bus ketvirtadienį, 9 balandžio, 
rengia diskusijas “Laisvės” ir “Vii- po No. 61 Harvard Ave. Nariai,
nies” klausimu sekmadienį, 12 ba- malonėkit atsilankyti, yra svarbių 
landžio, Labor Temple svetainėj, reikalų aptarti. _ Pasistengkit ir mo- 
kampas 6 ir Washington St. Pradžia ( Lesei 
2-rą vai. po pietų. Draugai ii’ drau-' saves 
ges, ypač minėtų organizacijų na- I 
riai, “Laisves" ir “Vilnies” skaityto- I 
jai, visi dalyvaukit šiose diskusijose i 
ir išreiškit savo mintį, kas turi kon- i 
traliuoti darbininkiškus laikraščius. | L.L.^..^. __ c... ........ .........

apkalbama mūsų organizaciniai rnas įus ketvirtadienį, 9 balandžio, 
ir klasiniai reikalai, klasių kovos uz-, - ■ . ----
daviniai ir įvairios Komunistų Parti
jos kampanijos. Gal būt bus renka
mi nuo A.L.D.L.D. 7-tos kuopos ir 
L.D.S.A. 16-tos kuopos atstovai į i 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavimą. • Tat I 
visi dalyvaukite 

A.L.D.L.D. 7-tos Kuopos Sekr.
S. Rusaitis.

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

Knyga 152 puslapių.

A. Karsokienės Mirtis 
Laidotuvės

Kovo 27 d. mirė plačiai šioji 
apielinkėj žinoma lietuvė Ana
stazija Karsokienė. Velionė

tinai laikosi tų t socialfašistų , Paliko nuliūdime vyr4 Kazį, 
mokslo, kurie suinteresuoti, ! dukrelę Johaną Washingtone, 
kad mažiau darbininkų daly- D.C.; sūnų Antaną Philadel- 
vautų revoliucinėj kovoj ir ge-Įphijoj, Pa.; brolį Justiną Stan- 

, riau sektųsi kapitalistams sti- kų Philadelphijoj, Pa.
print savo pozicijas.

J 14. Mes,, matydami fašizmo
puvimą, privalom stiprint mū
sų kovą prieš fašistų diktato- guose kapuose Wyoming, Pa.
rą. Kartu jokiu būdu nega- Į kapus palydėjo velionę Virš

« Ijjn perkainuot to puvimo. Vi- 50 automobilių. .
suomet reik žinot, kad visi fa- sisveikinimo prakalbas pasakė i
Mietai iki vieno, nepaisant jų keli kalbėtojai. I ’

I1 '

Be to, 
vajaus pasekmes.

Org. A. Bečienė.
. (82-83)

PHILADELPHIA, PA.• • •• zoo^OztY I Darbininkiškų Organizacijų Nariams 
' 1 I Balandžio 11 ir 12 d. T.D.A. 9 kp.

j organizuoja rinkimą aukų per stu- 
I bas, Subatoj nuo 2-ros vai. po pietų, 

r KP I ° sekmadienį nuo 10 .Vai. iš ryto, 
’ ; sekančiose stotyse: 8-tos ir Fair-

I mount Ave., 7928 Karle?/ St.. Wes 
Į Phila.; 4765 Richmond St., Frank- 
forde ir Richmonde.

Draugės ir draugai, bandykim 
' - nes aukas galėsim rinkti tarp lietuvių ir 

kitu, kur mums geriausia patiks.
T.D.A. veda daug bylų sėdinčių 

ir laukiančių draugų kalėjimuos; 
daug jų jau šgelbėjo. Surinkim už
dėtą . kvotą.

T.D.A. 9-tos Kp. Komisija.
.^81-84)

NEW KENSINGTON, PA.
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 Pittsburgho. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Tat 
kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti, nes 
smagiai pasišoksite prie geros muzi
kos ir pasikalbėsite su draugais lir 
pažįstamais. J

Kviečia varde rengėjų J
C. Stashinskv.

(82-84)

GREAT NECK, N. Y.
Linksmas ir Smagus šokių Vakaras 1 

Rengia Choras Pirmyn subatoje,! 
Balandžio (April), 11, 1931, Z. | 
Straukos Svetainėje, 139 Steamboat j 
Road; pradžia 7:30 vai. vakare. Šir- , 
dingai kviečiame visus be skirtumo ; 
atsilankyti i šį mūsų rengiamą ba- , 
lių—Great Neck’o, Port Washingto- Į 
no ir Brooklyno visuomenę, malonė- ' 
kit atsilankyti, nes kuomet tik Cho- j 
ras “Pirmyn” rengia ką nors' tokio, i 
visuomet visi turi “good time.” 
Turėsime visokių užkandžių ir minkš
tų gėrimų, na o šaltos košės irgi ne
truks. Įžanga 50c ypatai. Šokiam 
grieš LeVandos orkestrą.

Kviečia visus
Rengimo Komisija.

(82-85)

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

Apysaką

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

**.*.,■...
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Kaštai iš darbo ir kovų lauko |
r*^' 11 ' i .,1 I Mini 1.1 II ' SI II p .. ................................... ...„Jl

Kaip Mainierius Išnaudoja ;
Pittston Coal Kompanija

_ ;gas teikti.PITTSTON, Pa.—Kai kurie i 
kaleriai (kasyklos) dirba tik 
dvi dienas į savaitę. Numeris 
6-tas visai nedirba. Bet yra 
ir tokių kasyklų, kurios dirba 
visą laiką. Mat tos kasyklos 
labai išnaudoja darbininkus, 

' tai ir dirba. Mainieriui už to-
ną anglies moka tik $1.40., MAŽINA ALGAS, NAUDOJA 
Bet kuomet pasitaiko dirbti Į GUDRIUS SKYMUS 
ant akmens, kad ir kokias tris' 
ar keturias dienas, tai už tą 
dai;bą nieko nemoka. Girdi, 
tai kontraktorius už tą darbą 
atsako. Bosai dabar gerai ži
no, kad darbininkas negali 
jj^nesti darbą, nes kitur negali 
darbo gauti, tai ir nepaiso 
darbininkų.

Jei pasitaiko, kad nepatinki 
akmenų, būna^gera anglis, tai

įt 
n

^^Įįį
' ■i. ,

aS'
Puslapis Penktas

žmogui susirgti, susveikęs vėl'tarta suruošti kitas parengi- J vaikučiai randasi ligoninė-! 
nuvyksta prie mainų pasirodyt mas, į kurį bus įtraukta apiej-įp jjp vią; kpnrin bfiimi ' 

j bosui, kad jau jis yra sveikas šešių tąutybių darbininkai. L’ viduriuos Vai-
i ir nori eiti dirbti, bet bosas rengimas bus rengiamas Tarp-L C. . v Q ,
I jam pasako, kad dabar neturi tautinio Darbininkų Apsigy-i

esą darbai pagerėję, darbiniu-1 del J° darbo ir viskas. Ir jau nimo naudai. ,.Re užsinuodijo maistu, SUS1-
‘ ‘ ” - v Parengimas įvyks 10 d. ge- dedančiu iš pyragaičių, pie-

, Lietuvių Svetainėj, 7; no ir kavos, 
vai. vakare, šiam parengimui1 
ruošiama gera programa, da-j 
lyvaus lygiai kelių tautų pri-| 
sirengę muzikantai 
kiti menininkai. Taip pat bus 
ir prakalba anglų kalboj.

, Įžanga tik 35c.
Visi lietuviai, darbininkai ir j 

yra kviečiami į šį

JUOZAS KAVALIAUSKAS
- Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus at^tinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

Įkų algos padidėję, tai dykai i kelintas mėnesis tas žmogus
j maistas jau esą nebereikalin-' vaikščioja be darbo, nors jis ir gūžės, 

Reiškia, kompani- lal>ai ištikimai skebavo kapi- 
ja pradėjus duoti dykai už- talistui, laužė streiką, apsau- 
kandžius, gerai pasigarsino di- £'°j0 kapitalisto pelną nuo so
deliu mielaširdingumu, o da-! mažėjimo, bet, vienok, tas jo 
bar. . . bedarbiai, mirkite ba-!serasis' kapitalistas jį iš darbo 
du. . . į pravarė. Tai koks yra nesusi-

pratusio darbininko likimas.
Tai yra geras pavyzdis vi-! 

siems tiems darbininkams, ku- darbininkė 
rie tik skebauja; kuomet jie T. D. Ai. parengimą ir remti tą 
kapitalistams padidina pelną,1 
apsaugoja jį nuo sumažėjimo, 
ir streikus laužo, tąi dar kapi
talistai juos nevą ląiko žmo
nėmis, bet kaip greitai jie 
streikus sulaužo, kuomet ka
pitalistų pelnui negręsia pavo
jus, taip greitai jie savo tuos 
geruosius darbininkus išmeta 
iš darbo į bedarbių eiles.

Šitą turėtų atsiminti kiekvie
nas darbininkas, kad kapitali-, 
štai nėra darbininkų draugai, 
bet jie yra darbininkų prie- J- Socony, jo moteris ir du 
šai. Todėl kiekvienas darbi- 
ninkas turi žinoti, kad skeba----------------------------------------

| SKAITYKIT IR PLATIN 
šokikai ir KIT “LAISVĘ” antrašu:

STREET
PA.

CARNEGIE, Pa.—Dar pa
didėjo bedarbių eilės. Prie
žastis padidėjimo yra tame, 
kad su pirma diena balandžio

erganizaciją, kuri rūpinasi j 
darbininkų reikalais. Bet ne-; 
ganą to, kad visi turime reng
tis prie šio 
ir prigulėti

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

parengimo, reikia 
į T.D.A. kuopą ir

užsidarė daug mažų mainų, j Į 
taip vadinamų “Country Pits.” 
Taipgi ir dideles mainas užda
rinėja, ypatingai Pittsburgh 
Coal Ko. 27 d. kovo uždarė 
Moon Runn mainą, kur dirbo 
apie 400 mainierių; reiškia, 
dar- šimtai darbininkų tapo iš
mesti į BettarbiiL eiles, atiduoti 
į bado nasrus, nes 'dabar dar- . v
bo niekur negalima gauti.' v!mas neneša naudos darbi- 

__ , . , .Pittsburgh Coal Ko. šiame dis- ninkams, het kapitalistams, 
nežino, kas reikia daryti. Uni-|trikte turi desėtkus mainų, bet Tad kiekvieno darbininko pa
jos jau čia nėra, bet kompani- .tik kelios yra operuojamos, o reb=a Yra organizuotis į darbo 

’ ja duokles išrenka. John Lew- didesnė pusė stovi uždarytos.! ĮinUas, o ypatingai į tas uni- į 
isas tik kompanijai ir paveda1 jjns, kurios yra vadovybėje |
savo uniją naudoti. | ’ Kanoia Uždarbio i Darbo Unijų Vienybės Lygos.;

Darbininkai jau šneka, kad
reikia stoti į Nacionalę Mai- . v. , .
nierių Uniją, bet dar bijo, nes, Coal Ko. nukapojo uždaibį sa- kų tarpo.
g-i^li, kuomet bosas sužinos, į v<> vergams: dieniniams nukir-' ninku vienybė bei tarptautinis 
kad priklausai prie naujos i to po 60 centų į dieną iš $5.04 solidariškumas I 
unijos, tai išvarys iš darbo. O! paliko $4.40 ; tiem, kurie ang-j 
tokiam laike niekur darbą ne-Ui lioduoja, nukirto po 8 cen-1 
galima gauti. Taip pat ši, lus an^ tono; iš 52c dabar gau- 
kompanija turi daug policijos,!na tik 44 centus, nukirto 15 | 
kad tik palaikius darbininkus , nuošimtį. Jeigu kam prisieina Į 
pavergime. Darbininkai ture-: pikiu kelis karus anglies P*’i-| 
tų nepaisyti, bet organizuotis kirsti, tai mokestis yra ta pati, 
į karingesnę, revoliucinę dar- į ką ir už mašina kirstą, o šiaip i 
bininkų uniją, laimėsime tik dau ekstra jokių mokesčių ne
kovodami. V 1 ra’ nes visas taW vadinamas

Senas Lėberys. j “didworkis” panaikintas.
_____________  I

! Naudoja Gudrumą ir Bjaurų
Algų Kapsimas. Darbminky Skymą

Pasipriešinimas
BINGHAMTON, N. Y, —

pžsitaikė ant akmens, tai turn 
dirbti dykai. Tai tokia padė
tis. ’

Darbininkai labai nepasi
tenkinę tokia padėčia, bet dar'

Kapoja Uždarbius T . . , - .1 Lai prasmenga skebavimas bei 
Su 26 d. kovo Pittsburgh streiklaužiavimas iš darbinin- 

Lai gyvuoja darbi-

BOSTONAS IR APIELINKŠ 
IŠ ABELNO MŪSŲ 

JUDĖJIMO
NORWOOD, MASS.—Kovo 

28 d. T.D.A. buvo surengusi I 
prakalbas gynimui Lawrencio i 
areštuotų streiko vadų. Pra-' 
kalbos buvo rengiama labai 
ūmiu laiku, bėgiu poros dienų 
ir darbo laiku, 4-tą vai. po j 

'pietų. Mat, vakare turėjo-
Pittsburgh Coal Ko. vartoja ’įvykti kiti parengimai, kurie ' 

‘ į.gudru, bet sykiu ir bjaurų sky- jau nuo senai buvo ruošiami. 
. -imą prieš savo vergus. Ve ką Tokiu būdu į prakalbas atsi- 

Ęmdicott-Johnson Shoe Corp, jį paskelbė sykiu su nukapo- lanke mažai žmonių, 
valdonams pęlnų vis neužten- jimu uždarbio: Kuris mainie-- Johaną Reed, jauna propa
ną. Darbininkams algęs tai pys užlioduios nemažiau po 13 g'andiste pasakė gerą prakal- 

’le^rartmente,-tai kita- tonų į dieną, tai tas gaus PO iK............... - i .....
mažinamos ir mažina- 53 centus už toną, o kuris už-

Bet ir to neužtenka. Uoduos po 10 tonų į dieną,! Streikas buvo labai vieningas 
Nuo 1 d. balandžio paskelbta* tai gaus po 50 centų, žinoma, karingas, darbininkai kovo-

mą prieš savo vergus. Ve ką Tokiu būdu į prakalbas‘atsi

jauna propa-

joje veikti, kiek tik mes gali- Į 
me.

Darbininkas.

VISA ŠEIMYNA UŽSI
NUODIJO MAISTU.

JERSEY CITY, N. J. —

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY P U BLIU)
Patarnauju visiems 

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

ŽODIS NUO dr; MENDLOWITZ
*iuoin) primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

-'•*4

LIETUVIS
Norintieji ge-

rhnirio

narinio

patar-

ir už

I e in ą 

nuliūdimo va-

kainą.

GRABORIUS
be

M. H. MENDLOWITZ
222(1 .Avenue J, Brooklyn. N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

viename dj 
me, vis 
mos.

bą, nurodydama eigą Lawren- 
cio streiko ir jo pasekmes.

kad palaikymui medi^alės pa- kurie užkoduos mažiau, negu jo ne tik su darbdaviais, bet ir

landoj- Sauki’ 

lės pas: __ .

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304 W

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G RA BO RIU S- UNDERTAKER

IftbalKHinuoju ir laidoja nurnirųsius ant 
visokių kapinių. Norintieji' geresnio pn- 
iarnavitno ir už žemą kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mene. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
goriausiose vietose ir už knin».......

galbos del darbininkųj kompa- anglies baronu nustatytas skai-isu v*sa 8’auJa policijos, nutu- i 
" ' ' .......... .. ’‘ tai tie gaus tik po 44c!kusiU kunigų ir kitais pana-!

- • 'šiais darbininkų priešais. Strei-!
kas pasibaigė tik su mažais I 
laimėjimais, bet tai tik x pra-į 
džia tos kovos. Kitu kartu ‘ 
darbininkai žinos, kaip geriau 
kovoti.

Aukų prakalbose surinkta! 
$9.20. Tuoj pat po prakalbu j 
veiklesni draugai, kaip tai lie-1 HliiiiiMliiiifflioiiiiiMiiiiiiiiiiiiijiiiw^^^ 
tuviai, finai ir kiti, pasiliko ir , g 

. laikė pasitarimą delei kito į 
tarptautinio parengimo. Nu-'g

nijos įeigos neišgali apmokėti 
nes šėrininkams reikia išmokė-

čius, 1
J už toną. Tai kokis gudrus ir j 

ti priderančias nuošimtis už sykiu bjaurus skymas yra var-l 
įdėlius, todėl dabar iš darbi- tojamas prieš neorganizuotus 
ninku algų b.U£ išrokdota 5%. darbininkus.
Neužtenka dar nė tįo. Štai galima mainieriui užlio- 
Endicott dfiybtuvėje padų kir- po 10 ar 13 įonų į c]įe_ 
timo ir apdirbimo skyriuje nu- na 9 Skaitant abelnai visus 
mušta be tų 5% dar apie mainierius ir žinant, kokia pa-! 
15%. Darbininkai 2 d. balan- tlgtjs yra mainose, kur reikia 
džio sustojo dirbę. Darbda- lluva]yti daug akmenų ir atlik- 
vij&i pamatė, jog čia reikalas ^ar §jaįp įvairių darbu, tai 
jau ne menkos vertės, sis tri
jų rūmų darbininkų sustojimas 
gali išsaukti prie to paties ir 
kitus skydus. Ir ve, darbda
viai pranešė, kad lig laikui pa
lieka darbininkams seną mo
kesnį ir paliepė dirbti. Čia 
pasirodė, kad darbininkų, vie
ningas išstojimas turi svarbią 
reikšmę.

Ar galima mainieriui užlio-

na ? Skaitant abelnai visus

10 ar 13 tonų užlioduoti kiek
vieną dieną negalima, bet bo
sai parinks kelis geresnius 
“pleisus” ir paskirs kelis tam
sesnius mainierius, kurie yra 
smarkūs darbe ir godūs ant 
pinigų, taip pat nepermatys ši
to purvino bosų skymo, tai tie, 
žinoma, minėtą skaičių tonų 
išleis. Tas duos progos, paga-

balandžio tapo pa-;jiaus> dar daugiau uždarbius 
skleista lapeliai, raginanti dar-, nu]<apOti, nes bosai pradės 
bimnkus kovoti prieš algų ka- blofinti> kad Juozas ar Mikas 
1 • »I~T- 1 * * 1 -rl d ve kiek gali uždirbti, tad ir,
kaip kompanijos valdonai Jvisi H tiek .uždirbti. 
veidmainiauja, čia jie Vienuį
sykiu giriasi, jog yra keletas i Jie sakys, kad kompanija, 
milionų dolerių pelno ir šeri- turi perdaug išlaidų, negali iš- 
ninkams bus geri dividendai, eiti ant savo ir turi nukapoti 
o kitu sykiu vėl sako, kad rei- uždarbius arba uždaryti mai-! 
kalas išmokėti šėrininkams di- nas, tai taip kapitalistai ir.blo- 
videndus, verčia mažinti dar-Dina darbininkus.
bininkų. algas; kad tūri būti
iš darbininkų algų atimta 5% | Kaip Kapitalistai Atsimoka 
del medikalės pagelbos palai-. Savo Skebams
kymo. Darbininkai, perskaitę’

j.lapelius, sako, jog juose paša-J Kuomet ėjo mainierių strei-' 
kyta tikra tiesa. Lapeliuose,1 kas, tai tūlas lietuvis S. ske-' 
be viso kitko, kviečiama orga- bavo Pittsburgh Coal Ko. Kad; 
nizuętis į uniją. j pasirodyti dar ištikimesnių ir j

Kompanija turi savo darbi-; geresniu anglies baronams, tai ’ 
Tankams restaurantus. Juose prisisodinęs pilną automobilių' 
buvo pradėta teikti šioks toks savo draugų vežė dirbti tą pa-j 
maistas ir tiems žmonėms, ku- tį purviną darbą (traukiniai ir 
rie neturi darbo ir kurie netiV gatvekariai į tas mainas nei
ti ko pavalgyti. Tokiem^ j na). Na, žinoma, labai tuo-, 
žmonėms du sykiu į dieną bu- mi didžiavosi, kad kompanija 
vo duodama užkandžiai dy-, labai gera, bosai geri, duoda 
kai. Bet nuo 4 d. balandžio’gerai uždirbti, o unija tai yra' 
kompanija paskelbė, kad šią,tik darbininkų išnaudojimas ir 
“malonę” jau panaikina, nes ’ carizmas. Bet ve, prisiėjo

Malonias Rūkyti!
Gerbiami Gėry Cigarų 
Mylėtojai! *

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

Naujokų Cigarų
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA

Tai 
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES 
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y;

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

325
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734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

SLOGOMIS* 
Sunaikinkite Šalti 

Kuogrei či ausia
Jausitės kaip naujas žmo

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

IŠpildykite kuponą Šian
dien be atidėliojimo.

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

, KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

'dėžutes Rojaus Recepto Cold 
1 ifc Grippe Tablets.
i / Blue Rose Laboratories 
i 69 Bond St., Elizabeth, N. J.
i Už 2c štampą pasiunčiame 
į»
■ Vardas
i Adresas
! Miestas

sampalą.

VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st

H AR ŽINAI? 1:
kad

AMERICAN CLOTHING CO
J. YURGELIS IR L J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.
Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodamą 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu-> 
žius, siūtų eilių, paltai, jtop coats ir 
coats prieinama kaina. Siuvame taip |£į 
pat drabužius _8įį||ig; užsakymų. Jei Tais*~>p 
štai reikalingas siūtas ar ovę^k.Q,ta^ | 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

ar

HQIIIQIIII

Brooklyn, N. Y.

Avenue NEW YORK CITY

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

elektriką ir 'magnetizmą, ir važiavimą. 
... ____ __________ _ _____ ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHN1AV10IUS, B. J. VATTKUNAS ir kiti.

J ' \ Mes padedam
Užsirašymąs j mokyklą. kiekvienų dienų nuo V ryte

C
Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planų automobilio; rttokinam dienomis 
r: ’ ............ .
Leidimų (License) ir Diplomą gvarantuojamo už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. ' w. . į .
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

NAUJAUSIOS MADOS ■

CITY

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

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas-, per t 
visti naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c y

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ //■
M. TEITELBAUM, Mąnądžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies' maudynes su moderniškais pa- 
gorihimąjs, Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PA NEDALIA IS- IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai, vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo:Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys,. Didelis, oringas miegojimui • 
kambarys: taip pat RESTORANAS sų geriausių garantuotu patarna
vimu. ■ ' .
29*31 Morrell Streets tąjrp# Cook ir Debevoise Sts. 

Ties Broadway ii* Flushing Avenue, Brooklyn. N. Y.
Priimi * 1090

KELRODIS! B. MZT.'elnveiwrmi'.’iAhpt *'*' Flushing Ave. stoties; 
R M T <mbwey™-išlipt ant, Mjnnt-roąr atQties;

Hv<»ut*rųv koralu— tillpt *nt IHurthint A**

Kas yra didžiausias žmogads priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lai Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui ąagami- jokių šalčių nebiįo. 
na daug rūpėsiu ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok

iUrban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

Už 75c už 
nuo savo am-

25 centai už skrynutę. žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kanapa* Clermont’ Avenue) 

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

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykitę:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonfilrit\ 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti/ N

Vardas-
No____ _
MleMuuB-

-Street or Avenue
State------ .-------

LIETUVIŠKAI-AMERIK0N1ŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta .jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Abtomobilių Mechanikų ir 
( Išsimokinkite naujausios 
' derniškai įrengtoj Amato 

Bendrasai taisymo darbas, 
kas šapoj lavinimas; abelni 
symai, pritaikymai; sudėjimas 

L skirstymas įvairių rūšių 
elektrinės sistemos, batarejos, 
netai, pradėto jai (starteriai) ir 
ros gamintojai. Klasės dieną ir 
tį. Ekspertai mokytojai,

nu mušėme pilno mechaniško kurso

šoferiu
ios rūšies mo

nuti

Atsižvelgiant j bedarbę, mes .
kainą nuo $75 iki $50

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir DipĮoma Užtikrintą.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9- vai. vakare. $
***^Wj^WsCHO0L ' > 
228-r-2nd AVENUE, Kampas 14th St. ' NEW YORK, N,
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VIETINĖS ŽINIOS

kekit

NAUJA LIETUVIŠKA

darbui.

Komisija.

J G
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I
Taipgi 

organi-

balan- 
Svetai-

at-j

viso- 
atsišaukimams, lape- 

plakatams, iškaboms ir

Edison Elektros Komparija . 
Paleido^-Darbo 1-600 
Darbininku Brooklyne

’■G V •' '

r. ^*4 j ~ t» * ■ •
. . * * ■ x ‘ r • ■'■ * ’ a •

' . < / .

bet jie apsiriko.
i Nedalykime mes tų klaidų.
i Nelaukime iš kapitalistų kla
sės malonių. Masiniai stoki
me su viso pasaulio proletaria-

■ tu Pirmojoj Gegužės, reika-
Per pereitas tris savaitesJaudami bedarbiams apdrau- 

Edison Elektros Kompanija,; dos; demonstruokime prieš 
Brooklyne, paleido apie 1,600 
darbininkų. ] 
jos viršininkai pripažįsta, kad

►1 persekiojimą ateivių darbinin- 
Patys kompani-jkų, už paliuosavimą politinių 

__ _____ _ r- r- 1 kalinių, už apgynimą Sovietų 
tie darbininkai yra išdirbę ii-j Sąjungos ir prieš visą kapita- 

_x..____________ 1 listinę sistemą.
Prisirengimui prie tų dide

lių kovingų Pirmosios Gegužes 
j demonstracijų yra šaukiama 
] konferencija 20 d. balandžio 
; Manhattan Lyceum, New Yor- 
I ke^ į šią konferenciją visos • 
jmūsų darbininkiškos organiza
cijos privalo pasiųsti atstovus, 

, nes tai bus paskutinė konfe- 
! rencija, kur bus patiekti visi 
planai Pirmajai Gegužės.

Reikalinga jau išanksto pa- 
i sigaminti kiekvienai organiza
cijai savo iškabas (saines), su i 
kuriomis organizacijos daly
vaus demonstracijoj Union Sq. 
ir vakare Madison Sq. 
būtinai reikalinga, kad 
zacijos sukeltų, sulig 

prisirengimo

gus metus ir jų paleidimas 
reiškia žymų sumažėjimą dar
bo. Tuo pačiu sykiu . dar 
2,400 darbininkų esą paleidi
mui paskirti, ir jei darbo ne
padaugės, jie tuojau bus pa
keisti, ■ O padaugėjimui darbo 
iokių perspektyvu nesimato.

. i • •» J 
I —--------------------------- -r

Gražus Vakarėlis, Rengia 
L.D.S. Pirma Kuopa

šeštadienio vakare, 
džio 11 d., “Laisvės” 
nėj, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Pirma Kuopa ren
gia gražų vakarėlį, kuris su
sidės iš įvairios, gražios pro
gramos; bus šokių, užkandžių, į pinigų 

Jūs, draugai, galite suprasti, 
kiek reikalinga pinigų 
kiems 
liams, 
visam kitam prisirengimo dar
bui ; kad išjudinus šio didmie
sčio darbininkų mases į de
monstraciją, tai reikalinga 
šimtų dolerių.

Todėl, visos organizacijos, 
pradėkite darbą tuojau ir 
dirbkite energingai, nelaukda
mos nuolatinių raginimų.

K. P. L. F. 2-ro Distrikto 
Biuras.

visokių žaislų ir t. t.
Visi kuopbs nariai ir prita

rėjai, ateikite ir pasilinksmin
kite, o tuo pačiu sykiu pareng
site naują mūsų organizacijos 
kuopą.

Pasitikim su Protestu 
Atvykstantį Japonijos 
Kraugerį

Penktadienį, bal. 10 d., 
vyksta į New Yorką Japonijos 
kraugery^ princas Takamatsu. 
New Yorko darbininkai jį pa
sitiks su protesto demonstra
cija, reikalaus, kad Japonijos 
politiniai kaliniai, kurių yra 
tūkstančiai kalėjimuose, tuo
jau, būtų paliuosuoti; kad būtų 
leista Japonijos darbininkams 
organizuotis į unijas ir į Ko
munistų Partija.

Visi Rew Yorko darbinin
kai privalo dalyvauti toje de
monstracijose, p e n k t adienį, 
balandžio 10 d., prie Cunard 
Liner Aquitania prieplaukos, 
W. 14th St., New Yorke.

Newarko Sietyniečiai 
Stato “Kovą už Idėjas”

Liet. Komunistu Prakalbos 
Ši Penktadienį

IŠRANDAVOJIMAI!
• I

PASIRANDAVOJA 4 kambariai,! 
šviesūs, dideli, su maudyne. Ran

da nebrangi. Kreipkitės po No. 8742 
—d26Lh St., Richmond Hill, N. Y. .

(83-84)

EAIS.V8

Telephone, Stagg J-JSKILORIMER RESTAURANTTrečiadienis, Baland. 8, 1931

PASIRANDAVOJA >2 fornišiuoti 
kambariai; galima randavoti abu

du arba po vieną. Yra 
mai. Kreipkitės po No. 
St., tarpe Roebling St. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

visi 
184 
ir

jtaisy-
S. 8th

(83-88)

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI. GAMINAMI 
, LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1
SAVININKAI MARčIUKAI

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN. N. Y.

ĖAST NEW YORK, N. Y.
L.D.S.A. 111 kuopos susirinkimas 

bus trečiadienį, 8• balandžio; po No. 
218 Van Sicklen Avė., 8-tą vai. va
kare. Visos narės ateikit laiku, nes 
bus paskaita.

Organizatorė.

southbrooklyn. n. y.
A.L.D.L.D. 147 kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 12 balandžio, 
Hanover Kliube, 738—5th Avė., 10-tą 
vai. ryte. Draugai ir drauges, visi 
būkite šiame susirinkime ir užsimo- 

mokesčius.
Sekr. J. Kazlauskas.

(83-84) I

MASPETH, N. Y. f
A.L.D.L.D. 138-tos kuonos susirin

kimas bus ketvirtadienį, 9 balandžio, 
po No. 5407—69th Lane, 8-tą vai.

I vakare. Draugės ir draugai, visi da- 
I lyvaukit šiame susirinkime, nes yra 
Į svarbių reikalų aptarti.

Sekr. O. Cibulskienė.
(83-84) 

--- ---- ----- -- -------- I
BROOKLYN, N. Y.

t L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, balandžio 9, 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskit ir naujų na- Į 
rių. Or g. i

(83-84) j

GAMINAME IR PIETUS

namie prie geros
Pas 
taip

Kasdien gaminame pietus. *
paprastai restauranuose, ak 
gaspadinės stalo.

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

mis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

po num. 512 Ma
liroadway, Chaun- 

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja - visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo- 

Atnaujina senus it krajavus

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be, 

darbo, dabar laikas ir gera proga I 
mokintis barbarystės amato. Galit' 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Nfes mo
kiname barberiauti ir moterų plau- 

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

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 41th St.

' New York, N. Y.
71-98

12 IKI 3PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime- visada. Taip 

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

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

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

J. Garšva >
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRBKTORIOB

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

q kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

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

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

£I

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

VARPO VALGYKLA
Brooklyn, N. Y

116

R.

SPORTAS

vai. vakare.

Lexington Avenue, New York City

SU

su
SU
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Jewish Abie”
KAPLAN

Spanish Jose”
DOMINGUEZ

231 Bedford Avenu« 
BROOKLYN, N. Y.

“Italian Lion”
GEORGE CALZA

“Marvelous George
ZARYNOFF

“Alsatian Louie” 
su LOWE

Išbalzamuoja ir laidoja munircala* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius. ir karietas veselijoms, Į 
krikštynoniF ir pasiv azinEjiraam^ |

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Idetų, yegtuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus stejčius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS.

“Dynamite Gus”
SONNENBERG

“Battling Stanley”
stAsiak

“Fearless Jack”
SHERRY

“Hurricane Henri”
DEGLANE su

“Australian Jim 
HESLIN

Sekąmą šeštadienį (balan
džio 11 d.), Lietuvių Svetainė
je, Newarke, “Sietyno” Choras 
stato keturių aktų opbrėtę 
“Kova už Idėjas.” Tai puiki 
operetė ir sietyniečiai yra pa
sirengę. ją puikiai suvaidinti. 
Lošimas prasidės 7:30 vai. va- 

j kare.
Patartina brooklyniečiams 

’ ' nuvažiuoti į šį parengimą ir 
pasigrožėti vaidinimu ir pui
kiomis dainomis. Be to, rei
kia paremti sietyniečiai, kurie 
niekuomet neatsisako paremti 
mūsų darbininkiškų organiza
cijų savo dainomis.

• Penktadienio vakare, ba
landžio 10, d. įvyks Lietuvių 
Komunistų Frakcijos svarbios 
prakalbos, tad visiems Brook
lyn© ir apielinkės lietuviams 
darbininkams reikia jose da
lyvauti.

Kalbės nuo Komunistų Par
tijos “Daily Worker” redak- 

' torius d. Hathaway, “Vilnies” 
rėdaktorius d. Andrulis ir Lie
tuvių Komunistų Frakcijos 
Centro Biuro sekretorius d. A. 

y •z Bimba.
Paįvairinimui programos J. 

’ Baltrukevičius sudarys iš kele- 
tos smuikų orkestros grupę, 
kuri pagrajys gražių kavalkų. 

Šios prakalbos įvyks Grand 
Miller’s Assembly, svetainėj, 
Br^lyąe}. i u / < i '■
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Visoms laėi. Darbininką’'

^Draugai! Pirmoji Gegužės 
—viso pasaulio proletariato 

Solidarumo demonstracijų die
na*-—prisiartina, o mes dar 
veik nepradėjome prisirengi
mo darbo prie tų demonstra- 

tciju ir kovų.
Šių metų Pirmoji Gegužės 

turi būti kovingiausia diena iš 
visų, kurios tik praeityje buvo 

^Ątnerikoj.
r Kerei tą Pirmąją Gegužės 
buvo pasmerktų badavimui še
ši milionai darbininkų, o šie
met turime jau virš 10 milio- 
nifcvdar labiau nualintų ir išt 
barfėjusių;- tūkstančiai gi jau 
“pasiliuosavo” per bado mir
tį!' Veikiausia, daugelis .įš 
mirusių badu nestoję kovon, 
tikėdamiesi susilaukti’ iŠ kapi
talistų* klases sau pagelboš,

^er.iausiiiiS tųdi jfl ; Per siti kr i n 11

JG 2-0783

Daugelis yra ytin susidomė
ję šio vakaro ristynėmis, kur 
Jack Gansonas rizikuoja savo 
sveikatą, kibdamas į geležinį 
milžiną Sonnenbergą. Jei 
Gansonas išgelbės savo pečius 
nuo matraco šį vakarą, tai jis 
pasirodys, kad rimtas yra kan
didatas į pasaulio čampionus, 
nė vien kad yra lietuvių čam- 
pionas.

Juk Sonnenberg tik apie du 
čampionu. Dabar jis vėl pa- 
čampijonu. Dabar jis vėl pa
siryžo užkariauti sau tą titu
lą. žiūrėsime; Gansonas už
kirstam kėlią pirmuose žings
niuose. i } f

( ! * • ' L. Spdrtsmanas.

; SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. *

• : . « i > » — < f •'
Rankini’ą .kriaučių , susirinkimas 

įvvks šeštadieni, 11 balandžio (Ap
ril), Arion Hall. Susirinkimas pra- ! 
sides 10-tą vai. rytą. Visi kriaušiai ! 
nrivalo dalyvauti šiame susirinkime 
ir išgirsti komisijos raportą.

Komitetas.
• • ' (83-85) Į

(Le^andauskaB)

GRABORIUJ
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y

r

949-989 Willoughby Ave 
j Tel., Stągg 3342 '

M VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
J . ' '( JACK G a:s son.

JACK GANSONAS, Lietuvių Čampijonas
{ Kuris kimba net j Sonnenberg, buvusį pasaulio čampijoną

PASAULIO GERIAUSI RISTI KAI
Matykite JACK GANSON Ritantis su “DYNAMITE GUS” Sonnenberg 

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

Kampas 26th Street
Septynios Lenkty nes iki Pabaigai 

“Lithuanian Jack’' 
su GANSON 

“Cyclone Nick” 
su LUTZE 

“Fighting Lee” 
WYFLOFF 

“Bulgarian Boris” 
DEMITROFF

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

Pašaukite ant telefono Wisconsin 7-6186,6187.

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikam*, kCdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60e, per paitą 65*

Mes

229

Kundroto aptioka yra didžiausia (r seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytoju užsa

kymu. yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat tunme žolių ir gerą sandelį gyauouų. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, gąvinu.Us

Bedford Avenuc Brooklyn, N. Y.
Kam p. N. 4-ton gatvės Tel., Grn^nnninf <1-2017-2360-3514

likirpkit ij akelbiwa U nritdtpikK kartu bu uXsakyjao,




