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

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Oro Milžinas.
Komunisto Kalendorius 
Tik Keturios špaltos. 
Mūsų Klaidos.

Rašo D. M. šolomskas
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Akron, Ohio, jau baigiama 
budavoti oro milžinas, kuris va
dinsis “Akron”. Tai bus pa
našus “Los Angeles” tipo ze- 
pelinas, bet jis bus daug dides
nis. Ten budavoja ir antrą. 
Abu jie lėšuos apie $14,000,000. 
Kiekvienas taip bus Įrengtas, 
kad savo “pilve” nešis po 5 ka

drinius orlaivius, kuriuos ore bū- 
> darni galės paleisti ir atgal pa

siimti.
Kiekvienas turės Įtalpos del 

6,500,000 kubiškų pėdų gazo. 
Baigiamas milžinas yra subu- 
davojamas iš 54,000 plieno 
štangų ir dalių. Jo sujungi
mui panaudota 6,500,000 nitų 
ir kiekvienas iš jų pirm Įdėji
mo jo į vietą ir užplakime at
sargiai apžiūramas su pagelba 
padidinančių stiklų. Jie galės 
nešti po 200,000 svarų.

Tie milžinai yra budavojami 
karo laivynui. Prie karo ren
gimosi milionai ir šimtai milio- 
nų dolerių išmetama, bet be
darbiu šeimynoms nieko, v *

Rusų draugų laikraštis “No
vy Mir” jau gavo^—iš^-^vietų 

^Sąjungos “Komunisto Kalendo
rių” už 1931 m. Tai didelė 
knyga ir tikras žinynas ne tik
tai apie Sovietų Sąjungą, bet 
abelnai apie visą pasaulį. Ge
resnio žinyno negalima darbi
ninkui įsigyti, kaip tas kalendo
rius. Draugai, kurie vartoja 
rusų kalbą, privalėtų jį turėti.

409 Angliakasiu Susireikavo' PARDAVIKAI Iš UMWA. UNIJOS DARO
ELDORADO, ILL.— Ke

turi šimtai mainierių O’Ga
ra No. 10 kasyklos sustrei
kavo. Streikas paskelbtas 
prieš nepakenčiamas darbo 
sąlygas, kurios pasidarė 
įvedus kompanijai naujos 
rūšies mašinas.

Grūmoja Naudoti 
Armiją prieš Bedarbius

10,- • v 
1S
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įdomus Dvynukę Gimimas

VISKĄ, KAD SULAUŽYT STREIKĄ
Laiko Slaptus Susirinkimus prieš Streikuojančius Mainie- 

rius; Išdavikiški Vadai Šaukiasi Policijos Pagelbės
WILKES-BARRE, Pa. —/ Pardavingi vadai laiko 

Kovojanti angliakasiai at-; slaptus skundų komiteto 
šaukė tuos delegatus, kurie susirinkimus, idant ten pri- 
Skundu Komitete balsavo 

, pagal komandą pardavingų
UMW. unijos vadų už strei
ko baigimą ir į jų vietas pa
siuntė kitus delegatus.

Pardavikai iš UMW. uni
jos distrikto su prezidentu 
Boylan daro viską, kad pri
vertus darbininkus priimti 
algų nukapojimą ir nepa
kenčiamas darbo sąlygas.

WASHINGTON.— Ponas 
Wilbur, vidaus reikalų mi- 
nisteris, kalbėdamas per ra
dio pareiškė, kad bus nau
dojama armija prieš 
000,000 bedarbių, kurie 
vargo ir nepakenčiamų 
venimo sąlygų kovoja, 
kalaudami bedarbiams 
draudos.

Neišgelbės kapitalistinę 
supuvimo tvarką armija, 
nes ir caras savo laikais ją 
naudojo prieš darbininkus. 
O kur jis dabar? Ta pati 
armija milžiniškoje didžiu-į 
moję susideda iš darbo žmo- ; 
nių ir ji atsisakys žudyti 
savo brolius darbininkus.

Japonija Atsake

Anglijoje ponia S. D. Pur
vis susilaukė mergaitės. Ji 
jautėsi prastai. Daktaras 
nusprendė pasiųsti ją į ligo
ninę. Kada ji buvo nuvež
ta jau į Northumberland 
apskritį, apie 14 mylių nuo 
jos namų, tai tada jai gimė 
dar berniukas. Tarpe pir
mo ir antro pagimdymo
prabėgo ištisa para laiko, tuota 1,227 asmenys.

VIEN TIK IŠ NEW YORKO ŠIEMET
IŠDEPORTUOTA 1,227 SVETURGIMIAI

A '

Svetimšalių Darbininkų Deportavimas Didėja; Komitetas Gy 
nimui Svelurgimių Ragina Kovoti

vertus lokalų atstovus pasi
duoti. Mainieriai susekė 
vieną tokį susirinkimą, du
ris išlaužė ir pareiškė, kad p . n/l **1 — i
jie kovos prieš išnaudoto- dOVieilį MfidVllnfiS ĮVC- 
jus. Pardavikai apsistatę v • n*_
policiją, kad ji saugotų ŽUDOS nD^lSJOD UldCJO 
juos nuo mainierių. Toki 
tai yra “darbininkų” vadai 
iš pardavingos UMW. uni
jos.

Soviety Sostinei Gresia
Sovietų Sąjungai Potvinis

Drg. Pruseika “Vilnies” 76 
numeryje sako: “Apie “Lais
vės” bendrovės suvažįavimą pa
rašiau “Vilnyje” ketinsiąs skil
tis. Ir už tai prie marle “Lais
vėje” ir “Vilnyje? prirašyta 
jau daugiau, kaip 50 skilčių.”

Atrodo, kad d. Pruseika jau 
gerumą raštų ir teisingumą po-

< zicijos saikuoja ne kokybe ir 
esme, bet kiekybe. Pagal tokį 

f sanprotavimą išeina, jeigu d.
Pruseika patiekė 4 skiltis prieš- 
partijinio raMo tai. ir partijos randasi netoli 
linijos gynėjai turėjo tik tiek TZ . ... . v.
atsakymo parašyti. , Kolom bijos lubeziailS.

Man prisimena, kada kartą kileliams vadovauja genero- 
draugas Kapsukas rašė, kad las Arevalo Cedeno, 
šaukštas deguto sugadina bač
ka medaus.
d. P. :~
skilčių, kelių eilučių užtenka i . - , ,
padaryti neteisingų primetimų kova tarpe
ir darbininkus klaidinančių į Anglijos ir Jungtinių Vals- 
perstatymų, o žala nuo jų jau tijų imperialistų. Ir vieni 
didelė, ir nemažai priseina jr kiti nori ten turėti savo 

ta žala. §aiinink11s valdžiose.

Sukilimas Venezuela 
Respublikoje

MASKVA.— Sniego yra 
prisnigta labai storai, daug 
daugiau, kaip 1926 metais. 
Tais metais Maskva nuken
tėjo nuo potvinio. Valdžia 
daro viską, kad prisirengus 
prie vandens pakilimo Mas
kvos upėje ir kad sumaži
nus nuostolius, jeigu van
duo išsilies iš jos krantų.

BOGOTA.— Sukilėliai pa
ėmė miestą Puerto Amparo, | 
!.„_ls randasi netoli nuo i

Su-'

Pietų Amerikoje tie suki-
Tas patsai ir su i?maį nuvertimui vienų vai- 

.Sidžių ir jų pakeitimui kito-

TOKIO.-*- Suteiktas atsa
kymas Sovietų Sąjungai kas 

Idel pasikėsinimo ant komer-' 
jcinio Sov. Sąjungos atstovo 
IP. Aniekejevo.

Japonija sako, kad Nobu- 
katsu Šato, kuris šovė į 
SSSR atstovą, yra kalėjime 
ir laukia teismo kaipo 
žmogžudys. Japonijos val
džia tikrina, kad tai buvęs 
ne politinis, o asmeninis 

i kerštas. 1 Atrasta Senovinis Miestas
' _ ISTANBUL, Turkija. —

į^ggiArti sodžiaus Yeghenklik 
r7OO (atkastas senovinis miestas.

Jame rasti interesingi: radi
niai, kurie vežama į Smir
nos muzėjų.

didelė, ir 
energijos eikvoti, kad 
sumažinus.

/ Savo laiku Trockis 
m.) parašė brošiūrą 
Pamokos.” Brošiūra apie 100 
puslapių, ir joje gal tik kokios 
10 pusi., o gal ir tiek nebuvo 
rašto, tiesiog atkreipto prieš 
Komunistų Partiją. Ir kas gi 
atsitiko? Draugas Pruseika ge
rai žino, kiek daug buvo kovos, 
kiek buvo prirašyta knygų ir; 
žurnalų, ir tai tuo metu, ka
da Trockis tylėjo. Argi tai to- j

vo silpna, o Trockis buvo tei-: karinį laivą, 
singas? Nieko panašauk. Su-1------ r-------------—
klaidinti ir gerus draugus ga-' mokratų — atleisti

.Įima keliomis eilutėmis, bet per--tiems, tai vis “i 
tikrinti juos taip greit negali- taip mes praleisdavome pųsėti-

(1924 
Spalio Anglija Siunčia Karo Laivę 

Prieš Madeira Sukilėlius

ROCHESTER, U .Y. — 
i Eastman Kodak, Co.- i 
metais uždirbo $20,353,788. 
Lyginant su 1929 metais, 
tai pereitais metais kompa
nija pelnijo daugiau ant 
$10,811,829, negu 1929 m.

Tai taip atsiliepia ant iš
naudotojų ekonominis kri- 
zis. Jie verčia darbininkus 
dar greičiau dirbti. Algas 
kapoja, darbo sąlygas blo
gina ir kraunasi sau milio- 
nus neinu.

LONDONAS.— Pasiųsta, 
karo skraiduolis “London” 
prieš Madeira salos sukilė
lius. Kaip žinoma, ten eina 
sukilimas prieš Portugaliją. 
Anglija neva apsaugojimui

ii

del, kad bolševikų pozicija bu-jsavo piliečių pasiuntė ten

Su- (------ v----------- - ------- ----- ------ -■
i vieni kir 

mažmožiai,” ir

m a
. Jau labai aišku, kiek prisei-

nas klaidas.
Mūsų bendradarbiai darydfi- 

na padėti energijos pravedimui vo dikčiai klaidų, bet redakcijos 
partijos linijos. Kiek daug nesiimdavo juos pamatiniai kri- 
energljos priseina padėti beka- tikuoti. Mūsų apysakų rašy- 
lant gerus dėstymus, o jie taip mas tankiai iškrypdavo iš dar- 
sunkiai perimami. Gi tegul pa-'bininkiškos linijos,, nebuvo jo- 
leidgia kas kokią nors “antį,” se pravedama komunistinė lini- 
kokią nesąmonę, tai ji kaip ko-'ja- "
kia liga platinasi skersai ir iš-' Aš patsai padariau keletą 
ilgai svietą. į klaidų atsinešime linkui užsie-

• --------- Įnio draugų kritikos, kada jie
Mes darėme nemažai klaidų, j kritikavo mūsų klaidas ir ne

vedimą rimtos kovos prieš 
oportunizmą. Mes, vieton pa
sukti kovą prieš oportunizmą, 
perdaug pradėjome kovoti pries' 
LKP. kritiką.

Viena iš jų buvo tai kad mes 
nevedėme rimtos kovos prieš 
oportunizmą. Nebuvo pas mus 
ir savitarpinės kritikos. Vis 
mes ėjome senu keliu socialde-

Berlynas. — Generolas 
Hindenburgas ir dabartinis 
Reakcinis Vokietijos prezi
dentas apvaikščioja 65 me, 
tus sukaktuvių nuo to laiko, 
kaip jis pradėjo tarnauti 
armijoje.

A. L. D. L. D. Knygų Klausimu
Aliejus” Jau Baigiama, o Apie Religiją d. Matulaičio 

Knygos .Rankraštis Taipgi Tuoj Bus Gatavas

ALDLD. šių metų (ir už dalį pereitų metų) leidinys 
“Aliejus” jau baigiama spausdinti. Bus pabaigta į sa
vaitę, jei ne, anksčiau, ir pabaigoj šio mėnesio veikiau
siai bus; siuntinė j ąma kuopoms.

?Aliejus” buvo suvėluota ne: del 'Cėntro apsileidimo;, 
susivėlavo spaustuvėj.

Ąpie. antrą šių metų kn^ygą, religijos klausiniu, drg: 
S. Matulaitis iš Minsko pranėšū: ■■ ’ jau l du j trečdaliai 
knygos parašyta. Trečdalis gi- baigiamas., i Rtipšiama 
knygai piešinėliai, ikad padalius įdomesne ir patrau- 
kiantesne. ■ L . .. ■ ’ .

Parašyta d. Matulaičiui, kad kuoveikiausiai siųstų 
tuos rankraščius, kurie jau gatavi; Duosim1 spaustu
vei ir tegul renka raides. Sir spalių men., pirma diena 
mes privalom turėti ir šitą knygą gatavą. ;

Visi nariai raginami kuoveikiausiai pasimokėti savo, 
metines duokles. Kuopų yaldybos privalo raginti na
rius tai padaryti ir. surinktus iš narių mokesčius kuo
veikiausiai siųskit Centram

Be to, privalome kuodaugiausiai naujų narių įtrauk
ti į organizaciją. Šiemet, kaip matote, mūs leidiniai 
bus labai populiarūs ir kiekvienam nariui įkandami. 
Be to, jie bus didžiai įdonlūs.

R. Mizara, ALDLD. CK. Pirm.

14 gai kovojo prieš nepaken- 
I čiamas gyvenimo sąlygas, 
algų kapojimą ir kapitalis
tinę tvarką.

Ateivių teisių gynimo ko
mitetas šaukia visus darbi
ninkus į kovą prieš veikian
čius deportavimo įstatymus. 
Visas darbininkiškas orga
nizacijas kviečia į susirinki
mą, 13 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, 32 Union Square, 
Room 505.

NEW YORK.— Nuo
d. sausio šių metų iš New 
Yorko miesto likosi išdepor- 

Jie 
apkaltinti radikalizme, lau
žyme šalies įstatymų, but- 
legerystėj ir neturėjime 
“tinkamų dokumentų” apie 
jų atvykimą į šią šalį.

Ateivių reikalų gynimo 
komitetas sako, kad tame 
skaičiuje yra labai daug 
darbininkų, kurie energin-

LONDONAS.— Užperei- 
tais metais Sovietai į Ang
liją įvežė 7,000 medvilnės 
pundų po 375 svarus. Da
bar nuo rugpjūčio mėnesio 
pereitų metų iki kovo mė
nesio šių metų Sovietai įga
beno į Angliją 151,000 med
vilnės pundų.

Jungtinių Valstijų kapi
talistai per metus laiko ten 
įgabeno 847,000 pundų po 
500 svarų. Dabar nusigan
do del tokio greito kilimo 
Sovietų medvilnės įgabeni- 
mo į Angliją, nes Sovietų 
medvilnė ne tik geresnė, 
bet ir pigesnė. Jungtinių 
Valstijų kapitalistai bijosi 
netekti ten rinkos.

Ekonomistas už Preky- Demokratai Laimėjo 
bą su Sovietą Sąjunga Chicagos Rinkimuose

Francija Dūksta Prieš H“ .Sovietl!J neuzmezirimo nr<
Sovietą Sąjungą

r 3
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CHICAGO.— Demokratų 
partijos kandidatas į mies
to majorus, A. J. Cermak,’

Re- 
kuris i publikonų Thomsonas 475,- ,

New Yorko mieste, Penn- 
sylvanijos viešbutyje, -atsi
buvo turčių ir studentų pie
tūs. Ten kalbėjo ekonomis-1 gavo 667,529 balsus, 
tas A. A. Johnson, 
studijavo dabartinę Sovietų i 613 balsų gavo. 
Sąjungos padėtį. Jis savo C’ ’ 
kalboje nurodinėjo, kad vėl- patvarkė, kad Komunistų 
tui save apgaudinėja tie, Partija nebūtų prileista pa- 
kurie laukia nuvertimo So- statyti savo kandidatus. Ko- 
vietų valdžios. munistai kreipėsi i darbi* '

Taipgi jis įrodinėjo, jog;
Amerikos kapitalistai daugi kandidatu vardus.- ;
paneša nuostoliu del nepri- TZ. . J , : , . , . f ■‘ ,,v.1 .'Kiek gavo komunistai- baL,.(

, . - su, prie tokiu sunkiu sąly« ...neuzmezgimo prekybos ry-. v’t , : .. •i j -y . gų c]ar neturime žinių.
__________

Chicagos rinkimų taryba

munistai kreipėsi į darbi-
ninkus, kad jie balsuotų > už ^ ’|ji 

i savo klasės partiją, įraŠy- ’

Karo Laivai Blokaduoja 
n- mp- ir m ji/p • i Madera Salas ,• 

i Jung i Mažėja Vaiky Mirimas i 
ihino-fn- '

PARYŽIUS. - Išvažiuoja Sovietą SąjUIlgoj 
Francijos komercinė ir dip 
lomatinė delegacija ; 
tines Valstijas. Washingto
ne gegužės 4 d. atsidarys 
konferencija, kurioje bus 
svarstoma santikiai kapita
listinio pasaulio su darbi
ninkų pasauliu — Sovietų 
Sąjunga.

Francijos reakcionieriai 
aiškiai mato, kad dabar ka
pitalistinio pasaulio valsty
bės nėra sudariusios bendro 
fronto prieš Sovietus. Vie
nos jų, kaip ve, < 
Valstijos, ’ 
daro viską, kad pakenkus 
Sovietų Penkių -Metų Pla
nui, ’ kad darius skerspainių 
ant prekybos kelio.

Kitos, kai Vokietija, Itali
ja, ir pastaruoju laiku An
glija, nori kuodaugiau vesti 
prekybą su Sovietų Sąjun
ga. ;

Francijos imperialistai, 
kurie visas laikas puolė ir; 
puola ant Sovietų Sąjungos, 
nori sujungti kapitalistinį 
pasaulį prieš SSSR.

Briandas bandė jau su
jungti Europą su Savo “Eu
ropos Suvienytomis Valsti
jomis,” bet neišdegė, tai 
dabar nori kitu keliu atsiek
ti savo tikslą.

MASKVA.— Pirm karo 
Rusijoje iš kiekvieno 1,000 
užgimusių vaikų darbininkų 
distriktuose 350 mirdavo 
metų nesulaukę. Prie So
vietų Sąjungos tvarkos 1928 
m. vaikų mirimas buvo 16 
nuošimčiu, o 1929 metais t 7

15.2 nuošimčiai.
Gimimas europinėje daly- 

ž v^, Jungtinės *Je pi™ ^aro buvo 44 vaikai 
Francija ir kitos, Iant kiekvieno 1,000 gyven-

LISBON, Portugalija. — 
Karo laivynas apsupo suki
lėlius ant Madeira salų. 
Daugiau ir daugiau atveža 
karo jėgų, orlaivių ir tt. 
Rengiasi badu ir ginklais 
nuslopinti sukilėlius.

* Ant Madeira salų yra 
170,000 gyventojų. Sukilė
liai turi užgriebę kelis lai
vus, kuriais jie planavo at
sigabenti maisto ir kilių 
reikmenų. Bet aišku, kad 
jiems tą neleis daryti Por
tugalijos karo laivai. * <4, 

Ateina žinių, būk ir ant
tojų, ir per visą šalį miri
mas 28 nuošimčiai.

Prie Sovietų valdžios 19281 kitų salų prasideda sukilk 
metais gimimas buvo 41.5 • mai prieš Portugalijos r^ 
nuoš., o mirimas sumažėjo: žimą.
iki 17.9 nuoš.

Darbininkų ir valstiečių 
būvis ir maistas gerėja. 
Vaikų priežiūra didėja ir jų 
mirtingumas mažėja.

Du Bankai Uždaryta ‘
Lindene, N. J.

14 Krito Riaušėse

. BOGOTA, Colombija. — 
Įvyko riaušės tarpe liberalų 
ir. konservatyvių elementų. 
Naudota revolveriai ir kiti 
ginklai. Krito policijos še
fas ir keletas policistų.

State Bank of Linden ir ’ 
; Linden National Bank, abii 
Linden, N. J., miestelyje li
kosi uždaryti. Pirmasis 
bankas skelbėsi turįs arti 
miliono dolterių, o antrasis 
$4,000,000 kapitalo. Bet pa
skutiniu laiku jų kapitalas 
kelis kartus nupuolė ir grę- 
sė bankrutas. Taigi val
džia ir uždarė.

Brooklyno ir Apielinkes Lietuviai Darbininkai, Visi Būkite Prakalbose Sekanti Penktadienį, Balandžio 10, Grand Manor Svetainėj, Kampas Grand 
ir Havemeyer. Rengia Lietuvių Komunistų Frakcija. Kalbės Draugai ^.Andriulis, A. Bimba ir Komunistų Partijos Atstovas Hathaway
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Rytinių Valstijų Lietuvių Komunistų Kon
ferencija ir Dešiniosios Opozicijos Draugai

Vienas draugas, gyvenan
tis Naujojoj Anglijoj ir pa- 
laikąjjitis dešiniąją opozici
ją pjJieš Centro Biurą, sa
ko: Nevažiuosiu konferen- 

■ cijon, nes nieko negelbės: 
kaip d. Bimba pasakys, taip 
ir bus! '

Keisti tie draugai. Iš sy
kio jie sakė, kad Centro

> Biuras veikia nepasitaręs 
su eiliniais nariais, neatsi
klausęs jųjų nuomonės ir 
tt. Girdi, turėtų įvykti mū-

; sų visų pasitarimas. Gi da
bar, kuomet Centro Biuras 
šaukia plačiausią draugų 
konferenciją pasitarimui, 
pasidalinimui nuomonių, su- 
simobilizavimui komunisti
niam darbui, pravedimui 
Komunistų Partijos linijos 
lietuvių darbininkų judėji
me, tai tie draugai jau ne
benori tokios konferenci- i 
jos. Jie vėl pasistato bau-'

r bą ir jojo bijo. ;;
Konferencijoj bus išduo

ta raportai iš Komunistų 
Partijos Centralinio Komi- 

! teto .ir lietuvių Centro Biu- 
f to<_ Bus perbėgtas visas 
v mūsų' Iudėjimas. Bus nu- 
į šviesti CęptrąĮipjkh-Komitę- 

ir Centro Biuro žygįajf 
F ryšyje su mūsų ginčaisi 
f Kiekvienas draugas turės 

pilną teisę kritikuoti Cent- 
| ro Biuro žygius, nurodyti 
L Centro Biuro klaidas, jeigu 
I jojo supratimu Biuras darė 
Į * jas ir tt. Juk oportunistai 

daugiausia ir šaukia prieš 
Centro Biurą. Jie sako, 
kad'C. B. nepraveda arba 
nemoka pravesti partijos li
nijos mūsų judėjime. Jie 
tvirtina, kad partija nėra 
pilnai ir teisingai informuot 
jama apie mūsų lietuvių 
darbininkų judėjimą. Kon
ferencijoj bus ir partijos 
Centralinio Komiteto atsto-i
vasJ Jis atsargiai seks visų nies” delei komunistinio ju- 
dratįgų nuomones, diskusi- dėjimo, 
jas, argumentus ir tt.

Vadinasi, konferencijoj 
bus pilniausia laisvė ir ge
riausia proga opozicijai gin-

jį ti savo pažiūras. Aiškus 
dalybas, mūsų konferenci
ja ųfegalės pakeisti pačią 

. Konjunistų Partijos liniją.
• Par®jos liniją nustato jos 

f konferencijos, jos plenumai 
į ‘ir Komunistų Internaciona- 
z^las. j Jeigu mūsų dešinieji 

drangai Įmano, kad. konfe-,

I i

I

APŽVALGA
1' • ■ . ,

Ir Lietuvos Fašistai 
Pripažįsta, kad Sovietų

■^Nežiūrint visokių buržua
zijos šauksmų, būk Sovietų 
Sąjungoj viskas susmukę, 
viskas pakrikę, tačiaus So
vietų Sąjunga žengia pir-

Matyt nuvainikuoto bolševi
kų vado p. Pruseikos sureda
guotas leidinėlis, po kuriuo pa
sirašo “Laisvės” ________
Suvažiavimo Didžiumos šeri-j 
ninku Pasitarimo 
Komitetas: B. Jokubonis, J.

; Kuodis ir E. Butkus, daug ne
girdėtų įdomybių papasakoja 
iš bolševikų fronto.
Ir toliaus tasai fašistas

bibliografija
Dešiniojo Oportunizmo 

Knyga 
(Tąsa)

- ....— r— Priešingai, Bucharinas
Belldrg^y! ypatingai pabrėždavo toli-i

įgaliotas' niesnį kapitalizmo stiprėji- (dontotoacijZ

myn, ir tą faktą įkartas nuo džiaugiasi, kad tas šlamš
tą konferenciją kontroliuos, 
parodo viena išlieju: ar
ba tie draugaKtyčia pučia 
tą burbulą, kad pakenkti 
konferencijos pasisekimui, 
kad sulaikyti vieną kitą ' 
draugą nuo dalyvavimo jo
je, arba jie jau pamatė ša- ] 
vo klaidą, savo nusistatymo 
žalingumą, bet dar nedrįsta 
prie to prisipažinti, todėl 
jieško figos lapelio apsiden- 
gimui.

Mūsų supratimu, Centro 
Biuro pozicija teisinga. Mū
sų supratimu, Centro Biu
ras savo žygiuose laikosi 
Komunistų Partijos abelnos 
linijos. Apie tai bus rapor
tuota konferencijoj. Cent
ro Biuras mano, kad konfe
rencijos didžiuma, suvažia
vę darbininkai bolševikai iš 
kolonijų, palaikys jau pada
rytus Centro Biuro ir Cen- 
tFdinio Komiteto žygius 
mūsų judėjime. Gi tie drau
gai, kurie eina su opozicija, 
bet skelbia konferencijai 
boikotą, nepatarnauja mūsų 
judėjimui. Priešingai, jie 
tuom tik parodo, kad. jie 
nestovi- ant savo kojų .savo 
rtttsištatyme.

Dešinysis pavojus lietuvių 
darbininkų judėjime labai 
didelis. Mes neturime už
simerkti. Mes neprivalome 
nedasaikuoti oportunizmo 
įtakos. Tai būtų ne tik 
klaidinga, bet žalinga. Vi
soj eilėj kolonijų mes ma
tome daug suvedžiotų dar
bininkų, jau išvestų prieš 
Komunistų Partijąfjau ma
tome, kaip antj-T)artijiniaitome, kaip antj-ąiartijimai 
elementai pradeda žaloti 
mūsų masines organizaci
jas. Mes taip paįj manome, 
jog grūmoja rimtas pavojus 
netekimo dienraščio “Vil-

rencįja galės pačią partiją 
perbudavoti,* tai jie klysta, 

t Konferencijos ir visų lietu- 
tviu Įkomiinistų' tikslas turi 

būti, kad suprasti dabartinę 
fe Komunistų Partijos ir Ko
i' miinistu Internacionalo lini

ją ir ją^pravesti mūsų ju- 
L dėjime. Kurie draugai ma- 

no, kad Centro Biuras ne- 
t supranta tos linijos, beine- 
I moka ją pravesti mūsų ju
ft dėjime, tai konferencija 
| kaip-tik ir bus ta vieta, kur 
p tokia nuomonė bus galima 
| Msv^i pareikšti, į tai at- 
| kreikti partijos atydą.
I Vadinasi, dešiniųjų drau- 
| pi bįhnčj kad vienas asmuo

Juk aiškus daly
kas, kad jeigu dabartinių 
“V.” direktorių didžiumos 
pozicija, kurią faktinai ve
da dd. Pruseika ir Bacevi
čius, laimėtų “V.” šėrininkų 
suvažiavime, tai dienraštis 
nebesisMmytų komunistų 
organu. Jojo kelias jį ves
tų linkui socialfašizmo.

Akivaizdoje to, ši rytinių' 
valstijų lietuvių bolševikų 
konferencija, ir vėliau bū
sianti vakarinių valstijų 
konferencija, bus didžiau
sios istorinės svarbos. Jose 
turėtų dalyvauti kiekvienas 
draugas bei draugė. Kurie 
tveria baubus ir leidžia pa- 
skalus, kad pakenkti konfe-

kartu turi pripažinti net di
džiausi Sovietų priešai, fa
šistai. Štai ką sako apie 
Sovietų Sąjungos pramoni
nį progresą Lietuvos fašis
tų organas “Lietuvos Ai
das” kovo 23 d. laidoj:

Pasaulio akys dažnai kryps- 
i ta į Rusiją. Visus interesuoja 
i klausimas, prie ko, pagaliau, 

prieis ši didelė komunistiška 
valstybė? Prieškariniais lai
kais, tur but, sunku buvo ras
ti žmonių Europoj ir Ameri
koj, kurie galėjo įsivaizdinti, medžiagą iš opozicijos išlei- 
kad atsihkusi carų Rusija, t ap]inkraščio. 
valdoma dvarininkų, biuro- 1 
kratų ir pravoslavų dvasiškių, Opozicijos vadai, pripasa- 
staiga galėtų pralenkti politi-j kodami visokių šlykščių ne- 
niu atžvilgiu radikališkiausias 
demokratijas ir pasidaryti ko
munistiška. Pasidarius Rusi
jai komunistiška, taip pat nie
kam nesinorėjo tikėti, kad šis 
didžiulis ir ekonomiškai atsi
likęs žemės ūkio kraštas per 
keletą metų galėtų persitvar-! žydus. 7

kyti i industrialinę valstybę ir i Lietuviai darbininkai ne- 
kai kuriais atvejais net pra- , • .
lenkti kitus, labiau suprantu- tu? nel opozicijos,
nėjusius Europos kraštus. Ru-.{iei elementų
sijos industrializacijos pastan- i šlykščių rašymų apie Ko
gas šiandien jau beveik visipnunistų Partiją; turi remti 
pradeda vertinti labai rimtaiKomunistų Partija ir^jos 
ir del jų daro visokių spėlio- -vedamas kovaš. Turi pade- nrdii nvTirniniicini ( t

jti Partijai vesti kovą prieš 
fašistinius ir kitokius ele
mentus, kurie bando užduo
ti smūgį kdniunistiniam ju
dėjimui.

tas bjauriai niekina Komu-i 
nistų Partiją. Girdi, jame !

iškelia žydelių diktatūros šlyk
štybes. Taip vadinamoji 
“partijos linija”, kurią vy
riausiai sudaro New Yorko 
žydeliai, tiesiog gengsterizmo 
bud u stengiasi palaikyti savo ' 
pozicijas ir išnaudoti rusiško i 
bolševizmo nuodais užsikrėtu
sius darbininkus.
Tokias šlykštybes rašo 

lietuviški fašistai, imdami
kad' atsilikusi carų Rusija, 
valdoma dvarininkų, biuro-

|kodami visokių šlykščių ne- 
! sąmonių apie Komunistų 
i Partiją savo aplinkrašty, 
suteikė lietuviškiems fašis
tams progą varyti anti-se- 

■ mitinę propagandą, kiršinti 
! lietuvius darbininkus prieš 1 / •

jirrtų artimiausiai ateičiai pa- j 
šaulio ūkio srityje.
Ir tas fašistų organas pri

pažįsta tą faktą, kad Sovie
tų Sąjungos gyventojai, ma
tydami progresą, sutinka 
laikinai ir pavargti. “L. A.” 
toliaus rašo: j

Sovietai stengiasi kuodau- 
giausia užsienin parduoti, nes 
už gaunamus pinigus jie tuo
jau perka savo ūkiui reikalin
gų mašinų, samdo trinkstamus; 
specialistus ir kvalifikuotus ■ 
darbininkus, gerina gyvulių |

ALDU). Reikalai

A.L.D.L.D. i-to APSKR.
REIKALAI.

citatas,. kad parodyt, kokis 
didelis yra skirtumas tarp 
to, kaip apibudino ir įverti
no trečiąjį periodą VI kong- 

Pakyla masinė produ-'resas Pruse^a»
-- , L. Pruseiką mes visai neran-

ir Europoj, net Azijos šaly- dan? Pąciame_ apibudinime 
J to, ką as pabrėžiau VI kon- 

! greso duotame apibudinime. 
! VI kongresas savo apibudi
nime pabrėžė prieštaravi
mų augimą ir tuo. būdu nu
matė tą gilų kapitalizmo kri
zį, kurį mes dabar matom. 
VI kongresas ne tik numa
tė dabartinį krizį, bet sta

lčiai pasakė apie kapitaliz
mo stabilizacijtos išsiubavi- 
mą. Pas Pruseiką, priešin- 

mes matom tolimesnį 
kapitalizmo augimą, jo stip
rėjimą, Ne puvimo didėjiJ 
mą, o dar vis žydėjimą, 

į Tiesa, kiek toliau (262— 
263 pusi.) L. Pruseika ci-> 
tuoja Buchariną, kuris kal

mobilinis transportas, avia
cija.
kcija. Ne'tik Amerikoj, bet iL’ Pr«seiką mes visai neran-

■nią. Kongresas tame klau
sime žymiai pataisė Bucha- 
rino patiektą projektą. Pri
imtuose VI kongreso tari

amuose apie trečiąjį periodą 
buvo pasakyta: “Tretysis 
laikotarpis savo, pamatuose 
'yra kapitalizmo ekonomikos Imu.

« v _ « « w i • • i • ii •

se įvedama vis greitesnio ir 
greitesnio darbo sistemą, ra- 

Technikinis 
visūkio pamatas darosi 

naujesnis. Tuo atveju ■'ka
pitalistinis ūkis pasistūmė
jo pirmyn. Sykiu su tuo 
labai ir labai metasi į akis 
atsiradimas milžinišku tru
stų, kartelių ir kitokių 
stambaus biznio susivieniji- 

Tokių organizacijų 
i išėjimo už prieškarinio laip-1 kaip Amerikos plieno tres- 
[snio ribų' laikotarpis ir be-1tas arba Standard Oil (naf- 

trestas) dabar jąu yra 
Vokietijoj ir Anglijoj (mil
žiniškas chemijos trestas). 
Jie veikia tarptautine plot
me. įsikuria milžiniški ban-

gai,

ivęiįo vienkart S'SRS ėkono-l^3,]
■mikos išėjimo už to pat laip
snio ribų laikotarpis (va- 
din., “rekonstrukcijos” lai 
kotarpio* pradžia, tolimes
nio socialistinių ūkio for-; . -„/opi \Z . tolumai (261 p.). Ir dar primų augimo ant naujos , • Vi.. u • i u - i . i duria: Negalima uzgincyt technikos bazes ^ai"toac ■
kotarpio pradžia.) Kapita-i Vitalizmas dar eina pir-į^
istimam pasauliui sitas lai- Ga[ ka; kam pasir0. situaciją Rytuos, ir apie ko- 
kotarpis yra greito kad tai yra pesįllistiš.

jka pažiūra, bet reikia ats
kirt optimizmą nuo žioplu
mo* ). Nėra abejonės, tame,

i kad Vokietijoj kapitalizmas 
i taip pat sustiprėjo. Jau jis

|kų susivienijimai— konsor- ^a ir apie krizį ), kuris pa-
sireiškia savotiškoj formoj 
(vienur kapitalizmas stiprė- 

faktasD<ad Amerikoj.J'a> kitu.r silpnėja), mini ir
* ISSRS, ir apie revoliucinę

kos augimo, padidėjimo kar
telių, trustų, valstybinio ka
pitalizmo tendencijų laiko
tarpis ir kartu laikotarpis 
spartaus vystymosi priešta
ravimų pasauliniam ūky j, j 
kuris vystosi formose, nusta

va del rinkos, ir apie klesų 
kovos astre j imą, bet tai jau 
ne taip aiškiai, kaip jis sa
kė apie kapitalizmo stiprė
jimą.

Kitaip pasakius matom
1 * J • f . 4 ’įnori ir kolonijų, jau jis im-|dvį linijas: viena Kominter-
kuris vystosi _foi mose, nusta perialistiškai pradeda kalbėt. I no, kuri numato visokių 
tytose viso pirmykščio ben-|^et Francija virsta pusėti-! prieštaravimų augimą, ka- 
diojo kapitalizmo kuzio naį gtambi pramonės galis, fpitalizmo kuzio augimą, jo 

Anglijos imperija povaliai i puvimą ir revoliucinės dar- 
slenka žemyn, bet ir ji po-f bininkų klesos kovos didėji- 
valiai mobilizuoja visas sa-'mą, ir antroji dešiniųjų lini- 
vo spėkas ir tūluose sekto-;ja (jos laikosi ir Pruseika), 
iriuose kelia produkcija. Ji i kuri nedakainuoja priešta- 
;vis dar laiko savo kolonijas” , ravimų augimo ir revoliuci- 
(261 ir 262 pusi.) kovos didėjimo, nepažy-

Prisiėjo paimt taip ilgas,mi kapitalizmo puvimo ir

(susiaurėjimas rinkos, SSR 
S, kolonialiai judėjimai, ka
pitalizmo vidujinių priešta
ravimų augimas), šitas tre
tysis laikotarpis, ypatingai; 
paaštrinęs pri e š i n g u m ą I 
tarp gaminamųjų jegų au-' 
gimo ir susiaurėjusių rinkų, i 
daro neišvengiamu naujų i 
imperialitinįų - kąriį eilės im
perialistinių valstybių tarp 
savęs, jų kartu prieš SSRS, 
tautinio pasiliuosavimo ka
rų prieš imperializmą ir im- ’ 
pęrialistų intervenciją, di-'~ 
deliausius klesinius mūšius. 
Aštrindamas visus tarptau
tinius prieštaravimus (prie
štaravimus tarp kapitalisti
nių valstybių ir SSRS, Šiau- 

ipės Kinijos karinė okupaci-

*) Kas ne optimistas, tas 
žioplys, — tokia išvada galima 
padaryt iš Pruseikos raštų;

i rašto!

kartu perkainuoja kapita
lizmo stabilizaciją. ‘

*) Kriziai būdavo ir iki 1914 
—1918 metų karo.

(Bus daugiau)

Draugo R. Mizaros prakalbų 
veislę,—žodžiu, rūpinasi savo maršrute (kuris įvyko tarpe 
-ūkį pastatyti ant naujų, daug sausio 31 ir vasario 16 d., 19-'ja, kaipo Kinijos pasidalini- 
tvirtesnių pagrindų. Jų “pe- 31 m.) surinkta aukų ir pri-'mo ir imperialistinių tarp- 
tilietkos” uždavinys—iš žemės duota A.L.D.L.D. 4-tam Aps- tautinių rungtynių pradžia 
ūkio krašto greičiausiu tempu; kričiui iš sekančių kolonijų : jp E į.), aštrindamas viduji-,

Bendras Vajus “Daily Workerio” ir Sve 
timkalbių Laikraščių Greitai Prasidės

pasidaryti didžiosios pramonės 
kraštu. Kaip žinome, žaliavos 
tai pramonei Rusijoj yra ne-: 
ribotos daugybės, neišsemiami! 
ištekliai. Reikalinga tik insta
liacija, reikalingi specialistai 
organizatoriai ir kvalifikuoti 
darbininkai, na, žinoma, ir pi
nigai. Mes visai nesistebime, 
kad ne tik Rusijos gyvenimo 
vadai, bet ir visi daugiau ar 
mažiau susipratę sluoksniai, 
turėdami prieš akis didžiosios 
pramonės perspektyvas ir jų 
duodamą ekonominę ir milita- 
rinę galybę, mielai sutinka ke
letą metų vargti, spaustis, 
kentėti. Suprantama, kad ir 
šiais didžiųjų išradimų ir ga
lingos technikos laikais staiga 
negalima padaryti stebuklo, 
negalima per vienerius metus 
iš; primityviškų kaimiečių iš
auklėti kvalifikuotų fabrikų 
darbininkų, negalima spėti 
kibk reikia fabrikų ir dirbtų* 
vių pristatyti ir visą pramonę 
moderniškomis mašinomis ap
rūpinti.
Taigi, net ir Lietuvos fa-

Treveskyn, Pa.
McKees Rocks, Pa.
Soho Pittsburgh, Pa.
Washington, Pa.
Wilmerding, Pa.
New Kensington, Pa. 3.27, ijimas) išsiūbuodamas kolo- 

8-50\nialius judėjimus (Kinija, 
4,00> Indija, Eigiptas, Sirija) ši

tas periodas neišvengiamai

^2g050mius prieštaravimus kapita- 
’Og* Cistinėse šalfse (darbininkų 

9’35’ klesos masių kair ijimo pro- 
1.55,'cesas, klesų kovos paaštrė-

Steubenville, Ohio, 
Akron, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Cleveland, Ohio

10.40, 
16.00

rencijų pasisekimui, tie nu- šistai priversti pripažinti, 
side-da visam mūsų judėji-Į kad Sovietų Sąjunga pro- 
mui, tie atlieka labai žalin- gresuoja, ka^ 
gą darbą. »mu

visu smarku
mam onę. . •

Rytinių valstijų draugų
nf erenciia. kuri ivvks ba-‘ Pastas Vitftltis. DziĄUgidS!konferencija, kuri įvyks ba 

landžio 11 ir 12 d., turėtų 
susidomėti ne tik partijie- 
čiąi, bet ir simpatikai, visas 
lietuvių, darbininkų judėji-. 
ma§. Konferencija spręs 
žvarbiausius mūsų'judėjimo 

us.

Opozicijos Šlamštu
Visi fašistiniai gaivalai 

džiaugiasi mūsų opozicijos 
išleistu šlamštu. Štdi. kh£p., 
apie jį kalba fašistas ViUi-i 
tis “Tėvynės” No. M: 5 į

, bininkų, negrų ir baltųjų, 
kovai už tuoj autinę pašalpą 
bedarbiams.

Svetimkalbė komunistinė 
spauda kovoja už tuos pa
čius reikalavimus, už tuos 
pačius principus, bet “Daily 
Workeris” yra kaipo gran
dis, kuri vienija visas darbi
ninkų spėkas, ar tai būtų 
sveturgimių ar čiagimių, į 
bendra kova už tuos reika- v 
lavimus.

Bendros blankos, kuriose 
Ibus nužymėta prenumeratų 
i kainos visų komunistinių 
i laikraščių, kartu ir “Daily 
Workerio,” bus pasiųsta 
kiekvienai fraternalei orga
nizacijai Jungtinėse Valsti
jose. Visos darbininkų sve- 
timkalbines organizacijos, 
visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai, kurie kalba, 
svetima kalba, bue prašomi 
prisidėti prie vajaus, idant 

Dai- išbudavoti savo spaudą ir 
taipgi Komunistų Partijos 
centralinį organą “Daily 

Tasai vajus paakstins ap- j Worker,” kuris būtinai rei- 
sikeitimą klasinio, revoliuci- '.^alingas Amerikos darbi-

Bendras vajus gavimui 
naujų skaitytojų delei mūsų 
komunistinių laikraščių 
gpekai prasidės. Vajų ben
drai ves; “Daily Workeris” 
ir visi 
nistų 
kalbiai 
įsigyti 
kartu su savo kalbos laik
raščiu.

“Daily Workeris 
svetimkalbiai komu- 
laikraščiai. Svetim- 

darbininkai galės 
“Daily Workeri”

Aukų priduota 4-tam Aps- veda tolimesnį kapitalisti- 
kr. (viso) $6T2.78 nės stabilizacijos prieštara-

Minėtoj atskaitoj nepažy- vimu vystymąsi prie tolimes 
kapitalistinės stabiliza-■ 

tat _ icijos išsiubavimo ir prie
| smarkaus kapitalizmo ben- 

a Į tįrdjo k’rizio p a a š t r ė j i- 
mo”*).

Ką gi tuo pačiu klausimu 
pasakė Pruseika? štai ką: 
“Trečiasis periodas, dabar
tinis , tai periodas; kapita
listinės rekonstrukcijos, kuo 
met gamyba, kaip; kiekybi
niu, taip ir kokybiniu atž
vilgiu peršoka per prieškari
nius rėmus, kuomet matome 
gamybinių spėkų augimą. 
Technika kapitalizmo, ūkio

nes stabilizacijos prieštara-

j-r J

Iškeikime šią vėliavą virš “ 
ly Workerio” namo Pirmą 

Gegužes

liko A.L.D.L.D. kuopos paden
gimui lėšų už svetaines ir ap
garsinimus.

Birželio 28 d. šių metų yra 
rengiamas A.L.D.L.D. 4-to; Ap
skr. draugiškas ;' išvažiavimas 
piknikas. Minėtas draugiškas 
išvažiavimas < ™k^ Jąbai gra
žioj vietoj ^uikiąįhc sodne, 
kur (g41ejsiųi, OTiHįru pakvė
puoti, -į Jdrąųgrįšitpasikalbėti 

.to gamtišku, surėdymu pasigro
žėti? ifeltcy kvie&ami visi A.L. 
D.L.D.’ bariai, gyvenanti Pitt- 
sbuTgho apielinkęj, rengtis ir 
dalyvauti minėtame išyažiavi- 
me. Minėto išVažiavimo vietą 
ir plates-nes v žinias pagarsys 
Apskričio užrašų sekr. drau
gas J. Sliekas. L. . , - * , .

Būtinas yl-a reikalas, kad i ktnfikacųa. Chemijos si-1-1 kaibių jr ang]iškai kalban-|mui. 
mūšų draugai A.L.D.L.D. kuo- . reikia konstatuot ^visą;čiij darbininkų.

mokėti duoklės į Centrą ir Ap- rodo daug naujų mašinų ir
'aparatų net ž’emės ūkio sri-

|iecnniKa Kapitalizmo., ūkio sikeitimą klasinio, revoliuci-galingas Amerikos darni- 
įprogresėja. Didėja ūkio ele-jnj0 supratimo tarpe svetini- 'ninku revoliuciniam judėji- ' IT 4- iii -£i 1 r zi i. -t ei f' L» Am 1 1 '1 C1 A111 111 • r v • vy « * « «« 1

Darbininkai! Lai šis ben- 
.p. . ... ■ , įdras vajus būną atsakymas
Dabar labiau, negu kada j valdžios persekiojimus, į 

.t ..... -v — - ------ --- - -- .^^^^ sudrū- !deportavimus svetimšalių,
kėjimąs mokesčių neša naudą Smarkiai pakyla auto-.tintl , Daily Workeiu , kad r akinkite savo draugus, sa- 
"■ tvarIr” "1"”" '’-°""'"'........ . sumobilizuoti šimtus tūks- vo 7iaimynus užsirašyti ko-

1.sv<5>ulg1.nl1U, darbi- munistinius laikraščius!
• apie ptįįuunę ųįĮuueęi ir . ' w----- ; .
’ Komunistų Ihternacionalo uždą- - ^bemą sveturgimių 

.... 62į6 (l^dudwavd Aye. vinjųs,” , 
j. Męfeės Rocks, Pa. LKP CK

pose greičiau rūpintųsi užsi-leilę naujų išradimų. Pasi-

skritį. Ankstyvesnis užsimo

to tvarką mūsų draugijai; vii-; 
kinimąs mokesčių nieko gero 
nariui^ nesuteikia.
' A?-L.l^>L.p. 4:tp; Apskr. Fii|;
> < Sekr, Miliauskas.

*) Paimta iš VI kongreso te
zių “Apie -tarptautinę padėtį ir

*

M

ninių koyąi ^rieš deporta- .
___ i.. ■ *1 » • •’

.lietuvių kalboj išleido darbininkų j persekiojimą; 
suvienijimui čiagimių dar- į

SKAITYKIT IR PLATIN 
KĮT “LAISVĘ”



ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVŲ

Amerikos kapitalistai, tik savo 
! smetoninę karalystę dabosime? 
Kur jau čia nors lašelis tarp-j 

;tautiškumo? 0 juk i 
.buvo dar “kovotojas”, 
'paisau, kokios “didelės

Komunistu Kandidatai

ypatos 
prieš Komunistų Partiją, 

kiekvieną tokį pasmerksiu kai
po darbininkų neprietelį.”

Taip rašo draugai darbinin
kai iš fabrikų ir kasyklų, 

nors kiek; i)aUg turime tokių laiškų, ir tų

pasirodė sklokininkų lapelis. . .
'Skaičiau su atsidėjimu jį, ir 

t • Iii* priėjau prie išvados, kad jei- 
New Brunswick, N. J., pnmui^u dar’oininkas turi r.crs k.:''1’ 

kartu padėta Komunistų . Parti-; nnriknfvmn tai'š j" • ', , , “ . i v, ..... . - i- , 11 evoliucinio nusistatę mo, darbininku balsas bus paduo-
jos kandidatai ant rinkimų ba- juokas ir piktumas ima jį .>nĮ n‘jek fį]< Jais vieta
loto. Penki miesto komisionie- j beskaitant. Nieko rimto liepa-' ~ *' 
riai bus renkami 12 d. gegužės, ; sakyta, (tik bjauriausi šmeižtai i ---------
Du darbininkai kandidatai pa-juūsų Judėjimo.. . Tegul spie- ~ p - * Dv v ]’ f 
dėti ant baloto. Darbininkų pa- gįa tie komunistų ir visų dar- v. JUSUIS IS
reign balsuoti už savo partijos bininkų priešai. Bravo jums, PftrilioS
ką^ididatus. z!..,..,,,.,; “i J

Ko Leninas ■ Mokino įpaišant, kad kaip kuriems va- 
■' dams nepatinka tas, 

kad visa parti- viską statome prieš minių 
palengva ;r pa- inkis, kad mes keliame jų klai-Į 

sau- tinkamų'^as. 
kad jinai maty- *' 
kaip ant delno T .... I Lenino kiekvieno I

kritikuojame
Mes eisime

Likusius nuo prakalbų lėšųjgąnt tikslui.
kad mes padengimo pinigus rengėjai1 B- Jokubonis.

paskirs kokiam nors naudin-1 Prakalbų pirmininkas.

kad mesi 
jų nukry- 
nurodytu 

neslėpsime

<Kova Prieš “Russky Golos”
New Yorke einantis

Golos” skelbh^sL^ 
laikraščiu,” bet tikrenybėje jis 
darbininkams netarnauja, tik 
saldliežuvaudamas darosi iš jų Į 
sau pelną. Jis niekados nemo-1 
bilizavo ir nekvietė darbininkas 
bent ų kokias kovas, į demon
stracijas ir tt. Jis pasitenkina 
tik vienu kitu* aprašymu to, kas 
jau įvyko. Jis garsina visokius 
netikusius ir klaidinančius ap
garsinimus. Puola ant rusų 
draugų laikraščio “Novy Mir” 
ir net grūmoja del “Daily Wor- 
kerio,” kam jį numaskavo del 
jo netikusių apgarsinimų. Par
ituos narių fr" šiaip (sąmoningų 
^darbininkų yra parejiga žinoti, 
kad tai biznierių, o ne darbi
ninku reikalus ginantis laikraš
tis.

savo partijos bininkų priešai.
draugai, kad išlaimėjote “Lais
vę” ir ant toliaus darbininkų’ Aplaikėme iš Worcester, 
reikalų gynimui! Marguokime ’Mass., nuo I Distrikto 6 Sekci- 
ir ant toliaus su Komunistų jos sekamą pranešimą: “Komu- 
Partija'ir Komunistų interna- nistų Partijos I Dist. 6 Sekci- 

Russky j cionalu klasių kovos keliu lin- jos kontrolės komisija praneša, 
‘ ' 1 - ” kad D. G. Jusius sulaužė par

tijos discipliną, nesilankydamas 
per 25 savaites į partijos vic-1 viršutiniai žiūrint, tatai gal 

,neto susirinkimą. Buvo kvies-' rodytų “įžeidžiančiai“ tam 
tas, bet nei žodžiu 
nepasiteisino ir i 
dos. Todėl jis liekasi išbrauk 

partijos narių tarpo.”

. “darbininkų Į kui pasiliuosavimo.’'
Draugai J. Kaspariunas, O. 

žinkevičiutė ir Jos. žinkevičius 
iš Duryea, Pa., “Laisvės” šeri- 

; ninkai ir skaitytojai, rašo:
“Kovo 19 gavome suokalbinin
kų lapą. Skaitome. Nagi, ir 
kuom jis skiriasi nuo Gegužio, | 
Vitaičio ir kitų kelionių prieš į 

komunistus? Jie sako, kad be-; 
liko jau- tik 150 komunistų, tai ■ 
nereikia komunistų vadovybei( 
pasiduoti. Tai matyt, kad: 
jiems geriausiai patiktų, tai | 
klerikalų keliu eiti, nes tie tu
ri dar daug pasekėjų, o ne tei
sybės keliu, kad ir nedideliu 
būreliu.

“Sako, 
-^‘Laisvei’ 
. ninku laikraščiu laikinai spaus- ! Centro Biuras, 
( dinti.
i go, 
i nams

Reikalinga, 
ja sistemačiai, 

(stoviai auklėtų 
'žmonių centrą, 
tų prieš save,
VISĄ VEIKIMĄ 
kandidato į šią vietą, kad jinai Į 
susipažintų dargi su jųjų indi
vidualiais gabumais, su jųjų 
silpnomis ir stipriomis pusėmis, 
su jųjų laimėjimais ir “pralai-

• mojimais.” 
i 
j “Nei vienas politinis veikė- 
ijas neišėjo savo karjeros be tų 
ar kitų pralaimėjimų, ir jeigu 

'mes rimtai kalbaiųe apie įtaką 
jį mases, apie mūsų užkaiuavimąj Laike drg. Prūseikos pra- 
.masių “geros valios", tai -mes j su,.engtl, Rjdgewoodo, i
visomis pajėgomis turim -siekti ‘ .. i

Ito, kad tie pralaimėjimai nebii_.EaSt New Yorko ir Maspetho 
tų slepiami ratelių ir grupių i darbininkiškų organizacijų, 
aprūgusioje atmosferoje, 

Į jie'būtų atiduodami teismui 
'sų. .Tatai atrodo nepatogu

idų, bet kelsime jas aikštėn.

i Vardai Aukotojų Drg. 
Prūseikos Prakalbose 
Kovo 6 d. Brooklyne

vi- 
pa-

kovo 6 d., buvo renkamos au
kos padengimui lėrii, bet iki 
šioliai del įvairių priežasčių

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten ^Island Fer
ry. ’

Lutwin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Kova del Union Square
New Yorko mieste yra aikš-1 šviestis! Nejaugi 

tė vardu Union Square. Tai is- • 
torinės revoliucinių darbininkų i 
vieta reiškimui protestų. i 

Pereitais metais fašistai — 
Amerikos Legionas—norėjo pa
veržti tą aikštę nuo Komunistų 
Partijos. Tačiaus jiems tas ne- • 
pavyko. Komunistų 
pareiškė, kad nepaisant 
bus Pirmą Gegužės, 
masinė demonstracija

jrGalų gale viešpataujanti klasė; 
apribavo savo fašistams ir ru-’ 
sams baltagvardiečiams laiką1 
taip, kad jiems pasitraukus bu-' 
vo Komunistų Partijos demon-, 
stracijos. •

Dabar šiais metais fašistai 
legionieriai pareikalavo tos, 
aikštės nuo ryto iki antrai va- ' 
landai po pietų, o socialfašistai ! 
nuo 2 valandos iki 6 valandai.; 
vakaro. Mat, tokiu būdu jie 
nori užimti visą dieną ir neleis- • 
ti Komunistų Partijai turėti j 
ten savo demonstracijas. i

Komunistų Partija ir bendro ! 
' .fronto konferencija, kuri atsi-i

New Yorko mieste, kur' 
(laly$avo 471 delegatas nuo; 
įvairių darbininkų organizaci-. 
jų, nutarė, kad Komunistų Par- Į 
tijos demonstracija atsibus ant' 

-fUnion aikštės nuo 1:30 iki 6 
valandai vakaro. Ir ten atsi-; 
bus, nepaisant ką nedarytų! 
viešpataujanti klase.

Draugai, Rašykite į Partijos 
Skyrių

Dar kartą raginame visus, 
draugus daugiau rašyti j šį par
tijos skyrių. Jis kaip “Laisvė
je,” taip ir “Vilnyje” telpa kas

į pirmadienis ir kas ketvirtadie- 
būk norėta užkarti’ nis. Jį veda Centro Biuras, 
du kitų tautų darbi-!Visi raštai turi būti siunčidmi:

,v. . Ąfi Ten Eyck
Nu, tai kas gi čia bio- St., Brooklyn, N. Y.

jeigu mes padėsime ispa-, Padarykime skyrių tikru vei- 100. 
ir italams darbininkams drodžiu partijos kampanijų ir 

mes, • kaip kovų.

įžeidžiančiai
‘ i, nei raštu kitam pavieniui—tačiaus šį 
nekreipė aty- patogumo jausmu.

! nugalėti, tatai yru 
'dermė prieš part i j 
: bininkų klase, tas ir tiktai 
’duos galimybę visai i 
'ne pripuolamam rateliui arba 
grupės sąstatui) įtakingų pari
tuos darbininku pažinti -savo Gebus, 
vadus ir PASTATYTI KIEK
VIENĄ Iš JŲ J ATATINKA
MĄ VIETĄ. Tiktai platu.-), pa
skelbimas ištaiso 
nius, vienpusius, 
krypimus, tiktai 
kartais paikus 
“grupių” žingsnius į
ir reikalingą partijos saviauklč- 

. jimo medžiagą.”—Tomas 4, p.

at- nepaskelbta aukotojų vardai, 
ar Rengėjai šiuomi už užvilkimą

ne- Atsiprašo. Vardai seka:
Aukojo po 1 dol.: Kluchen, ;i 

Joseph Dobrow, Joseph Di- 
įrosh, Simpatikas, Jonas Kau
pinis, Fulton, Degulis, Zablac- 

masei (o i kas> Vaski, Balčiūnas, V. Pau- 
;..........—į' kštys, Sutkus, K. Petrikienė,

Kapickas, Vaiginis, Vanagas, 
Sasnauskas; po 50c: 

P. Buknys, S. Garbačiauskas, 
G. Pranaitis, Jackus, A. Anta
navičius, Cibulskienė, Aimon- 
tas, Grigas, Pilipaitis, E. Pulo- : 
kas, O. Čepulienė, J. Vinikai- 
tis, Bepirštis. Viso su smul
kiomis surinkta $60.11. Pora 

i rinkėjų per klaidą aukotojų 
j vardų visai neužrašinėjo, tai 
.šiame surašė gal nėra vardų 
■ir kai kurių aukojusių nema- 

Dabartinis Centro Biuras irįžiau 50c, bet į abelną sumą 
neša į minias viską atvirai, ne- įtraukta ir jų aukos.

mes turime 
musų prie- 

, prieš dar-

visus teišiogi- 
kapriznus nu- 
jis pakeičia 

ir juokingus 
naudinga

Saulės • Spinduliai Minkština
kas ten ' 
partijos j 

įvyks.i

o

palankūs
ūsų gydytojaus patarimas 

yra: Būk lauke, atvirame 
ere. kvėpuok giliai; fizi
niai mankštinkis minkšti
nančiuose saulėr spindu
liuose ir laikas nuo laiko 
nafikrink savo 
katą.

kūno svei

iosu gerkles

es

c

A. lu iv LINAS

S.'PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.l 
Tel. Trinity 3-1045

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

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

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

Išradėjas 
F. LASECK 
(Laeevičius)

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

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

Į pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose 1 
Į sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų sto! 

| Daugiausia Atsidedame ant Retiuoskopišku Ištyri
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti s 

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

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

/ Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE

Kaip Atsiliepia Darbininkai i
Skloka, kurį, vadovaujant; 

Butkui, organizavosi , pirm' 
“Laisvės” suvažiavimo ir kuri 
dar dabar kursto darbininkus, : 
kad juos apgavus ir išplėšus 
“^Laisvę” ir “Vilnį” iš po Ko
munistų Partijos vadovavimo, 
išleido šmeižiantį aplinkraštį.

Tą aplinkrašti išsiuntinėjo 
punduliais ir šiaip mūsų skai
tytojams- Darbininkai iš įvai
rių miestų rašo, kaip jie pasi
piktino ir kaip jie stebisi, kad 
tekis Butkus taip ilgai bu-1 
vo toleruojamas mūsų įstaigoje. į

Drg. Geo. švedas iš Roches- 
terio sako: “To provokatoriško 
lapelio pas mus prisiuntė ir 
punduliais ir pavieniais nume
riais “Laisvės ” skaityto
jams... Matyt tie gaivalai pa
gavo “Laisvės” skaitytojų ant
rašus, nes iš kur jie kitur butų 
gavę? Darbininkai džiaugiasi, 
kad “Laisvė” pasiliko po Ko
munistų Partijos vadovybe. 
Draugai, teikite daugiau raštų 
prieš oportunistus ir sklokinin- 
kus.” , r.

įp» Drg. J. Julius iš Moline, III., 
*^sako: “Tai ir mūsų apylinkėje

Kiekvienas žino, kad saulė nokina — del to “SPRAGI- 
NIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE 
— pagaminti iš geriausių tabakų — Derliaus Grietinės - DAR — IR “SPRA
GINTI” - ir extra slaptas šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie parduo
dami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitėjimus — prieš kosulį ©1931,

The A. T. Co., 
Mfrs.

ko A

✓

’N’t*

Window lxxk 
kad niekas pex jį

Sumi-

r Mano nauju iiradimu užrakintą atdarą langą
-.. ™ "* niekas negali atida-

liradeias ryli nei iS ,auko’ nei
F LASECK vidaus, ir vėjas
(Lasevičius) nebaladoja, kad ir di- 

__________________ džiausioje audroje.

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

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

u 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 negales la
biau prasidaryti ir negrę? jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, lead šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus 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 knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

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

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

Telephone, Mitchell 2-2554

ir

/
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DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

SLOGOS, ŽILI PLAUKAI.
Malonėsite man, gydyto

jau, paaiškinti per dienraštį 
“Laisvę”, nes aš ją skaitau.

1. Aš didelį turiu šaltį. Kaip 
tiktai pradeda būti šalta, tai 
man ir atsikartoja. Kosčiu, 
bet nieko neatkosčiu. Ar rei
kalinga kreiptis į gydytoją ar 
taip kas daryti? Gal yra ko
kių vaistų ?

2. Kaip galima plaukai nu
daryti, kad nebūtų balti ir kad 
nebūtų blėdinga galvai. Aš 
nebijočiau būti žilas, bet dar 
nesu senas, tai šiandien sun
kiau gauti darbas, kai žmo
gus atrodai apyžilis ir seny
vas.
Atsakymai

1. Kad jums slogos bei ka-
• A • V V • • 1 a '

į anglys, žarijos. Patogiausia, 
■ žinoma, yra tam tyčia lempos.

2. Plaukams nudažyti galite 
kad ir šitokį1 pasidaryti skys
timą. Vaistinėje už keletą 
centų gaukite kuparoso “copp
eras” arba “ferrous sulphate”. 
Ištarpinkite šaukštuką jo grū
delių į puoduką juodos arba
tos ir tuo skiediniu vilgykite 
plaukus porą kartų dienoje, 
kol plaukai pasidaro tokie 
tamsūs, kaip jums tinka. Nie
ko n e k e n kia, nepavojjnga. 
Kai plaukai atauga ir vėl ga
lima pakartoti.

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 19 balandžio, Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott St., .10:30 vai. 
ryte. Kadangi komitetas išvažiuoja 
į K.P.L. Frakcijos konferenciją, tai 
12 balandžio susirinkimas negales 
įvykti, todėl perkeliamas į 19 balan
džio.

Org. II. S.
(84-85)

NEW HAVEN, CONN.
Svarbios prakalbos bus penktadie

nį, 10 balandžio, po No. 243 Front žes, 
S,t. Pradžia 8-tą vai. vakare. Kal
bės J. Siurba. Kviečiame visus atsi
lankyti, išgirsit daug svarbaus. Ren- 

A.L.D.L.D. 32 kuopa.
j J. L.

84-85
gia

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10 kuopos susirinkimas 

bus penktadienį, 10 balandžio, po No. 
79 Jackson St., 8 vai. vakare. Visos 
narės ateikit ir naujij narių atsives- 
kit.

Org. K. Žukauskiene.
(84-85)

Pasistengkit ii1 mokesčius užsimokėti. 
Atsiweškit ir naujų narių.

Sekr. P. Kasarauskas.
((83-84)

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

kimas bus šeštadienį, balandžio 11 j 
d., 7:30 valandą vakare, L.A.U.Kliu- j 
bo svetainėj, 197 Avė. E. Būtinai j 
visi nariai ateikite ir naujų narių; 
atšiveskite. šiame susirinkime ture- Į 
sime 
kų. 
link

Būtinai j 
naujų narių ;

apkalbėti daug svarbių daly- ' 
Prie to reikės apkalbėti kas 

prisirengimo prie« pirmos Gegu- 
viso pasaulio darbininkų šven- 

Kuopos Sekretorius.
(83-84) ’

TORONTO, CANADA
A.L.D.L.D. 162-ros kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 12 balandžio, 
Ukrainų 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

SKAITYKITE!
tęs.

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Drg. A. Mikelionis kal- 
svarbiais šių dienų klausimais.

Sekr. J. Ella.
(83-84)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Nedeldienis 

SVARBIOS PRAKALBOS ir juokin
gas perstatymas “Chamas ir Apaš- 

įdomi trijų veiksmų komedi- 1
Rengia Tąrptautinio Darbininkų I 

landžio (April.) 12 d., 1931, Ukrainų ! 
1 • — • J -XT f-i 1 1 • . j 1

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Kliubas rengia šo

kius šeštadienį, 11 balandžio, Ford
ham Hall, 20 Ford Ave., vienas blo- . i 
kas nuo Central stoties. Pradžia talas,_ 
6:30 vai. vakare. Bus gera muzika, .\a- . - TZ
skanių valgių ir gėrimų, tat vietos Apsigynimo 9-ta K p. nedelioje, ba- j 
ir apielinkės lietuviai kviečiami atsi- įandzio (April.) 12 d., 1931, Ukrainų į 
- - - Įžanga tik Svetainėj, 849 N. 1*ranklin St.; pra- i

į džia 2-rą vai. po pietų. Kalbos B.
(84-85) Krasauskas, iš Brooklyn©. Gerbia- ’ 

Rengėjai. 1 mi lietuviai darbininkai'! šios pra- 
_  ’ 1 kalbos yra rengiamos tuom tikslu, Į 

~____________________________________________________________________________________________________ ! kad apkalbėti ateiviu darbininku pairais maistas, su visais vitami- buvo surengęs Basket Ball lo- L.D.S.A. 7-to Rajono Kuopoms (15tj j-iuom kapitalistų užsimojimo
Pittsburgh© Apielinkei , juos persekioti momentu. Taipgi

L.D.S.A, 7-to Rajono konferencija bus kalbama ir apie šią baisią be- 
įvyks sekmadienį, 19 balandžio, L. ' darbę, kuri slegia darbininkų klasę.

^v. Prasi- Kalbėtojas nurodys, kokiais būdais 
dės 1-mą vai. po pietų. Gerbiamos galės pasiliuosuoti iš to skurdo, 
draugės, labai nesmagu minėti laik- ' Draugas Krasauskas yra nuoseklus

“ . . ' tat šiuo klausimu jis pa-
kiama konferencija ir vis negali i sakys puikią prakalbą.
įvykti iš priežasties kuopų apsileidi- i Viršminėtą veikalą sulos gabūs ir 
mo. Draugės, nors šį sykį pasirūpin- ! išsilavinę artistai, kurie yra pagar- 
kit išrinkti delegates ir prisiųsti į : sčję plačioje Philadelphijos apielin- 
konferenciją. Jeigu kuopos nesirū- kėje kaipo vaidylos. Dalyvaukite 
pins veikimu, tai rajono komitetas ■ kuo skaitlingiausia. Išgirskite svar- 

, vienas nieko negalės nuveikti. Žino-i bią prakalbą ir gardžiai pasijuokite, 
I te, kad šiuo momentu yra labai daug matydami vaidinant minėtą komedi- 
‘ svarbių klausimų, kuriuos turime ap
svarstyti. Tat būtinai išrinkit dele- i 
gates, o delegates pribūkite laiku. 1

H. • Bagužiene. ' 
(84-86) ■

GARDNER MASS. !

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

NUPIGINTA KAINA!
tarai-taip dažnai nepasikarto- lx.r. choro Jauklas Pasiiiko (,2l"kyti ir pasilinksminti.
tų, žiūrėkite, kad jums gai
vus būtų kraujas. Čia <įau- 
giausia nusveria geras natūra-1 Kovo 28 d. L.L.R. Choras

Čampionu II Apskrityj
į džia 2-rą vai. po pietų.

• mi lietuviai darbininkai’!
1 kalbos
I kad apkalbėti ateivių darbininkų pa-

---------- *-------------------- ------------- 7 ' v

nais, mineralais, šarmais. Vi- šį už čampionatą II Apskri-' 
. taminas A ypač yra reikalin-■ tyje. T ——

I Pittsburgh© Apielinkei . juos
-------- -— __ j t---- ----------------- --------- - Lošime dalyvavo Aido įvyks sekmadienį, 19 balandžio, 
gas daiktas, kad pridavus kvė- Choro jauktas iš Worcesterio M.D. svetainėj, 142 Orr St. 
pavimo organams reikiamo L.L.R. Choro iš Norwoodo. des į-mą. yal- po pietų, cY • . t v* U 11* • uictuges, iauai hiiiivw jluik- jjraugasSveikumo. Jo yra piene, svies- Losimas buvo labai gyvas ir rašty, kad jau kelintą sykį yra šau- I kalbėtojas 
te, grietinėj, geram “ ' 1

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

te, grietinėj, geram sūryj, karingas, mat abudu jauktai 
kiaušiniuose, ypač tryniuose ir norėjo likti šio Apskričio čam- 
daugelyj daržovių (lapuoty)' PįonaL 
ir geltonų šakniavaisių ir grū
dų. Yra ir kepenyse ir inks
tuose, bet nėra taip mėsoje ir 
mėsiškuose.

Šarmų (“alkalies”) yra įvai
riose daržov ės e , vaisiuose, 
nors jie ir būtų rūkštūs, rie
šutuose, žirniuose, pupose, bul-j 
vėse ir kitokiuose šakniavai
siuose.

Būkite dažniau ant saulės, 
ant oro, pasivakštinėkite. Pa- 
simkudykite šįltai dažniau, iš- 
kaiskite. Pripraskite vaikšti
nėti visuomet ir visur be kepu
rės,. Pabūkite patogioj vietoj 

■"■kaadj'eną visai nuogas.. Tokios 
oro/Ttadšr^jJto oro maudynės 
labai geras yra^Thriktąs. rNno* 
gas būdamas, pasivarčaltokitey 
kūlio apsiverskite keletą kar
tų, žagrę pastatykite. Tatai 
sulygina kraujo apytaką ir pa

rt akstiną liaukų bei organų vei
kimą. žiūrėkite, kad kamba
ryj oras nebūtų perdaug jau 
tvankus, prišvinkęs. Nevilkė
kite peredaug šiltai, nebent 
kada prisieina kur stovėti 
ant vėjo.

dalinkitės nuo tokių, ką kos
ti, čiaudi, prunkščia.

Pamiegokite ilgiau ir daž
niau pasilsėkite, suliaunėkite. 
Kada pradeda pasireikšti slo
ga, šilto lemonado gerokai 
atsigerkite, p a s i m a ūdykite 
karštai ir lovon kokią dieną. 
Tris! kartus dienoje imkite po 
šaukštelį -sodės miltelių (“ba-| 
king soda”), į stiklą šilto van-

• denš, • dieną ar dvi. Sode 
greit permuša tūlas rūkštis or
ganizme ir padeda slogoms 
greičiau išeiti.

, Galite gargąliuoti sodės ir 
druskos skiedinių, ištarpinę po 
šaukštą valgomos druskos ir 
po ;šaukštą sodės miltelių į 
kvortą karšto vandens. To 
paties skiedinio galima keletą 
kartų į dieną ir į nosis po tru-, vakare. Įžanga 35c. 
putĮųtraukti., Tai greičiau su-! ' i . Darbininkas, 
stoją gleivavimas. šaltas oras; --------- --------
ir djrėgnąė jšiajp, nepakenkia,! Atrasta Nušautas Žmogus 
bet Tada esate privargęs, alka-!
nas; i
tai kiūrėkite, kad staigiai ne- 
atvė; ktumėt, nes tada apsisto- _T7 . . . v • . - T
ja prakaitavimas ir užsilieka'Wainovskj nušautą prie J. 
kraujo skysčiuose daugokai Hometowskiu namo. ~
rūkgčių, nudėvėtų medžiagų, kulkos suvarytos.

Negerkite degtinės, ’munšai-. towskiai yra policijos kvo- 
no, kokio naminio ar pirktinio Ajami.

’'marmalo.. G
Jei nosys labai užbrinksta ir 

neduoda atsikvėpti, tai gau-1 
kite vaistinėje efedrino, “ep-i 
hedrine oil”, ir lašinkite jo į 
nosis kas keletas valandų.

Imkite žuvų aliejaus, “cod I 
‘ liver oil”, po porą šaukštų po į 

valgio, ypač žiemos metu, kai | šaunią vakarienę sekmadienį, 12 bal-

r____ Aido jauktas padarė
138, o L.L.R. Choro-39. Vadi- 
naši, tik per vieną “pointą” 
laimėta.

Po lošimui buvo šokiai. 
Jaunimas šoko ir linksminosi 
iki vėlam laikui, 
reikia žymėti, 
laike, tai gana 
šis parengimas, 
daūg tikinčių.

PRALOTAS OLŠAUSKAS

Taip pat 
kad gavėnios 
gerai pavyko 
nes čia yra

Įžanga veltui visiems.
Kviečia Rengimo Komisija.

(81-84)

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Lietuvių Darbininkiškų 

i Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d. 
A.L.D.L.D. 53-čios kuopos susirin- Į balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 

kimas bus pirmadienį, 13 balandžio,, Superior Ave., yra šaukiama visų 
7:30 vai. va- Į Cleveland© lietuvių draugijų konfe- 

ateikit, turime • rencija gynimui ateivių teisių.
, • nvwln 1 lotu ’tri a i ilri

Sekr. A. Siekis.
(83-84)

> r po No. 205 Main St., 
Koncertas Pavyko Vidutiniai j kare. Visi nariai av

Kovo 29 d. A.L.D.L.D. 9-ta jsvarbių reikaltJ apt-a’.ti- 
kuopa turėjo surengusi kon
certą VII Apskričio naudai. 
Programoj dalyvavo šie me
nininkai: Laisvės Choro mer
ginų Kvartetas iš So. Bostono, i 
Jos gerai dainavo. Ypatingai ,Kova
vieną rusišką dainą visai ge- Franklin St. 
rai sudainavo.

Izabelė Janulavičiutė ir Ona 
Kručiutė—duetas. Sudainavo 
gražiai keletą dainelių. M. 
Krence—smuikininkė, jinai pui
kiai smuiku griežia. N. Gri- 
gunaitė dainavo solo gana ma
loniai., Ig. Kubiliūnas daina
vo gerai, ypatingai jo daina 

iapie S.L.A. publikai patiko.
O. Kazlauskaitė ir N. Gri- 

gunaitė—duetas, jos dainavo 
gana sutartinai. V. Rimkus lrį!.k„3!!?,as 
ir P. Kubiliūnas sulošė dialo- landžio, 
gą ‘‘Potografas”. Z___ „ -
Galgauskas pasakė tinkamą ' Vvn«čP°minėtu nrpmiyneiiii na I " i ■r „ JZ , . , v ges, ypač minėtų oigamzacijų na- sekančioseprakalbelę. Paskiau buvo su- S ve i11 i c* c«lz o 14- _ j 4
vaidinta komedija “Kas Bo-' Jaiuvisi, dalyvaukit šiose diskusijose 
sas . Vaidino V. Baubliute, troliuoti 
R. Merkeliutė, V. Rimkus ir Bus apkalbama mūsų organizaciniai

daviniai ir įvairios Komunistų I’arti-
MUU MU.-> 1VJ11XU.- j

mi nuo A.L.D.L.D. 7-tos kuopos irjjr 
L.D.S.A. 16-tos kuopos atstovai į _ o
“Vilnies” šėrininkų suvažiavimą. Tat detif kvotą 
visi dalyvaukitt. ‘

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

(83-84)>

, Superior Ave., yra šaukiama visų 
; Cleveland© lietuvių draugijų konfe-

■ Cleveland© lietuviai iki šiol šiame 
i klausime nieko neveikė—nesirūpino 
i savo ateivių teisėmis. Kitos tautos: 
! žydai, vokiečiai, Ukrainai, vengrai, 
į italai, čckoslovakai,-pietų slavai, jau 
į turėjo eiles konferencijų, dalyvavo 
į Washington©' protesto konferencijoje; 
! turi išripkę pastovius komitetus, ku
rie Varo šį ateivių gynimo darbą pla
čiuoju baru. Lietuviai irgi turime 
susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro- 
dykime, kad ir i mes mpkarpe ginti 
savo teises, prieš šios šalies reakci
nių elementų užmačias. ,

Draugijos rinkite atstovus į šią 
konferenciją. Taisyklė: du atstovu 
nuo kiekvienos 50 narių ir didesnes 
jos dalies, taipgi vienas atstovas 

’ • Kuri draugi
ja nesuspės išrinkti delegatų, tą 
draugiją galės atstovauti jos valdy-

Clevelando Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba.

• • (79-88)

PHILADELPHIA, PA.

(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. Vielok 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.

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

Komitetu statys scenon gražąą ope- 
i” šeštadiejuį, 11 

balandžio, Ukrainų svetainėj, 849-N. 
___‘__ 2 _ Lošimas prasidės 8-tą 

I vai. vakare. Ta operetė vaizduoja 
Lietuvos jaunuomenės gyvenimą dar 
caro laikais, kada žandarai slėgė ir 
persekiojo Lietuvos kraštą. Daug 
gražių dainų, solo, duetų, kvartetų ir 
viso choro. Tai bus paskutinė ope

retė šiame sezone. Tat nepraleis- - ,
kit progos, ateikit ir pamatykit tą ]?uo draugijos-kuppos. 
gražų veikalą. Tikietai: $1.00, 75c ir 
50c; vaikams 25c.

Rengėjai.
(83-84)

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7 ir L.D.S.A. 16 kuopos

“Laisvės” ir “Vii-1 Darbininkiškų Organizacijų Nariams 
nies” klausimu sekmadienį, 12 ba- j Balandžio 11 ir 12 d. T.D.A. 9 kp.

, Labor Temple svetainėj,, organizuoja rinkimą aukų per stu- 
Draugas kampas 6 ir Washington St. Pradžia ! bas, Subatoj nuo 2-ros vai. po pietų, 

n --■-•L- Draugai ir drau-l ' ” ‘ ‘ - —

Pr. Raškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. ‘Kaškiaučius, populiariškąs straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
•Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausi te.—Žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

ba.
Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

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- •

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

ir išreiškit savo mintį, kas turi kon- 
J darbininkiškus laikraščius.
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Peldžius—vis southbostoniečiai. Y klasiniai reikalai, klasių kovos už- ... .. . , . daviniai ir įvairios Komunistų Parti-Komedlja pilna juokų ir ge-,jos kampanijos. Gal būt bus renka- 
rai suvaidinta.

Publikos buvo nelabai daug,
bet dar šiek tiek ir pelno liks
A,L.D.L.D VII Apskričiui.

Balandžio 18 d. Lietuvių
Darbininkų, Susivienijimo kuo
pa rengia vaidinimą. Bus sta-[ 
tomą scenoj komedija^“Ponas1 
Dauganoris”. Vaidinimas įvyks

o sekmadienį nuo 10 vai. iš ryto, 
, ,,Z__ stotyse: 8-tos ir Fair-

ir “Vilnies” skaityto-: niount Avė.. 7928 Harley St.. Wes 
Frank-

stotyse:
Phila.; 4765 Richmond St. 
forde ir Richmonds!

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

T.D.A. veda daug bylų sėdinčių 
laukiančių draugų kalėjimuos; 

daug jų jau šgclbėjo. Surinkim už-

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

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

Apysaką

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS* ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck'Streėt, Brooklyn, N. Y.

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

baliuj subatoj, 11 balandžio (April), 
.savoj svetainėj, 1126—3rd Avė. P pa

rengia smagius šokius šeštadieni, 11 ' sides 7-tą vai. vakare. Grieš gera 
........... , O’Donnell svetainėj, 20 j Kazlausko orkestrą iš Pittsburgh©. 
High St. Pradžia 7:30 vai. vakare, i Bus skanių valgių ir gėrimų. Tat 

•Pelnas šio parengimo eis gynimui i kviečiame vietos ir apielinkės lietu- 
, Lawrence streiko vadų. Kviečiame Į yius lietuvaites atsilankyti,^ nes 

; kos ir pasikalbėsite su draugais ir 
ge-' pažįstamais. » 
? ' Kviečia varde rengėjų

!• t C. Stashinskv.
, . ■ . (82-84)

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

Rengia Choras Pirmyn subatoje, 
Balandžio (April), 11, 1931, Z. 
Straukosv Svetainėje, 139 Steamboat 
Road; pradžia 7:30 vai. vakare. Šir
dingai kviečiame visus be skirtumo 
atsilankyti į šį mūsų rengiamą ba7 
lių—Great Neck’o, Port Washingto- 
no ir Brooklyn© visuomenę, malonė
kit atsilankyti, nes kuomet tik Cho- | 
ras “Pirmyn” rengia ką nors tokio, i 
visuomet visi turi “good time.” 
Turėsime visokių užkandžių ir minkš
tų gėrimų, na o šalto? košęs irgi ne
truks. Įžanga 50c ypatai. šokiam ' 
grieš LeVandos orkestrą. y Į

Rengimo Komisija.
(82-85)

NASHUA, N. H.
A.L.D.L.D. 42 kp., T.1LA. ir K.I

4iu» n v m u.m ncotciujiciiį, x.i. i ----------- • --r ------

Lietuvių Svetainėje, 7 :3o‘ vai.. 10’Dpnne 11 svetainėj,. 20 j Kazlaii^o orlmstra

r sukaitęs, suprakaitavęs, j RIVERSIDE, N. J.— Mo
nteris surado savo vyrą J.

Trys
Home-

—  | » m—i

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

saulės esti mažai, žuvies rie
balai teikia kvėpavimo orga- 

. nams gaivumo. Jei patogu, 
pasišildykite po keletą minu- 

f - Čių ultra-violetiniais spindu
liais, kartą ar du kaytu savai- 
tljer Tokių spindulių išduoda 
Hririti įkaitę karšti daiktai,

WASHINGTON, PA.
A.L.D.L.D. 136-ta kuopa rengia 

andžio, Yanavičiaus svetainėj, 40Mc- 
Adam Avė. Pradžia 6-tą vai. po pie
tų. Tai pirmutinė lietuvių vakarienė 
šiame mieste. Bus pagamin ta lie
tuviškų valgių. Po vakarienei bus 
draugiški pasikalbėjimai. įžanga tik 
50c ypatai. Kviečiame visus vietos 
ir apielinkės lietuvius attsilankyti, 
būsite pilnai patenkinti.

Rengėjai.
(84-85)

parengimo eis gynimui I kviečiame vieto
- -JI- v„dų. Kviečiame ' vius 

visus vietos ir apielinkės lietuvius j smagiai pasišoksite prie geros muzi- 
darbininkus atsilankyti, nes smagiai;1"”' c,
laiką praleisi!, pasišoksit prie 
ros muzikos, taipgi paremsit darbia į 
ninku reikalus. Rengėjai.

(83-84)

DCTRorrrMTČH.
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. 
Tarybos. Patėmiję šį pranešimą, pa
raginki! ir kitus narius atsilankyti.

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

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

mas bus sekmadienį, 12 balandžio, „ 
Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St. Pra- 1 Kviečia visus 
džia 10:30 vai. ryte. Visi nariai at- • 
eikit, yra svarbių reikalų aptarti.'

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptfekos, kuriose galima pirkti vaist 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiėkorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. Ir W4B CHENE ST„ DETROIT, MICH.
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Vietines žinios
Iš Liet Amerikos Piliečiu
Kliubo Atsibuvusio Namo 
Kampinio Akmens Padėjimo i

Aną naktį kas tai eksplodavo 
jo krautuvėj, ir po ekplozijos 
ugnis labai smarkiai užsiėmė 
degti visoje krautuvėj ir tuo
jau išsimušė per lubas į vir
šutinę namo dalį, kur žmonės 
gyveno. Kol pribuvo ugnia
gesiai ir kita pagelba, jau vi
sas namas buvo apimtas ug- 
nia, kurioje žuvo kalbamos! 

_____  _______ _________ v trys mergaitės.
viškai, su benu, nuėjo į stato- Į Ištyrus priežastį, pasirodė, 
mo namo vietą, 80 Union Avė. kad ta eksplozija buvo pri- 

Nuo lietuvių organizacijų rengta krautuvėj, ir ji prireng

Balandžio 5 d. įvyko L.A. 
P. Kliubo kampinio akmens 
padėjimo ceremonijos. Kaip 
3 valandos po pietų iš L.A.P. 
Kliubo buveinės demonstraty-

Norvegai Atrado Naują 
Salą

OSLO, Norvegija.— Su- 
! grižo kapitonas Daehli ir v. iuiuuius. Ren-! v v i •

pė jaunuolių. Pats'Parveze zemlapius naujos 
J __ i salos, kurią jam pavyko at-

_ , , , x j rasti šiauriniame vandeny-
Tad nepamirškite dalyvauti: 72 lai))-nio šiaul.inės

visi ir visos musu parengime, j , , . . .j platumos ir 27 laipsnio ry- 
I tines ilgumos. Sala yra ne
didelė.

myn,. Bangos ir vietinis rusų Be to, bus ir kvartetas : I. ( 
choras. Dedama pastangos, gupėnas, J. Barkšys,'N. Me«H 
kad pikniko programa būtų' ^us j Lukas.
graži ir įvairi.

Mūsų choras dabar laukia
“Spartako” operetės dainų, ir giasi ir grup~ .....
kaip tik bus gatavos, pradės choras bus kostiumuose, 
mokintis. Tad visiems chorie- 
čiams reikia lankytis į pamo-;
kas, kad iš pat sykio būtų ga- . . _ . .....
Įima pradėti getai mokintis. v*s\ būsite patenkinti ir links- 
Prie to, chorai rengiasi prie 
Pirmosios Gegužės; tai reiš-1

i kia, kad ir čia visi choriečiai 
turi dalyvauti ir gerai prisi
rengti. ■

Aido Choro mokytoja d. B.
Šalinąitė, del nesveikavimo

Tai ir da ne | 
viskas. Solistais bus J. Saba-} 
liauskas ir V. Tumonis. Ren-i

mai laiką praleisite.
Aido Choro Koresp.

Nuo Red.—Turime pastebėt 
Aido Choro korespondentui,; 
kad . dienraštyje negalima su-! 
dėti visokių skambalų, būbnų I 
ir tra-la-la. Nemanome, kad i

kalbėjo šie atstovai-: B. Joku- ta tiksliai, kad padegus krau- priežasties rezignavo iš moky- toks skelbimas ir duotų daugi 
—Dabar turime ! naudos. Tai galima daryti j 

• atskiruose skelbimuose, bet i 
___ . ir manome, kad su laikraščio špaltose viso to ne-1 

russo šeimyna, kuri gyveno tik nauja mokytoja mūsų chorui galima sukimšti.

Ki-'tojos vietos.
tas dalykas liūdija, tai kad naują mokytoją d. H. Retike-!

bonis nuo lietuvių kriaučių 54 tuvę ir gavus apdraudą.
skyriaus; nuo Neprigulmingo tas dalykas liūdija, tai Kaa lll\ 
Kriaučių Kliubo—F. Vaitukai- tuo laiku nebuvo namie Giar- vičiūtę, i

Matthew p. ballas 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

' Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

antrašu
STREET

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

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

tis; nuo Daktaro Martin Liu
terio draugijos—P. Ungarai- 
Kjs; nuo švento Jurgio draugi
jos—Geo. Karpus; nuo Gim
nastikos Kliubo—J. Jokūbai
tis; “Tėvynės” redaktorius T. 
Vitaitis ir “Vienybės” redak-'l 
torius J. Valaitis.

Per neapsižiūrėjimą visos 
komisijos, įsiskverbė už kal
bėtoją Lietuvos atstovas Dau- 
žvardis. Nors komisija jo ant 
programos neturėjo, bet pirmi
ninkaujant S. Briedžiui, jis jį 
iššaukė kalbėti. Daugelis 
Brooklyno visuomenės nepasi-' 
tenkino kad fašistinis Lietu- nuėję te-'

virš krautuvės, tad laike eks- taipgi seksis gerai dainuoti, 
plozijos ir gaisro jai būtų grę- 
sęs didesnis pavojus, negu 
toms šeimynoms.

ki-

vos atstovas gavo progų savo 
fašistinę valdžią pareklamuoti

Iš Bedarbiu Tarybos 
Darbuotės

Pereitą šeštadienį, Valstijos 
Darbo Davimo Agentūra, kuri 
randasi ant kampo J ir John-j 
son Sts., Brooklyne, pasiuntė į 

i 50 darbininkų į Green Coffee į 
[Warehouse Store 35, prie prie-i

Sekantį sekmadienį Aido Pagaliaus redakcija pagei-i 
Choras važiuos dainuoti į Eli-, dantų, kad koresp. parašytų šį 
zabeth, N. J., tad visi chorie-choro veikimo, o ne 
čiai ateikite į pamokas penk- skelbimą. Juk korespon- 
tadienį, nes turime gerai pasi- dentai nėra tam renkami, kad 
praktikuoti dainas. tik skelbimą parašyti. Ko-į

J. Saulėnas. i respondentus renka, kad apra-}
i syti visą veikimą. 1WORCESTER, MASS.

Aido Choro Parengimas 
Balandžio 12

LIETUVIS GRABORIUS
žinomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

praktikuoju savo profesiją.

DR. H. MENDLOWITZ

•t3

A__

It

Vardas-
No-------

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, i 
25 centai už skrynutę. *•

WAUSA IJETUVIV APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią

■į

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

be

Norintieji

riausio
gt-

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-6281

patar-
Su visais pamarginimais

- . . . ■ . - . , ; do Choro parengimas jau
nai sužinojo, kad tos įstaigosįvyks balandžio 12

. v ...........ų Svetainėj, Endicott
atgal sustreikavo pries nuka- j parengįmas bus labai pui-

Visas choras gerai ren- 
n ’ . i giasi. Mokytoja Meškienė de-

da visas pastangas, kad gerai 
prisirengus parengimui.

Bus gerų juokdarių, kurie 
įgėrai prisirengę visus juokinti, 
j Be to, bus ir gera muzikalė • 
programa. Turėsime ir gerų | 
solistų. Galėsite išgirsti He
leną Gurskienę, Oną Serben-

, Ajniliją Jankauskienę,

T A n V • k p<ueKianiuu^ darbininkai tik kelios % d ienos Lietuviu O L.A.P. Kliubą stato kaip tik . , 011Qt,.oiVnvn nrip5 „llkn. į e™v,LJ
tie žmonės, kurie yra darbi- 
uilllcai ir biednieji ūkininkai, 
kurie kenčia aršiausią prie
spaudą Lietuvoj. Tad ne dy- 
vai, kad daugelis Brooklyno 
darbininkijos Lietuvos atstovo 
atlindimu nepasitenkino. Bet' 
tas įvyko per tūlų žmonių drą-' įal Unjjos viršininkams. 
są del fašistų pasimauti >r j Bedarbių Taryba ir M. 
suteikti jam progą save ir sa-; .. be*drai |aiko ma.
vo valdžią pasireklamuoti. 1 - •

i pojimą jiem algų nuo 85 centų ^us> 
į valandą iki 65 centų. Jl_ 
neėmė to darbo.
darbininkų tarpe buvusieji Be
darbių Tarybos nariai tuojau 
pranešė apie tai Bedarbių Ta-1

i rybai ir Marine Workers In-;

Ai- 
čia narinio ir už

kainą.žemą

nuliūdimo va
landoj.. tanki- IIOIIIGIIIQIIIQI

Lžs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadv/ay 

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

I el.: So. Boston 0304-W

AR ŽINAI?
aiiiQiiiQi QIII0IIH

v m-- u*rtIUU ‘sinius mitingus prie tos agen- ’
nišku Dolitikieriu jturos ir peispeja daibimnkus Genavaitę Rutkauskiūtę ir Ma-

D . . 7•’ ! , i... i įieškancius darbo, kad jie ne- PnmlinlpReikia priminti, kad padeji- J.,. , -z.,, u Doną taiaiiutę., .. . , ’ . ii. siduotų save apgauti—neitumas kertinio akmens ir kliu- i 1 ---------------------------------------
bo istorinių dokumentų į ak
menį sutraukė gana daug pu
blikos.
nuo “j
nemalonu
turėjo tikslą sutraukti visokių |
pitkVaipų žmones.

Dar galima priminti, kad J. . negaĮ§j0 užsimokėti rendos, tai

skebauti. - |
Madison Square apielinkės-

, Gaila, kad d. Mizara į Bed.Vbi«
Laisvės” neatsilankė tas madlen|- sunese atgal 1 kam'J Laisves neatsiianke, tas b . bedarbio išmestus ra-V 
l0"L1„re",^a,v.S:’ ..J™!';'.6 kandus. Tas bedarbis jau bu-' 

' vo išgyvenęs tame name per 
■ 10 metų, bet netekęs darbo,

Levandauskas nupirko bronzi
nę dėžę sudėjimui L.A.P. Kliu
bo dokumentų. Apart to, jin 
paaukojo 67 dol del rakandų. 
Taipgi vienas kliubo narys au
kojo 25 dol. tam pačiam rei
kalui, jo vardo neteko sužinot.

‘Tai puikus 
Kas daugiau iš 
taip pasirodys!

Komisijos

pasirodymas, 
kliubo narių

Narys,
S. Massulis.

R. Mizaros Žodis.—Kuomet 
apsiėmiau dalyvauti L.A.P. 
Kliubo svetainės kertinio ak
mens padėjimo iškilmėse, aš 
maniau, kad tasai susiėjimas 
biMs vedamas darbininkiškoj 
dvasioj, kadangi pats kliubas 
didelėj didžiumoj susideda iš 
darbininkų. Bet gi sužinojęs, 
kad rengimo komisija tuo įvy
kiu bando pareklamuoti fa
šizmą ir net Smetonos Kru
vinojo valdžios žmogų pasi
kvietė, kaip g. Massulis sako, 
“savo fašistinę valdžią parek
lamuoti,” tuomet aš nutariau 
nedalyvauti. Kliubo svetainės 
statymą skaitau rimtu darbu 
ir remtinu, tik su ta išlyga, 
kad tasai namas tarnautų dar
bininkiškiem kultūros ir švie
timosi reikalam. Bet gi ma
tine, kak! komisija, dėdama 
namo pagrindą, bando jį su- 
fašizuoti.

R. Mizara.

EįMj|įJb, ■■ i-:

Bell Phone, Poplar'7545

: A. F. STANKUS.
GRABORIUS-UNDERTAKER

(šbnląuinuoja ir laidoja ntiniiruaiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji gorennio pa
tarnavimo ir tiž žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas man,e. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žt>nją kalną. ....

namo savininkas jį išmetė su 
visais rakandais į gatvę.

Dabar Bedarbių Taryba te- 
; nai laiko atviram ore prakal- [ 
i bas ir gauna daug pritarimo 
už savo darbus nuo tos apie-! 
linkės darbininkų.

žemutinės dalies miesto Be-; 
darbių Taryba pereitą antra-! 
dieni išgelbėjo kitą bedarbį! 
nuo išmetimo į gatvę. Jau joj 
rakandai buvo išmesti, kaip! 
B. T. nariai atėjo ir nepaisy-! 
darni policijos sunešė juos 
gal į kambarius.

Iš Aido Choro Susirinkimo

at- ■

Milijonai j 

Jūsų l 

pačių žmonių kalba į 
nėra kito tiokio linimento, ku- į 
ris veiktų taip urnai, taip pa- p

> tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skausmų, Kraitinėje, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
sitnu.šimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos. ...

; Tik persitikrinkite, kad gauna- 
1 te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis 
i ant pakelio yra jūsų apsaugotoji!.
I Savo turiniu brangi ir įdomi kny- 
1 gutė yra įdedama su kiekviena 

PAIN-EXPELLERIO bonka.
Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka. ,«
yjia L’nbornfct'Jcts

F.ArfL RJCIHSTEWl Ss 4CO. 
BERRY ANO SOUTH FIFTH STS.

BROOKLYN, N.Y

1023 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite ' kuponą 
dien be atidėliojimb.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 8 dėžu
tės už vieną dolcrj.

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

skaus- 
būsite 
nauja
šian-

S•’O

(T

fe

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.
Yra lietuvižka drapanų įstaiga, kuri turi 
modernibkiausius šių dienų įrengimus, są- ] 
žiningą patarnavimą. Mes parduodame j 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius snMg užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus B

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas_ _______________
Adresas ________________
Miestas -------------------------

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

k i
i >
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Kovo 31 d. įvyko Aido Cho-' 
ro susirinkimas, kuriame daly
vavo daug narių.

Komisija buvusios vakarie
nės išdavė raportą. Vakarie
nė buvo sėkminga—publikos 
atsilankė daug ir pelno liko 
71 dol. Tai yra didelė para
ma Aido Chorui; už tai aidie- 
čiai širdingai ačiuoja visiems, 
katrie atsilankė į vakarienę ir 
šokius. Klasiniai susipratę 
darbininkai visada rėmė ir re-' 
mia Aido Chorą, tad ir jis nie
kada neatsisako patarnauti, 
darbininkiškom organizacijom 
jų parengimuose .ir palinks
minti , publiką.

Prirengimu i vakarienės dau
giausiai darbavosi mūsų veikli

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nanjoky Cigary

325

VIENINTELE AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU .TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORKE. 14th STREET, Near 1st CITY

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose.

.. . " . - Mes padedam
Ųžsrrašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryte 
Įloję nuo 10 ry.to iki 2 vai. po pietų.

............... -

Išardymas, sutaisymas, sustatymus, suprast
ir planą automobilio; mokiriam' dienomis .................... ........... . .......... .. ...... ......
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TIC1IN1AV1CIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvaanntuojnme už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. ŲžsTrašynias j mokyklą kiekvieną <li

. iki 9-tfti valandai vakaro. Nedėlioję nuo ! ’
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW .YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO'ŠALČIO)

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

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

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Kaltinamas Padegime Namo, apmetė vaičekausMte;
Kuf Sudegė 3 Mergaitės taipgi dd. Čepulienė *Jr Šiau

lienė; nemažai darbavosi d. 
Kazakevičienė ir jos ' abidvi 

Pirmadienio vakare policij.9 dukterys—Suzana ir Aldona; 
^areštavo Sebastian Giarrusso, I d. J. Zablackiūtė taipgi dirbo 
gyvenantį 190 Avenue B, už J kaip prie gaminimo valgių, 
padegimą namo, kuriame su- j taip laike vakarienės. Drau- 
degė trys jaunos mergaitės ir gės Kairiūtė ir Mišiūniūtė gra- 
4^Šios kitos ypatos buvo sužei- žiai išpuošė svetainę ir patar- 
stos.

S. Giarrusso po viršminėtu 
antrašu laikė valgomų daiktų 
krautuvę ir pats gyveno ant 
pirmutinio augšto virš krautu
vės. Jis tą krautuvę pirko ne
senai už $1,800, įmokėdamas 
700 dol. Tuojau apdraudė ją 
ant $2,500, taipgi apdraudė 
stubos rakandus ant $1,500.

navo svečiams prie stalų. Ai
dinčiai ačiuoja joms už jų 
darbštumą ir pasiaukojimą Ai
do Chorui.

Aido Choras visu smarkumu 
dabar pradeda rengtis prie sa
vo pikniko, kuris įvyks 17 d. 
gegužės, Klaščiaus Parke, 
Maspethe. Jau yra užkviesti 
ir trys kiti chorai, būtent Pir

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai 
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Ine
Įžanga dieną ir naktį soc

■ Antroj klasėj Tašais išsimaudymas ir miegojimas per
! visą naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—35c

ATDARA DIENĄ IR NAKtĮ ( /
M. TEITELBAUM, Mrniactžeris ‘

Naujai perdirbtą Rusiskai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausias rūšies maudynes šū moderniškais pa- 
g ori n ima i s. Čia įtaisyta didelis pkUikitnui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iš&ipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEpĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną ikP 12..vpl, Vakare. Trys gariniai 
kambariai delęi išsipėrifno: Rusiškas, Turkiškas ir ga;
to vanojimosi kąimharyš. Dideliš^ oringas miegojimui •’*

" kambarys; taip nat RĘSTORANAŽ su geriausiu garantuotu patarna
vimu. ' ■
2fL31 Moi’reH Stre«t4 tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway 'ir Flushing Ąvėpuęi Brooklyn, N. Y. 
Tftlėfon^M Pnfaškl LIMO

KELRODIS! B. M./TI ėievęiterju; Išlipt »nt Flushing Ave. stoties;
' R M T - ftnt afntips; visais

* » .'• 'WroidWtr rštttif <iushinw

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

_ Street or Avenue 
State.

LIETUVIŠKAI-AMERIKONISKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA.
Įsteigta jau 25 Metai 

Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies rtid- 

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

numušemę pilno mechaniško kurso

Yra Didelis Parejkalavimas

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki '9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet. ■ ; f

NEW YORK AUTO SCHOOL , ;
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y<
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Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ak 
gaspadinės stalo.

MOT. LAUKUS; Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

ku-
At- 
tos,

yra plačiai žinoma
VALERIJA BALVOČIUS

visi jtaisy- 
184 S. 8th 
ir Driggs

(83-88)

•J

J

[{balzamuoja ir laidoja numirusiuB 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

t

r 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Pas 
taip

Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuve, tokios rasite ant 
stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia.

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

Maisto Marketų darbininkų 
streikas New 
lyne plečiasi 
Streikuojanti 
kosi .gerai ir

TEL., STAGG 2-0783

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-SpmduZwj Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskit ir naujų na
riu. Or^.

(83-84)

Keturių Aktų Operetė, Ukrainiškai Parašė I. Togobočnyj

Vaidins Sietyno Choras, Vadovaujant B. Šalinaitei

Subaioje, Balandžio- April 11 dieną, 1931

Telephone, Greenpoint 9-2320 %

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S.A. 1-nios kuopos susirinki

mas bus ketvirtadieni, balandžio 9,

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

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

vakare. Draugės ir draugai, 
lyvaukit šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalu aptarti.

Sekr. O. Cibnlskienė.
(83-84)

PASTRANDAVOJA 4 kambariai, 
šviesus, dideli, su maudyne. Ran

da nebrangi. Kreipkite* po No. 8742 
—‘126tb St., Richmond Hill, N. Y.

(83-84)

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis bąrberystes amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa- 

, daryti gerą pragyvenimą. Mes mo- 
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-98

■> Geriausia Studija lirooklyrre, . 'f Ateikit Persil t>ir< nt t

PASIRANDAVOJA 2 forniŠiuoti 
kambariai; galima randavoti abu

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

SOUTH BROOKLYN, 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 draugės, visi 
būkite šiame susirinkime ir užsimo- 

mokesčius.
Sekr. J. Kazlauskas.

(83-84)

MXSPETH, n. y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

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

JONAS STOKES -
Lietuvis Fotografistas

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

BROOKLYN, N. Y.
Rankinių kriaučių susirinkimas 

■ įvyks šeštadienį, 11 balandžio (Ap
ril), Arion Hall. Susirinkimas pra
sidės 10-tą vai. ryte. Visi kriaučiai 
privalo dalyvauti šiame susirinkime 
ir išgirsti komisijos raportą.

Komitetas.
(83-85)

VAL. DIENĄ § 
vadinamus “short |

•i

Puslapis šeštas
—_ —___ ■

Daugiau Vietos Žinią 
Penktame Puslapyje

. Ketvirtad.,- Balandy- <MWl
>j. 'V'l4< * . I F

Rytoj labai 
Svarbios Prakalbos i

Rytoj vakare, balandžio 10' 
d., Grand Miller’s Assembly 
svetainėj, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts. 
Įvyks Lietuvių 
Frakcijos prakalbos. 
Komunistų Partijos

[Ateivių Gynimo Taryba 
Plečia Savo Veikimą

Visos lietuvių draugijos, 
rios yra prisidėjusios prie 
eivių Gynimo Tarybos, ir 
kurios dar neprisidėjo, turi su- 

Brooklyne, si domėti tuomi, kad New Yor- 
Komunistų ■ ko A. G. Taryba dabar vp.ro!

Kalbės | kampaniją už įtraukimą į at-| 
organo i eivių gynimo darbą visų dar-Į 

“Daily Worker” redaktorius d. j bininkiškų organizacijų ir kadį 
Hathaway, taipgi dd. A. And-į ’’spiesti ir sustiprinti tą darbą’ 
rulis ir A. Bimba. Muzikalę visame New Yorko didmiesty 
programos dalį išpildys J. Bal- je. 
trukevičiaus prirengta tam va
karui, smuikininkų grupė.

Visi Brooklyno ir apielinkių 
lietuviai darbininkai turi daly
vauti šiose prakalbose.

Nori Įkalinti Du Negru 
Darbininkus, Neteisingai 
Apkaltindami

Pereitą antradienį įvyko 
smas dviejų negrų bedarbių, 

• kurie buvo areštuoti pereitą 
šeštadienį. Juos suareštavo 
fašistinis reakcionierius Grant; 
ir kaltina neva už apvogimą Į 
jo ir pasikėsinimą sumušti. J• n L C .........
Teismabutyj jis neturėjo gerų j Lifiu v3T0, ^USlVieillJlinO 
įrodymų, ir jiūdininkų, p™0-11-mos Kuopos Vakarienė

Tad reikia žiūrėti, kad drau-! 
gijų delegatai lankytųsi į A.l 
G. Tarybos susirinkimus ir 
kad tos draugijos, katros dar 
nėra prisidėjusios prie A. G. 
T., tuojau prisidėtų.

Kad pasekmingiau varyti šį 
organizacijinį darbą, yra šau
kiamas susirinkimas visų New 
Yorko miesto delegatų, kuria
me turi dalyvauti kiekvienos 
draugijos atstovai. Susirinki-1 
mas įvyks pirmadieni, bal. 13; 
d., 8-tą vai. vakare, 32 Union j 
Square, Room 505.

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
I šiuomi pranešame lietuvių 
! suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se-, 

kančių antrašu :
150 LEONARD STREET 

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

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS 
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur 

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

Telephone, Stagg X-8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

dymui, kad tie bedarbiai būtų 
bandę bent kada jį sumušti. 
Visi jo užmetimai kaltinamų
jų advokato buvo įrodyti ne
teisingais ir nepamatuotais, net 
teisėjas, kinis eina ranka ran
kon su Grantu, turėjo pripa-j‘^ 
žinti, kad kaltinimas, būk jie 
norėję Grantą sumušti, turės 
būt atmestas. Tačiaus, teisė
jas bando padaryti juos kal
tais apvogime to reakcionie
riaus. Nors ir šiam kaltini
mui* nėra pamato, bet reakcio
nierius Grantas ir teisėjas yra 
užsispyrę įkalinti tuos drau
gus, kurie veikia bedarbių tar
pe ir organizuoja negrus dar
bininkus.

: Jų Peisas nukeltas į augštes- 
nį- teismą.. ■ < •

Tai Nepaprastas 
Parengimas

New Yorke Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo jau
nuolių kuopa rengia nepapras-* vesti kovą, 
tą parengimą, 
programą išpildys chiniečiai. nūs, ir kovoti, kol bosai pripa- 
darbininkai — jie ten rodys !žins jų reikalavimus.
chiniečių magiką, šoks savo! Nuo pradžios 
šokius, bus jų muzika, :__  .
lai ir duos visiems 
tikro chiniško chop

Šis parengimas 
tikslu, kad sukelti

Sekmadienį bal. 19, i 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirma kuopa rengia 

•šaunią vakarienę su šokiais. 
Komisija darbuojasi smarkiai 
ir nėra abejonės, kad vakarie
nė bus prirengta gardi. 
galit ateiti ir gerai .išalkę, nesjvįų valgyklų Brook^yne. 
privalgysite gardžiai ir kiek 
tik norėsit.

Po vakarienes bus šokiai 
prie geros orkestros.

I Rengimo Komisija.

kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So.

.Boston, Mass. Taipgi yra clir- 
Tad | busi už kukarka kalėtoje lietu- 

. Atei
kite persitikrinti kaip Iskanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su ] 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

Maisto Darbininku 
Streikas Plečiasi

VARPO VAIDYKLA
treet Brooklyn, N. Y

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Yorke ir Brook- 
ir eina kovingai.
darbininkai lai
ptini pasiryžimo 
kad sustabdyti! 

kuriame visą skebus, sudaužyti inčlžionkši-

Nuo pradžios streiko iki 
žais-'šiam laikui jau buvo suareš- 

vakarienei įtuoti 75 streikieriai. Aštuoni 
suey. Į buvo teisiami pradžioje šios 
rengiamas' savaitės magistratų teismabu- 
pinigų del tyj, 151st St. ir Amsterdam 

chiniečio darbininko d. Ed. Avei Jų teismas atidėtas ant 
Wing, kuris buvo areštuotas šios dienos. Teisėjas draudė 
už dalyvavimą darbininkų ko- streikieriams pikietuoti. Kiti 
vogė ir teistas išdeportavimui trys buvo teisiami West Farms 

bet Tarptautinis Įteismabutvi, 181st St. ir Bos- 
Darbininkų Apsigynimas iško- ton Rd. Ju teismas taingi ati- 
voio jam teisę važiuoti i So- dėtas ant šios dienos, šio tm’s- 
vietų Sąjunga. Tad jis tuojau mo teisėjas sakė, kad streikie- 
turi apleisti šią šalį, ir kad su- riai Sali pikietuoti. 
kelti pinigų del jo kelionės, šis 
narengimas ir yra rengiamas.' 
Vigų darbininkų reikalas yra j 
ateiti i ši parengimą. Jis Įvyks 
šeštadienio vakare, bal. 11 d.,

j Chiniją,

Workers Center, 569 Prospect 'A. KONDRATAS SUSIKIBS 
I SU GALINGU AUSTRALIE- 
’čIU JIM HESLIN 
i • -

šį vakarą, Broadway Ale
noj, Broadway ir Halsey St., 
Brooklyne, lietuvių ristikas 
drūtuolis Ąndy Kondratas 
kausis su pagarsėjusiu austra
liečių Jim Heslin.

. Ristynių rengėjas Jess Mc- 
kuopa rengia linksmus šokius M^hon sako, jei Kondratas 

■ eu dainų programa. i 
aąidės 7-tą vai., o programa, 
8:30 vai. vakare 
Dainų programą

mūsų ^gabūs dainininkai-artis-

Ave., New Yorke.
• ■ ’ ________________________________

šeštadieni Liet Dark
Susivienijimo 1-mos Kuopos 
Odai su Dainomis

išeštadienį, bal. 11 d., “Lai- 
vės”* svetainėj, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo pirma •_
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107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA
(Levandauskas)

V'
y

b

Rezidenci jds \Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Junipei* 5-6776

B. Šalinaitė 
Sietyno Choro Vedeja

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
180 New York Ave., Newark, N. J.
Lošimas prasidės 7:39 valandą vakare Svetainė atsidarys 7-tą valandą vakare

Po perstatymui geros muzikos

VIDURIAI UŽKIETEJg
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šąkiai kurnės šias ristynes, jis bus po- 
____  zicijoje susikibti su visa eile 

i geriausių ristikų.
1 Be Kondrato su Heslin dar 
risis: Stanly Stasiak su Louisišpildys .

tai-1—A. Velička ir Lillian Ka- J?!.1.61/Lu.1]
valiauskaitė. Bandome gauti 
ir daugiau dainininkų.

Prašome visų ateiti į šį pa
rengimą, nes tai veikiausiai 
bus paskutinis toks parengi-' 
tnas šiame sezone. Tad kol 
dar orAs vėsus, pasišoksime, 
pasilinksminsime, o nepoilgo 
bus-peršilta ir turėsime išva
žiuoti j laukus.

Ateidami į šį parengimą taip-
atliksit gerą darbą, nes pa- 

msit naują lietuvių darbinin- 
lusišelpitųo draugiją, kuri 
irįturi*dąug visokių išlai-
jžanga 35 centai.

, w:* Rengimo Komisija.

į DeGlane; George Calza su Di- 
, mitri Demtroff; John Grando- 
wich su Lee Wykoff.

Gerbiamieji! Operetė “Kova už Idėjas”, idėjos žvilgsniu yra geriausia, ką 
mes iki šiol turime lietuvių kalboje. Joje daug gražių jausmingų dainų, juo
ko, romanso, liūdesio... Pažymim, kad del veikalo didumo, lošimas prasidės 
tikrai garsinamu laiku, nes po lošimui norime suteikti laiko visiems smagiai

- pasišokti. Todėl visus kviečiame atsilankyti į laiką.
) XTIKIETŲ KAINA—$1.00 ir 75c.

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai ' nekenks
mingas, ir galima duot vaikam*, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................•............................60c. per paltą <6e

Kundroto aptivka yra didžiausia (r seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užlikri- 
B«m, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausioj

Mes taip pat tunme žolių ir gerą sandelį gyouolV 
kartą reikalaujant, kreipkitės;

KUNDROTO APT1EKA
P. I. KUNDROTĄ, Savininkas 

228 Bedford Avenue B

Kamp. N. 4-cua gatvės Tel., Grw>nnoint a-2.ni7-2360-3514

likirpkit ij skelbimu U priMltukil kanu bu uImaMjmo.




