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Naujoji kovinga Nacio

Rengkitės Mass. valstijos
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Tai vienatinis angliaka-

Komisijos Narys.

Anglija Bidavoja

Chinijoj Eina Mūšiai

MASKVA.—Čia atsidarė 
mokslininkų konferencija. 
Svarstoma, kaip padaryti

Visos 
turi dėtis 

Eikite su

Passaico Darbininkų Kon
ferencija ■

mą. Suvažiavime kalbėjo

Prie Gegužinės reikia smar
kiai rengtis. Visos lietuvių 
darbininkų organizacijos priva
lo tuomi susirūpinti, 
mūsų organizacijos 
prie prisirengimo. 
Komunistų Partija.

fprie Pirmosios Gegužės de
monstracijų.

taip pat 
Skundų Komite- 
senosios unijos 
Šaukėme mai-

<JS

K -JES

Tacoma” 
skristi per Ramųjį Vande
nyną į Seattle, Wash.

» Brooklyn, N. Y,, Penktadienis, Balandžio (April) 10, 1931

Drg. V. Andriulis, “Vilnies” redaktorius iš Chicagos, 
drg. A. Bimba ir Hathaway^“Daily Workerio” redakto

rius, kalbės šiandien vakare masiniame f 
ninku mitinge, Miller’s Grand Assembly svetainėje, kam-

BOSTON, Mass.— Fordo 
korporacija 1930 metais pa
darė pelno $44,460,823.

palietė medžio šakas, orlai
vis susisuko ir nukrito. Abu

Desėtkais tūkstančių jie | ŽUVO.
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Jaunavedžiai žuvo, Susikū- 
lūs Orlaiviui
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KRISLAI
Komunistų Partijos Ma

nifestas.
Reikia Rengtis.
Nacionalė Mainierhj

Unija.
Lenino Raštai.
Partijos Skyrius.

Rašo Komunistas

Amerikos Komunistų Parti
jos Centralinis Komitetas išlei
do platų manifestą delei Pirmo
sios Gegužės. Jis verčiamas lie
tuvių kalboų ir tilps “Laisvėj.” 

Pirmoji Gegužės yra tarptau
tinė proletariato kovos diena. 
Amerikos buržuazija bando už
bėgt darbininkams už akių. 
Wall Stryto agentas Hooveris 
gegužės 1 d. paskelbė “vaikų 
sveikatos diena.” Vadinasi, 
Komunistų Partijai tiesioginiai 
atsistojama skersai kelią. Bet 
Amerikos darbininkai Pirmo
sios Gegužės neužleis buržuazi
jai,
demonstruos gatvėse po Ameri
kos Komunistų Partijos vėlia
va.

Generalis Skundų Komitetas 
atšaukė Glen Alden Coal kom
panijos mainierių streiką. Va
dinasi, streikas parduotas. Tą 
numatė naujoji Nacionalė Mai
nierių Unija ir persergėjo mai- 
nierius. “Laisvėj 
nurodėme, kad 
tas pasiduoda 
biurokratams, 
nierius budėti.

šis streikas parodo, kaip se
noji United Mine Workers of 
America padeda anglies baro
nams smaugti mainierius. Jie 
turi spiestis po vėliava karin
gosios Nacionalės Mainierių 

f Unijos.
Mainieriai laikėsi solidarin- 

gai. Bet streiko vadovybė pa
puolė į rankas elementų, kurie 
ėjo su reakcionieriais. Jeigu 
mainieriai būtų buvę organi
zuoti Į Nacionalę Mainierių 
Uniją, šis streikas būtų buvęs 
išplėstai ir kasyklų savininkai 
būtų buvę paklupdyti ant ke
lių.

International Publishers iš
leido 6 tomus Lenino raštų. Vi
sos didelės ir gražios knygos. 
Parduodama labai prieinama 
kaina. Visas setas galima įsi
gyti už $9.25. Gi paprasta kai
na šešių knygų, perkant atski- 

r rai, yra $18. v
Angliškai skaitanti draugai 

turėtų įsigyti Lenino raštus, 
pasinaudojant šia nupiginta 
kaina. Toliaus Lenino raštai 
eis atskiromis knygomis. Tie, 
kurie pirks dabartinį setą ir 
kurie norės įsigyti paskui iš
leidžiamas Lenino raštų kny
gas, gaus 50 nuošimčių pigiau. 
Vadinasi, $3.00 vertės knygą 
gaus už $1.50.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o 1 šiai mesite 
Pasaulį!

Brooklyno ir Apielinkes Liet Darbininkai, 
Būkite Svarbiose Prakalbose Šį Vakarą! PASSAIC, N. J.—Bendro 

fronto konferencija prisi- 
. rengimui prie Pirmos Gegu- 

- -- ’ žės yra šaukiama 15 d. ba- 
lietuviu" dirbi-1 landžio> 7:30 vaL vakare, 39 

uxauu z^xxxmxj Visos darbinim
80 pėdų, orlaivio sparnai pas Havemeyer ir Grand gatvių, Brooklyne. Pradžia ka organizacijos piiyaloda- 

’• ■- v 1 - 1 ' r v«‘x«xiJą lyvauti joje ir rengtis prie
Tai bus prakalbos, kurias rengia Lietuvių Komunistų Pasaulinės proletarų šven- 

Frakcija, kad per jąsias galima būtų darbininkams nuo-[^s* 
dugniau ir plačiau išaiškinti, kas tai yra oportunizmas, I _ “
kaip jis išsivystė lietuviškose darbininkų organizacijose 
ir kaip dešinumas kenkia visam revoliuciniam darbinin
kų judėjimui. Juk tai toks sugležnėjimas, prisigėrimas 
smulkiai-buržuaziškų nuomonių iššaukė ir paskutinius 
išsišokimus prieš Komunistų Partijos vadovybę “Laisvė
je” ir “Vilnyje.”

Bet šių prakalbų tikslas anaiptol nėra surištas vien tik 
su komunistiniais laikraščiais. Jų vyriausias tikslas yra 
pamatiniai nušviesti tuos dalykus, kurie išsivysto laike daugiau praktiškesnį moky- 
dabartinio krizio, ir kaip reikia nusistatyti įvairiais ma. C__
klasių, kovos klausimais, kad iš to išeitų nauda revoliu- įr ‘n. Bucharinas. Tarpe 
ciniam darbininkų judėjimui.

Drg. Andriulis jau senai nekalbėjęs Brooklyne, ir todėl; 
turės būt visiems įdomu išgirsti tą kalbėtoją iš vidurinių 
vakarų. Drg. Bimba, kiek tėko girdėti, suteiks labai pa
matinę prakalbą. O drg. Hathaway, redaktorius vyriau
sio Komunistų Partijos organo “Daily Workerio,” yra 
vienas iš lietuviams darbininkams suprantamiausiu ir 
mylimiausių angliškų kalbėtojų. (

Apart prakalbų, turėsime ir gražios muzikos,^-kurios 
suteiks šį vakarą mūsų masiniame mitinge J. Baltruke- 
vičiaus vadovaujama smuikininkų grupė.

Visi Brooklyno ir apielinkės lietuviai darbininkai pa- 
sistengkite būti šiose prakalbose, šiandie vakare, balan
džio 10 dieną.

JEFFERSON, Ohio.—Or
laivio savininkas R. Peter
son, kuris iš vežiojimo žmo
nių darėsi biznį, apsivedė ir 
sumanė pasivažinėti su savo; 
žmona. Kada jie iškilo apie

Fordas Uždirbo j
44 Milionus Dolerių

wmisionie- 
rius ve kaip apskaitliuoja 
Fordo korp. turtą: 1920 
metais jis siekė $165,679,- 
132 ir tais.metais pelnijo 
$17,198,564. Kas metai pel
nai augo ir korporacijos 
turtas didėjo. 1930 metais 
kapitalas jau siekė $708,- 
888, 248, ir pelno padaryta 
$44,460,823.

Tai štai kas turi “gerus 
laikus” ir kam gerai gyven
ti šioje demokratinėje kapi
talo šalyje. Milionais jų 
pelnai auga, kada darbinin
kų daugiau kai 10,000,000 
ir du kartus tiek jų šeimy
nų narių badauja, ■ nes tie 
darbininkai neturi darbo, i

Skris Per Ramųjį Vande-
nyną j --------

SHANGHAI, Chinija. —! PATERSON, N. J — Ko- 
Majoras F. N. Shumaker ir i J—tų Partija ir Naeiona- 
leitenantas B. Short, ame-!.® Audimo Darbininkų Uni- 
rikonai, - biplanu “City of-]a saukia__ bendro fionto 

rengiasi iš Osaka ! 15bala"’
1 dzio, 7:30 vai. vakare, 20o 
Paterson . St.

Visos darbininkų organi
zacijos privalo pasiųsti į 
tą konferenciją savo dele
gatus. Išnaudotojai puola 
ant darbininkų visu pasiuti
mu. Jie sufrėmavo penkis 
kovotojus ir rengiasi pasių
sti juos į elektros kėdę. 
Darbininkai turi surengti 
milžiniškas demonstracijas 
Pirmoje Gegužės ir parody
ti savo jėgą.

Paterson© Darbininkų Sukilėliai ant Saly u .? > t 
Madeira Laikosi

Didelės Muštynės Tarp 
Indusy ir Mahometonų

CAWNPORE,’ Indija. — 
Čia įvyko baisios muštynės 
tarpe indusų ir mohameto- 
nu. Tikras karas atrodė: v
barikados, deginimas ir 
draskymas namų ir tt. To
kių muštynių „ jau nebuvo 
nuo 1857 metų. Iš abiejų 
pusių užmuštais krito apie 
500. Daug sužeistų. Tai 
vis Anglijos imperialistų 
pasekmės, kurie kursto tau
tas ir tikėjimų sektas vie
nus prieš kitus, kad jiems 
lengviau būtų laikyti paver
gus tų -kolonijų gyventojus.

“Laisvėj" ir “Vilnyj’L įves
tas Kom. Partijos žinių skyrius. 
Tai svarbi n an j any be mūsų 

y dienraščiuose. Bet trukumas 
^yra tame, kad iki šiol tame sky

riuje nematėme arba labai ma
žai tematėme raštų apie Komu
nistų Partijos veikimą koloni
jose. Draugai iš vietų turėtų 

rašyti į tą skyrių. Suteikite
žinių apie partijos distriktų, WASHINGTON.—4 Prezi-
sekcijų bei branduolių veikimą. <]entas paskelbė, kad Pir-

Hooveris Paskelbė Pirmąją 
Gegužės “Vaiky Šventu”

moji Gegužės, tai .yra “vai
kų sveikatos” diena. Išnau
dotojai jau kelinti metai16 Miliony Vaikučių

Mokyklose Sovietų Sąjungoj viską daro, kad sumažinus
’ Pirmos Gegužės reikšmę.

MASKVA.— 1930 metais Jie tą dieną pasisavina tai 
mokyklose buvo 14 milionų 
vaikų, šiais metais jų skai
čius pakils ant 2,000,000* 

zTaip paskelbė profesorius
A; Višinskį, galva valsty
bės mokyklų. Reikia žino
ti, kad prie caro valdžios 
būdavo tik 7,000,000 vaikų 
mokyklose. ,

Pirmos Gegužės reikšmę.

karininkams, tai vaikams, 
tai kitokioms kokioms savo 
organizacijoms. Jie tą da
ro, kad-nukreipus darbinin
kų domę į kitą pusę. Nes 
mato, kaip kas metai Pirmą 
Gegužės vis daugiau darbi
ninkų stoja į demonstraci
jas.

Sovietų Mokslininko 
Suvažiavimas Maskvoj

REAKCINIAI U. M. W. UNIJOS VADAI 
IŠDUODA MAINIERIŲ REIKALUS .

Pardavikai Boylan ir Lewis Įsako Mainieriams Grįžti Dar
ban; Nacionalė Mainierių Unija Ragina Streikierius 
Laikytis Kovoje iki Laimėjimo

WILKES-BARRE, Pa. —»ri išdavystė. Ir tai jau ne.' 
Pardavingi U.M.W. unijos [pirma. Jie yra kompanijų 
vadai su Boylan priešakyje agentai ir joms ( tarnauja 
per dvi dienas po apsauga prieš darbininkus.
policijos skundų komitete Naujoji kovinga Nacio- 
tarėsi ir padarė nuosprendį, nalė Mainierių Unija, kuri 
kad mainieriai privalo grį
žti į darbą.

Streikas prasidėjo 19 d. 
kovo, kada kompanija norė
jo priversti darbininkus 
dirbti* vieną valandą dau
giau, nieko nemokėdama už 
tą darbą. Streikas buvo pa
skelbtas 25,000 angliakasių 
prieš nepakenčiamas darbo 
sąlygas ir algų kapojimą. 
Angliakasiai energingai 
stojo į kovą už savo klasės 
reikalus. Bet pardavingi

nuo pat kovos pradžios sa
kė darbininkams, kad vadai, 
iš UMW unijos rengiasi 
juos išduoti, dabar šaukia 
mainierius nepasiduoti par- 
davikų komandai, bet tęsti 
kovą ant toliaus.

Kovinga N. Main. Unija 
šaukia darbininkus organi
zuotis į jos eiles, organizuo-i 
ti savo komitetus, išrinkti 
savo atstovus iš kiekvieno! 
UMW (senosios unijos) lon 

__ .. . _ kalo ir sujungti juos į vie«! ? 
vadai iš senos United Mine|ną bendrą komitetą, kuris 
Workers unijos nuo pat;vestų kovą iki galo, iki lai- 
pradžios darė viską, kad su-|mėjimo. : .
laužius streiką. rpaį vĮena^nis angliaka-r

Dabar jie įsako darbinin- siams kelias pagerinti savo 
kams grįžti darban, o parda! gyvenimo ir darbo sąlygas, * 
vikai neva tarsis su darbda- Tai vienatinis būdas apgin- 
viais apie mainierių reika- ti savo reikalus nuo kasyki 
lūs. Aišku, jog tai yrabjau-ilų baronų puolimo.

kitko jis pasakė:
“Kaip kas sako, kad tikro 

mokslo sujungimo reikalin
gumas su praktišku gyveni
mu yra tik išmislas. Visas 
mokslinis aparatas kapita
listinėse šalyse yra įrankis 
kapitalistų rankose, magna
tų, jų valdžios, industrinių 
ir militarių organizacijų 
rankose. i

“Gi mes, bolševikai,wš ki
tos pusės reikalaujame mil
žiniško plėtimo mokslo viso
je sistemoje -■'-■socialistinio 
budavojimo Sovietų Sąjun
goje. Problemos prieš mus 
reikalauja drąsaus ir kate
goriško nutraukimo su bur- 

Įžuazinėmis tradicijomis se
no akademiškumo ir ūmaus 
pasukimo mokslo ir sujun
gimo jo su praktišku dar- 
.bu.”

Tarpe kitko Bucharinas 
kad Leningrade 

vis Mokslinė Akademija metus 
už- laiko ginčijosi, kodėl tam

siame pagrindyje auga 
ąžuolo daigas, arba, kurį vi
nį lengviau ištraukti iš len
tos—apvalą ar kampuotą.

. Šiais privedimais parodo
ma, kaip yra neprotingas 
akademiškas mokinimas ne
sujungiant jo su praktika. 
Dabar Sovietų Sąjungoje 
mokiniai yra mokinami ne 
tiktai lavintų žmonių, bet 
jie yra supažindomi ir su 
praktika. Technikos moki
niai ne tik iš knygų moki
nasi technikos, bet ir prak
tikoje dirba tuos darbus ir 
tt. z>

Tas patsai ir su kitomis 
šakomis. Mokslas jungia
mas su pačia praktika.

--------------- --- I >- ■ ■«!

'Sutartis tarp Vokietijos 
y i Ir Soviety Sąjungos
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JERUZALĖ. — Atrišta 
trys žydai darbininkai nu
šauti arti Yaggour ir Haifa

ičiai atsakė iš kanuolių ir 
apšaudė tuos laivus.

Baltųjų garnizonas mies
te Patung sukilo.ir apšaudė 
užsienio imperialistų laivus..

vėl prasideda susirėmimai 
tarpe žydų ir arabų.

Madridas, .Ispanija.— Su
sekta, kad fašistų grupė su 
Franco priešakyje rengiasi 
padaryti naują perversmą.

I

OI
a. i

LISBON, Portugalija. — 
Paskelbta dalina mobilizaci
ja sąryšyje su sukilimu ant 
salų Madeira. Sukilėliai 
rengiasi į mūšį. Jie ten pa
ėmė ir keletą laivų. Portu- pajuokė, 
galijos valdžia siunčia 
daugiau spėkų ir laiko 
blokavus tas salas.

HANKOW, Chinija. — 
Chiang Kai-sheko armija 
puola komunistines spėkas 
Hupeh provincijoje. Mies
tas Hwangchow, kuris tu
rėjo 30,000 gyventojų, yra 
liepsnoje.

Kraugerio Chiang Kai- 
sheko kariniai orlaiviai mė
to bombas ant komunistų 
baldomų miestų. Sako, kad 
prie Hwangchowo miesto 
jie užmušė apie 3,000 rau
donarmiečių ir Sukilusių 
darbininktį. ; : i . , 

Miestą Fpngkau atakavo 
6,000 komunistų armija, 

smarkumu veikiama, kad > Priešai giriasi,. kad jiems 
pralenkus ginklavimosi sri- iiPavyk° atmušti. komunistų 
tyje Italiją. Italijoje tas arm9^ Anglijos karinio 
pat. Laikraštis “Giornale!^aivo uCnatpagelba. Ang- 
de Italia” savo editoriale amerikiečių ir, kontr-re- 
puola Franciją visu smar-1 vohucmių chiniecių laivai 
kurnu, būk pastaroji nori,bombardavo Raudonąją Ar- 
apgauti Italiją, išsiderėti, i ^^5 uPys‘ 
ka4 pastaroji taip smarkiai 
nesiginkluotų, o pati gink
luojasi.

LONDON.— Cunard lini
jos kompanija užsakė Glas- 
gowe laivų būdavo jimo
kompanijoj milžiniškos di
džiumos pasažierinį laivą. 
Jis kainuos nemažiau $50,- 
000,000. Turės 73,000, tonų 
įtalpos, jo ilgis bus 1,018 
pėdų. Turės visokius pa- 
rankumus. Tokio laivo iki 
šiol dar neturėjo nei 
šalis.

Prisnigo Daug Sniego 
Naujoje Anglijoje

Niovynės Tarp Italijos ir 
Francijos Nesiliauna

ROMA, Italija.— Nors li
kosi padaryta sutartis tar
pe fašistinės'Italijos ir re
akcinės Francijos karo lai
vynų reikale, bet ji nepra
šalino antagonizmo tarpe 
tų šalių. Ffancijoje4'visu

Prague. —Vėl atsinauji
no prekybinės derybos tar
pe Austrijos ir čėkoslovaki-J Burbank, Cal. 
jos. Šios derybos buvo ve- orlaivis su 7 keliauninkais 
damos pirmiau, bet ijutrū-’ 220 mylių greitumo į valan- 
k0‘ ' ' ' L?.'! . .. ,

■ •

Jungtinių Valstijų Kapitalistai 
Susirūpino del Rinkų

Amerikos kapitalistai vis 
mažiau ir mažiau gali įvež
ti prekių į Europą, nes ir 
ten viešpatauja ekonominis 
krizis. Europos valstybės 
stengiasi pačios su savo 
prekėmis apsieiti ir mažiau 
perkasi iš Amerikos. Del 
to susirūpino Amerikos ka
pitalistai.

BOSTON.— Kada pietinė 
dalis Naujosios Anglijos jau 
pradeda susilaukti šiltų pa
vasario dienų, tai tuo pačiu 
kartu šiaurinėje dalyje pri-, 
snigo labai daug sniego.' 
Vietomis prismigta iki 19 [ 
colių storumo.

MASKVA.—Tarpe Vokie-, 
tijos ir So v. Sąjungos buvo, 
padaryta prekybinė ir ne-‘ 
puolimo sutartis 1926 me- 
tais ant 5 metu laiko. Dabar 
einama prie jos atnaujini
mo ant tokio pat laikotar
pio. Joje buvo pasakyta, 
kad bus palaikomi draugin
gi ryšiai, kaip politiniai 
taip ir ekonominiai, tarpe 
abiejų šalių, kad bus užlai
komas neutralitetas vienos 
iš jų, jeigu antrą užpultų 
kita valstybė arba kelios. 
Nesidėti prie finansinio ir 
ekonominio boikotavimo, 
jeigu tokis būtų paskelbtas 
per kitas šalis Vokietijai 
arba Sovietų Sąjungai.

TVi r Al 17 •• šauti aru raggour ir nanaDidelis Algų Kapojimas miestų pereitą sekmadienį.
į Taipgi gauta žinių, ką^

WASHINGTON.—Darbo legrafo ir telefono vielos 
departments. paskelbė, kad nupjautos tarpe Akre. ir 
Jungtinėse Valstijose išnau- Shefan miestelių. Matomai, 
do tojai vien per kovo mene
sį nukapbjo 340 įmonių dar
bininkams algas. \

Kada yra apie 10,000,000 
bedarbių, tai parazitai dar 
su didesniu pasiutimu kapo
ja darbininkams algas ir 
varo juos į baisesnes darbo 
ir gyveninio sąlygas, nes jie 
turi progą imti išbadėjusius 
bedarbius, jeigu darbinin
kai nesutinka dirbti už nu
kapotas algas.

SOUTHAMPTON, Angli- 
ja.— Didis laivas Berenga- 
ria arti Wught salos buvo 
užėjęs ant smėlio ir išbuvo 
15 valandų laiko. Pribuvę f 
šeši laiveliai turėjo daug ■ 
darbo, pakol jį nutraukė į
gilumą. Jis plaukė iš New < 
Yorko į Cherburgo portą.

111 Ml
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Alkanųjų Maršavimai ir Pastovus Darbas
• Organizuojasi vis nauji alkanųjų bedarbių maršavimai 

ant valstijų sostinių. Tie maršavimai turi primint val
dančiajai buržuazijai, jog miliohai Amerikos bedarbių 
nesutiks badu mirti, kuomet kapitalistų klasė daugina 
savo lobius naujais bilionais dolerių. Komunistai ir Dar
bo Unijų Vienybės Lyga, organizuodami masines Bedar
bių Tarybas, ruošdami kovingas minių demonstracijas ir 
mobilizuodami alkanųjų maršavimus, deda visas pastan
gas, kad išgelbėt bedarbių rankpelnių mases nuo grę
siančio joms bado mirties, o priverst kapitalistus ir val
džią žmoniškai užlaikyt bedarbius su jų šeimynomis.

Dabartiniu laiku organizuojasi alkanųjų maršavimai 
Ohio valstijoj. Eidami iš penkių skirtingų šonų per 
svarbesnius pramonės centrus, tie maršuotojai susilies j 
į vieną demonstracinį žygiavimą ant valstijos sostamies- 
čio Columbus; ir valstijos seimui jie pastatys bedarbių 
reikalavimus tuoj autinės paramos ir reguliarių visiems 
bedarbiams pensijų iš valstijos iždo. Balandžio gi 25 d. 
maršuotojai atlaikys čia valstijinę bedarbių konferenci
ją

Balandžio 17 d. iš Philadelphijos ir Chesterio, Pa., taip 
pat prasidės bedarbių žygiavimas ant valstijos valdžios 
centro Harrisburgo. Čia atmaršavę jie pareikalaus, kad 
valstijos seimas, išleistų visos Pennsylvanijos bedarbiams 
apdraudos įstatymą su bent $15 savaitinės pašalpos Idek- 
vienam ir dar po tris dolerius kožnam negalinčiam dirbti 

'bedarbio šeimynos nariui. Sykiu alkanieji maršuotojai 
čia statys reikalavimus: paliupsuot vargingus farmerius 
nuo mokėjimo bent kokių skolų ir mortgičių; sustabdyt 
darbininkų namelių pardavinėjimą ant licitacijos už ne- 
užsimokėjimą mokesčių ir taksų; uždraust bedarbių mė
tymą iš kambarių už negalėjimą užsimokėti nuomos 
(rendos), ir tt.

. Tokie bedarbių maršavimai įvyks ir visose kitose vals
tijose. Ir jie nesibaigia vien tuom, kad maršuotojai at
neša savo reikalavimus valstijų valdžioms. Kokį tik 

•miestą bei miestelį pereina, alkanieji maršuotojai visur 
stengiasi suorganizuot vietines Bedarbių Tarybas ir su
teikia padrąsinimo bei nurodymų, kaip ruoštis į Pirmo- 

■, sios, Gegužės demonstracijas ir kitus masinius išstojimus 
už bedarbių būklę ir prieš uždarbių kapojimus. i 

C •-Sy&U su alkanųjų maršavimais, vadinasi, yra varo
mas sistematinis darbas iš pat pagrindųfjudinama ir or-s 
ganizuojama darbo minios nuolatiniam veikimui, vis 
naujoms kovoms už bedarbių ir dirbančiųjų reikalus ir 
prieš pačią kapitalizmo “tvarką.”

I 
I

t

Rytinį Valsti jų Lietuvių Komunistę Kon
ferencija ir Lietuvį Darbininkų 

Judėjimo Vadovybė
Mfis turime pripažinti tą kos lietuvių darbininkų ju- 

faktų, kad nuo persiorgani-Įdėjime.
žavimo Amerikos Komunis- štai kodėl šiandien mūsų 
tų Partijos ir nuo panaiki- ju(j§jjme rasime darbinin- 
nimę autonominių kalbinių, kurie jau atvirai skel- 
fedejjacijų, partija ir jos ro- Komunistu Parti-
le lietuvių darbininkų jude- neturi jokios mOralės tei- 
jlip%L)UVO beveik visai už- SgS vadovauti dešimčiai 
miršta. Mūsų spaudoje ir tūkstančių organizuotų lie- 
šiaip agitacijoje mes nuola- tuvių darbinifkų! r. 

kalbame, agi- klaidinti darbininkai.

dešimčiai

I 
i
■

r*

vardai reiškia;; tiktai tieky, 
kad jie atstovauja vieną'af- 
ba kitą teriderięiją,- vieriąjar- 
ba kitą liniją. Smarkiai 
klysta tie, kurie dar ir da
bar įsikalbinėja sau, kad 
visa kova kilo ir eina delei 
vieno ar kito asmens. Jų. 
samprotavimas nieko bend
ro neturi su marksizmu.

Konferencijon suvažiuos 
draugai iš kolonijų. Jie dis-

MALONEI TOMCHAK IRDAVIS
S IŠDUODA MAINlERiy STREIKĄ

Miainieriai Energingai Ko 
voja Prieš Išdavikus

Jau daugiau dvi savaitės, 
kai streikuoja Glen Alden 
Kompanijos apie 25,000 an-

kusuos, svarstys visas lietu- gliakasių prieš algų kapoji-
vių darbininkų judėjimo 
problemas ryšyje su Ameri
kos Komunistų Partijos ir 
Komunistų Internacionalo 
lipi ja dabartiniu laįko tarpiu. 
Jie padarys išvadas iš eina
mų ginčų, iš vedamos kovos 
prieš oportunižmą; jiė :ne
rodys klaidas, išlukštens pa
dėtį, tars savo žodį, kaip 
ateityje galėtumėme sėk
mingiausiai pravesti lietu
vių darbininkų judėjime 
Komunistų Partijos liniją.

Vienas draugas išsitarė 
Ši konferencija turės suvie
nyti visas lietuvių konuinis- neturės su 
tų spėkas. Tas tiesa. Vie- Lewiso. ir 
nybės mums reikia-—vieny- Bet taip nebuvo, 
bės, žinoma, po Amerikos dienų streiko pasirodė išda- 
Komunistų Partijos ir Ko- vystė. . Tomchak, Maloney 
munistų InternaciotijjJo va- Davis atsiklaupė ant ke- 
dovybės vėliava. Jokios ki- Hų ir pavedė streiko likimą 
tokios vienybes bolševikai spręsti Boylanui ir Lewisui. 
nepripažįsta.

Svarbiausia, tai kad visi lanas ir Lewisas yra darbi- 
bolševikai šioj konferenci-

bes, žinoma,

dirbti, kdl kompanija neiš- 
pildys mūsų reikalavimų. 
Mainieriai taip įpyko, kad 
juos apgaudinėja vadai, net 
puolė mėtyti ilaukan iš sve
tainės apgavikus. Boylano 
agentai tik spėjo išnešti .sa
vo kudašių laiptais pabėgi
mui nuo’gaisro.

Truesdale kasyklos Cher-

mą, prieš bloginimą darbo 
sąlygų, prieš šalinimą senų 
darbininkų iš darbo ir tt.

Generalis skundų komite- neckiui išpešiojo iš kauto ir 
ta$ minėtos kompanijos marškinių gJuzikusi Cher- 
mainierių iššaukė strėiką neckis yra vienas : iš veįd- 
25-se kasyklose. Nežiūrint, Imainių ir bosų agentų. Ir 
kad nekuriu i lokalų: viršinin- Įminėtos kasyklos jis nėra 
kėliai nenorėjo, kad mainie- rinktas į skundų komitetą, 
riai streikuotų, vienok’' dar- Tos kelios ėilūtės aiškiai

Cher-

. Tos kelios ėilūtės aiškiai 
bininkai išėjo. į streiką ir parodo, kaip mainieriai yra 

; vieny- pasiryžę karingai kovoti už 
savo teises. Bet vadai juos 

Lewis, Boy-

laikosi kaip mūras
bėj. i • ; ■

f . Iššaukiant j streiką skun- apgaudinėja.
e: (dų komitetas sakė darbinin- lanas jų jau negali apgaudi-yr mirimų.

kams, kad jie nieko bendro lnėti, nes aiškiai r.iato, kad|
i — -v i »i t -r i-i’iz-i in nCtzii’i nvlnanr rPdi ,

Širdies Ligų Augimo 
Priežastys

Mirimai nuo širdies ligos 
smarkiausiai auga Jungtinėse 
Valstijose, čia 1900 metais iš 
kiekvieno 100,000 gyventojų 
taja liga mirė 132; 1910 m.— 
159; 1927 m-—jau 211.

' Anglijoj gi 1921-23 metais 
vidutiniai tąja liga mirė tik
tai po 58’asmenis iš kiekvieno 
šimto tūkstančių gyventojų. 
Taigi iš šio atžvilgio Amerikoj 
dalykas stovi virš trečia tiek 
blogiau, nekaip Anglijoj.

Dabar Jungtinių Valstijų 
valdžia paskyrė $10,000 Vie
šumos Sveikatos Tarnybai, kad 
tyrinėtų Širdies ligos priežas
tis. Bet negalima tikėtis, kad 
kąziona buržuazijos įstaiga są
žiningai ištirtų ir paskelbtų di
džiausią priežastį širdies ligų

■ žinierjai, jie išrado elektrinę 
; mašiną, kuri per penkias rriinu- 
jtes nuima 98 iki viso 100 nuo- 
Išimčių tomeitinių taškų nuo 
, lėkščių.

Tas gi išradimas reiškia, kad 
vėl tūkstančiai valgyklų ir vieš
bučių darbininkų neteks pa
prasčiausiojo ir pigiausiai ap
mokamo darbo, kuriuo buvo lai
komas indų plovimas.

Kiekvienas, mat, techniškas - 
išradimas kapitalistinėj tvar
koj neša darbininkams bedarbę 
ir nelaimę. Tik Sovietų • tvar
koje išradimai duoda darbinin
kam palengvinimo, 
landas patrumpina 
būklę pagerina.

darbo va- 
ir bendrai

J. C. K.

WORCESTER, MASS.

i išdaviku J. L. 'jie yra jų atviri priešai. Tai kus darbas, rūpesnis del ryto 
.• Boylano šai-Ra. Tomchak, Maloney 'ir kiti ūus- - . .......

Po keliu apgaudinėja darbininkus. _ r,QC1
v • • t — /r • • • TT

spręsti Boylanui ir Lewisui. 
Nors gerai žinojo, kad Boy-

ninku išdavikai,__ ______ _ didžiausi 
joj dalyvautų. Draugai tu-j streikų laužytojai, vienok 
ri viską atidėti į šalį ir at- šitie save pasivadinę darbi- 
važiuoti. Reikia nugalėt vi- ninku prieteliais atsiklaupė 
sus keblumus. Iš tolimesnių ant kelių, pavesdami jiems 
kolonijų draugai grupėmis jstr.eiko likimą spręsti. Le
gali susitart ir . mašinomis 
atvažiuoti. Tai pigiausias 
atvažiavimo būdas.

Konferencija tęsis dvi die
nas. Pirmučiausia bus pra
nešimai Centro Biuro ir 
Partijos Centralinio Komi-

Kas Veikiama Mūsų Kolonijoj
Kovo 22 įvyko A.L.D.L.D. 

U-tos kuopos susirinkimas, 
kuris pusėtinai buvo gyvas.

i Tarp kitko A.L.D.L.D. U-ta 
ai i - • .. ; kuopa nutarė prisidėti prie T.Skubimmas darbe, persun-iX J . 1 . * .- D.A. kuopos su mokestimi po
.-tai bus pamatinė prie- ™'1? dole.rj kas mS"U0' Jai 

žastis, kodėl paskutiniais lai- abf žarijų ir naudingą dar- ■L . : .. ............................bą kuopa atliko. Pirmiau kuo
pa mokėdavo po 5 dol. į met

■ tus. '
Be to, nutartu, kad kuopa 

surengtų pikniką birželio mė
nesį. Piknikas bus rengiamas 
kuopos naudai. Tuomet kuo
pa vėl galės paremti darbi
ninkų kovas, jei jai pavyks 
padaryti kiek pelno šiame pik
nike.

Kovo 15 d. įvyko diskusijos,

\T • i- • , • . įkais Amerikoj taip siaučia gil- . ^^onale Maimeuų U 1- |.jn- gjrdies ligos. Maži ir vis 
ja išleido lapelius, nuro- dar mažinami darbininkam už-į 
dant, kaip darbininkus Boy- darbiai neleidžia jiem gauti 
lanai apgaudinėja. Taipgi įtinkamo 
nurodė, kaip turi būti orga- i 
nizuojamas ir vedamas i 
streikas. Ne tik nurodė, bet i

^visas ir ĘęyJanas dar kar
tą ■ pasmerkė streiką, saky
dami, kad streikas yra nele- 
galis, laužo kontraktą, Le
wiso ir Boyldho. prižadus 
kompanijai nestęęikhotį 
įprieš algų. kapojimą ir blo,'- 

teto atstovo. Svarbų, kad ginimą darbo sąlygų. Ki- 
visi draugai būtų laike pra- tąip sakant, kompanijos tu- 
nešimų. Po pranešimų seks.jf’į pilną .tėįsę kapoti darbi- 
plačios diskusijos, kuriose įninkąms algas, bloginti dar- 
visi dalyviai galės laisvai ■ bo sąlygas, laužyti kontrak- 
reikšti savo mintis visais i tą, o darbininkai, surakinti 
lietuvių darbininkų judėji-1 Lewiso kontraktu ant pen- 
mo reikalais.

» maisto, žmoniškų 
kambarių ir drabužio. Papra
stiems darbininkams taikomus 
valgius fabrikantai vis labiau 
fušeriuoja; vaikydamiesi kuo 

aktyviškai daly vauja ir or-Į didesnių pelnų, jie išplėšia iš 
ganizuoja streikierius, kad to maisto būtiniausius sveika- 
laimėjus reikalavimus. Ke-i^', elementus; nusilpnina Kovo 15 d. Įvyko diskusijos, 
t i i i z • abelnaia kūno sistema, taigi kurias buvo surengus ".D.A.liuose lokaluose suorganiza- v: h •
VO streiko komitetus ll va-, ĮĮgų skleidimosi prisideda ir buvo: 
dovaūja streikui. Lewiso ir būtlegeriškas mūnšainas ir r" ,:-'
Boylano agentai nusigando perdidelis naudojimas tabako, ar Markso, Engelso ir Lenino 
■darbininkų karingumo. Per dažnai pareinantis iš rūpesčio teorijos ir filosofijos mokslo 
i i* b* i • ir nervuotumo. '.nurodymu (klasių kovos ke-

Be to, prie' širdies 13-ta kuopa. Diskusijų tema 
: “Ar komunistai turi eiti 

su liaudies valia (vadovybe),

kapitalistinę spaudą ir su
sirinkimuose šaukia gvoltu 
ir gązdina darbininkus rau
donaisiais. Bet darbininkai

iliu)?” žmonių atsilankė ne-
Bet svarbiausia širdies ligų Įaį)aj daug, bet diskusijos bu- 

priežastis tai, reikia pakartot, 
yra kapitalistinė galvatrūkčio 
paskubos sistema, bedarbė ir

vo gyvos. Pasirodė ir “Lais
vės” opozicijos šalininkai.

Opozicija nurodė, kad rei- 
i su minia. Vienok, jietuo nenusigąsta. Dar dau- kaskart didėjantis darbininkų kia eiti su~ j^ūiia. Vienok, jie 

giam organizuoja savo spė- išnaudojimas. O kadangi tokį dau^ riksmų paleido, kad eina 
kas prieš streiko. išdavikus, “sutvarkymą” buržuazijos vai-;

Kad sėkmingiau išdavus ^z.ia tuzsiria ir. laimina “pa- 
qfroikn ontradieni bus sėkmingumo4 otieiką, antiaclienį ^us j galima belaukt, kad valdžios 

komisija pasakytų teisybę sa
vo raporte apie vyrausią prie-' 
žastį mirtinųjų širdies ligų? ' ;

su Partija, bet pati tendenci
ja veda prieš partiją. Jie sa- 

sistemą, taiar ]<acj ^|a njekas nežino Le
nino mokslo, leninizmo teori- 

i jos, tai niekas nei kalbėti apie 
, ją negali.

Bet radosi keli draugai, ku
rie nurodė, kad dabar jau 

! Markso ir Lenino teorija vy- 
' kinama gyvenimai) Sovietų Są- 
; jungoj. Nieko nevertos kal
bos tų draugų, kurie kalba už 

ir reikalauja, kad ji 
i minios vadovybei. 

‘Dišių skalbykloj” jinai :jięm roįos, kad komunistų 
kaip plovėjas turi kokį taktika netinkama tai miniai, 

indą paimt, kaip mazgote pa- (Taip šaukia ir buržuazija, taip 
braukt, kokiame augštyje turi j<a]bėjo imperialistai prieš So- 
būt vanduo ir su kokiu muilu 'vietų Sąjungą, jie sakė, kad 
bei chemikalais. Surinko jinai Sovietai geri, tik reikia Komu- 
ir visokias kįtas smulkmenas, nistų Partiją išskirti iš jų, tai 
taip kad trumpiausiu laiku dar- viskas bus gerai. Kurie taip 
bininkas bei darbininkė galėtų mano, tie draugai labai klys- 
išvalyt kaip galint daugiau in-j ta. Partija tik ir yra tam, 
du. Ta studentė paskui išdėstė ■ kad vesti tą minią, Partija yra 
savų patyrimus ir taisykles sąmoningiausių ir karingiausių 
“moksliškame” rašte, už kurį ir j darbininkų dalis. Jinai nega- 
gavo filosofijos daktaro titulą. Ii paskęsti minioje. Tiesa, 
Toje jos “išmintyje” taip vis- ■ Partija tėmija minių reikalus, 
kas sutvarkyta, kad indų plovė- < darbininkų kovas ir pati jose _•_ ____ J:__ j... __  __ 1 ■ J Inin n, n Iznrl finlzomoc

laikoma slapta .skundų ko
miteto sesija. Nei vienas 
eilinis narys nebus įsilei
džiamas į susirinkimą, net 
ir durys bus apstatytos sar- 

Bet darbinin-'■ gais’ darbininkai neįsi- 
veržtu. v

. Tas aiškiai rodo, kad va- na studentė ' gavo 
dai dės pastangas sulaužytu 

. sudemoralizuoti 
darbininkų vienybę. Ar tas 
vadams pavyks, pamatysi
me vėliau. NMU pakarto- 

> darbininkams, 
įbūti geru. Delegatai į skun- kad turi skubotai imti .strei- 

Mes, ALDLD. 198 kp. nariai, idų komitetą iš lokalų griež--ką į savo rankas, išrenkant 
pilnai užginame tų draugų po- ' 
ziciją, kurie eina su nustatyta 
Komunistų Partijos linija ir 
pasižadame remti mūsų laikraš
čius “Laisvę” ir “Vilnį” po pil
na Komunistų Partijos vadovy
be.

Rezoliucija Spaudos 
Klausimu

|kių metų ir pusės, negali , 
i nei pasijudinti apgynimui 
j.savo teisių.
jkai spjovė ant viso to. .

Praeito šeštadienio skun- 
'dų komiteto sesijoje buvokp., Oakland

Cal. (susirinki- ■ karstai diskusuojama Le- streiką
I <> I "I T i .ZX 1 1 * •

ALDLD. 198
San Francisco, __ , _______  ,
me, laikytame 22 d. kovo, pla-jwiso telegrama. Lewiso 
čiai išdiskusavo kilusius ginčus' agentai karštai gynė kon- 
delei lietuvių laikraščių “Vii-'traktą ir kompanijų. Malo- 
nutarė padaryti sekamą pareis 
kima:

T . - ------< c _ . ilicLKlcįil numpaiiijcį. auxviv-mie VClJLclU.
“Laisves vadovybes n*. ti įr ^ems norėjo tinai sako 
ndorini colroma nęivoiu- iv T _

sliškas Indy Plovimas
Už Tųdų plovimo mokslą vie

‘ „ filosofijos 1>a|.tji.
iktaro laipsnį keli mėnesiai, pasiduotu

ištyrė,

Tai su- 
. Bet 

_ j .. v . i . juos Komunistų Partijos 
UZ ‘priešai suklaidino todėl,

Susiyiemjjmą, už naują su-j^aj bėgyje pastarųjų kelių 
sivienijimą ir kitas organi-!me|.ų Komunistų Partijos 
nacijas, bet tik retkarčiais Į vadovybė mūsų judėjime’ 
ptisUncname apie Komun.^yo nustumta į užpakalį,- 
Partiją^ y įsų kJtų orgam-. į -os vec|an^s įnąsjnesf

I kampanijas nebuvo įtrauk- 
;tos mūsų organizuotos spė-

tes pašome, 
tuojąme už Literatūros

C. Mugianienė, 
ALDLD 198 kp. sekr.

Rezoliucija Spaudos
T- 4 '

i tai atmetė streikalužio Le- 
jwiso telegramą.. Vienas de
legatas pareiškė: “Mes ga
lime tik tokią telegramą 
duoti Leyyisui: Kuomet mes 
prašome duonos1, tai mums 
jis duoda akmenį.” Po ilgų 
ginčų paduota 50 balsų 
■streikuoti, 46 grįžti į darbą,

Klausimu.
žarijų Vajus' iškeliame, iš- 
plečĮame, smarkiai varome 
pirmyn, bet ar daug vajų 
mes turėjome už Komunis
tų Partiją bėgyje pastarųjų 
kelių metų ? Ogi nė vieno!

Nėdy vai, tad, kad musu 
judėjime pasirodė atšalimo įęija, kuri įvyks sį sestadie-!sini(J kovy avangardo vadovo. 
linkui partijos. Nedyvai, nį ii' sekmadienį, bus, pir-jjųęg sveikiname '“Laisvės” šęri- 
tad, ' kad labai sumažėjo mas didelis žingsnis linkui j ninku buvusį suvažiavimą, kū- 
skaiįius partijiečių lietuvių' atitaisymo tos didelės klai- ris didžiuma balsų priėmė Ko- 

~ •* 11 , Ji bus gilus pabreži-'knistų Partijos vadovybę ir
išrinkd Partijos sąstatą į board- 
direktoi’ius. 1 '

Nutarta nupirkti “Vilnies” 
ir “Laisvės” Šerą.

Mes pilnai pasitikim, kad lie
tuviai darbininkai turi patyri
mo, kas atsitiko su “Naujienom 
mis”. Prie to pat siekia ir da
bartiniai priešai, kurie nori už- 
griebt “Ląisvę” ir “Y,ilnį.7

Todėl savo dienraščiu j prie
šams, daugiau neatiduosi m. ’Ko
va iki galo.'

ALDLD. 9 aps. laikyto’j kon
ferencijoj, koVo 29 d., 1931 m.’,

susilaiko > nuo; i balsavimo. 
Pirmininkas •• paskelbia, kad' 
lygus skaičius balsų buvo.

I visuose lokaluose streikų 
komitetus iš pačių mainie- 
riu.

Ne tik Glen Alden darbi- 
'ninkai vieningai kovoja, bet 
I jiems ir kitų kompanijų ir 
! distriktų darbininkai pasi- 
Ižada eiti į pagelbą, jei tik' 
streikas bus vedamas laimė- ko nei atsitiesti nei atsikvėpti, 
jinio keliu. ", bedirbant tą,..rodos,'paprasčiau-

Shamokin 9. Distrikto 16 si« darbą, kuri jinai sumoksli- 
lokalų:įąikS'susil’įnkimą ir no’ suiac,ona lzavo- 
vienbalšiai| nūthre išeitį į.j vi s
streiką,-jei? tik bųš reikalas. k^rie . 7 , .i _j ., > bnliap plpkfrrtj|Taip pat ir Distnkte 7-tam.

jas nepadarytų nei vieno .pasi
judinimo veltui; jam nėra lai-

dalyvauja, kad duoti tinkamas 
direktyvas veikimui. Bet Par
tija visur turi savo nusistaty
mą.

Tą liaudies didžiumą vado
vauja kapitalistinė spauda, tai 
reikėtų ir prieš ją Komunistų 
Partijai nusilenkt; tuomet Par
tija negalėtų vesti savo liniją 
ir kovoti prieš kapitalizmą. 
Tai turi būt aišku kiekvienam 
darbininkui, kad Partija visai 
negali atsisakyti nuo savo lini
jos, nepaisant, kad jinai ma
žumoj. žinoma, partija daro 
visus būdus, kaip geriau priei
ti prie tų minių ir patraukti 
jas į savo pusę, bet tai nereiš
kia, kad Partija del gavimo 
didžiumos išsižada savo lini
jos. Tai tokia partijos linija.

Koresp. Biuras.

Atsirado ir daugiau moks- 
!, ypač Westing

house elektros kompanijos labo
ratorijose, išradinėja būdus

kos, K^d musų diejn^asciuo- p0 plataus apkalbėjimo/ priėL Pirmiau1 negu’ buvo
............... -vu..., ....... ... . . Ujįriią', kalbėjo Km'e _

|'W. bf A. unijos Internatio-įžodžiu sakant,J Mąrbininkai’ sekmin^^^
nal Bokrd narys. Sušilęs visi yra užsidegę kovą prieš’Jie sužinojo, kad žalias priskrę- 
agitavb mainieriuą grįžti ,į algų kapojimą* ir bloginimą tęs prie lėkštės (torielkos) 
darbą,, Sakė, jiems sugrį-.' darbo sąlygų. Tas rodo aiš- k,flnS,nls cnnvionciac 
žus darban bus jų nusiskun--kiąįi, kąljp Martininkai yra, 

Mimai sprendžiama. Mažai .pasiryžę; kovotu prįeš išda- ;gaf tomeiXir\idubosl, 
! gavo pritarėjų, p Kuomet, re- vikus, —L - ■ '
zultatas balsavimo likosi pa- 

i__2i st0Vėkite kovos-lauke,.kovo-!
lino, svetainėj kilo panika, kite, kol bus laimėti visi !njų"mašinų" hidamrVlauti?*'Su

M. ž.

se raštai UŽ partiją, apie Į ta prie bendro supratimo; kad 
partiją ir apie> jos darbus Į mūsų dienraščiai ““ 

'buvo didžiausia retenybė. “Vilnis” f ' .
i Rytiniu valstijų konfėren- tų Partijojafesoliučią,kontrole, ** v 1/oiyia Ir a In /'I o t i r-ii Ir-1 o

“Laisvė'’ ir
” turi būt po Komunis

kaipo kolektyvio darbininkų kla-

- darbininkų tarpe. Partija, i dos.
f jų akyse, pasidarė nebe- Į mas, kad mūsų viso judėji- 
I svarbi. Jos vadovybė jiems mo vadas ,yra Komunistų: 
| atro’do nebereikalinga. Į Į Partija.
I Partiją jie pradėjo žiūrėti, j Pagąliaus visi dabarti- 
| kaipo į išlaukinę spėką, o niai mūsų judėjime ginčai 
; na kaipo į vienatinį revo-1 remiasi kaip tik tuo kerti- 
; Huoipį vadą visos darb. kiaunių klausimu: po Komunis^ 

8įa''įJ Ifitok organizacijos, Į tų' Partijos vadovybe^ ar 
l/kUate žodžiais tariant, jų'prieš ją? Pastarasis kelias 

pūliai, pavaduoja
6 ftcnįimštų "Partiją Ameri-

skelbtas, kad balsai pasida;

prie lėkštės (torielkos) 
kiaušinis nėra sunkiausias iš

plovimui daiktas. Kiečiausiai 
prie torielkos prikimba tai la- 

. v if ' t .. ilašinami 
pries algų kapojimą. , šešių pėdų Rūgščio ir paskui 

Visi lietuviai Mąrbininkai įleidžiami nudžiūti.
stovėkite kovos lauke, kovo- į

Mainieriai vienbalsiai pa- reikalavimai, 
reiškė,; kad mes negrįžšime

Lai gyvuoja “Laisvė” ir “Vil
nis” po Kom. Internacionalo 
vėliava. •

< Rezoliucijų Komisiją: • f;.
P. Grabauskas.
K, ĄYmihas ,
J. Pacduškas/

Iki šiol buvo įvairių elektri-

90 laipsnių karščio vandeniu, 
geriausios ligšiolinės mašinos 

[nuimdavo tiktai 87 nuošimčius 
Įtomeičių sriubos > uždžiūvusių 

• -j lašų per penkias minutes; kitos 
gi mašinos per tą laiką, tegalė
davo' panaikinti tiktai 20 pro
centų tomeičių taškų nuo indų.

si Westinghouse kompanijos i’n-

( ’'TOKIO.— Pavaryta iš!
Į darbo dau^Uu, kaip 8,000 
darbininkų. Jie dirbo lai- 
vynų prieplaukose ir kituo- Bet dabąr, kaip kad didžiuoja- 
se kariniuose fabrikuose

. Nanking, Chinija.-Chiang 
Kai-sheko valdžia veda de
rybas su Vokietijos “Jun
kers” orlaivių gaminimo 
kompanija, kad ji pabuda- 
votų Nankinge fabriką ga
minimui orlaiviu.

1

veda į soeialfašizmą;
Ginčuose minimi draugų
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Iš L.D.S.A. 2 Kp. Veikimo

LIETUVIS

ir užnarinio

kainą.

A. LUTVINAS

j

11 d. kuopa ren- 
padžiamų šokius.

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA 
PETRO

ee- 
patar-

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS 
CIGARAI

Norintieji 

riausio

Moterų Dienos—kovo 
Buvo atydžiai ir rūpes-

reikėtų } 
Fondą ir 

Darbininkų Apsi-J

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH, N.

S. Mickus, 27R Second St.
B. Figens, 221 Second St.

Po konferencijai Apskr. Pil-, Pastruoju laiku L.D.S.A. 2( 
dantysis Komitetas pirmu kart ]^p# pradėjo žymiai veikti tarp-l 

tautiškai. Kuopa dalyvavo | 
bal. 1 d. pas dd. Rušinskus. minėjime Tarptautinės Darbi-1

Iš savo tarpo Komitetas! 8-tos.

Sjenktad., Baland. 10, 1931

BIBLIOGRAFIJA
visai sumušta

Kas

ii

Gerbiamieji! Operete “Kova už Idėjas”,

A.L.D.L.D. 9-to Apskričio 
Darbuotė

Per ištisą balandžio mėnesį turėtų įvykti darbi- 
Tuo- 
turi 

vajus už prisidėjimą visų organizacijų
Gynimui Sveturgimių. Bendri veikimo 
iš sveturgimių, negrų ir čiagimių bal- 
būt sudaryti vedimui bendros kovos

kad tai ne kas kitas, kaip i
* Pilnai bucharinis 

zuotas” kapitalizmas!

Silpnesnes k p. reikės 
Kur galima sutver- 

i” sklokinjnkams ir' ti naujas. Drg. S. Reikauskas, 
priešpartiniams nie- nors išstojo iš Apskr organiza- 

Priešingai, vi- toriaus vietos dėlei tarptauti-

kad jei jie išplėštų

Ant toliaus Komi- 
oportunizmo veidas. Pri- ' tetas nusitarė kiek galint veikt

posėdžiavo Minersvillėj, Pa.,

Komitetas Gynimui Sveturgimių, prirengdamas 
darbą, taipgi nutarė pasiųsti du organizatorius 
prižiūrėti tą darbą.
galima sėkmingai tą darbą ..varyti,' Nacionalini 

Reikalinga turėti pakankamai
Gi pinigus galima gauti tik per tas organizacijas 

s asmenius, kurie simpatiškai atsineša linkui to 
kurie pritaria kovai prieš deportavimą, lynčiavimą

Dešiniojo Oportunizmo 
Knyga 
(Tąsa)

Kominternas mokina, kad 
kaip dalinė kapitalizmo sta
bilizacija nevienodai reiškė-! 
si įvairiose šalyse, taip ly-|t;iip ir triška jo 
gia ir kapitalizmo krizis ne p. 
vienodai eina, 
rie dešinieji 
kad Kominterno tarimai'mas> 
apie kapitalizmo puvimą ne (!Įj,. ’jaunaS) 
visi-s valstybes liečia. J. 
mokslu gal but išimtinos ša

llovstoninis augs tinimas 
į Amerikos kapitalizmo. Tas 
augštinimas ir. nupiešiamas 
jo daug stipriau, kaip jis

nwmiaaiiMMMiiiiwwwuwjrwF'nt

Puslapis Trečias

Jau keletas delegatų yra Inas dalykas. Stengkitės, drau
gės, lavinimosi vakarus skait
lingiausiai lankyti.

Koresp. Biuras.

nosį
pasižadėję maršuoti.

Apskr. Korespondentas.

Pruseika savo knygoj ir- tikrai buvo 1928 m., vadi
ni laikosi Lovstono— Pepe- ,nas .pat didįjį ekono- 

. .. . A -i mini krizį, buvo labai zalin-rio teorijos apie Amerikos. į Y. \, . i , . . , 
‘kapitalizmo žydėjimą. Pas T, ’ ' - - -
i Pruseika, kada jis kalbi'

WORCESTER, MASS.
Iš A.L.D.L.D. 9-to Apskričio partija reikalaujjy, kad ir to-; 

Konferencijos. kiuose miesteliuose be valdžios
----------  leidimo būtų rengiama de-

Kovo 29 d. Shenandoahryj monstracijos.
įvyko A.L.D.L.D. 9-to Apskri- bama, kad tokiuose 
čio konferencija.
apie 30 delegatų ir keliolika' naujų narių gauti.
pašalinių draugų, čia paduo-j
du tik bendras išvadas tos gas Arminas.
konferencijos.

Konferencijoj
draugas Reikauskas, jo veda-j 
ma tvarka, konferencija ėjo ir 
gerą vaga. Pakviesta draugas Priimta

—. Jis bukino darbininkų 
klesos kovingumą ir kartu 

i . -i • • r . vis toliau vedė Lovstono'api^Amerikcs imperializmą, . . v r . , . . q1 ' . m°kslo salininkus i social
demokratijos pusę. Lovs- 
| tonas f aklinai ir atsidūrė 
j socialf ašistų glčbyj ir dabar 
veikia, kaip socialfašistas.

Čia dar vieną dalyką rei- 
,kia pažymėt. Būtent tą, kas 
i tai yra pas Pruseika impe- K. Arminas pasakyti įžanginę'giria 
įrializmas. Leninas kalbė- prakalbėję. <T‘ 
I damas apie imperializmą pa-1 
!sake: “Imperializmas— tail 

iš- ■ 
isivystimo stadija” (XIX t.' 
■196 p.).

is jį Amerikos imperializ-l 
mą ir kapitalizmą aplamai!Iš to kai ku-;

išvadą, kaukia ne puvimas, o žydėj!-1 
Jis (imperializmą-) į 

nors ir anksti 
Jų subrendęs (49 p.). PruseikaI 

i cituoja Lovstoną, apie tai 
lys, kur kapitalizmą dariau-: kpip Amerika užėmė Ano
kia tolimesnis žydėjimas. 'lijos victą? kaipo pasaulinis! 
Panašiai mokino dešinieji k-.-pditoi-iiis (150 n) Pru-v, 
Amerikos komunistų parti-lseika visaip rūpinas nupiešt a-ugst®sni0J1. 1
jos eilėse su tais Peperiu ir Ameriką kaip begalo žalin-,1QC- , ,< -■ ■■ ■

,gą. ‘Amerikoj mes tflnm- |taį ^skutinis laipsnis kapi- 
į rašo Pruseika—masinę pro- į 1 .

kad dukciją tokia plačia skale,!
kaip niekur kitur visame 
pasaulyje*., kapitalistų pel
nai čia dar labai ir labai 
dideli... Jie( kapitalis
tai) susimetę į monopoli
nius trestus, jie nustato kai
nas... Gamyba auga. Tas 
taip pat didina kapitalistų 
pelnus’... “(150 pusi.*). Ki 
toj vietoj L. Pruseika rašo 
“O tuo pačiu laiku Ameri
koje, ant biržos, Valstryti,, 
galvatrūkčiais kyla didžiu-i 
jų biznio kompanijų serai i 
(akcijos) ir spekuliatoriai 
veikia, tarytum juos apėmė 
niežai. 7” 
tresto... (166 pusi.)” Ame
rikos kapitalistai lenda į 
Europą, lenda į visus nepas-1

Lovstonų priešakyj, kuriuos 
taip pamėgo Pruseika 1928 
metais. Jie mokino, 
Kominteruo tarimai nelie
čia Amerikos, kad Amerika 
sudaro išimtis, tenai kapita
lizmas dar tvirtėja, jį lau
kia nauja technikos revo
liucija, kuri dar labiau pas
tūmės pirmyn, sustiprins 
Amerikos kapitalizmą. Jei 
taip, tai nėra ko laukt arti- 
^ifausiu metu Amerikoj ne 
tik ekonominio krizio. bot

liucinio darbininkų judėji 
mo. Amerikos kapitalizm?.: 
stiprės, ir kapitalistai žv

rius darbininku reikalavi
mus. Taip jie mokino ne 
tik VI kongreso motu, bet 
ir jam praslinkus, taip mo
kino ir 1929 m. Dabar gi 
(1930 m.) mes turim gilų 
ekonominį Amerikoj krizį 
ir smarkų klesti prieštara
vimų augimą. Lovstonų— 
Peperių Amerikos išimtinu- 
n^o teorija gyvenimo liko

L.D.S.A. 2 kp. pereitų metų
Tai buvo kal-ivajuj laimėjo pirmą dovaną, v- Donaven. 182 First St. 

atsitiki-1 gaudama daugiausia narių. Į ir pas sineeri.
Dalyvavo muose draugai bijo ir sunku J Bet pastarasis kuopos mėnesi-i_____________________

„„L __ \ |nis susirinkimas parodė, kadį
Tą nuomonę kritikavo drau-jž kuopa stengiasi ir vėl lai-' 

ini utiniu- | meti pirmą- uovaiui. Be abe-, 
veikti irljonės, tas- bus įvykinta gyveni-' 

! me, nes naujų narių gavimo' 
‘Laisvės” j komisija susideda iš darbščių' 

dol.įir energingų narių. Komisija; 
uz-'perstatė 5 naujas nares: L. I 
po-|Sudeikienę, M. šalaviejienę, I 
Pil-|M. Petkūninę, M. Krapienę ir.

Jisai nurodinė-j mėti pirmą, dovaną.
I jo, kad mes turime 

pirmininkavo ■ sunkiose sąlygose.
Nutarta nupirkti
“Vilnies” Šerų po 10 

rezoliucija, kuri 
, “Laisvės” dabartinę 

. t. Jisai gerai apibu-' ziciją. Išrinkta Apskričio 
dabartinę komfrakcijos1 domoji Taryba iš 7 narių.

A. Arbačauskas.

GRABORIUS

dino
padėtį. Jisai pareiškė, kad Į 
suokalbininkai, kuomet jiems! 

'nepavyko pasiimti dienraštį > 
“Laisvę” iš komunistų kontro-j 

Imperializmas — Jės, tai jie, išleisdami savo ap- 
1 " 1 visai nusimaskayo.

, . ,, /vyat r i 'Vienok, dar jiem pasisekė su-talizmo augime ( V t. 1 kJnidiHti ų. gerų darbininku.. 
<1. 311 p.). “Imperializmas “Vilnis” dabar dar didesnia-;
— tai atskira, istorine kapi-J me pavojui, tad reikia daryti1 

viskas, kad ją apsaugojus nuo Apskričio Komitetas iš 7 na-lninkfų 
oportunistų. Nes mūsų laik- rių.
raščiai per desėtkus metų pa- j išsirinko į pildančių darbų vie-jįjngai prisirengta, vienok deled 

nepaprastai blogo oro paren
gimas nebuvo tiek sėkmingas, 
kiek turėjo būti. )

Kovo 29 d. buvo surengtai 
prelekcija sveikatos klausimu,1 
prelegentas buvo Dr. J. Rep-( 
šys ir Cambridge, Mass. Pre
legentas rūpestingai ir supran-l 
tarnai aiškino sveikato klausi-1 
mus. Susirinkusieji tapo pil-' 
nai patenkinti.

Su aukom šiame susirinkime į 
kuopa taip pat gerai pasiro-1 
dė, aukodama $37 sekantiem' 
reikalam: “Laisvės” šėrų-$10. Į 
Susivienijimo Gynimo* Fondui 
$10; L.D.S.A. 2-ram Apskri
čiui $15 ; Pionieriam $2. Se
kančiam susirinkime 
paremti Agitacijos 
Tarptautinį' 

j gynimą. I
Balandžio 

gia didelius 
Į šiuos šokius visi atsilankyki
te, nes bus pirmutiniai šios rū
šies šokiai. Balandžio 16 d. 
įvyksta Whist Party. O kaip;

talizmo stadija. Trejopa 
, ta ypatybė: imperializmas 
tai 1. monopolistinis kapita
lizmas, 2. parazitinis arba 
pūvantis kapitalizmas, 3. 
mirštantis k a p i t a lizmas” 

■ (XIII t. 468 p.). Iš šitų trijų 
' citatų aiškiai matyt, kad 
’ Leninas žiurėjo i imperia

lizmą, kaip į augščiausią

čių darbininkų yra subudavo-į tas šiuos draugus: Organiza- 
ti, tad jiems turi ir tarnauti, (torium—A. žemaitis, Sekr.-K. 
Toliau draugas Arminas pa
reiškė, 
spaudą iš komunistų vadovy
bės, tai ją atsuktų prieš Ko
munistų Partiją ir Kominter- 
ną. Kaip tik šiuo momentu, 
kuomet darbininkų klasė la- Apskričio darbuotė, sulyg iš- 

I kapitalizmo formą, pasku- biau ir labiau kaujasi kovose, duotais raportais, buvo pusėti- 
'tine jo stadija, ne kapitaliz- Pas mūsų vadus pradėjo rody-Inai gera. Ant toliaus Komi- 

' ‘o kapitalizmo tis oportunizmo veidas. " ' ;
• minė, kad šiuos ir kitus klau-i gavime daugiau narių į kuo-

Vadinas,

Rušinskiene, Ižd.—M. žioba, 
Koresp. — A. Arbačauskas. 
Komitetas pasitiesė planus at
eities veikimui ko-operuojant 
su Komunistų Partija.

Tarimai: Pastaruoju laiku

T. Norvaišienę. Iš šių draugių j 
kuopa tikisi sulaukti gerų vei-; 
k ėjų. Linkėtina ir komisijai! 
geriausių pasekmių, vienok bū-- 
tų labai gerai, kad kiekvienai 
narė prisidėtų prie šio svar
baus darbo.

Pastruoju laiku L.D.S.A. 2,

žemą
nuliūdimo va

landoj. fiauki-

t#H )paB:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

l»d.: S<». Boston 03D4-W

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigarų
mo žydėjimo,
puvimo formą. Taip žiuri 

, • v ir Kominternas. V^dlxx^,
_y-J sei‘11 Pįieno,kas kalbėdamas apie impe- 

• rializmą užmiršta kapitaliz- 
^no puvimą, tas nieko nesu
pranta tame, kas tai yra im
perializmas. Tas puvimas 

perskaitė pas Pruseika faktinai ir už-atydžiai
šias vietas, turėjo pastebėt,1 mirštąs.

- i Kada Pruseika kalbėjo 
organi-!apie Amerikos imperializ- 

’mą, tai jis eidamas paskui

Keturių Aktų Operete, Ukramiškai Paraše L Togobočnyj

Vaidins Sietyno Choras, Vadovaujant B. Šalinaitei

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
; Ave., Newark, N. J.

tesimas prasidės 7:39 valandą vakare Svetainė atsidarys 7-t? valandą vakare
Po perstatymui šokiai prie geros muzikos

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.

TIKIETŲ KAINA—$1.00 ir 75c.

simus turėsime rimtai apsvars- pas. C 
tyti šioj konferencijoj. įtvirtinti.

jpĮ J Ęy O S 1 zv Ir i i -v> Ir H n ' J. 2  —  — — .

“Vilnies’ 
tkas nepritarė.
si smerkė tokius nukrypėlius.1 nio veikimo, vienok jis pasi- 
Jei buvo kalbėta, tai tik ki- žadėjo naujam komitetui pri- 
tais klausimais, kaip tai, pa-'gelbėti organizavimo darbuo- 
vyzdžiui, mažuose miesteliuo- tėję.
se, kur labai mažai galima _ v_ .. vv.
sutraukti i demonstracijas, o gegužes apvar scio-

jnmas planuojama 
" 1 ! į partijos vienetomis.

Lovstoną,— Peperį ypatin-, ' - y
gai pabręždavo jo stiprumą,' apielinkės pavieto 
o nepuvimą. Tiesa, vienoj Pottsvillėj, Pa. 
vietoj (20 p.) Pruseika kai-. 
ba apie Lenino mokslą apie:
imperializmą, bet pats -Pru- i tinimais ir prakalbomis savuo- 

^eika ypatingai pabrėžia se miesteliuose.
i šiuos žodžius

su Kom-
...........„___ Bus ruo- 

Peperį ypatin- , šlama demonstracija visos šios 
miestelyj, 

“................. .. . Bet jei to pa
daryti nebus galima, tai pa-j žinoma iš praeities, tai L.D.S. 

įminėsime tą darbo žmonių! A. Whist Partijos visuomet bū- 
I šventę parengimais su pagra- j na geros.

impelializ-j giame posėdyj ir draugės 
mas yra monopolinis kapi-į moterys dalyvavo nuo L.D.S.A.

Prižadėjo iš Ra- 
‘ ) “Vil- 
Taipgi nu- 

Be darbių.

talizmas, išsirutulavęs galin-įG-to Rajono.
I gaiš trestais ir sindikatais” i°n^ nupirkti _ už $10 
1(21 p.). Ir gaunam štai ka:-pie® B- 
i Lenino mokslą apie impe-! Taryboms
irializmą, kaip pūvantį kapi-1 ‘Bedarbių delegacijos jau 
.talizmą Pruseika išdėsto ke-Į ruošiamos į Pennsylvanijos sės
liose eilutėse (mechaniškai I tinę, Harrisburgh, 21 bal., kur 
įdėtose), o toliau eina impe-!bus suvažiavę grupės delega- 
rmliz-mn qtinroiimn Itų nuo Bedarfc>ių Tarybų is vi-uanzmo supre. imo ipdymas;sos šios Valstijos> Ten l)US 
jau dešiniųjų dvasioj. I.reikalaujama iš Gub. Pincho-

(Bus daugiau) 't’o bedarbiams darbo ar duo-

Pagelbekite Organizuoti Kovą Prieš Dewta 
vimą, Diskriminavimą ir Lynčiavimą

Balandžio mėnuo turi būt mėnuo organizavimui kovos prieš 
visokias kapitalistų diskriminacijos formas ’prieš bile darbi
ninku dali, 
ninku organizacijų konferencijos įvairiuose miestuose, 
se miestuose, kur tokios konferencijos buvo sušaukta, 
būt vedama smarkus 
prie Miesto Komiteto 
komitetai, susidedanti 
tųjų darbininkų, turi 
prieš diskriminaciją darbavietėse.

Nacionalis 
organizacinį 
su maršrutu

Kad būtų 
Komitetui reikalinga pinigų, 
literatūros, 
ir pavieniu 
judėjimo 
ir visokios rūšies kapithlištų diskriminaciją prieš darbininkus. 
Todėl mes atsišaukiame į visas organizacijas ir pavienius as- 
meilius, prašydami paaukoti kiek išgali.
Donation: ...............................................................................................
Name: ......................................................................................................
Address: ............,............. .............................................................. ..

Sum: $.................................... ..
NATIONAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION 

OF THE FOREIGN BORN?
32 Union Square, Room 505, New York City

(80—86)

Pastaraisiais laikais, pradė
jus platesnį veikimą, narės 
pradėjo kreipti mažiau doųnės 
į lavinimosi vakarus.

Petras Naujokas 
Savininkas

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

; stus, bet ir į tolimesnius. 
I Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
į greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

! 361 Broadway,
Brooklyn, N. Y.’

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS
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-

Lu t w i n's Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

A. LUlVlftĄJJ

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

Jusy Akys Uždirba Jums Pragyvenimu

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE



Puslapis Ketvirtas

Rezoliucijos "Laisvės” Klausimu PHILADELPHIA, PA

--------  j kų judėjime, mes reikalauja- 
Lavvrenciečių Pareiškimas me: /
Kivirčiuose del “Laisves” 
Mes, Lawrencaus 1 

komunistinių organizacijų na 
riai, “Laisvės” skaitytojai ir 
šėrin inkai, nesenai išklausę 
draugo Abeko ir buvusių “Lais- 
vės” l _ 
Štakionio” ir Pečulkos praneši-; konstitucijos
mus apie “Laisvės” suvažiavi- AT T 
mą, A.L.D.L.D. 37-tos kuopos‘tes: 
iniciatyva kovo 22 d .sušaukta
me antrame šio klausimo išdis- 
kusavimui susirinkime vienbal
siai priimame sekamą pareiški
mą: Vyriausiai vadovybei Ame-

1) Kad visi svarbesnieji nau- 
lietuvių JVJŲ direktorių nutarimai būtų

_ panaikinti,
2) Kad būtų tuojaus sušauk

tas naujas “Laisvės” ^ėrininkų

savo asmenį į pavojų. , O ku
riems badas dar į akis nežiūri, 
tai ir revoliucinio atsidavimo 
savo klasei neturi. Tokie ele
mentai bando klasių kovos aš
trumą trukdyti, švelnyti.

Sąmoningi buržuaziniai prie-i landžio 11-tą 
šai tuomi pasinaduodami orga-1 Choras vaidins 
nizuoja tokius elementus prieš baigta Kova?” 
Komunistų Partiją, pasinaudo-' įvyks balandžio 
darni mūsų įvairiomis silpnybė-, 849 N. Franklin

į ir technikiniais kabliukais' “Nebaigta Kova

“Nebaigta Kova” 
Balandžio 11 d.

Ar visi jau žinote, kad 
diena Lyros <Į™ugiški pasikalbę j *• Klln imnTOi
operetę “Ne

Vaidinimas būsite pilnai patenkinti. 
11-tą dieną,! 

St. Veikalas] 
’ yra parašy-)

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

Rengia Choras Pirmyn subatoje, 
Balandžio (April), 11, 1931, Z. 
Straukos Svetainėje, 139 Steamboat 
Road; pradžia 7:30 vai. vakare. Šir-

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

šaunią vakariene sekmadienį, 12 bal
andžio, YanavičiaUs svetainėj, 40Mc-

■ Adam Avė. Pradžm 6-tą vai. po pie-
j tų. Tai pirmutine’lietuvių vakariene
I šiame mieste. Bus pagaminta lie- dingai kviečiame visus be skirtumo 

ba-' tuviškų valgių. Po vakarienei bus atsilankyti i šj mūsų rengiamą ba- 
ros draugiški pasikalbėjimai. Įžanga tik lių—Great Reck’o, Port Washingto- 

50c ypatai. Kviečiame visus vietos no ir Brooklyno visuomenę, malonč-
; ir apielinkės lietuvius attsilankyti, kit atsilankyti, nes kuomet tik Cho- 

“Pirmyn” rengia ką nors tokio, 
Rengėjai, i visuomet visi turi “good time.” 

(84-85) į Turėsime visokių užkandžių ir minkš-

Įžanga 50c ypatai. šokiam

Kviečia visus 
Renginio Komisija.

NEWARK, n7j. i 
.j.t, vm.. L.D.S.A. 10 kuopos susirinkimas’ 
negalės bus penktadienį, 10 balandžio, po No. !

79 Jackson St., 8 vai. vakare. Visos ! 
narės ateikit ir naujų narių atsives-

Org. K. Žukauskiene.

! ras
I visuomet

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI;
Tos “New and Improved Gold * 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

.«VlANDIMPROk

HAARLEM OIL

į 1 mUbllIlC VJkiUiYltl UZziycAI lllZzl LA II illlJlKo** 
I tų gėrimų, na o šaltos košes irgi ne- 

WORCESTER, MASS. i trąks. Įžanga 50c ypatai. Č.!/*... 
rp , <•• !-. t- • i a : grieš LeVandos orkestrą.Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- ■ -- .....

o-ii dnrhininkif cui iikdn Dvokti i CO ! mo 13-tos kuopos susirinkimas bus'gų aai OiniDKų SU LIKSIU įsvesri tu. , sekmadienj( 19 balandžio, Lietuvių !
juos prieš Komunistų Partiją.! Vniknln- vim ion <rorni Žino J svetainėj, 29 Endicott St., 10:30 vai.}

Bandymas “Laisvę” ir “Vii-' g Kadangi komitetas išvažiuoja!
' .t;: . ęT, . Anas kitose kolonijose, Visiems į K.P.L. Frakcijos konferenciją, tai
jiij istiaukti is po Komunistų patiko. Manome, kad ir čia 12 balandžio susirinkimas i „ 
Partijos kontrolės ir atsukti patiks. jj gerai mokina drau-įto,lcl l«‘'kcliun’“s i 19 

gas S. Janulis. Choras taip į

__  __ __ __ ,f ___  : suvažiavimas ir kad jam būtųij^jg jr technikiniais kabliukais' “Nebaigta Kova” ; , \ ’ 
suvažiavime lavvrenciečių teistą išrinkti direktorius sulyg suklaidina dalį mums simpatin- tas žymaus rašytojo Seno Vin-j

ALDLD. 37-tos Kp. Komite- {

V. Kralikauskas, ox g. 
J. šimkonis, užr. sek.
M. Stakionis, fin. sek. prieš darbininkų klasę, kad tuo- j 
P. 'Matulevičius. mūsu <

_ S. Reikalaujame, kad šis nizacijos, k. t., ALDLD., LDS. ' 
rikos darbininkų klasinėse ko-jm^sll pareiškimas būtų įdėtas; pMSA , ' _ , , TZ

kopijas siunčia- ; ir kitas suskaldžius, tai buržu-!
> ) 1 a! ■» r 4- ■VI <-» z~« ■» •• • « « • vz • -• ‘ j v v f -

............ 1 Kita dainininkė, tai T. Doc- 
kiet. anglių mainieriai Rintė. Jinai vaidins Onutės 
ir darbininkės griežtai rolę. ' '

, u...,. Onutės daina skamba:
Oi širdie mano, širdie, 
Kas tau šiandie yra? 
Kodėl tu taip nuliūdus, 
Kodėl ašaros byr, ir t. t.

Yra daug tokių gražių, dai- 
i nu, bet viską 

ir;
raštį sudėti, 

i visus ir visas 
j parengimą ir 
j mūsų geriausias 
■ žvaigždes.
i vaidinimu būsite patenkinti. 

Rokiškio Švilpa.

Matulevičius.
P.

vose mes pripažįstame Ameri-j uąisvej . < 
kos Komunistų Partiją. i^e “Laisvės” direktoriams

Šios šalies lietuvių darbiniu-’, redakcijai, Centro Biurui 
kų judėjime vyriausiais pagel-.opozicijos komitetui, 
fyininkais Amerikos Komunistų Nuo Redakcijos. 
Partijai mes skaitome “Laisvę”! Draugai lawrencieciai šią _____ __  t
ir “Vilnį” ir stojome už Ko- zoliuciją priėmė trijoms savai-:traukti iš po K. P. absoliutės! 
munistų Partijos idėjinę kont-j^n^ praėjtis ^susirinkimui, ku-. kontrolės ir pasižadam ne tik! 
rolę ant šių laikraščių, kurią 
jie ant savęs turėjo per pasta- “Laisvės

ir 
ir

Org. H. S. ’kit. 
(84-85) j

NEW HAVEN, CONN. I ~
Svarbios prakalbos bus penktadie- •

■ •........................................ * ■ - - - — |

. Pradžia 8-tą vai. vakare. Kai- i 
bes J. Siurba. Kviečiame visus atsi
lankyti, išgirsit daug svarbaus. Ren-

; gia A.L.D.L.D. 32 kuopa.

mi mūsų darbininkiškos orga- paį geraj susimokina dainas.1
(Vienas is dainininkų ir vaidui-Į

ALDS., APLA., lDA. jj ojy fc>us draugas E. Sirutis, j
Jisai yra jaunas, bet gabus, nį, 10 balandžio, po No. 243 Front1

aziijos darbas iš vidaus.
Mes, 

darbiu, 
pasmerkiant visokius suokalbi-! 

re";ninkus “Laisvę” ir “Vilnį iš- ’

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

84-85 *

riame d. Abekas ir buvusieji i remti visais galimais būdais,1 
šėrininkų suvažiavi-’ bet ir aktyviai kovoti už savo 

me dd. Stakionis ir Peciulka iš-(darbininkiškus dienraščius, 
j x.._ Nors jie savoj Lai gyvuoja “Laisvė”

J'■ “VilnisV po Komunistų Inter 
rinkimas buvęs antras apkalbę-! nifcionalo raudona vėliava, 
jimui dd. Abeko, Stakionio ir Į Pirmininkas

siekio išplėšti “Laisvę” iš Ko- Pečiulkos raportų, bet tikreny-i p. Grabauskas.
munistų Partijos idėjinės kon- bėj šis susirinkimas buvo šauk-j

rolę ant šių laikraščių, kurią

rąją metų eilę.
Dabartinių kivirčių klausime davė raportus.

mes įsitikinome, kad jie kilo ir j rezoliucijoje sako, kad šis susi
plečiasi ne del “oportunistų 
bei “smulkiosios buržuazijos 
siekio išplėšti “Laisvę” i

trolės, bet ’ del bandymo už-' tas išklausyti Kuodžio raporto,•
kraut ant “Laisvės” perdidelės ted jame Kuodis dalyvavo ir Patersono Lietuvos Sūnų i 
mėdžiaginės naštos ir del drau- į raportavo už savo oportunisti- > - - -
go A. Bimbos vadovaujamo•:nę frakciją, ir to pasekme buvo!
Centro Biuro blogos taktikos, j patiekta ši rezoliucija.

Dabar pasirodo, kad opozici-1 Teko sužinoti, kad tame susi- .. ,
niam kokusui vadovavo ne koki rinkime dalyvavo apie 30 Law-; Draugija, Paterson, N. J., sayoį 
“komunizmo priešai,” bet di-ii’enco draugų ir draugių. Dis- ■ ..
džiumoj komunizmui ištikimi kusijos tęsėsi iki vėlumai nak- 
žmonės, Partijos nariai, pavyz-*ties. Per visą vakarą nieko ne- 
džiui, “Laisvės” administrąto-, buvo prisiminta apie rezoliuci- 
rius Buknys, suvažiavime .pir-jją, todėl atėjus vėlam laikui di-, . 
mininkavęs Buivydas, Krasaus-! dėlė didžiuma išėjo namo. Ka- 
kas, Kairys; su jais tarėsi ir.da liko viso apie 10 ypatų, jų ^įneter, seKretorius J 
“Laisvės” redaktoriai Tauras ir! tarpe visi Kuodžio ir Butkaus jtroms, finansų sekretoiTus 
Siurba; juos rėmė ir visi “Lai-; pasekėjai, kaip tai Šukionis,! Piapiestis, iždininkas M. 
svės” spaustuvėj dirbantieji; Kuodžio brolis ir brolienė ilgaus as.
Partijos nariai. __ „ ____
aišku, kad Centro Biuras pasi-

ir Dukterų Draugijos 
Rezoliucija

Lietuvos Sūnų ir Dukterų; į

negalima į laik- j 2,“?^.-?.’aL7a^.arn:
Tad kviečiame 
atsilankyti į šį 
pamatyti visas 

vaidinimo

1 FREEHOLD, N. J.
i Lietuvių Ukėsų Kliubas rengia šo-
i kius šeštadienį, 11 balandžio, Ford-
I ham Hali, 20 Ford Avė., vienas blo-
! kas nuo Central stoties. Pradžia ' 

. Bus gera muzika, !
j skanių valgių ir gėrimų, tat vietos 
ir apielinkės lietuviai kviečiami atsi- . 
lankyti ir pasilinksminti. įžanga tik' 

25c. j
(84-85) i

Rengėjai. i

.Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia.

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS
Jūs jau laukėte dalių penkių ir šešių “Lietuviška Veselia”—štai 'ji 

yra įgrajinta garsiosios Lietuvių Mahanoy City Mainicrių Orkestros nu 
incidentaliu dainavimu, kuriuos išpildo SAUKEVIČIUS IK l’KBAS.

Užtikriname, kad; L.D.S.A. 7-to Rajono Kuopoms

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

susirinkime, kovo 27 d., priėmė :
“i prieš Komunistų!

Partijos ir Lietuvių Centro
Biuro vadovybę “Laisvės” šeri- 1

; ninku 'suvažiavime. Po rezoliu- ’ 
pasirašo: Pirmininkas svarinu

jų Edw. Kinder, sekretorius J. Pe-

j dirbantieji. Kuodžio brolis ir broliene ir 
Ir iš to darosi pora kitų, tai buvo patiekta ši 

rezoliucija ir-už ją balsavo šeši, 
rįnko iš Partijos išėjusį Butkų!0 susilaikė keturi, ar penki, 
tik kaipo auką, ant kurio būtų I,Bate d. V. Kralikauskas, kuris 
galima ^suverst visus pačioš pasirašo po rezoliūcija, sako, 
Partijos narių pradėtos ?opozi-1 kad taip viskas buvo. Jis _da~ 
cij.ps “griekus”* ir viešai pa-j bar gailisi savo vardą: padėjęs 
smerkti kaipo “komunizmo P° ja ir sakosi nesutinkąs su 
priešų vadą,” kad. tuomi patei- reikalavimu naujo “Laisvės” 
sinus savo žygius. šėrininkų suvažiavimo- ir kitais
t ' tos rezoliucijos punktais.
•Mes esame tikri, kad neziū-1 Daugumas lavvrenciečių tvir- 

rint net to fakto, jog draugo, tina, kad ta rezoliucija būtų 
Bimbos mašina suvažiavimą už- bl(vusi atmesta, jei būtų pasiū- 
vąldė mechaniniai ir. apgauhn-' )yta balsuoti, kol dar nebuvo 
gai ir neleido jam išsirinkt di-' išsiskirstę tie draugai ir drau- 
rektorius sulyg Bendrovės kon-;g5Sj katrie gynė Partiją ir! 
stitucijos, jei Centro Biuras po, “Laisvę.” 
suvažiavimo, būtų užėmęs drau- Į -
gišką taktiką, tai opozicija bū-1 
tų atslūgus ir mūsų judėjimas 
būtų išlikęs nepažeistu, šis ki- 
virčas galėjo ir privalėjo būt j 
užbaigtu pačiame suvažiavime, i • 
Neleistinas Centro Biuro elgė- 
sis po suvažiavimo opoziciją ne 
tik sudrūtino Brooklyne ir jo

i naujo “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimo, ir kitais

i nariai, sakė, kad Kuodžio ra- 
i portas buvo provokatoriškas, 
kad jame jis šmeižė Komunis
tų Partiją ir įtarinėjo ją ne
gražiai. Taipgi jis tenai pakar-!

. _ . . tuojęs Zabulionio šmeižtus tai-j 
apielinkėse, bet patiesė jai pa- i;jnIUS> tuliem draugam ir drau- 
grindą ir visose kitose niūsųjggm8 
kolonijose; jis atėmė energiją' 
daugeliui mūsų judėjimo gęrų 
darbuotojų—aukų rinkėjų ir 
mūsų spaudos yajininkų, pa
vyzdžiui, mūsų kolonijoj drau
gams Stakioniui, Kralikauskui 
ir kitiems ir mums artimoj ko-

61005 F
12” $1.25

NEWARK, N. J

Lietuviška
Lietuviška

Jie yra tęsiniai iš:
Lietuviška
Lietuviška

Vesclia,
Veselia,

Dalis
Dalis

Penktu 
šešta

Orkestrą su Incid.
Dainavimu

61003 F J 
12” $1.25 J

61004 F j 
12” $1.25 Į

Veselia,
Vesclia,

Veselia,
Veselia,

PirmaDalis
Dalis Antra

Dalis Trečia
Dalis . Ketvirta

Lietuviška
Lietuviška

—tos pačios orkestros.

Lai jūsų krautuvininkas pagrajina jums by kurį iš Columbia rekordų 
ir prašykite jo vėliausio katalogo. Jūs taij> gi galite užsisakyti juos 
per laiškus.

Pittsburgho Apielinkei
j L.D.S.A. 7-to Rajono konferencija j 
I Įvyks sekmadienį, 19 balandžio, L.; 
M.D. svetainėj, 142 Orr St. Prasi- i 
dos 1-mą vai. po pietų. Gerbiamos i 
draugūs, labai nesmagu minėti laik- ! 
rašty, kad jau kelintą sykį yra $au- i 
kiama konferencija ir vis negali i 
Įvykti iš priežasties kuopų apsileidi- ;

■ mo. Drauges, nors šį sykį pasirūpiu- i 
i kit išrinkti delegates ir prisiųsti Į 1 
! konferenciją. Jeigu kuopos nesirū-I 
I pins veikimu, tai rajono komitetas l 

’’ ''. Žino- ' 
. kad šiuo momentu yra labai daug . 

svarbių klausimų, kuriuos turime ap- • 
svarstyti. Tat būtinai išrinkit dele- j 
gates, o delegatės pribūkite laiku, j 

H. Bagužienč. ;
(84-86) t

' DETROIT7MICH.
A.P.L.A. 47 kuopos susirinkimas

l 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 Pild. 
Tarybos. Patemiję šį pranešimą, pa
raginki! ir kitus narius atsilankyti.

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

CLEVELAND, OHJO .
Clcvolando Lietuvių Darbininkiškų' 

’ I Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d. | 
' balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 ! 

•"rcs | Superior Ave., yra šaukiama visų j 
Clcvolando lietuvių draugijų konfc- j 
rencija gynimui ateivių teisių.

i klausime nieko neveiki“ 
savo ateivių teisėmis.

ia ' žydai, vokiečiai, ukr

Columbia Records 
“HEW PROCESS’ 

A/f

Viva-tonal Recording-The Records without Scratch
FOREST CITY, PA.

A.L.D.L.D. 219 kuopos Suminimi- , . . . , - .
bus sekmadienį, 12 balandžio, į yicn,as1, ™eko negales nuveikti.

Pradžia 2-rą vai. i...  . .
nariai ateikit,

______ užsimokėti. ____. . . . . - - -
“Vilnies” klausimas.

Sekr. J. K. Navalinskienė.
. (85-86)

219 kuopos susirinki
mas bus sekmadienį, 1 
pas Navalinskus. I'
po pietų. Visi nariai ateikit, yra 

i reikalų aptarti. Pasisteng- 
kit ir mokesčius užsimokėti, šiame 
susirinkime bus svarstoma “Laisves” 
ir

Ra- i

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S.A. 13-ta kuopa rengia šaunų ! 

Į arbatos, vakarėlį sek’madienj, 12 ba- j 
j landžio, po No. 376 Broadway. Pra
džia 7:30 vai. Bus gardi vakariene

I iii gi-aži programa/ Kviečiame visus 
1 atsilankyti. ... . Kom sija.

wilkeJ-barrĘ^pa. (
( A.L.D.LJJ. 43-čios kuopos ir T.D. 
• A', kuopos susirinkimas bus sekma- 
1 dienį, 12 balaridžio B. Poteliūno sve
tainėj, 53. Baiik St., 9:30 vai. i ‘ 
Virš minėtų kuopų nariai ir narės 
ateikite laiku, :yra daug svarbių rei- I 
kalų apsvarstyti. Atsiveskit ir niiu-i 
jų narių. Sekr. J. V. S.

STAMFORD, CONN.
DIDELES PRAKALBAS rengia 

A.L.D.L.D. 3-čias Apskritis nedėlioję, italai 
balandžio (April) 12 d., 1931, Svetai
nėje po num. 733 Pacific St., 
džia 7:30 valandą vakare.’ Kalbės 
drtr. J. Siurba iš Brooklyn, N. Y., 

iš “Laisvės“ 
apie fašistinį

Operetė “Koyą už Idėjas”
Šią operetę vaidins Sietyno 

Choras balandžio 11 d., Lietu-, ' 
vių Svetainėj, 180 New York: 
Ave., Newark, N. J.

Visi dailės mylėtojai ir dar
bininkai mūsų judėjimo rėmė
jai, kviečiami atsilankyti į šį 
parengimą. Retai kada pasi
taiko tokia proga, kaip kad 
dabar. “Kova už Idėjas” yra 
gražus veikalas, išleistas Pro- 

| letarų Meno Sąjungos. Siety
no Choras ir draugė Šalinaitė, 
choro mokytoja, deda visas pa- u .

•stangas, kad vaidinimas išeitų I vienaš ’iš “Laisves” redaktorių. Jis
Jei kada pirmiau Šie-'ktdbės apie fašistinį susivienijimą, 

I kur dabar eina kačių koncertas, ir
..........gimimo Lietuvių

Taip pat niu elementų užmačias 
vis labiau didčįan-

’ -s LA ‘ 
inilionų

Valstijose.
mums įvykius

Lawrencieciai piktinasi ir pa
čiu Kuodžio raportu: keletas į .
draugų, kūne nėra net Partijos vaidjno mažesnius veik

vch JCVU vuuiao IO- I 1/aiuuiiiinų.

augo į didelę jėga, kuri suside-; pnežast 
da is 54 dainininkų. Tad cho-; gręsia dešimčiai 
ras gali jau didelius darbus | Jungtinėse

'nuveikti 'apibūdins ........ , _K................. ...
i ' ’ . ... . | pramonės kylimo Sovietų Sąjungoje,

Veikalas ima apie i ........... .. ............ . . .i Bukite visi ij išgirskite s:ą svar- 
Rengėjai. | 

(85-86)

a“ nurodys priežastis—gi.....
lūs, tai dabar jau choras iŠ- ; Darbininkų Susivienijimo.

Columbia Phonograph
Company, Ine.

11 Union Sq. West 
Ncw York City

“Magic Notes"

Rezoliucija “Laisvės” ir 
“Vilnies” Klausimu

kokia ateitis 
bedarbių 

Kalbėtojas 
smarkaus

V1SUS kviečiame laiku atsi-: kur jau trūksta visokio amato dar- 
lankyti.
tris valandas vaidinti, tai rei- t
kia pradėti laiku. Ateis 7-ta
valanda ir vaidinimas prasi-

tad visi būkite laiku, 7-tą
vakare. i

bią prakalbą.

Clcvolando lietuviai iki šiol šiame 
•nesirūpino 

. Kitos tautos: 
Ukrainai, vengrai, 

čekoslovakai, pietų slavai, jau l 
turėjo eiles konferencijų, dalyvavo I 

Pra- ; Washingtonc protesto konferencijoje; ; 
turi išrinkę pastovius komitetus, ku
rio varo šj ateivių gynimo darbą pla- j 
čiuoju boru. Lietuviai irgi turime ' 
susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro- | 
flykime, kad ir mes mokame ginti I 
savo teises, prieš šios šalies rcakci- !

.  . i 
*............................... iDraugijos rinkite atstovus į šią ■ i 

konferenciją. Taisykle: du atstovu ; S 
nuo kiekvienos 50 narių ir didesne?.- ■ | 
jos dalies, taipgi vienas atstovas 
nuo draugijos-kuopos. Kuri draugi
ja nesuspės išrinkti delegatų, tą 
draugiją galės atstovauti jos valdy
ba.

Clevekmdo Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba.

(79-88)

LAIVAKORČIŲ KAINOS | GHTAJA ŠALĮ DAUG NUPIGINTOS
Pasinaudokite bedarbės laiku žemomis laivakorčių kaino

mis ir aplankykite savo namų žemę.
Senai laukiama proga jau čia. Nuo pasaulinio karo dar 

nebuvo taip žemos laivakorčių kainos, kaip dabar yra.

Važiuojant į Lietuvą ir Atgal $150.00
Tas nupiginimas yra galioje nuo kovo 2 iki balandžio 30; nuo rugpjū

čio 1 iki spalio 15. Galite važiuoti kiekvienu laivu, 
išplaukiančiu iš New Yorko minėtu laiku

Sugrįžimui tikietai geri by laiku bėgyje dviejų metų. Mes 
uždyką pagelbstime išgauti Pasportus, Visas, Sugrįžimo 

(Re-entry) Permitus ir t. t.
Mūsų laivakorčių departmentas yra ant trečių lubų, rui
muose 325, 326, 327, ir jis yra atdaras kiekvieną dirbamą 
dieną nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro, o taipgi subatomis 

atdaras iki pietų ir nuo 7 iki 8 vakarais.

THE FIRST NATIONAL BANK
Corner Wyoming Avenue and Spruce Street 

SCRANTON, PA.

Autorizuoti Reprezentatoriai Visokių Laivu Linijų

■ dės, 
| vai.

Komisija.
.........     _ ALDLD. 17 kp. sušauktose i 

Jonijoj Harverhillyj draugams diskusijose, į kurias suvažiavo
PHILADELPHIA, PA.

veik iš visos žemutinės kietų 
anglių apieliffkės veiklesni 
draugai ir draugės, balandžio 3 
d., 1931 m., Shenandoah, Pa., 
po plataus išsiaiškinimo priei
ta prie bendros išvados:

Sąlygos pasikeitė nuo tarp
tautinės stabilizacijos periodo į 
kapitalistinį ekonominio krizio

SCRANTONO ŽINIOS
Retkarčiais pas mus, Scran- 

! tone, įvyksta maži parengimai, 
bet pagalinus pasirodė, kad 
kaip vietinė, taip ir apielinkės 
publika užganėdinta yra ir ma
žais parengimais. Bet štai A. 

ĮL.D.L.D. 39 Kuopa stato sce
noje operetę “Pępita”.

Žilioniams. Ojtas viskas įrodo 
tik tą, kad draugo Bimbos va-^ 
doVąujamas Centro Biuras ne
sugebi tinkamai vadovauti lie
tuvių daibpninkų judėjimui, ku- 
ri^rn jis yra sudarytas. ,

'Kalbant apie “finansinę kon
trolę” ant “Laisvės”, mes turi-

pasakyti, kad laisves ipenoaą, is ko sena aaroo racio- nebuv0 suiožtas šioje anielin-' 
bendroves administracija ! nalizacija, algų kapojimas, be-|kgi Veikalas yra pilnas dai- r^pestingu ekonomiškumu yraIdarbe, c ! J veikalas yia punas aai
puikiai įrodžius, kad ji yra pil- j ninkus veda prie -bado, iš ko 
nai tinkama pati tvarkyt “Lai-|ky|a revoliucinis darbininkų 
svės” medžiaginius reikalus; ji į pasipriešinimas.
“Laisvės” palaikymu pe tik ne-j Tarptautinis klasių paaštrėji- 
padarė jokio apsunkinimo Par--mas be išimties paliečia ir lie- 
tijai, bet dar šiek-tiek pagelbė-; tuvius darbininkas ir kartu lie
jo' jai. Todėl mes stojame už 
tai, kad “Laisvė” ir ant toliaus

kad “Laisvės” ; periodą, iš ko seka darbo racio-
• Vei

kalas ketųrių aktų, kuris dar

o tokios sąlygos dai’bi- taigi yra pageidaujama,

tuvišką smulkią buržuaziją.
Revoliucinį darbininkų jude-

medžiaąiniai būtų palikta savi-1 j imą veda S. V. A. Komunistų 
stove. Kadangi ginčijamoji Partija; veda griežtą kovą
‘/finansine kontrolė” “Laisvės” 
reiškia tik tą, kad ji privąlo tik 
duot, bet nieko negaut, tai to- mybės, < 
kia kontrolė gali labai skau- savo klasei. 
dŽiai atsiliept ant josios gyvy- prisieina atvirai stoti į mūšį su 
bįte, o iš to nauda būtų tik fa- buržuazija, k. t., dąlyvąųti de-

—L monstracijose, vadovauti bedar-

prieš kapitalizmą. Reikalauja 
nuo darbininkų daugiau atsako- 

, daugiau pasišventimo
___ ...___ Klasinėse kovose

ilzmui.
Kad išvengus tolimesnės de- bių tarybas, organizuoti revo- 

MOralizacijos lietuvių darbiniu- liucines unijas. .Reikia statyti

irt*# MBhHHHHMhm

PHILADELPHIA, PA.

; izAir & »
TRIJŲ VEIKSMŲ MELODRAMA SU LIAUDIES DAINOMIS 

. Parašyta Seno Vinco

Stato Scenoje LYROS CHORAS Bendrai su P. 0.0. B. Komitetu

kad kiekvienas darbininkas 
nepraleistų progos, stengtųsi 
pamatyti šį veikalą.- Nors ir 
bedarbė siaučia pastaruoju; 
laiku, bet įžangos kaina yra 
prieinama kiekvienam. Tikie
tai yra platinami išanksto. 
Juos galima įsigyti pas A.L.D. 
L.D. 39 kuopos narius.

Kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioję, 12 d. balandžio 
(April), draugo Gūdžio Sve
tainėje, 1610 Washburn. St., 
1:30 ,yal. ,pq .pietų. Labai geis
tina, kad visi šios organizaci
jos nariai atsilankytų į būsian
tį susirinkimą ir atsivestų 
naujų nąrių.

Kuopos Narys.

<• • - f;

Sukatoje, Balandžio-April 11 d., 1931

849 N. FRANKLIN ST., ' PHILADELPHIA, PA.
Lošimas Prasidės 8 Valandą Vakare

Gerbiami Philadelphijos ir' Apielinkės Lietu
viai. ši operetė yra kūrinis darbininkų laik
raščių bendradarbio ęlrg. Seno Vinco, garsaus 
•feljetonisto ir juokdarių. Operetė “Nebaigta

TIKIETAI: $1.00, 75c,

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

50c ir VAIKAMS 25c.
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Penktad,, Baland. IQ, J931

BOSTONAS IR APIEUNK

’ , 'fe' f z. (. ’• i
• it/' ’A cU ’ '*• > '■ i* / 9

' Puslapis Penktas

.»

RAŠTAI Iš DARBO IR KOVŲ LAUKO
Darbininkams Gresia
Visuotinas Badavimas

nėra darbininkai taip išnaudo-j 
•jam r, kaip šios kompanijos bo-j 
(sai kad išnaudoja.
i Mainierius dar apsunkina su

antrašu:
StREET
PA.

o’

■4

I

JUOZAS KAVALIAUSKASveikimo,, savo klasės: pareigų, baus darbo šiame momente 
Tas žmogus tom pastabom Teikia jį dirbti. Chorą reikia 
daugiau susirūpinęs, negu visu' palaikyti mūsų linijoj ir ret- j 
darbininkišku judėjimu. Cho- ! karčiais padėti jaunuoliams. Į 
ro susirinkimas griežtąi atsisa-’Ginčytis su Linkum perdaug, 
kė paaukoti “D. W.” įr Gasto- 1 
nijos streikieriams, kuomet iž
de turėjo arti $300. Paaukojo 
$25 tik tada, kada Aį J., Smi-i 
tas padare pastabas. ! Niekas Į 
neužginčys tų faktų.

Kas link to Lietuvos Baduo-' 
lių šelpimo Komiteto,! manau, i 
atsakys pats A. J. Smitas, ku-1 
rį Linkus melagingai, Visai nie- į 
ko nežinodamas, apšmeižia. 1 
Stebėtiną^ kad “Laisvės” red.1 
praleidžią tokius nepąmatuo-; 

’tus šmeižtus. Tas žmogus ne-'j 
lanko kitų susirinkimų, išski
riant choro susirinkirrįus, tad 
jis vargu ką žino apie: organi
zacijų tarimus bei pasitarimus. 
Pasirodo, kad choro jaunuo
liai patys greičiau susitvarkys, 
negu pats Linkus savo klasės, 

žos pastabos, kuri buvo pada-1 reikalais. Pasakyk, ; Linkau, j 
ryta choro jaunimui, kad jisai; kodėl neini į mūsų organizaci-! 
neparėmė T.D.A. kuopos vaka-j jų susirinkimus ir nepadedi' 
rčlį. Ne dyvai, kad toki as-į veikti darbininkiškame judėji-' 
menys ir bijo darbininkiško | me ? Mes matom daug svar-‘:

SO. BOSTON, MASS.
Garnys Aplankė Draugus 

Rimkus
Draugus Rimkus aplankė 

I garnys—jie susilaukė sūnų. 
Kaip jaunas Rimkus, taip ir d. 
Rimkienė, po Dr. Jono Repšio

brangus laikas.
Reporteris.

J.VL CX1111 CI 1 Uo Udi Cl poli lUYlIICl pu |

CHESTER, Pa.- čia bedar-, kitokiais darbais, nes pirmiau Į . v._ . v. . ,.
bė kas dieną didėja. Darbiniu-. buvo daugiau darbininkų, ku- Pliezlura, jaučiasi stipins. « • • w n • 1 j __  _ - - — — — — t _ T 1 4-i <-* rl ii r v n i-vv r.kai iš dirbtuvių yra visai pa-'rie atlikinėjo įvairius darbus, 
leidžiami. Baldwin Locomo-jgj dabar brėkmanai ir mul- 
tive, Ford Motor ir Aberfoyle: dermonai atleisti, tai jų dar- 
M. F. G. kompanijos dirba tikj^ą turį atlikti patys mainie-i 
po 2-3 dienas į savaitę. Dar rįai. Tokia padėtis labai ap-i 
prie to, Aberfoyle M.F.G.; sunkina mainierių padėtį. O 
kompanija įvedė naujas maši- (kuomet dar ir algas numušė, 
nas. Tų mašinų įvedimu tapo taį dalykai darosi nepakenčia- 
paleista apie pusė darbininkų ! mį.
iš darbo. Tos naujos mašinosI Nejaugi darbininkai ilgai/ 
duoda bosams didelius pelnus;;taip kentės? Laikas jau pra- 

' o darbininkams — didžiausią' dėti organizuotis ir pradėti ko- 
skurdą. / vą prieš tokį nežmonišką iš-4. šiame mieste darbininkams naudojimą.
gręsia visuotinas skurdas, o ki
tiems jau badas. Darbininkai 
neturi kuo užsimokėti nuomas j 
ateiHeaPtaS?ts- j JS:tai i NAUGATUCK IR UNION CITY 

Namų savininkai mėto be-J ---------
darbius iš namų, kurie neturi Į Pataisau Klaidą 
kuo nuomas užsimokėti. Ne-Į Naugatucko korespondenci-i 
paiso, kad tie bedaliai ir bu-j . . “Laisvės” num. 79, pažy-' 
t1*?* past®geS.SU+?a" mėta A.L.D.L.D. 15-ta kuopa, | 
z?1? .kud*Yia n tokių |o ^.urj 75.^ kuopa 
atsitikimų, kad namų savinin-į į>aiandžio 11 d. mi-i
kai išima duus, an^u^ ir.vuz" 'ngta kuopa rengia prakalbas, 
murina kaminus, kad ti k įsva- prakalbos prasidės 7:30 vai.

vakare, Linden Park .Svetai
nėj. Dainuos Vilijos Choras 

j iš Waterburio. Kalbės drau- 
I gas J. Siurba, vienas iš “Lais- 
ivės redakcijos štabo.

Visi draugai ir draugės tu- 
-rėtumėt dalyvauti šiose pra- 
,___ .. . Mes gyvename la
bai svarbiu laikotarpiu, kuo
met daug klasinių susikirtimų, 
kuomet darbininkai veda ko- 

v 1 vas SL1 s-avo klasiniu priešu. 
Vadi-, Tokiu momentu labai yra rei

kalinga darbininkams dalyvau- 
Komu-fti prakalbose ir kitokiuose dar

bininkų parengimuose.
Naugatuckietis.

Kalnakasys.

rius iš namų bedarbius.
Darbininkai Jau Pradeda 

Brazdėti
4“Darbininkai jau pradeda! 
susidomėti savo likimu. Jie Į 
pamato bosų žiaurumus. Pra- ’ 
dėjo organizuotis į Bedarbių ■ Ulbose". 
Tarybas.- Ypatingai juodvei- 
džiai pradeda bruzdėti ir de
dasi į Tarybas. Gi Bedarbių 
Taryba susivienijo su 
Unijų Vienybės Lyga, 
naši, Bedarbių Taryba veikia 
bendrai su D.U.V.L. ir 
nistų Partija.

Lietuviai darbininkai turėtų j 
dalyvauti Bedarbių Tarybose;! 
kiekvieno bedarbio turi būt 
pareiga ateiti ir užsiregistruo
ti. Taryba laiko savo susirin
kimus kiekvieną pirmadienį, 
11-tą valandą prieš pietus. !

Reikia žymėti, kad sekma-1 
dienių ir antradienių vakarais: 
įvyksta marksistinės pamokos, i "" 't'*
fl-tą vai. vakarais. Kiekvienas !vių Svetainėj, kampas E ir Sil- 
darbininkas turi dalyvauti šio-iver ®oston. šokiams
se pamokose. ___________ _
reikalinga lavintis, kad jų ko^Į 
vos būtų sąmoningos, kad josi 
būtų vedamos bendra viso pro- i 
letariato linija, čia darbinin
kai išgirsite gerų ir pamoki- ! 
nančių pamokų. Ateikite visi 
įžanga veltui.

PLATINKI^

Linkėtina draugams Rim
kams laimingai auginti smar
kų bolševiką.

Kaimynas.

(Polemika)
“Laisvės” No! 74 F. Linkus 

vėla melais nori save pateisin
ti. Jis vėl nori užginčyti bei 
paslėpti savo kerštą prieš vei
kiančius draugus delei tos ma-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS J J

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel., Humboldt 2-7964 j.Į f
tu

Kad mažiau būtų viduriuo-1 
se dujų ir rūgimo, mažiau var- 

Drauge gydytojau, kas tai I tokite nudailintų denatūruotų 
yra “spastic colon”? Tūlą; lai-^angliavandžių; mažiau skro- 
ką man skauda aptinę pilvo į bylo—krakmolo valgių, mažiau 
dalį dėžiniam šone. Paskau-pš baltų miltų gaminto maisto,;

Susitraukusi Žarna, Klubo 
Džiova.

mažiau skro-

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn; N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

da diena, kita ir vėl pereina, l dunos, pyragų, blynų, makaro-.
. . . . . . . , . . ... - 1_____\ 1> (košės) ir kitokių

! gardėsių. Po valgio imkite po!
I truputį kreidos miltelių—“pre-, 

'UKą ir-pAieu chalk”, kiek galima už-, 
storoji i kabinti ant penktuko monetos.

. . ' 1

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

PHILADELPHIA,

Tclefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

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

praktikuoju savo profesiją.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ

5)
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T

7?

9j

o'

o jū 
skaus- 
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2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD S-6261
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J. YURGELIS IR 1. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

ar
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Vardas 
Adresas 
Miestas

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

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

!o.

Netaip labai skauda, bet visp’-’b tyrės 
kas nors ten turi būti negerai. į gardėsių.

Man gydytojas padarė Ren-' 
tgeno spinduliais nuotrauką ir ■ pared chalk 
pripažino, kad man i 
žarna mėšluiigiškai sutraukta.! 
Tai nesą pavojinga ir galėsią' 
ir savaime pereit, bet man vis 

; tiek rūpi. Iš ko tai galėtų 
i būti toks žarnos spazmingumas 
j ir kas daryt? Kaip gydytis? i 
į Ar yra koks ryšys tarp to- j 
i kios sutrauktos žarnos ir džio-■ 
'vos? Aš* turiu džiovą klubo' 
nary ir silpnus plaučius ir ne
šioju jau antri metai tam ty
čia ramstį aplink liemens apa
čią. Sveriu nemažai, ir vidu-^ 
riai man gerai valosi. Aš gu
liu lovoj namie ir nuvykstu 
ligoninėn tik tam, kad man! 
tuos paraiščius pritaikytų.1 

i Man dingo apetitas, nesinori 
valgyt ir susidaro dujų vidu- 

ir apielinkės jaunus riuose* Jaučiausi kartais syai- 
atsilankyti į šiuos šo-.?lL vartoju žuvų aliejų' 
rai visi būsite paten-vieną patentuotą vaistą,' !/■ O r/ 1 OI* /m Oi 4 /A Iz i n YTninlnri « '

BOSTONAS IR AP1ELINKE
SO. BOSTON, MASS.

Laisvės Choras rengia šokius 
balandžio 11-tą dieną, Lietu-

Darbininkams FajyS iš..d,eVyniU ,as"'?nM or- kestra. šokiai tęsis iki 12-tos 
vai. nakties. Įžanga vyrajns 

j 50c, moterims—35c.
Laisvės Choras kviečia visus 

Bosto 
ir sen 
kius.

■ kinti.P .P. š.

Bedarbė ir Čia Slegia 
Darbininkus

Bell Phone, Poplar 7545

GRABO1UUS-UNDERTAKER
I$h»l«Himioja ir laidoja numiruniu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

AMERICAN CLOTHING CO.NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite šaltį 
Kuogreičiausia

■ Jausitės kaip naujas žmo
gus j trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO. COLI) 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidų 
riai pasiliu'osuoja; tada im 
kito tik po tris kartus 
dieną. Viskas pagerės: 
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jū^- 
atgal prie darbo su 
energija. * ' '

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

s
2

į kažin ar gerai tokis vaistas 
iti?
; Atsakymas

“Spastic colon” yra storosios 
žarnos raumenų susitraukimas. |' 

■žarna pasidaro siaura ir per'' 
i ją nebetaip lengvai pereina į 
j maisto nuosėdos. Taip pasi-j 
i taiko dažniausia jauniems | 
j žmonėms, jiems tenka perdaug L
(skubintis, rūpintis, nerimastaut B 325 E* 14th s » ear lst 
: kai jiems abelnai nervai esti |

Pagal Sąryšio komiteto tari-! įtempti. Čia da prideda neti- j 
' ~ 1 —kurs viduriuose B

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą

L. K. Koresp.
1023 M t. Vernon Street 

Philadelphia, Pa.

im

WORCESTER, Mass. — Iš į -----------
mūsų kolonijos nesimato žinių n « v. n . P v. 
bedarbių klausimu, atrodo,! SiiFySIO PngullUClOni 
kad Čionai bedarbės visai nė- Orojiiijyjiriimmra. Vienok bedarbės slogutis yarDinmh. UtganiZaClJOm 
ir šio miesto darbininkus nei 

.^iok nemažiau slegia. Darbi- 
ninku padėjimas taip jau patįmą, ir kuomet įvyko bendro kęs maistas, 
blogas čia, kaip ir kitur. Be-i fronto konferencija prisiruoš!- rūgsta ir gamina daugiau rū- J 
duonių linijos keturių eilių. įmui apvaikščiot Pirn^ąją Ge- kščių ir kitokių erzinančių me-

Prisižiūrėjus arčiau, paste-j gūžės, tad dabar yra šaukia-1 džiagų. 
bi, kad tie neva 
kėjai” 
ninkus.

' MiiillllllllllWIIIIIIIIIIIigoilIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

VIENINTĖLĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ |
AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA j

Avenue I NEW YORK CITY I

čiau, paste-j gūžės, tad dabar yra šaukia-1 džiagų.
pašelpos tei-! ma prie Sąryšio priklausančių i Toks žarnos spazmingumas 

niekina ir kolioja darbi- organizacijų komiteto narių gali paeiti ir nuo viduje jos 
Girdi, tik todėl yra pasitarimas, kaip ir kokiu bū-, esamų opų—“ulcers”, kurios,; 

beduonių linijos, kad tie žmo-:du mes, lietuviai darbininkai, • savo ruožtu, gali paeiti ir nuo 
nes nemokėję vesti gyveni- turėtume tinkamai, bendrai su į džiovos. .* 
mą, netaupė pinigus. Jiem at-.visų tautų darbininkais r" 
rodo, kad tie alkanieji neturi vaikščioti.
teisės nė stovėti beduonių Ii- sančios prie Sąryšio, ir tos or
■rajose ir laukti šiokios tokios 
paramos.

Tiem darbininkam jau lai
kas būtų susiprasti. Jie turė
tų atmesti tą panieką. Dar-' 
bininkai turi stoti į darbininkų landžio 
Bedarbių Tarybas ir kovoti už Pradžia 7:30 vai. vakaro, 
darbą ar duoną. Maldavimai Skaitlingai čia dalyvauti 
ir aimanavimai nieko negelbės, svarbu, be kitko, dar ir todėl, 

• Koresp. Biuras.

. Ar jums yra džiovą! 
ap-■ įsimetusi Į storosios žarnos ple-1 

Kuopos, priklau-' ves, sunku tarti. J—........~ 1

ISardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIU MECHANIZMO. 
Prftktijka ant vietos.

elektriką ir

B

magnetizmą, ir važiavimą, g 
.!" anglų kalbose, g 

............ ._____ ir kiti. S
Leidimą (License) ir Dipjųrną gvarantuojame už mažą užmokėsi). Mes padedam § 
kiekvienam f>rio pirkimo’' karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte g 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. =š

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

Telephone, Algonquin 4-4049 «»• ?
*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiii!iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^
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ir planą automobilio; mokintini dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų k 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNlAVIMUS, B. J. VAITKŪNAS i

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—-šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
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.

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

ves, sunku tarti. Jums yra,! — 
sakote klubo nario džiova.

Juįms reikia daug gero pa- ’ 
ilsio, gero maisto, saulės, ul- 
tra-violetinių spindulių. Dau
giau pieno, sūrio, pieniškų, 
kiaušinių trynių, vaikių, daržo
vių, čielo grūdo javinio mais-r 
to, šviežios mėsos. Nors apeti
tas ir nekoks, vis viena valgy
kite daugiau. Vaisių syvai, , 

kad turės būt išrinkta skaitliu- mielės (“yeast”), čielo grū- 
ga lietuvių darbininkų delega- do duona ir abelnai vitaminas 

!cija į sekančią didelę tarptau- B, tarp kitko, suteiks jums ir 
tinę konferenciją, kuri bus lai- apetito, žuvies aliejus yra la

bai gerai vartoti, kiek tik ga
lite, po 
tentuotų 
vartoję ? 
mišinį į 
kartais del jo ir dujų viduriuo
se susidaryti, gali net ir ape
titas dingti. \ Kasgi žino, kas 
tai .do vaistas. Nors ir sklan
džiai garsinapia, bet; vely ne*' ! 
vartokite. Tiktai tą, ką jums 
gydytojas pataria.

ganizacijos, kurios sutiktų pri
sidėti prie bendro darbo, yra 
kviečiamos dalyvauti prisiun- 
čiant delegatus.

Konferencija’įvyks 14 d. ba- 
‘Laisvės” svetainėje.

koma balandžio 20 d., Man
hattan Lyceum, New Yorke, ir 
kur bus išdirbta galutinieji 
planai delei demonstracinių, 
masinių Pirmosios Gegu^ iš-

Nukapojo Mainieriam Algas
THOMAS, W. Va.—-Davis 

iCoal ir Coke kompanija nu
mušė darbininkams algas. 
Darbininkams, kurie dirba nuo 
tonų—numušė po 8 centus;
tiem danbininkam, kurie dir- stojimų, 
ba nuo dienų—numušė po 40 • Raportą iš įvykusios bendro 
centų į dieną. t fronto konferencijos patieks

Darbininkai dirba tik po Sąryšio delegatai, kurie joj da- 
tri# dienas į savaitę, o kuomet lyvavo. 
dar numušė algas, tai visai nė-; Sąryšio Komitetas.

4^-a iš ko gyventi. Gal niekur > (-85-87)

-f

■MKmHr

keletą šaukštų. Pa- 
vaistų vely meskite

Kam kokį keistą 
save varyti? Gali

NAUJAUSIOS MADOS

Vardas.

No._„__
MlCfctnB

įj

LIETUVIŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių

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

Flushing Russian and Turkish Baths, lac
ĮŽANGA DIEN4 IR NAKTĮ 50c , <

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam karųbary-4-35c

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manatfžęris 

Naujai ‘ perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabt^r ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu \andeniu. Lapuotos vantos iŠsifaerimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare.' Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: 'Rusiškas,-Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys.' Didėlis, o tinkas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANASrsu geriausiu garantuotu patarna
vimą. .... . ' .
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing’Ayenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas j PulAa^ K-1090 

I ■ . ’* M ‘ H ■'
KELRODIS: R. M. T. elevelenu; Išlipi Flushing Ave. stoties 

R M.. T qhhway—tlšlinl '•rntini*.-
i x« Clv vtsi trr t u «
M.s T <,hh,w^y,—Jilipt UnC ( ..

■ • »***«--*•» Yliinhlnu *

l
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nnramuKraSMKMnM*’
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Street or Avenue 
, State

■ ,1

Išsimokinkite naujausios rūšies mo
derniškai įrengto j Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktišy 
kas šapoj lavinimas; abelni pertais 
symai, pritaikymai; sudėjimas 
skirstymas įvairių rūšių, mororų;.. 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant j bedarbę, įneš numušeme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai įr l)arbini^i Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą-Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iŠ ryt<y iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-rtą vai. rytą iki 2 vai., po piet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.
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iii .m ■■i*r

-fį’!

^£££0*3^^

Penktad., Baland. 10;'-19311Į

VIETINES ŽINIOS
Darbininkų Organizacijos J New Yorko Sukniasiuviai 
Reikalauja, kad Būtu Leista i Rengiasi Trie Didesnio 
Demonstruoti Union Square f Veikimo

Streikuojanti sukniasiuviai

Šeštadienio Vakare 
Praleiskite Laiką 
Linksniai

šeštadienio vakare, bal. 11 Į Rėkia, 
•d., “Laisvės” svetainėj, Lietu-j mhiia 
. vių Darbininkų Susivienijimo j 
I pirma kuopa ruošia linksmus į 
1 šokius su gražia 
I Geriausia 
šokius šokius, tad 
visiems linksmai 
Pertraukoje padainuos mūsų 
gabūs ir visų mylimi daininin
kai—L. Kavaliauskaitė ir A. 
Velička.

Visi brooklyniečiai, ateikite, 
mes užtikriname, kad pra-

augštieninkas, u ž v e r sdamasj gosi, 
augštyn savo storas, kaip slo-

i niaus, kojas. Apsivertęs Ant
I pilvo kaip meška ropeČka rep- 
I lioja po virvėm.

baubia tūkstantine 
prieš Sonnenbergą ir 

sveikina Gansoną: “Atta b o y, 
Jack! throw him over the 
ropes!” Kartą Gansonas pa-

’. Paskutines dvi poros iš
ėjo lygiom.

B. Sportsmanas.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Telephone, Stagg 2-1910

LORIMER RESTAURANT
Uetuviiį Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.
i , -

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA NAMAS

Didelė Nuolaida
Labai gera proga pirkti 6-šių kam

barių atskirą namą, ant ištaisytos 
gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan
gai nuo audros ir “pulley screens,” 
tik 5 minutas reikia eiti į transpor- 
tacijos linijas. Visi asesmentai už- 

Vieta: 104-43—91st .St., 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas, 

i 7-1506.' (85-91)
i PARSIDUODA 3-jų šeimynų namas, 

Yra visi vė- 
Sa-

prOjęr£lDJfl fU'PA/O. j xXftr Iri vidiioviuio 
orkestrą grajys vi- i Kavo di amblį į glėbį už spran

do ir per tarpkojį, ir iškūlė 
drėbti į matracą, ale šis abiem 
rankom kapt, kapt už virvių. 
Tada Gansonas pasišokėjęs' 
sviedė įį per virves, bet ir pats J?>1.o,5etk 
persiverte per virves, ir krito Virginia 
apie penkiolika pėdų ant kietų:-.------
grindų. Sonnenbergas, maty-U g, 5 ir 4 kambariai, 
damas, kad Gansonas svyruo- lic^i įtaisymai. Kąina $7,800. 
rlnmn« vna nvlinn nnl nrnnną ’vininkas Frank Trezza, 317 John St., damas vos užlipo ant aienos, Hai.,.ison> N j (85.90)
šokosi kumštimis vaišinti Gan-( 
šoną į pašomus. Ale Gauso-j 
nas pasirodė nct.ikis į Kristaus ( 

{pamokslą: “Jei kas kerta į, 
! vieną žandą, atsuk jam kitą.”. 
Į Jis iš kairės ir dešines džiovė 
■ Sonnenberg’ui į pasmakrį, taip į . c 
kad tas vėl sudribo ant virvių. I 

oP, Tada kapt už galvos ir džiūk1 
jį į matracą. Bet Sonnenber
gas, 
avinas, įsibėgėjęs 
kieta, kaip uola, 
Gansonui į paširdį.

bus proga 
pasišokti.

o
leisite laiką smagiai ir būsite j 
patenkinti.

Įžanga 35 centai.
Komitetas.

New Yorko policijos komisi-1 New Yorko sukniasiuvių 
onierius išdavė leidimą fašis-' streikas dar nepasibaigė. Did- 
tinei Užsienių Karų Veteranų j žiuma dirbtuvių jau susitaikė, 
organizacijai ir Socialistų Par-J bet kelių dirbtuvių bosai vis 
tijai laikyti prieš-darbininkiš-(nepasiduoda. Jie apsiginkla- 
kas demonstracijas pirmą die-jvę indžionkšinais nori prisiva
rą gegužės Union Square, ši-! ryti skebų ir su jais varyti dar
iu© policijos viršininko pasiel-ibą. International Ladies Gar
gimu pasipiktino visos New ment Workers Uni,>os viršinin- 
.Yorko tikrai darbininkiškos or- kai pristato jiems skebus. 
ganizacijos. Pirmosios Gegu
žės Bendro Fronto konferenci- po vadovyste savo unijos, Nee- 
jos komitetas pasiuntė protes-Įdle Trades Workers Industri- 
to .laišką policijos viršininkui ■ ai Union vis stiprina pikieto; 
ir jame pareiškė, kad New, linijas ir yra pasiryžę kovoti,; e 
Yorko darbininkai laikys savo; kol bosai išvarys visus skebus StFuilUCrisi
demonstraciją Union Square 
nepaisant, kad leidimo ir ne
turės. Užsienių Kanj Vetera
nų darbininkiška organizacija 
buvo nusiuntusi savo atstovus 
pas policijos viršininką, kurie 
reikalavo, kad jis tuojau at
šauktų Tšduotą leidimą fašisti
nėms organizacijoms ir duotų 
leidimą darbininkiškoms orga
nizacijoms. Visos New Yorko j 
darbininkiškos organizacijos 
turi siusti protestus policijos 
viršininkui ir reikalauti, kad 
būtų duptas leidimas New Yor
ko darbininkų organizacijų 
Bendro Fronto Konferencijos 
'Komitetui, šaukti darbininkų 
demonstraciją Union Square 
apvaikščiojimui Pirmosios Ge
gužės.

Apgirdė Streikierius ir 
Manė, kad Jie Eis 
Skebauti

bo-

ir išpildys streikuojančių dar- n i-. . . ..
bininkų reikalavimus. I mfiejO TlkieklOtl

Pirmadienį, dirbtuvių dele-;,. --------- /
gatų taryba laikys posėdį iri Green Coffee Warehouse 
darys planus pradėjimui kam- Lafayette Litherinį/ Corp., 
panijos už gavimą naujų na- prieplaukos 8, Brooklyne, per- 
rių į uniją ir sustiprinimui į įeitą savaitę darbininkai su- 
dabartinio streiko ir pikieto Ii-i streikavo prieš nukapojimą al- 
nijų prie dar nesusitaikiusių! 
dirbtuvių.

Šiandien, 5 vai. po pietų, 
bus masinis pikietavimas prie 
Jerry Dress dirbtuvės, 700: 
Fifth Ave. Visi streikuojanti > 
darbininkai turi tenai būti. 
Taipgi yra kviečiami ateiti be
darbiai ir kitose dirbtuvėse 
dirbanti darbininkai, nes bus 
laikomos prakalbos ir protes-' 
tuojama prieš tos dirbtuvės bo- stipriai organizuotis ir kovot: 

j sus ir “socialistinius” Int. La- prieš skebus ir pries bosus už 
;dies’ Garment Unijos viršinin-1 išlairhėjimą streiko, 

kus, kurie bendrai dirbdami_____________
po apsauga indžionkšinų nori i 
išardyti streiką ir r----••
darbininkų uniją. ;

Jerry Dress dirbtuvės strei
kuojanti darbininkai rengia 
krutamus paveikslus, nuo ku
rių pelnas skiriamas finansa- skyriaus viršininkai susirūpinę, 

kad miestui galį pristigti van
dens. Jų prhnėšimu, šiuo, lai
ku, rezervuafuose yra apie 82 
bilionai galionų vandens, ku
rio galį užtekti neilgiau,, kaip 
180 dienų.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 

kambariai; galima randavoti abu- į
•du arba po vieną. Yra 
m gi. Kreipkitės po No. 
St., tarpe Roebling St.

Brooklyn, N. Y.

Green Coffee War 
Li th e ring

gų. Tos prieplaukos bosai jau | 
gavo kelis skebus ir bando sujsuklupo. 
laužyti streiką, bet Jūrinių į 
Darbininkų Industrijinė Unija 
ėmė smarkiai darbuotis, kad 
sutvarkyti- streikierius: pikieto 
linijos jau suorganizuotos, g e-į 
ra dalis streikierių surašyta į 
uniją. Streikieriai entuzias
tiškai priėmė unijos pagelbą 
ir jos vadovystėje pradeda

sugriauti i N< y. Miestui Gali
Pristigti Vandens

New York o miesto vandens

atsitraukęs atbulas, kaip 
movė savo 

makaule 
Gansonas I

Vos spėjo pasistoti,! 
į tai Sonnenbergas ir včl taip1 
pat drožė. Už keleto smūgių 
nukirto Gansoną taip lygiai, 
kaip jis nukirto Strangler Lew- 

i isą apie du metai atgal ir at- 
jo pasaulio čampiona-ėmė i.J 

tą.
Viso

vimui jų streiko. Bus rodomas 
Sovietų Sąjungos judis “The 
Village of Sin,” penktadieni, 
bal. 10 d., 8-tą vai. vakaro, 
131 W. 28th St., New Yorke.

Fifer Shoe Kompanijos 
sai» surengė “good time party’’ 
ir sukvietė.į ją dalį savo strei
kuojančių darbininkų. Atėju
sius darbininkus jie stengėsi 
apgirdyti “mūnšainu” ir įkal
bėti jiem pasirašyti po . kontr 
raktu, sulig kuriuo jie turėtų
grįžti prie darbo, ant bosų pa-iM . . . . .
siūlytu išlygų, nepaisant ar ki- Maisto Marketo airėm smi 
B darbininkai grįš, ar ne. At- 
sirado darbininkų, katrie pa
sibėrė ir pasirašė po tais kont-i 
raktais. Bet ant rytojaus, at-1 
ėię į streikierių susirinkimą ir, į 
po apkalbėjimo to įvykio, su 
pratę, kaip bosai juos priira 
vo, pasižadėjo kovoti prieš bo
rus ir remti Shoe and Leather 
Workers International Uniją, 
kuri vadovauja jiems šiame 
streike." >*

Bos^įf,''matydami, kad jų su
planuota prigavystė neišėjo 
taip, kaip jie norėjo, paskel
bė streikuoiantiems darbimn- 
kans pasiūlymą grįžti į dar-Į Bet darbininkai laikosi ge-' 
bn. kuriame jie prižada palikti irai ir yra užsidegę kovos ug- 
a _i ^acj ]a.imeti streiką ir su-

Jau

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
'JAPONIS KRAUGERJ

Maisto M ark etų streikuo
janti' darbininkai turi vesti 
sunkią kovą, nes bosai ir Am
erikos Darbo Federacijos va-i 

įdai išėmė indžionkšinus prieš 
streikierius, kuriais draudžia 
jiem pikietuoti ir persekioti 
skebus. O tuo pačiu sykiu A. i 
D. Federacijos vadai, po ap-, 
sauga tų indžionkšinų, pristato: 
skebus ir tuomi nori sulaužyti; 
darbininkų streiką ir išdras-j 
kyti jų uniją—Food Workers 
Industrial Union.

šiandien, 10 d. bal., 9:30 į 
; vai. prieš pietus, prie Battery' 

Park prieplaukos A, į 
New Yorko darbininkų 

; testo demonstracija prieš 
I ponijos kraugerį princą 
' kamatsu, kuris tuo laiku 
i lips iš laivo.

Visi darbininkai, katrie 
'galit, dalyvaukit šioje demon
stracijoje.

ynnas algas, pripažinti darbi 
n’nku dirbtuvės komitetą ir daužyti indžionkšinus. 
nediskriminuoti tų darbininkų, netoli šimtas ' streikierių yra 
kure aktvviai veikia laike areštuotų, bet tas jų negąsdi- 
rtreiko. Darbininkai atsakė na—jie dar smarkiau kovoja, 
brains, kad jie priims j u pa- 
sįūlymus tik tada, kaip jie iš
varys visus skebus iš dirbtu
vės. Išleistuvių Balius

Automobiliais Bus Leista 
F»?iuoti 40 Mylių į Vai.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystes amato. Galit 
išsimokinti trumpy laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiayti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik‘$25.00.

Lietuvis
IMPERIAL BARBER COLLEGE 

612—10th Ave., Cor. 44th St. 
New York, N. Y.

71-98

visi itnisv :'r .,n.“pu- 1 ibius Kursus 
18J Q QM, ! Ateikite ir persitikrinkite. . 4 b. 8tn ( inRtruktoriUS-
ir Dl’lggs IMPERIA T, RARRF.il C(

(83-88)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. Į. 
Juniper 5-6776

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) 

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujoji vieton, 
rion St., kam p. 
cey St. cfotis,

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

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

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

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

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

Tel., Dicken^ 2-1182

ristikų buvo 7 poros, 
ėmėsi Henri DeGlanei

su Borisu Dimitroffu, laimėjo 
pirmutinis. Geo. Calza su 
Jim Heslin abu “geri”; 
smarkiai apsikūlė antausius, 
vienok Calza parito TIesliną.
Geo. Zarynoff su Louis Lowe | suomenei, kuri valgo restaura- 
ritosi artistiškai. Laimėjo Za-lcijose, kad mes atidarėme nau- 
rynoff. Dominguez, su Kap-ją lietuvišką valgyklą po šė
lau piemeniškai stumdėsi iri 
Stasiak su Lutze taip pat ei-1

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

J RESTAURACIJA
šiuomi pranešame lietuvių vi-

SUSIRINKIMAI

kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 
"arpe Stagg ir Scholes Streets 

BROOKLYN, N. Y.

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

BROOKLYN, N. Y.
Rankinių- kriaučii] • susirinkimas Į 

įvyks šeštadienį 1.1 balandžio (Ap-j 
ril), Arion Hall. Susirinkimas pra
sidės 10-tą yąl. <ryte. Visi kriaučiai 
privalo dalyvauti šiame susirinkime 
ir išgirsti komisijos piportą.

Komitetas.
. (83-85)

i Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

Libalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoros. 
knkitynoVns ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenua 
BROOKLYN, N. Y.

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

C. BROOKLYN, N. Y..
Lietuvių N epr igul m i n go 

Kliubo Nariam
šeštadienį, balandžio (April) 11 d., 

.7:30 vaL vakare, Kliubo Name, 269 
, įvyks kliubo kyartaliilis 

Visi nariai turite ąt-
• si lankyti, nes turėsime keletą svarbių 
reikalų aptarti.

Komitetas. ■
(85-86) nrc

įvyks I
pro-'
J a- i Front St., j
Ta-i susirinkimas.' __

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

! senais savo pažįstamais.
Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkes

imasra TEL., STAGG 2-0783

SPORTAS
IŠ GANSONO RISTYNIŲ SU 
SONNENBERGU

Pereitą trečiadienį 
Gansonas, lietuvių risti k ų 

i pionas, rovėsi su liūtu 
J Sonnenbergu. Tai buvo 
i Regiment Armory, New
ike. Sonnenberg, kaip išanks-. 
j to didžiavosi, taip ir norėjo 
l pasirodyti, kad jis greit apsi- 

orga- dirbs su Gansonu. Tačiaus,

Jack 
čam-

69th
Yor-

(Levandauakas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių !

i-------Ispanų darbininkiškos 
nizacijos ruošia puikų išleistu- Gansonas pasirodė daug kie-j 
vių balių savo delegatui į So-’ tesnis, negu kad Sonnenber-! 
viętų Sąjungą; jis įVyks šešta-'gas mąnę., • Iš pat karto žvė- 
dienį, bal. 11 d., 8-tą vai. Į riškai puolė (Gansoną,' lenkė, 
vakaro, Harlem Casino, 116th; suko, laužė, kur tik sugrob- 
St. ir Lenox Ave., New Yorke. į damas, ar tai už rankos, ar už

Dar pirmą sykį ispanų dar- kojos, ar už galvos. Bet Gan- 
isonas vikriai gynėsi. Sonnen- 

atsitikimas, kad jų delegatas bergas paplūdo prakaite, ir 
nuvyks į Sovietų Sąjungą ir | pradeda pailsti; lieja prakaitą 
dalyvaus Maskvos darbininkų , ir Jack Gansonas, kuris iš de- 

• demonstracijose paminėjimui! fensyvo metasi į ofensyvą. 
pasaulinės darbininkų šventės • “Headlockais” vaišina savo 
Pirmosios Gegužės. oponentą taip, kad tas drimba!

New Yorko valstijos senatas 
Perleido įstatymą (kuris dar

-styrų būti užtvirtintas guberna- 1
SuliR šiuo įstatymu bin7nLf iVtorijoT'įvykšta toks!

New Yorko valstnoj, isskinant 
Riestus TFxkaimelius, automo- 
h’Jiais bus leista važiuoti iki 
40 mylių į valandą. Iki šiol; 
Šia buvo leidžiama važiuoti 30 
mylių į valanda greitumo. (Bet 
daugumas važiuodavo iki 
Ir daugiau).

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

KLAIDINGAI BUVO 
PRANEŠTA

V-akąr dienos “Laisvėj”Vakąr dienos “Laisvėj” bu
vo primesta apie rengiamą 
Liet. Darb. Susivienijimo pir
mos kuopos vakarienę, bal. 19 
d., tą vakarienę rengia ne Liet. 
Darb. Susivienijimo pirma 
kuopa, bet Liet. Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoj? pir
ma kuopa. Ji įvyks šeštadie
nio ,vakarą, bal. 18 d., "Lais
vės*5 svetainėj, 46 Ten Eyck 
St, Brooklyne. i ;

MUZIKA! MUZIKA!

Reikalaudami Geros Muzikos, Kreipkitės
Nauju Antrašu pas Pagarsėjusį Muzikantą

P. RETIKEVIČIŲ
107-06 — 129th Street, Richmond Hill, L. L, N Y

Tel. Hihkley 6-9399 i ' f1

Kasdien 
paprastai 
gaspadinės stalo.

gaminame piecus. Pas 
restauranuose, ale taip

mus pietūs ne taip kaip 
kaip namie prie geros

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

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

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

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

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

VARPO VALGYKLA
38-42 Stagg Street , Brooklyn, N. Y

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja viduriun ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kartikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60e, per paltą

Kundroto aptieks yra didžiausia (r seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam. kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

«5e

Mes
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taip pat turime žolių ir gerų sandeli gyduolių. Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės;

KUNDROTO APTIEKA
P J. KUNDROTĄ, š&vhrinkaa 

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-toa gatvės Tel.. Gr*wnnnint 0-2017-2360-3514

JikirpLit Ij skelbimu k prl«lisklt kana au alBakjaui*

RARRF.il



