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jau prisiartino 40 mylių 
nuo tų salų. Klausimas, ar • 
pildys valdžios įsakymus 
kareiviai. .. <

Portugalijos sostinėj Lis-

šaukė pas darbininkus sim
patijas ir atveda juos prie 
klasinio susipažinimo su sa- 

■vo reikalais.
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tarpe kareivių. ,

Laujos Zelandijos 
Darbininkams Nukapoja 
Algas

WELLINGTON.— Prave
stas įstatymas, pagal kurį 
valdžios darbininkams lie
kasi nukapotos algos ant 
10 nuošimčių. Suprantama, 
tas- nepaliečia augštus val
dininkus.

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

KU KLUX KLAN BRUTALIŠKAIUŽPUO 
LE NEGRŲ IR BALTŲJŲ BEDARBIU 

SUSIRINKIMĄ
GREENVILLE, S. C. — 

Daugiau kaip 100 apsimas- 
kavusių Ku Klūks Klan na
rių užpuolė ant darbininkų 
svetainės, kada bedarbių ta
ryba laikė susirinkimą ir 
pradėjo ardyti susirinkimą. 
Kukluksai pradėjo mušti 
negrus bedarbius. Balti 
darbininkai griebėsi gelbėti 
draugus negrus. Tada ku
kluksai užpuolė ir ant baltų 
darbininkų ir skaudžiai su-

mušė.
Pribuvusi policija ramiai 

žiūrėjo, kaip tie chuliganai 
daužė darbininkus. Kuklu- 
ksai grūmoja sunaikinti vi
sus veikiančius darbininkus 
ir nušluoti jų namus.

Komunistai ir bedarbių 
tarybos nariai kviečia visus 
darbininkus dar prie ener
gingesnės kovos, prie masi
nių demonstracijų Pirmą 
Gegužės.

Chinijos Atstovas Atvy
ko Maskvon del Derybų

Sovietų Sąjunga Pasiga
mins Daug Medvilnes
MASKVA.— Šiais metais 

planuojama medvilnės sėk
lomis apsėti iki 6,000,000 ak
rų žemės plotą. Tai bus du 
kartus tiek, kiek buvo apsė
ta pereitais metais. Ir ka
dangi yra dedamos pastan
gos, kad žemė daugiau duo
tų vaisių, tai manoma, kad 
ant 80 nuošimčių bus su
imta daugiau medvilnės, 
kaip pereitais metais.

Pereitais metais Sovietų 
Sąjunga pasigamino dikčiai 
medvilnės. Jos daug išveža • 
į Angliją. Bet' tam tikros 
medvilnės pirkosi ir del sa
vęs 57,830 tonų, daugiau
siai iš Amerikos Jungtinių 
Valstijų.

Medvilnės auklėjimas yra 
Uzbekistane, Kaukazijoje, 
Degestane, Ukrainoje, Kry- 

įme ir Armėnijoje.. Sovietų 
J , i Sąjunga turi labai daug dir-

mis a.tvyko jų vadas gene- ;vos mejviinej įr su laiku ji 
rolas Semenovas su visu sa-; ^us pirmutinė pasaulyje ša-1 
vo kraugerių stabu į Muk- ys me(jvijneS gaminime. , ,
deno miestą. Baltagvardie- ; Pereitais metais Sovietų 
čiai darosi veiklesni. j Sąjunga išvežė į užsienį

Chinijos kraugerio Chiang 81,000 medvilnės pundų, 
Kai-sheko valdžia kursto vertės $7,341,000.
Mukdeno valdžią nutraukti*. Jungtinės Valstijos turė- 
derybas su Sovietų Sąjun- J° plačią rinką Sovietų Są- 
ga< * ' jungoje del savo medvilnės.

■ 1927 m. ten .pardavė 475,000 
Su Japonija taipgi Sovie- [pUndų ir gavo $89,226,000.

tų Sąjungos^ reikalai pablo-,1929 metais pardavė 299,000 
pundų ir gavo $30,506,000, 
gi pereitais metais pardavė 
jau 16;418 tonų. Kaip ma
tome, del Jungtinių Valsti
jų ten rinka nyksta, nes So
vietų Sąjunga pasigamina 
vis daugiau ir daugiau savo 
medvilnės.

Sovietų Sąjungoje , dąu-s 
giau, pasigamina savo med
vilnes ir ėtujinių. ' Medvil
nės apdirbimo fabrikai,

MASKVA.—Kelios dienos 
atgal atvyko Chinijos atsto
vas Mo-Teh-hui nuo Mukde
no valdžios deryboms su 
Sovietų Sąjunga kas del Ry
tinio'Chinijos gelžkelio.
'Tas gelžkelis yra praves

tas Sovietų Sąjungos pini- 
ais per Manžuriją-Chinijos

ę į Vlądivostoko priėZ 
plauką. Apie du metai at
gal reakcionieriai chinai su 
rusais baltagvardiečiais bu
vo jį pagriebę, bet, gavę pa
moką nuo Raudonosios Ar
mijos, sugrąžino jį atgal.

Dabar vėl ten dalykai ne 
kokie. Rusai baltagvardie
čiai karts nuo karto daro 
užpuolimus. Šiomis dieno- ; * • A__ X •«> iš Angį.- Amer jI(ietis Darbiniu

jos į Australiją

PORT DARWIN, Austra- 
i orlaivi- 

ninkas Scott iš Anglijos. Jis 
padarė 12,000 mylių kelio
nės į 9 dienas, 4 vai. ir — 
minučių. -----
vo apsistojęs.

kas Giria S. S. S. R

LENINGRADAS.— Ame-

Į SSSR Unijų Kong resas Bus 
Rugsėjo Mėnesį

8 NEGRAI JAUNUOLIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LYNČį; LIEPOS 10 PASKIRTA 

JU NUŽUDYMUI
reikalus, nuskyrė 10 d. lie
pos nužudymui 8 negrų 
jaunuolių.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, Komunistų 
Partija ir Darbo Unijų Vie
nybės Lyga šaukia visus 
darbininkus į kovą prieš šį 
legališką lynčą. Šaukia vi
sus darbininkus protestuoti 
ir gelbėti nekaltai apkaltin
tus negrus jaunuolius. T.D. 
A. siunčia savo advokatą-j

GANSDEN, Ala.— Aš- 
tuoni negrai jaunuoliai iš
kėlė protestą- prieš neteisin
gą apkaltinimą ir nuteisimą 
jų mirčiai, taipgi prieš ne
pakenčiamas kalėjimo sąly
gas. Jie pradėjo mušti į 
kalėjimo duris ir protestuo
ti prieš supuvusį maistą. 
Šerifas Griffin pasišaukė 
kalėjimo sargus, skaudžiai 
sumušė tuos negrus jaunuo
lius ir sukaustė retežiais.

Teisėjas Hawkins, kuris Alabama, kad jis reikalau- 
kaip ir kiti kapitalistiniai tų naujo teismo ir vestų gy- 
teisėjai, gina išnaudotojų nimą nekaltų negrų.

Darbininkai Gina j Nepajėgia Nuslopint Su- 
Sufrėmuotą” Kassay kilimo Madeira Salose

AKRON, Ohio.— “Sufrė-
muotas” ir įkalintas techni- Daugiau siunčiama karo- jė- 
kos darbininkas P. Kassay, Į gų prieš sukilėlius ant salų 
kuris dirbo prie budavojimo; Madeira ir Azores. Gauta 
milžino karinio oro laivo ir į žinios, kad pirmos spėkos 
kuris kaltinamas, kad jis i 
spjaudė ant metalo, tiksliai 
norėdamas sugadinti jį.

Darbininkai stoja į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigy-
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j nimą, kuris- gina tą darbi- tono mieste, matosi neišti- 
1 ninką, nes tas bjaurus ir kimybg tarpe L__ ;
nepamatuotas ^kaltinimas iš- Ypatingai daug yra svyruo

jančių tarpe orlaivininkų. 
Kaip kurie iš jų nepasirodo • 
barakuose.

Miestas yra karo stovyje,; > 
Kanuolių ir kulkasvaidžįų. 
pristatyta strateginėse vie
tose. Ginkluoti automobi
liai saugoja gatves. ;;

Sukilėliai rengiasi mūšin;; 
Jie turi pakankamai ginklį 
ir amunicijos. Pas juos yra j 

! ir keletas laivų. Jų tarpe ir i 
SHANGHAI. — Chiang karinių.

viai ir Apšaudė Imperi
alistą LaivusMASKVA.— Visos Sovie- '■ 

tų Sąjungos unijų kongre
sas atsibus rugsėjo mėnesį 
Prasidės 25 d. SSSR uni
jos turi apie 15,000,000 na
riu.

■
Kai-sheko kareiviai iš ka- 
nuolių apšaudė du Jungti
nių Valstijų laivus ir vieną 
japonų. Tas įvyko anti 
Yangtse upės, netoli mies
to Ichang. Či.a buvo visaip 
aiškinama tas įvykis. Vie-j 
ni tvirtino, kad tai klaida. 
Tie imperialistų laivai, ku
riais buvo vežama ištikimi 
Chiang kai-sheko kareiviai, 
nepastebėjo signalus nuo 
krašto ir tada tie kareiviai 
atidarė kanuolių ugnį. Ant-

? ii; rikietis darbininkas G. Ke- 
Kelis kartus 'bu-' rekes> kuris Yra daily džių 

Į unijos narys, nuvyko į So- 
' vietų Sąjungą. Jis dabar 
įrašo laišką ir giria Sovietų 
^Sąjungos medžio darbinin- 

e # | ?kų darbo sąlygas. Sako,
DarbimiL Netari Darbo ■kad pakankamai gauna al- 

_____  gos, darbo sąlygos geros, 
HONDO Cal— Net ka- Pat-Vs darbininkai tvarkosi, 

pitalistu spauda pripažįsta, -Tis pasijuokia iš amerikinių 
kad daugiau kaip 100,000 kapitalistų spaudos visokių 
aliejų gaminančiu darbinin- prasimanymų, apie “versti- 
kų neturi darbo. Tai pasek-.darbą” Sovietų šalyje.

100,000 Aliejaus Frakcijoje Nukapota
Audėjams Algos

Chinijoje Imperialistai 
Nesusitaiko

v. a
■

gėjo, nes SSSR buvo pri
versta uždaryti japonišką 
banką Vladivostoko mieste, 
kuris laužė ' Sovietu šalies 
įstatymus ir spekuliavo.

Taipgi tarpe SSSR ir Ja
ponijos eina nesutikimų del 
žuvininkystės. Japonai žve
jai lindo pertoli į Sovietų 
Sąjungos vandenius ir ten 
žvejojo. Kol silpna buvo 
SSSR, tai nieko nesakė. Da
bar pastojo tam kelią, nes kaip tai verpimo ir audimo, 
tai. yra -viešas vogimas ša- yra budavojami ir gerina-, 
lies turto. Japonijos žuvi
ninkystės turčiai dūksta 
del to. Japon. valdžia kalba, 
kad Japonija yra “draugin
ga’’ Sovietų Sąjungai šalis.

Rytuose darosi opesnė pa
dėtis. Viena, užsienio im
perialistai bijosi Penkių 
Metų Plano sėkmingo už
baigimo ir daro viską, kad 
užpuolus ant Sovietų Sąjun
gos, o, antra, rusai kontr
revoliucionieriai, kurių ten 
yrą daug, dūksta del kon
fiskuoto per Sovietus jų 
turto.

mė kapojimo algų, įvedimo 
paskubos sistemos, liginimo 
valandų ir kapitalistinės, iš
naudojimo tvarkos.

.AKU.

mi.

Areštavo 10 Bedarbių
1 *

ALBANY, N. Y.— Polici
jos stotis pilna prisigrūdu
si bedarbių darbininkų, ku
rie neturi kur prisiglausti. 
Dešimts bedarbių darbinin
kų . susirado sau vietą tavo- 
riniame vagone ir apsinak
vojo, bet kompanijos sargas 
užėjo juos ir areštavo. Štai 
kokis gyvenimas darbininko 
kapitalistinėje tvarkoje. .

Vaikų Darbas Vengrijoje
‘ BUDAPEST.—Parlamen

te tapo iškelta aikštėn, kad 
j Vengrijoje visoje drabužio
pramonėje ant 50 nuošim
čių darbininkus sudaro 
kai tarpe 12 ir 16 metų 
žiaus.

vai- 
am-

Užmušė Pilietį
Kovo 21 d. ant vieškelio 

Tiltagaliai-Geležiai (Pane
vėžio aps.) muštynių metu 
smūgiu į galvą užmuštas 
pil. Klimavičius Feliksas, 
apie 30 metų amžiaus. Įta
riamas užmušime Balna Al
fonsas sulaikytas.

“versti-

IŠ LIETUVOS
Neturtėlių Tragedija

Bendriškiuose, Zarasų ap., 
Salomėja Masalskienė, ra
dusi gurbe negyvą karvę, 
pati iš susijaudinimo tą pa
čią dieną mirė. Masalskiai, 
vyras 70 m^ ir žmona 55 m., 
gyveno labai neturtingai ir 
karvė buvo paskutinis tur
tas ir pragyvenimo šaltinis.

PARYŽIUS.— Del 35,000 
audėjij nukapotos algos nuo 
6 iki 8 nuošimčių su 7 d. ba
landžio mėnesio.

Kada Sovietų Sąjungoje 
darbininkams gerinamos są
lygos ir keliamos algos, tai 
kapitalistinėse šalyse jos 
kapojamos. Tai ve kokis 
skirtumas tarpe darbininkų 
ir kapitalistų tvarkos.

Labai Nukapotos Farmu 
Darbininkų Algos

Apvogė ūkininką
Kovo 21 d. Šiaulių apskr., 

Triškių valš., Sukančių kai
me nežinomi piktadariai įsi
veržė į ūkininko Artišaus- 
ko butą ir, paėmę piniginę 
su 300 litų, mylo, kailių ir 
kitų daiktų, pasislėpė. Va
gystės metu namie buvo tik 
Artišausko žmona. •

WASHINGTON.— Agri
kultūros biuras paduoda, 
kad dabar Jungtinėse Vals
tijose ūkių darbininkams 
algos, ant tiek nukapotos, 
kad jos jau yra mažesnės, 
kaip 1916 metais, nors pra
gyvenimas daug brangesnis. 
Jeigu tais laikais darbinin
kas ant savo maisto ir buto 
gaudavo į dieną $3.00, tai 
dabar jau tegauna tik $2.- 
25c.

SHANGHAI, Chinija. —• 
Derybos tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos iš vie
nos pusės ir tarpe kruvino
jo Chiang Kai-sheko iš ki
tos del imperialistų terito- 
rialių sričių eina prie pakri- 

atidarė kanuolių ugnį. Ant- ‘ kimo. Nesusitaiko anglai 
ri dėstė, kad čia dasigavo su amerikiečiais ir taipgi sų. 
raudonarmiečiai ir apšaudė, kraugeringais savo agentai^ 
savo priešus. Chinijoje chiang kai-sheki?,

. ,v. . . , , . niais galvų kapotojais. rDabar gi paaiski, kad tai .
Chiang Kai-sheko kareiviai lAnnnnnn iii*' ’ • 
sukilo prieš jį ir apšaudė 10,000,000 Ūkių 
imperialistų laivus, padary- Kolektivizuota 
darni nuostolių.

Chiang Kai-shekas ten pa
siuntė tris laivus su karei
viais, kad jie nuslopintų su
kilusius jo kareivius.

Chinijoje chiang kai-sheki- 
niais galvų kapotojais. , u

Pakelta Sovietų Sąjungos 
Mainieriams Algos.

MASKVA.— SSSR Ang
lies sindikatas pranešė, kad 
visų mainierių Dono basei
ne pakeltos algos ant 20 
nuošimčių su 1 d. kovo mė
nesio.

MASKVA.— Laike Sovie
tų Sąjungos 6 kongreso d. 
Jakovlievas raportavo, kad 
jau yra susijungę į kolekty
vus 9,343,000 atskirų vals
tiečių ūkių. Tai yra 38 nuo
šimtis visų valstiečių žemes 
ūkių.

Paskutinėmis dienomis po 
Sovietų kongreso vėl 507,- 
000 valstiečių susijungė į 
kolektyvus. Taip, kad 20 d. 
kovo jau buvo 10,000,000 
susijungusių valstiečių į ko
lektyvus.
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Laimėsime Vardu Komunistę Partijos
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laiškų, .kuriuose darbjnįųkąi ’ 
klausia, kaip jiems būtų ga-1 
Įima nuvykti į Sovietų i Są-1 

Į jungą ir ten dirbti. To laik-: 
raščio kovo 20 d. laidoj teL 
pa keli laiškai. Jaunas dar- i

T

Pirjnadiep., ^a|andi 13, ,1931
TT-'-fAPŽVALGA

Klerikalų Melai Prieš 
Sovietų Sąjungą

Kunigų organas

vusių redaktorių. Visi tie 
žmones iki vienam pasižadėjo 
bendradarbiauti “Darbe” ir 
tūli bendradarbiavo, o dabar 
rėkia.

Kiek mums žinoma, nieko r i cv i
. i panašaus nebuvo. Nei vie- 

Įnas iš tų draugų niekados

DARBININKU SVEIKATA i r
> ‘ į,' * ' " • <

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
TeL, Humboldt 2-7964(371 Lakes,St., Newark, N. J. I

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

f

Kunigų organas “Drau- J 
gas” balandžio 9 d. laidoje! 
štai kaip bjauriai meluoja! 
apie Sovietų Sąjungą:

Ką tiktai gautu iš Petrapi- 'neuggyre Jankausko reda- H /X VG 11 1 1 1 /\n i n ,•» <1 l'imril 4/
ir puikios iguojamo “D-bo,” ir negalėjo 
šių laiku Jižgirti, nes-Jankauskas iš 

'ipat pradžios taip pradėjo 
i įvesti “Darbą”, kad kuoge- 

Nleku0;iriausia įtikus Hillmano so- 
Į leialfašistinei mašinai. Ant- 

, kiek mums žinoma, mi- 
inėti draugai nebendradar- 

Lbiavo “Darbe” ir nebendra-

lio pranešimu piešiamas buvu-1 
sios rusų turtingos 
sostinės Petrapilio 
gyvenimas.

Pranešime sako: 
met dar bolševikijos piliečio • 
gyvenimas nebuvo taip niūrus; 
ir beviltiškas, kaip dabar, tre-ira 
čia,is metais “petilietkas.”

Jeigu gyvuliai, atvaromi r,(J<6tvv, 
skerdyklas didžiųjų miestų tu-1 J^rbiauia

N J'ų:- Taigi, Jankauskas, virtęs 
psichologija sutaptu su daugu-| / ■ / . !•
mos Rusijos piliečių nusista- (renegatu, nuėjęs tarnauti 
tymu, neprigulinčių privilegi- buržuazijai, virto ir begė

dišku melagiu.

.’Iki šiol platesniame lietuvių darbininkų judėjime buvo 
lyg ir vengiam’a Komunistų Partijos vardo. Mitingai ir 
prakalbos buvo daugiausia rengiama kitų organizacijų 
vaMaią Rengėjai laikėsi daugumoj to “supratimo”,, kad 
“nebūtų pasekmių,” jeigu tokie darbai būtų atliekami 
vardu! Komunistų Partijos. Jos vardas,'todėl, būdavo 
dažniausiai šiepiamas, nes, girdi, publikos nesutrauksi, 
j0igu ką nors stačiai komunistų vardu rengsi.

Tai ibtiyo betikęs, oportumstinis nusistatymas. Sude- 
šinėj‘ę vietiniai vadai įvairiose! kolonijose, deja, neretai 
sužiniąi slėpė Partiją; tyčia stengėsi atšalinti eilinius 
dattiininkus. nuo Korn. Partijos ir klaidino juos vardan 
“geresnio pasisekimo.” Todėl per metų eilę Kom. Parti
ja-ir tapo nustumta į užkampį, beveik į paskutinę vietą 
tarp visų organizacijų.

buvo apvertimas dalyko augštyn kojom. Partija, 
v^ri^usfas viso revoliucinio judėjimo vadas, buvo paneig
ti. Vienintelė šiais laikais organizacija, kuri iš pamatų 
nlobilizuoja darbininkus kovon už bedarbių aprūpinimą, 
pJTfeš uždarbių kapojimus ir pasiryžus veda kovas už vi- 
sųg abelnai tuoj autinius darbo klasės reikalus ir už pro
letariato paliuosavimą,—ta pamatinė, svarbiausia orga
nizacija buvo sužiniai ar nesužiniai užmirštama. Paga
lbaus, priėjo prie to, kad dešinieji oportunistai su daugu
ma smulkiai-buržuazinių elementų pasijuto prisirengę Kf 1 
stofi į atvirą kovą prieš Partjią, prieš jos įtaką į mūsiš-. ,, Z\U17 ,
kjes organizacijas ir prieš Kom. Partijos vadovybę ir^u uuv.u jie gyvais pasilai- 
* ■ — * ............ —............ ko. Juk, rodosi, žmonės,

į neturinti nei ko valgyti, nei 
i kuo sušildyti savo butus lai
ke didelių žiemos šalčių, tu
rėtu išmirti iš bado ir šal
čio. Bet tačiaus, kaip pa
staruoju laiku net buržua
zinių laikraščių korespon
dentai praneša, dabar prie 
Sovietų valdžios mažiau I nors

bininkas iš Kansas City se-' cvn CI . i • v mIwIL v o L-* Cj. •karnai rašo:
Tr , . < 1 • ' I Gydytojau, malonėkite ir
Kokia butų^ proga jaunam-. 1Tian ];a patarti per “Laisvę”, 

vyrui, kaip aš, jūsų saly! _Aš'j esu 42 metų amžiaus. Apie 
esu 21 metų amžiaus, 5 pėdų J 14 meįų dirbau sunkų ir svei- 
9 colių augštumo, sveriu 140 , jcatai žalingą darbą misingio 
svarų ir esu šviesaus veido. 1 liejykloj (“briasaunėj”) ir ne- 
Nevedęs ir sutinku dirbti bile ■ retai pusėtinai naminėlės pa
kui* pasauly, jeigu tik yra.pro- ; tuštindavau. Tai aš jaučiuos 
ga mokytis, kad pagelbsti sau šiaįp. Kaip tik kiek užvalgau, 
pačiam ir savo draugams dar- įaį 10-20 minučių pradeda 

mane troškinti, ir negaliu ta- 
v_ da giliai dūsuoti. Nors visa

dos einu |ndoĮ stalo alkanas, 
’nes norą tokį turiu, kad jeigu 
pilnai pavalgyčiau, tai gal net 
užtrokščiau, nesj ko biskį dau-

ga mokytis, kad pagelbėti

bininkams.
Aš lankiau augštesnę mo

kyklą per du metu. Esu užsi
interesavęs mechanikos daly
kais. Turėjau dviejų metų pa
lypimą'kaipo privatinis ir ko- 
* inercinis šoferis. Dabartiniu

Gerkite vandens ir namie 
pagaminto lemonado, saldyto 
su ruduoju cukrum arba ne- 
baltytu siropu.

Jums skilvyj yra perdaug 
rūgimo, todėl, priėmus po val
gio sodės miltelių, jaučiasi 
lengviau. Mat, sode chemiš
kai neutralizuoja, permuša 
rūgštis. Vis dėlto dažnai so
dės vartoti nepatariu, nes sode 
pakeičia įr kraujo chemiją ir 
gali perdaug jam suteikti šar
mų. šarmai yra geras daik; 
tas, bet su saiku. Šarmų pa
prastai pakanka iš daržovių 
ir vaisių. Jūs vely po valgio

j uotai grupei komunistų ir če
kistų (žvalgybininkų).

Mes jau pripratom, sako ; 
pranešėjas, gyventi be duonos, 
miltų, mėsos, pieno, daržovių, 
muilo. Bet šią žiemą bolševi
kų valdžia paliko mus be mal
kų.”

Tai “baisus” dalykas. 
Žmones ne tik neturi valgy
ti, bet neturį nei malkų. 

: “stebuklin-

t • v. i,’ ų i . ; imkite krėidos miltelių (“pre-gfau' uzval'gau, • tuoj1 sunkiau I >. ., , . . .. v 1T , . , cipitated chalk”), po pusę
laiku dirbu raštininku išsiun-•■ ai S1, šaukštuko su drungnu vande* • ■'
ti nėjimo 
įstaigoj, 
nepaisau.

Ernes

Vis daugiau

skyriuj; labai didelėj j Buvau pas kelis specialistus. 
Asmeninio pavojaus [Vienas nutraukė net X-spindu- 

'lių paveikslą, ir esą man vis- 
t L. Howard, kas gerai, tik man yra gastri

tas, skilvio sloga. Ir taip lan- 
ir daugiau kiąu tą specialistą, kol pinigų 

Amerikos darbininkų pra- i turėjau (pusantrų metų). Man 
deda susidomėti Sovietu Sa-i jiep® valdyt viską, tikrine kiau- 
junga. Kuomet ten beda njei<0 negelbėjo, nors ašį 

1 ’ J svaigalų 
9,000,000 belarbių, tai dau-: nebegeriu. Mėsos irgi labai 
gelis Amerikos darbininkų i mažai tevartoįu, bet vis tiek, 
norėtu ....____ —
ir vvkii i ^nvipbi Sniuno-q ll dujas’ 0 YPatingai, kai išgeri vykti į bovieud bąjun^ą. r-u pieno Ir taip jau kanki

nuosi ketvirtus metus, šiaip 
atrodau nevisai blogai./<Dir- 
bu lengvai (krautuvėj )rtr, kiek 

[tik laiko nugaunu, bėgu į gi-' 
Irią, kad gavus šviežio oro ir, 
i pasimankštinus. Didžiausi pa-Į 
I gelba, ką gaunu^ tai “baking 

_ .. į soda” su karštu vandeniu.
Rašo William Z. Foster ,Gegužės demonstracijas,] 
Pirmoji Gegužės turi di-'kacl išvystyti tikras streikų At8akYmas:- 

revoliucinę reikšmę ■ kovas dirbtuvėse delei kon- 
’ ’ i negu kada I kretiškų, dalinu reikalavi- 

Didėjantjmų. Mes turime energiškai 
įbudavoti skundų komitetus 
ir abelnai sudrūtinti Darbo

Amerikos Darbininkai 
į Žingeidauja Sovietų Sąjunga

Maskvoj anglų, kalba išei- 
na savaitinis laikraštis 
“Moscow News” (“Maskvos 
Žinios”). Laikraštis gauna 
nuo Amerikos darbininkų

j be panaikinta, o Amerikoj. jau du metu jokių
I A i I I • f 1 / ? 1 1 f 1 l'A ZA I 1'1 L. 1 1 "1 4" 1 Z~l O 11 __ _ * _ _ /T

niu (ne karštu). i > .
Alkanas nebūkite. Jei ka- z 

da' jaučiatės išalkęs, o da ne 
metas Valgyt, tai galite drą
siai sušveisti porą orančių ar
ba bananę—kitą ar taip kokių, 
prisirpusių vaisių.

Detroitiečiam Naujiena!
Jau nuo senų laikų detroi-

į apleisti “aukso” šalį| ki> užvalgau, tuoj verčia Mečiai ž^l^u<l|v0.
,. • n • r •____ ii duias, o ypatingai, kai isge- veikalų lošėjais. Būdavo Det-

Darbo Umijy Vienybės Lyga ir 
Pirmoji Gegužės

kontrolę “Laisvėje” ir “Vilnyje.”
I Šis pastarasis sklokinink\i bei opozicijos didelis ermy-1 

cįris pasidarė galimas žymia dalim todėl, kad per tokį! 
i(gą laiką-Komunistų Partija ir jos darbai buvo kaip ir 
sjepiama nuo lietuvių darbininkų minių; kad darbinin- 
kjai nebuvo ganėtinai rišami su Partija; kad jiems nebu- 
vp sistemačiai įrodinėjama, jog Komunistų Partija tai 
būtent ir yra ta organizacija, kurios vadovybėje darbi
ninkai tegali tikėtis bent kokio laimėjimo bei nuveikime.

• Tatai turi būt tuojaus ir energingai taisoma, be ma
žiausio drovėjimosi einant į lietuviškas darbo minias, su 
painiausiu pasitikėjimu, kad jos supras ir įvertins Komu- 
ndstų ’Partijos tikslus ir jos roję, ypač šiais krizio laikais, 
kacįą darbininkų klasė neturi ir negali teketi jokio kito 
tikro prietelio ir vado. d n b •
, UPęreito penktadienio masinis lietuvių darbininkų mi- 
tiflgas Brooklyne, sušauktas Komunistų Partijos vardu, 
tMrai įrodo šios nuomonės teisingumą. Mitingas buvo j agentai gali per savo orga-.nam 
dipejis; ne tik žinomieji Partijos pritarėjai, bet ir stam-lną visaip meluoti apie So--spėkų.

išreiš- vietų Sąjungą, bet faktai; _____ ___ ___ _
Iž puikų nusistatymą linkui Partijos darbų, tikslų ir jos parodo, kad dabar darbo ;kiai blogėjanti objektyve ^0^ punktuose

diflelis; ne tik žinomieji Partijos pritarėjai, bet ir 
biis pulkas darbininkų, kurie atrodė “pašaliniais,”

_____ .•1__ L __ • Ai _ j____ i* 1 • -r\___i 1 j •!

rfevpliucinės politikos. Jeigu keletas prieš-partijinių 
sklokininkų ir viauktelėjo, tai tas jų išsišokimas buvo 
labai mizernas—sumizgusi komedijėlė, kuri susilaukė 
tiktai paniekos iš skaitlingos darbininkiškos publikos. Ir 
šjįįūa reikia atžymėti va kokį reiškinį. Kuomet keli poli- 
tiįieriukai, iš Komunistų Partijos iššliaužę bei išmesti, 
jffiško priekabių, slinkdami vis arčiau prie socialfašizmo 
bįi fašizmo, tai darbininkų masė eina kairyn, artyn pile 
Kjpmunistų Partijos.
J-Eidami, todėl, su dienraščių “Laisvės” ir “Vilnies” 

klausimais ir su Komunistų Partijos bendrais uždavi
niais į minias, mes nieko negalime pralaimėt, o labai 
dįug laimėt, numaskuojant masėse butkinę opozicija ir 
jšblikyi josios šaknis darbininkiškose organizacijose ir 
lį^tuviškose darbo miniose abelnai.
£

ĮDOMUMAI
*

Fotografinis Laikraščių 
“ Statymas

‘ DyonU Uher iš Budapešto, 
VanfuiJcijL ir G. F. Bagge iš 
djevelando išrado būdus, kaip 
sįį fotografijos pagelba statyt 
r^tus laikraščiams' ir kny- 
«Kns<

Jums veikiausia ir yra skil
vio sloga, įsisenėjęs skilvio ka
taras. Tiesa, tai yra ilga ir 
nuobodi istorija, ypač kai taip 
viduriai sukliūra nuo 'ilgo svai
ginamų gėrimų vartojimo.

Sakot, jums gydytojas pata- 
i'rė, viską valgyt, tik liepė nebe- 
'gert marmalo, kavos'ir nev'al- 

Pirmos Gegužes demons- Ryt kiaulienos. O ‘aš da’ ’pri- 
is—i'ie turi būt tik pa- dėčiau, kad vely nevalgytu- 

astast darbininkų išstoji-1 ™ėt ir iš baltų miltų pramin
to maistopyragų, pyragaičių, 
blynų, visokių civilizuotų mig
dolų, gardėsių, makaronų, sal- 

\ Duonos vartokite tik 
čielo grūdo ir tai nedaug. 
Nevartokite nieko taukuose

, čirškinto.,1 
----------- ----------- _ nepaisant j^bininkų Tisam pasauly INevartokite sunkesnių konser- 
džios, kad darbininkų gyve- ■ melagingų valdiškų raportų jemonstrUOS 
nimas ten vis gerėja su pa-iapie mažėjimą. . Masinis ba- 
kilimu šalies pramoniniai. Idas patąmpa tikresniu su i

■sugriuvimu desėtkuose mie-| 
Istų apgavikiškos, labdary- garbingu Sovietų Sąjungos 

pavyzdžiu prieš juos, jie 
į, negu kada 

pirmiaus, supras revoliucinį 
įtiksią, linkui kurio jie turi 
eiti ir kaip jį pasiekti.

Todėl sujungkime didžią
sias darbininkų mases šioj 
didžiojoj tarptautinėj dar
bininkų demonstracijoj.

desnę
Įšiais metais, 

pirmiaus.
žmonių miršta, negu mirda-1 kapitalistiniam krizini iri 
vo prie caro. Net kūdikių i smarkiai progresuojant So-j 
mirtingumas žymiai suma-į vietų Sąjungai, darbininkai' Unijų Vienybės Lygos or- 
žėjęs, palyginant su caristi--pradeda atbusti,,ir padarysĮganizaciją. - : : ,
nės valdžios laikotarpiu. j sekamą Pirmąją Gegužės,

Taigi, ' lietuviški ‘ dievo; tikru įvykiu kovai w 
mobilizavimui

bet faktai i Jungtim Valstijose smar- 
kad dabar

ir abel- Jtracijo
sav01 prastai

mas, kaip tatai nebūtų svar
bu, bet turi būt sujungta vi-

x-- ---- z ----- -- ---- --- --- Į * _ „ , < tikru j dainių,
žmonių gyvenimas Sovietų padėtis padeda pamatą tik- }organiZavimu abelnomiv O </ *^1 o , • •''■f •• •IVA^C^aXJLZJCzVVJ.XXXLI. j--L CV M

Sąjungoj yra daug geresnis,; rai masiniai demonstracijai | darbininkų kovomis, 
negu buvo prie kunigų pa-[Pirmą Gegužės. Bedarbė 
laimintos caristinės vai-;dar vis didėja,

Pirmą Gegužes milionaiibei aIieJuJ kepto,

lyse? Kaip aukso šaly Ame-| 
rikoj? Didelė bedarbė, ba-ibėsskymų; tuo būdu bedar- 
das, skurdas. Del to saužu-ibiai negali'gauti jokios pa- daug aiškiau 
dysčių skaičius didėja. Dar-|sa^Pos ir turi atsidėti ant| 
bininkuose mirtingumas di-!savo resursų, 
dėja.

Lietuviai darbininkai, ku
rie dar skaito tą kunigų 
šlamštą, turi suprasti, kad 
tas lietuviškų “dūšių gany
tojų” organas juos mulkina. 
Jie turi atsikratyti nuo sa
vo priešų.

roite, kuomet atvažiuoja rusai, 
ukrąiniai ir kitų tautų grupės 
žmonių, kaipo lošėjų, tai lie- \A 
tuviai darbininkai, nepaisant 

■ draugai ar priešai lošia, mokė- 
• davo dideles kainas ir eidavo 
, žiūrėti europiečių aktorių. Da
bar yra gera proga visiems 
Detroito ir apielinkės lietu
viams matyti gerus lošėjus iš 
Lietuvos, tai mūsų draugų ak
torių grupė, kuri vaidins Ka
nadoj, E. Windsore. Tai Lie
tuvos kruvina reakcija palietė 
ir dailės mylėtojus, kurie » iš
bėgiojo į visą pasaulį. Ir da
bar tik suvažiavę į Kanadą, jie 
vėl, nors ir sunkiose aplikybė- 
se čia gyvendami,' susiorgani
zavo prie to paties^ sceniško 
dramatinio-dailės darbo. i

25 d. balandžio, subatos vąš
kare, 6:30 vai., Ukrainą Dar-į y 
bininkų Svetainėj, 967 Drouil- 
lard Rd., E. Windsor, Kana
doj, A.L.D.L.D. 21 kp. stato , 
scenoj veikalą “Viršaičio Var
gai.” Tai yra vieną iš juokinu 
giausių komedijų. Veikalą 

iloš E. Windsoro lietuvių Dar- 
i bininkų Proletmeno Dailės Ra
telis. Galima pilnai užtikrin
ti, kad draugai windsorieciai 
pasirodys kuogeriausiai, nes 
jie.žipo Lietuvos valdininkų 
darbus ir pačią juodojo fron
to inkviziciją. “Viršaičio r 

i” ištisai virpa juokais. • 
I čia daugelis lietuvių darbinin- 
ikų pamatys Lietuvos valdinin- 
įkų elgesį su darbininkais, ko
kius jie geismus turi, kaip bai- 
igia visą šalį patys valdininkai jf 
i pralakti, kaip “teisia” žmones 
j už valstybinės stiklelį. » Jie 
i nuo žmogaus du kailiu nulu- 
I pa, vyrus areštuoja, o moteris 
uždarę kambariuose jieško 

! meiliškų malonių.
Apart teatro, bus ir šiaip 

i koncertinė programa. Progra
moj dalyvauja Aido . Choras 

l'(Detroito), vadovybėje V. žu- 
iko, “Ufa.” Jie irgi po loši-

Po 
Bus

. v “ |Vų, senos mėsos, dešrų, kum
pi les kapita-1 pjų, skilandžių, acto, pipirų,

I muštardoš, garstyčių ir šiaip 
Kaip kad niekad pirmiau,; kokių aštrių, deginančių daly- 

jie bus įkvėpti kovos dvasiajky- Nevartokite nė kavos, ar
batos, nė jokių alkoholinių gė
ralų, 
karštų 
ar tai 
sa ką 
skubinkite valgydami.,

Gal, būtų jums gerai, jei 
kokią porą savaičių gyventu
mėt tik pienu ir grietinę. Sa
kysime, gerkite po stiklą pie
no kas valanda, dienos metu. 
Ir, žinoma, vandens. Paskiau 
jau galėtumėte tris kartus val- į 
gyti daržovių, vaisių, pieniš-j 
kų, kiaušinio trynių, čielo grū-j 

'do duonos (“whole wheat 
bread”) |

Pusryčiams po rą-t r ejetai“^ .^į‘ins
, trynių- kiaušinių (10 mm. Vir-j programos tęsis šokiai.

■ ' ' |tų) su sviestu, be duonos, po-,yjelja iš geriausių Kanados or-
' P'enJ> du ąOe Ismu.. įjestrų, Atkreipkite atydą, de-

I Galima ir da kokių vaisių- , , įroitiečiai, kad dabar >yra pro-
Y j ga visiems 25 d. balandžio-

. Gera proga pa
matyti savo krašto lietuvius

, - . . ■ . -dcvxbi.sl.skuo ccsvlovuo. Su jais
to, celerijos ar kokių daržovių rus galima pasidalinti minti- 

I sriubos, vien, vandenyj virtų. ! mįs gįy dienų bėgančiais reika- 
Vakarienei > porą riekučių ; jajs

rupesnės duonos su sviestu, sū- ; Vaidyly Meta,
testuoja prieš aiškų suokai- džiovintų ir pamirkįntų; ...J 1 • • z , Pastaba: Kelrodis amerikie-

Ga-lciams.—Atvažiavus į E. Wind-
1 porą, gausit kelią Drouillard 
i Rd. Ta gatve važiuojant, ra-

*-*-*'*d j JLC1- 7----- -- -- ------------- —

tūkstančių kia, pasaldint ruduoju cukrum' _______ . -
1 arba geru;

(“Grandma’s molass-' Tokio, Japonija.— Baisi 
Karta savaitėje, valgy-įaudra perėjo Korėjos pa

jūry žuvies, šviežios arba kraŠęiais. Sunaikinta daug
’ šišos (“Icy v gj j ivu> žuvo daugiau;

' J kaip 40 asųionų. ±21 asmuo 
išgelbėti kitais laivąis.

Nevartokite nei labai j Yaig,a’ ] Z W n zJ n- 
nei labai šaltų daiktų,: 
valgių ar gėrimų. Vi-į 
gerai kramtykite, nesi

I Be to, kapitalistai ruošia 
Inaują algų kapojimo bangą, 
|dar didesnę ir smarkesnę, 
Inegu kad jie atliko kada 
'nors pirmiaus. Ir visur 
! darbdaviai ir jų valdžia 
'naudoja aštresnes represi
jos metodas prieš darbiniu-1 Psriae
kus. Viso tai yra padėtis, | J ri-ICb
pilna geriausios ' galimybės 
organizavimo ir. kovos delei 
darbininkų masių.

Tą suprasdama, Darbo 
įUnijų Vienybės Lyga orga
nizuoja savo spėkas visur 
del didžiausio dalyvavimo

tegalį Nulinčiavimą
Juodveidžig

i I r> 1 -tun/ia AA UU nvyiu* jvufMAętf < .

SCOTTSBORO, .Ala.-Ala-j JPietums tiGčdąlį gąlvos salo- visiems 25 d. balandžio 
i valstijos gubernato-1tos, morkvą, ąpelsiiią, obuolį,;vykti Kanadon ir linksmai lai- 
gavo sekamą . telegra-i bananų, 1-2 stiklu pieno. 'ką praleisti.
1UO Lygos Kovai ’už 1 Gąūma da pbrą trymų su^matyti sav0 

suėstu. Kartai galimą spina-.darbininkus artistus.

well, Indianos valstijoj. Pasi
rodė, kad tai buvo dantis mil
žiniško senai pranykusio žvė
ries, vadinamo mastodonu. 
Paskui mokslininkai čia sura
do jo iltis, turinčias po dvyli
ką ir pusę pėdos ilgio. Moks
lininkas John T. Sanford tvir
tina, kad tas žvėris ten gyvę- į
no kokie 10,000 metų, atgal.!- . .
Jis gavęs galą, įklimpdamas į: Renegato Melas 
pelkes. Ačiū jo nugrimzdimui ; < > :<
ir;paskui' fipclžiūvimui, taip ir Renegatas A. Jankauskas, 

'nuėjęs tarnauti socialfašis- 
tams, per bosams tarnau
jančios Aiųalgameitų unijos 
organą “Darbą” 1 
šia niekina komunistinį ju
dėjimą ir jo vadus. Jis ple- 

Ipa, kaip papuola. 'Skleidžia 
visokius melus. “Darbo” No. 
6 jis sekamai meluoja':

Neskaitant dabartinių ap
šauktų “oportunistų,” Tauras, 
Andriulis, Mizara ir kiti atvi
rai pasakojo, kad “Darbas” 
prie Jankausko geresnis, aiš
kesnis ir koviūgesnis, negu bu
vo prie Pruseikos ir kitų bu-

pelkes. Ačiū jo nugrimzdimui
• .2 i • f • . i t • • ♦ • i • •

Statėjas. spaudo maši- iššiląikė jq kaųląi gana gera- 
•niįj klaviŠius; paspaustos rai- me stovyje per tokį ilgą lai- 

nusifotografuoja ant tam , ką. >
tikros filmos; o paskui, -sulig. . ’ ' ' —-------
t<į fotografinio sustatymo, bū- Pištalietas, Šaudantis Troški

nančiomis Dujomis
J. W. Van Karner, New 

iš kurių i Yorke, išrado pištalietą, kuris 
> troškinančiais garais 

i vietoj paprastų kulkų. Tie ga- 
i rai bū pa tirštai suvaryti į kul-

tųįtros filmos; o paskui, sulig 

automatiškai nuliejamos 
plokštės, arba, kaip ameriko-i 
nįškai sako, “pleitos,” C 
ii*- su bu davo j a laikraštį bei'šaudo 
knygą. j . - •

i, ------------ irai oupa jąrsiai suvaryti j kui-
^Robert A. Brown iš Nashu-'kos pavidalo popierinę dude

op N. H., atrado, kad ultra- lę. Kada paspaudžia pištalie- 
viftletiniais spinduliais ir ozono to gaiduką, eksploduoja pisto- 
raj-ais galima tuojaus išdžio-^as ir jo parakas varo garų 
vrtltį, spaudos atramentą, taip kamuolį su 500 pėdu greitu
kė .nesusitepa pirštai, nors mu per sekundą. Garai žmo- 
l^ikr^štis. būtų ką tik išėjęs iš gaus neužmuša, tiktai jį ap- 
įjftlisdinamosios mašinos (pre-1 svaigina bei aptroškina taip, 

, !kad jis krintą ir tūlą laiką ne- 
•A- - •• —---- - i galį-pasikelti. '

. .................... ’
Jįįb pietų vakas, Doridvanjko policijoj, kuri sako, kad 
fidwf^er surado kokio tai žvė-p " 
riM ’dįdžiulį dar.tj ties Crom-'.nalistus; vietoj nušaut, galima

bjauriau--i pirmos Gegužės demonstra-
1 cPi Kl i UI. . ___ „ AT., J________ 1 ’ Y1____1 „_____tcijose. Naturališkaj, jos unL 

jos akstiną, per savo įvai
rius skyrius veikimą Darbo 
Unijų Vienybės Tarybų, 
Bedarbių Tarybų ir tt., ima

gubernato- į t°s> morkvąbama vals 
rius i 
mą nuo 
Juodveidžių Teišes ryšyje ■ 
su nuteisimu mirtin 8 juoa 
veidžių:

. “Lyga griežčiausiai pro

būMą juos gyvus suimt. Bet, 
V -- ------ j gali-pasikelti. Tas( išradimas suprantama, tokie išradimai

lįilžiniŠko Mastodonoj dabar yra bandomas New Yor- daugiausia bus panaudojami 
' pietų vakas, DoridvanjkQ policijoj, kuri sako, kad prieš darbininkus, streikierius, 
ftpFpėr surado kokio tai žvė-Į būsiąs naudingas prieš krimi- demonstrantus ir kt.

dalyvumą daugely suvieny- kj nrįpx downing iiiodvpi- vaisių (slyvų arba finikų-' to fronto judėjimų delei vi- džius JunS h arba razink^ fi^>‘
suotino išstojimo Pirmą jų grūdimą į mirties nas 
Gegužės.

Centras Pirmos. Gegužės įpinti desėtkus
kovos turi būt * atkreiptas,narių po visą Ameriką, rei-Į (“brown sugar”) 
prieš bedarbę ir niasinį ba- - - - - x v - - •
d$. Bet taipgi turi būt su
rišta-su kovą už visą, revo
liucinio judėjimo programą.
Ypatingai mes turime žįnę- 
ti, kaip panaudoti Pirmos

rus.
j Įima ir taip kokių vaisių ir sa- į .. -■
'Jotos. j . -

Jei tinka, galima, kas rei-^ite svetainę.

kąlauja, kad jūs sųstabdy- siropu
tųmėte šitą legalį Uncą'^’’^.
ppeš negrus ir jus ,^Qns
atsakomybėje uz išgelbeji-i^Jį salmon..j.

tų jaunuolių nuo chuli- jUrtais galėtumėt ir šviežios 
gąnų gaujos.” 1 ‘mėsos.

atsakomybėje



Puslapis Trečias

ŽINIOS Iš KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

PROTOKOLAS

Kot ą už Bedarbių Apdrau- desniame mieste.
Brooklyne LF. Centro Biu 

ras yra įsteigęs lavinimosi mo
Komunistų Partija tęsia kla

šių kova už bilių bėdai bių a p- padienio rytais, “Laisvės 
draudai. Ta kova niekados ne-j ■ • -• •
gali apsistoti. Visi darbinin
kai, dirbanti ir bedarbiai, turi 
tęsti kovą visu smarkumu.! 
Kiekvienas distriktas ir apy
linkė yra išsidirbusi savo teri
torijai veikimo planą. Jį reikia 
pravesti gyvenimai!.

Pasiekti Naujas Vietas
Komunistų Partija ragina 

draugus 
rus ten 
kur iki 
draugų.

........ ..-............................šėruš už $10.00 ir vi eitas “V'il-^tro komiteto bendra veikimą 
DiTSTfH Tiff..................Į'nies” Šeras už $10.00 Paves- su Liet. Frakcijos Centro Biu-

jZ | I C B I rezo^ucBll. komisijai paga- ru jr Komunistų Partija, kaipo? I mint rezoliuciją, spaudos klau- darbininku avangardu klasių
0 l 'simu. Nutarta, kad AĮpskri- ]<ovoje.

i cio komitetas i upmtųsi steigi- Alos kaipo apskritys iš sa- 
Komiteto Raportai i mu tarpsavinio lavinimosi mo- vo puses pasižadame bendrai 

• '•v. i i kykleles. I avesta komitetui upnfrii ir K P kn-onernoti Organizatorius išdavė platų „-ipjntis, kad apskričio ribose ..oi
raportą, pažymėdamas atlik- gyvuojančios organizacijos' } A r n T D rpntro totus svarbesnius darbus ir tru- ko-operuotų su komitetu, kad' 11 1S A’L’D’L’D’ centl° to
kuinus. Surengtas platus pra- nesupultų parengimai viena'________________________ _
kalbų maršrutas benam vin-|(jjena artimuose miesteliuose. Į 

įcui. Rengta paskaita Coalda- Nutarta rugp. 15 agitacijos iš- 
jle gerai pavyko. Komiteto ’ Važiavimo nerengti. Pavesta 

Konferenciją atidarė org. d.: pastangomis surengtos tarp-1 komitetui rūpintis surengimu 
mo-,S. Reikauskas, 10:30 vai. ryte. ’ tautinės prakalbos bedarbės apskričio metinio pikniko. Per- 

kitur. I Mandatų komisijon paskyrė klausimu Mahanoy City gerai trauka vienai vai. pietų. An-i 
Susiorganizavo be- įra sesija prasidėjo 2:30 vai.! 

, Atgaivinta A.lpo pietų.

sve-|j būre-1 d’ 
Turi I

ferencijos Įvykusios Kovo 29 
... 1931 m. Shenandoah, Pa.tainėje. Lankosi gražus

lis draugų ir draugių.
gero pasisekimo. Tokias

’kykleles reikia steigti ir
Partija ir veiklesni draugai pa-' draugus M. Ziobą ir J. Kovą, pavyko. i
gelbės. i Pakol sutvarkė mandatus, ’ darbių taryba, Atgaivinta A. I po pietį. "Nutarta 19 balsų •

(pakviestas Komunistų Partijos L.D.L.D. kuopa Frackville, Pa.: prjeg 4 siusti 2 delegatus be- 
I atstovas, d. K. Arminas, pakai- iš 6 narių. “Laisvės" 
ibėti. Drg. Arminas ]Ko Leninas Mokino

Revoliucija be abejo mokina1 , , _ .. , • ... ... .... • nurodydamas totokiu greitumu ir taip įtiki-

vaJaus darbių maršavimui į Harris- 
---  ---------- plačiai j laiku dalyvavo nemažas skai-;^urgi1> taipgi tam tikslui pa- 

j aiškino aštrėjimą klasių kovos, (čius vajininkų, laimėdami pii’’1 skyrė $10.00 iš apskričio iždo, 
nurodydamas to priežastis, j mą dovaną, šie vajininkai ga- pirmos Gegužės klausimu nu-

darbuotis, kad sutvė- ;su LO*įu grynumu n- yaip jiiin- Taipgi nurodė, kokią svarbią j vo skaitytojų.sekančiai: S. Rei- 
vienetus ir judėjimą, R-nciai, kas ramiu laiku. rodo-’ro^ A.L.D.L.D.' gali sulošti (kauskas 52, K. Rušinskienė 

šiolei nebuvo mūsų S1> negalimu. Ir ji mokina, kas, darbjninj<ų klasės kovose,|17,£ M. žilionienė 15i, J. šiu-
___„ Kur tik yra darbinin- ypatingai svaibu, ne tik- tampriai susirišdama su Ko- pailienė5, M. Kičas 3 , V. Rū
kų, kapitalistinės tvarkos algi- 1 .............. .
nių vergų, ten t„__ ____  „
partijos vienetai. Ten privalo i 
būti ir darbininkų 
už pagerinimą būvio ir už pa-1 
siliuosavimą.

Ateivių Teisių Gynimas
Ateiviu teisių gynimas nesi-1’vy'fi« u?de?°je” , .

baigė kow 28 diena. Tūkstan-i faJP Leninas mokino apie 
žiai darbininku yra deportuoja- Partl-'« Jos^olę klasių kovo- 
mi ir dar daugiau nuskirta de- !e’ Juf da^i platesnis jude- 
portavimui. Kova visu smarku-1J,mas.’ ,tuo J1S a,lš,kla.u apnuogi- 
mu privalo būti vedama. I na kiekvienos klases reikalus.

Greitoje ateityje kiekviename Ir “P Jvyk'ai uždeda didesmas 
mieste bus šaukiamos konferen-' Pa,«,'?as ant pa.rt«as organ'- 

Z-. , i • m- j v i zuoti ir vadovaudi klasei. Par-
i 'gijos tam tikslui. Musu darbi- ... • , .... . v , •* - i-v, . ' A t ta tija privalo būti priešakyje, omnkiskos orgamzacijos, A.L.D.; nesjvi,ktj įvykių-uodegoje. 

i Ir kada pasidaro didesnis ju
dėjimas, tai jis greičiau sunai- 
;kina bendradarbiavimą tarpe Į ir Grabauskas. 

‘ i priiešingų sluogsnių. 
; Kada Chinijos nacionalistų ju- 
' dėjimas pasiekė augštesnio

,.T VI Pus 303 mases • munisti) Partija, 
turi rastis ir V1- rus-

I “Juo labiau plečiasi liaudies 
judėjimas ’ judėjimas, tuo daugiau paaiš- ... Ijininkai

ki tikras veidas įvairių klasių, Mandatų Komisijos Raportas ■ tiesiai ‘ 
i tuo didesnė partijos pareiga' - - .............
vadovauti klasei, būti klasės 
organizatorium, o nesivilkti

kliubai, pašalpos organizacijos i 
ir tt. privalo dalyvauti.

Jaunuolių Organizacijos i ivairių
ta • 1 1Y a rl aDiena

paties reikalaujame, kaip tai 
direktyvų del veikimo Bedar
bių Tarybose, revoliucinėse 
unijose, spaudos ir visais kie
tais darbininkiškais klausi
mais.

Rezoliucijų Komisija:
P. Grabauskas.

K. Arminas.
J. Pacauskas. *

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge

riausio patar-

navimo ir už 

ž e m 4 kainą, 

nuliūdimo va

landoj. tauki-.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS). 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Pirnios Gegužės klausimu nu
tarta bendrai veikti su Komu
nistų Partijos vienetomis. Nu
tarta, kad apskričio komitetas 
ko-operuotų su Bedarbių Tary
bomis ir remtų finansiniai 
Nutarta, kad apskritys daly
vautų ateivių gynimo kampa-, 
nijose. Priimta rezoliucija 21 
bal. prieš 1, užgiriantį “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimą po,

tėff pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

lei.: So. Boston 0304-W

, pagelbėdama gienius 2, M. Wilonis 2, A. Ar
ijai visose partijos kampanijo- bačauskas 2, K. Motuzą Ii, 

O. Malinauskiene 1. Kiti va- 
i siuntė prenumeratas 

• tiesiai “L.” Administracijai.
Sekretorė raportavo, kad

Apskrityje^ priklauso 11 kuo- Komunistų Partijos vadovybe.' 
pų. Mažuose miesteliuose, Taipgi stojanti už tokia pat 
kuopelės silpnos. Komitetas Partijos kontrolę “Vilnies”.' 
dėjo pastangas jų gyvybės pa-,Priimta papeikimo rezoliucija1 
laikyme. Smulkmeniškai _ra-j 1930 metų A.L.D.L.D. Centro.

----  v.z nupuldymą org. 
rengtą prakalbų maršrutą | nariais ir kuopomis ir užgi- Į 

Senam Vincui. Prakalbos įvy- ’rianti dabartinį komitetą, pa-' 
ko vienuolikoje vietų. Ketu- sižadant ko-operuoti su Cen- 

i riose vietose su teatru “Karo tro Komitetu visais klausimais, 
j Aukos” bei koncertine progra-. Apskričio komitetai! išrink- 
ma. Kur prakalbos rengta su ti šie: Ant? žemaitis, K. Ru- 
programu, buvo imama įžan- šinskienė, A. ArbaČauskas, J. 
ga. Įeigų, turėta $70.65; išlai-. Rušinskas, J. šiupaila, M.’ žio-l 
dų $86.24. Nedateklius $15. ba ir J. Senkuš. A.lternatai: 
69. Idėjiniu žvilgsniu S. V. A. Deltuva, J. Dambauskas ir 
prakalbomis, rengėjai nevisi J. D. Taunis.
patenkinti. “L” vajininkai ne-, Sekanti konferencija nutar- 
pasitenkino vien rinkimu pre- ta laikyti Minersville, Pa. 
numeratų “Laisvei”, taipgi ga-1 Aukų bedarbių maršavimui 
vo nemažai prenumeratų “Dai- į Harrisburgh delegatai šunie-1 

py Workeriui”, “Labor Defen-'tė $8.29.
derini”, “Working Woman”; Konferencija užsibaigė 5:30 ! 
ir daug pardavė literatūros. 'vai. vakare.

Apskritys turėjo išlaidu 
$32.76. Ižde yra $61.78. Ki-' 
ti komiteto nariai dapildė pir-

se.

Delegatų išrinkta 23 nuo 7 
kuopų. Dalyvavo 21, 2 nepri
buvo, 
balsas: 
Kom. 
dviem atstovėm nuo L.D.S.A 
6-to Rajono.

Suteiktas sprendžiamas 
Apskričio Komitetui, 

Partijos atstovui ir

Viso koferenci- portavo apie agitacijos mėne-: Komiteto už 
ja sudaro 31 del. sprendžia- sį 
mais balsais.

Skaitytas dienotvarkis 1^-os! rj 
punktų vienbalsiai priimtas.
Konferencijos pirm, didžiuma 
balsų išrinktas S. Reikauskas, 
Sekr. K. Rušinskienė. Rezoliu
cijų komisija—Arminas, Zioba

Skaitytas praeitos koferenc- 
U"jjos protokolas ir vienbalsiai 

T . TZ '° priimtas. Skaitytas laiškasJaunųjų Komunis ų Lyga nu- laipsnio kada darbininkai pra-, nuo Certtro Sekl. sveikinantis 
skyrė gegužes 30 dieną, kaipo dėjo statyti savo reikalavimus,, konf da]yyius ir raginantis 

prie energiškesnio veikimo.jaunuolių dieną. Partijos drau-: kada valstiečiai pareikalavo j 
gai, visi klasiniai susipratę dar-, savo klasei iškovojimų, tai
bininkai turi remti jaunuolių 
judėjimą, nes tai mūsų kovin
gas elementas/ Jaunuoliai yra 
imperialistų metami karo naš- 
ruosna. Jie apgaudinėjami ir 
išnaudojami. Juos mes priva
lom supažindinti su klasiniais' 

I* reikalais ir įtraukti į klasių ko
vą. JKL. tą darbą varo pir- 
myn. Mūsų pareiga pagelbėti 
visais galimais būdais.

Darbininkų Delegacija į 
Sovietų Sąjungą

Amerikos darbininkų delega
cija išvyksta į Sovietų Sąjungą 
15 d. balandžio. Jų tarpe va
žiuoja ir ispanų draugų delega
cija. Pastarąją siunčia ispanai 
draugai su pagelba jų kovingo 
savaitraščio ‘ 
Tam tikslui rengia parengimą 
New Yorko mieste.

Ką Rašo Draugai Apie , 
Skloką

Y Drg. W. Žitkus iš Worcester, 
' Mass., rašo: “Brangūs drau
gai. Dėkite visas pastangas 
apginti komunistų vėliavą, nes 
priešai puola iš visų pusių, iš 

A vidaus ir iš lauko. Oportunis
tai eina iki pat kraštutinybių, 
jie pagatavi viską sugriauti i r 
sunaikinti... Todėl, draugai, 
kirskite oportunizmui tiesiai į 
sprandą, kad jis daugiau nedrį
stų kelti galvą. Lai gyvuoja 
kūjis ir pajutuvas!”

Drg. iš Kanados, Windsor, 
Toronto, Montrealo, ir kitų vie
tų ragina energingiau kovoti 
prieš Komunistų Partijos prie- 

išus. Jie irgi aplaikė renegatų 
'aplinkraštį, išleistą prieš Ko
munistų Partiją ir visą revo-. 
liucinį darbininkų judėjimą.

Draugai, Lavinkitės
Partija deda pastangas, kad 

išlavinti juodaugiau iš darbi-’ 
ninku propagandistų. P/artljos1 
obalsiu visuomet buvo. kad 

‘ kiekvienas Partijos narys turi, 
būti propagandistas, agitatorius 
ir organizatorius darbininkų 
klasės. Dabar partija stengia-1 
si kuodidesnį skaičių ir simpa- 
tikų įtraukti į veikimą, šiam' 
tikslui Partijos centre, 50 E. 
12th St., New Yorke, laikoma 
kas sekmadienį (vakarais) pro
tekcijos., Jas duoda Partijos 
CK. nariai ir šiaip sugabūs 
draugai. Tas pat yra daroma 
ir kiekviename distrikte ir di-

yra, atsisakė būti vien kanuo- --------------------------------------- -
liu mėsa del buržuazijos rei- . m ..
kaly, taip greitai buržuazija'™’v .T.ok,« zm°n"t ncra 
su Chiang Kai-Sheku atsisto- ^auK- bet •’« yra’ ,flrmiau Jie 
m „rUb,™ iv buvo gyvi "lavonai’-nieko ne-jo prieš tuos darbininkus ir , / -7 - , . ”'muįu raportus, pažymėdami,veike, o dabar pasidarė labai i, pasiuvu* ,
valstiečius. 'veiklūs kovoje nrieš Komunis-lkad V1S1 komiteto nariai vei-Tas pats buvo ir Rusijoje veiklus Kovoje pries Komunis sutartinat
ions Tr.,in L;, tų Partiją, nes jie nesutinka, bul‘1905 metais. Kada revoliuci
jos metu darbininkai ir vals
tiečiai pradėjo statyti savo 
klasinius reikalavimus, tai bur
žuazija greitai puolė caro re
akcijai į glėbį.

Ne kas kitas dabartiniu lai
ku ir Jungtinėse Valstijose 
griauna ir lietuvių darbininkų 
judėjime “vienybę”. Plates
nis darbininkų judėjimas po 
Komunistų Partijos kovos vė
liava, pasisekimai Sovietų Są- 

Vida • Obrera.” jungoje Pelkių Metų Plano, 
reakcijos pasimojimas ir dau
gelis kitų įvykių.

Pas mus atsiranda žmonių,

su darbininkų pakilusiu judė-[ 
j imu. <__
judėjimas.
neblogai gyvena, kaip kurie 
įsigiję gerus namus, automo
bilius ir vystosi į,1 darbininkiš
ką aristokratiją.

Biznieriai, kurię jau susikro
vė nemažai pinigo, rūpinasi 
apie savo turtelį. Jiems bai
si Sovietų tvarka. Jie jau at- 

1 virai kalba, kad (tokia siste- 
, ma, kaip Sovietų \ Sąjungoje, 
yra niekam tikusi.

■ Savaime aišku, kad su jais 
yra nėpakeliui proletarams ir

•K ■ »

Pirm. S. Reikauskas.
Sekr. K. Rušinskienė.

Rezoliucija A.L.D.L.D.
Centro Klausimu

......... ............ u---- Į Komiteto raportai priimti, 
Jiems darosi baisus tas j su draugiška kritika, pažymin- 

Kaip kurie iš jų čia, kad permanai veikta K.P. 
įvairiuose vajuose. Komunis
tų Partijos atstovas išdavė ra
portą iš K.P. darbuotės ir ra
gino A.L.D.L.D. narius stoti 
partijon, pažymėdamas, kad ' vedime visos mūsų organizaci- 
kol nebus grupių Partijos na-’jos, kaip tai nesutvarkyme še
rių visuose miesteliuose mūsų ; kretoriato ■ bei abelnai neatsi- 
apskrityj, neturėsime tvirto re
voliucinio judėjimo.

L.D.S.A. 6-to Rajono atsto
vės raportavo, kad Rajonas su
sideda tik iš keturių kuopti. YCEUM

'v m Ir i a hnnHrtii su A 1,1)1, I ). >

Mes, A.L.D.L.D. 9-to apskri
čio konferencijos delegatai, ko
vo 29 d. 1931 m. Shenandoah, 
Pa., išreiškėme papeikimą bu
vusiam 1930 m. centro komite
tui už nedaleistiną apsileidimą

Jjepime visuose ofisuose darbi
ninkų klasių kovos klausimais.

Užgiriame dabartinio cen-

Veikia bendrai su A.L.D.L.D.; 
Komitetas laiko sykiu posė-j

kurie atvirai kalba prieš Pen- jiems nepakeliui su vis augan- džius su A.L.D.L.D. komitetu. I 
Iriu Motu Planą nviaš ifnmn, čiu ir besiplečiančiu darbiniu- Raportai priimti. •kių Metų Planą, prieš Komu
nistų Partiją, prieš Sovietų Są- kų judėjimu.

Pagelbėkite Organizuoti Kovą Prieš Denorta 
vimą, Diskriminavimą ir Lynčiavimą

Balandžio mėnuo turi būt, mėnuo organizavimui kovos prieš 
visokias kapitalistų diskriminacijos formas prieš bile darbi
ninkų dalį. Per ištisą balandžio mėnesį turėtų įvykti darbi
ninkų organizacijų, konferencijos įvairiuose miestuose. Tuo
se miestuose, kur tokios konferencijos buvo sujaukta, turi 
būt vedama smarkus vajus už prisidėjimą visų organizacijų 
prie Miesto Komiteto Gynimui Sveturgimių. Bendri veikimo 
komitetai, susidedanti iš sveturgimių, negrų ir čiagimių bal
tųjų darbininkų, turi būt sudaryti vedimui bendros kovos 
prieš diskriminaciją darbavietėse. 1

Nacionalis 
organizacinį 
su maršrutu

Kad būtų
Komitetui reikalinga pinigų, 
literatūros.
ir pavienius asmenius, kurie simpatiškai atsineša linkui to 
judėjimo, kurie pritaria kovai prieš deportavimą, lynčiavimą 
ir visokios rūšies kapitalistų diskriminaciją prieš darbininkus. 
Todėl mes atsišaukiame į visas organizacijas ir pavienius as
menims, 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)

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

i priimti.
i ;
j Kuopij Raportai.

i 17 kp. Shenandoah turi 84 na-' 
jrius. Įvairiems darb. reika-l 
; Jams bėgyje metų išaukota| 
'$205.50. Užlaiko kambarius.: 
Visoms darbininkiškoms orga
nizacijoms susirinkimus lei-' 
džia laikyti veltui. Prenume-| 
moja “Daily Worker”, “Rau
donąjį Artoją” ir “Priekalą” 
Parduoda daug literatūros. 
Veikimas geras.

14 kp. Minersville, pusmeti
nis raportas. Narių turi 39. 
Išaukota darbininkų reikalams 
$44.00. Užlaiko kambarius. 
Prenumeruoja “D. W”, “Vil
nį”, “Balsą”, “Raud. Artoją”, 
“Komunistą” ir “Priekalą”. 
Dalyvauja Komunistų Partijos 
vajuose, platina literatūrą. Iž
de $25.50. Veikimas geras.

159 kp., Port Carbon. Na
rių 13. Darb. reikalams auko
jo $10.60. Ižde $16.60. Pla
tina literatūrą.

48 kp., Mahanoy City. Na
rių 13. Ižde $10.00 Veiki
mas silpnas.

201 
Narių 
nieko

98
6. Nesenai atgaivinta, veiki
mo nebuvo.

Mt. Carmel 3 nariai. De
legatas dės pastangas sudaryt 
kuopą. Raportai priimti. 
Tarimai.

Nutarta pirkti 2 “Laisves”

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų. Ran
kiotų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

SIIIQIIIQIIIQIIIOIIISIIIOIIII IIIQIII misi

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą i 
dien be atidėliojimo.

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

jfl- 
skaus. 
būsite

širtn-

kp., New Philadelphia. 
14. Nauja kuopa dar 
nenuveikė.
kp., Frackville. Narių

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

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

ar
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(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 knoge- 
riausiai.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

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

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau joku Cigarų
JONO ARBA 

PETRO
Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

IšDIRBYSTfiS
CIGARAI ’

Mūsų išdirbystė savo čir. 
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 Prišiunčiamee pašta pigiai ir’ 
greitai. /
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 

t. t.,
nuo 

Fer-

rengimams ir 
tik 8 blokai 
Staten Island 
ry.

LUl VINAbA.

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

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

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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 antriemą 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. SCflONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

ŠIOJE VIETOJE z
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M. šaginian jis spjaudė kraujais. Į oficieriaus klau- 
. m m ■ a b bi ' simus atsakinėjo ramiai n aiškiai, truninRITAPI irlv l/AlJjlM A XfP^i ir veik smagiai. Jo akyse nebuvo jokio rtUI I rtUlUUV V rt UUl irtU j nusiminimo buvo matyti, kad jię jau nesi

rūpina savo likimu. Jis žiūrėjo kur tai 
augštai pirmyn.

—Plakti!—rėkavo kareiviai,—kam su

aiškiai, trūni
jo akyse nebuvo jokio

Į vagono sieną pradėjo stuksėti kulkos, 
kaip lietus, ir pirma, kaip aš atsipeikėjau, 
kieno tai tvirta ranka atitraukė mane nuo

nizacijų atstovų. , Į-ftai duotas 
'atsakymas. Iš nekuriu kolo
nijų’ gauta reikalavimų' lape
liai Biržiškos klausimu ir pa
minėjime Lietuvos fašistinės 
valdžios 13 metų sukaktuvių, 
taipgi duoti paaiškinimai. Dr. 
Kapsuko laiškas, kuriame kri-

M
K

H
M

M
aM

in

lango.
—Gulkite ant grindų!—sušuko man į au

sį užkimusiu balsu gruzinas.—Draugai, pas 
ką yra ginklai, greičiau prie durų!

Ginklų-revolveris buvo tiktai pas jį patį 
vieną. Jis išsitraukė ir puolė prie durų.

Muzikantai suvirto ant grindų į krūvą.
Vienas palindo po suoleliu. Ponia, maši
nisto žmona, tik vienuose marškiniuose iš
šoko iš “lovos” ir fstovėjo drebėdama prie 
sienos; visa išbalusi, kaip drobė, ir stengė
si pirštais užsikimšti ausis. Ji nerėkė, tik 

‘ be perstojimo kaž-ką kuždėjo. Veik nesą
moningai vedžiodamas akimis po kambarį 
aš dar susitikau su viena pora akių. Tai 
buvo sausas žmogus, pilkai apsirengęs. Jis 
sėdėjo vagono kampe, greta jo gulėjo jo 
krepšelis ir priegalvis; jis apsiaudinėjo ba
tais. Kada jis pamatė, kad aš tėmijau jį, 
tai ramiai tarė:

—Kazokas buvo teisingas, o mes neiš-,„ ,v z ....... .
mintingi. Ant mūs užpuolė baltųjų būrys, ir gražiai ątrodė mūsų agitacijos vagonas 
Pasistengkite išsigelbėti, jeigu pavyks, pa- apklijuotas plakatais ir išrašytas visokiais 

darbininkų ūbaisiais. Ant vagono pusės 
linkui mūsų buvo išpieštas darbininkas, už
simojęs blizgančiu kūju ir šaukiantis dar
bininkus prie raudonosios žvaigždės.

Komisaras, kančiose besikankindamas 
pamate tą žvaigždę ir linkui jos ištiesė 
ranką... Ir sukoncentravęs savo spėka; 
galingu balsu sušuko:

—Draugai! Lai gyvuoja

Liesus žmogus išsitiesė, pakėlė rankas, 
kaip kalbėtojas, ir sušuko kalbėtojo balsu: 

—Draugai, jau arti ta valanda, kada jūs 
suprasite, kad dabar jūs atliekate priešin
gus darbus savo reikalams. Argi tai ne 
del jū&ų, argi tai ne del jūsų vaikų, žmonų, 
brolių, seserų ir tėvų kovoja Raudonoji 
Armijir? Pagalvokite, už ką jūs kariauja
te, kųy jums pažadėta žeųiė?

—Nutilk, šunie,--suriko oficierius,—pa
sodinkite jį ant kuolo!

Ar žinote jūs, kas tai bpvo baltųjų kuo
las? Tai paprastas medinis kuolas. Kazo
kai ir baltųjų armijos į tokius kuolus pri
kaldavo mažyčių’ vinučių,i ir tofcį kuolą, 
privarytą vinučių, įgrūsdayo žmogui į išei
namąją vietą.

Aš mačiau, kaip jie jį pasodino ant kuo
lo, taip kad *net subraškėjo jo viduriai. 
Žmogus raitėsi iš baisaus skausmo. Saule 
jau augščiau pakilo, paukšteliai čiulbėjo,

b

sakykite, kad jūs muzikantai ir ta ponia 
buvote per prievartą paimti—mobilizuoti.

Tuom kartu draugas gruzinas, kuris gy
nėsi, šaudydamas per duris, parpuolė. Po
nia isteriškai suriko ir kokiu tai svetimu 
balsu.

—Išgebėkite!... Išgelbėkite!,...’ Nelies
kite !...

Per duris pasigirdo daugelis šūvių 
šauksmai:

—Pasiduokite!
—Pasiduodame!—mes atsakėme.

sės,—išeikite po vieną. Rankas į viršų,— 
komandavo baltieji.

Q

Darbininku-
(Valstiečių Respublika! Jūs, kurie darbi
ninkai, susiprasite ir būsite su mumis. Va
gone yra paruošta del jūsų literatūra. Im- 

Duokite komisarą!—rėkė iš lauko pu- kite sau vagoną ir tą literatūrą!
-išeikite po vieną. Rankas į viršų,— Žpdį “vagoną” 'jis pabrėžiančiai tarė, 

‘ v Atsitiko kas tai stebėtino. Kareiviai bai-
Tas liesas žmoguj? pasiėmė į vieną ranką s^i nustebo.. Daugelis iš jų atšoko atgal 

savo krepšelį, o į kitą kepurę, ir ėjo prie du- nuo J0- Oficierius bjauriai kolibjo ir iš re- 
i, tarjtum nieko neatsitiko, ir volverio paleido kelis šūvius jam,< kuris ii 

j priešmirtinėse kančiose savo klasės žmones 
agitavo. Oficierius, kaip pasiutęs, suriko,

vagoną" jis pabrėžiančiai tarė.

rų visai ramus, t 
pasigirdo ramus jo| balsai:

—Aš komisaras! _
Ant minutės užviešpatavo tyla. Liesas uždegtų tą vagoną, 

žmogus stovėjo. Saulė jau užtekėjo ir .sa
vo spinduliais apšvietė jo veidą.

Čia tai aš ir pamačiau stebėtina dalyka.
Ka- 

------- i puolėsi į vagoną ir.grūdosi, kur^ku- 
ris galėjo į batų aulus, į ančius, į rankoves 
—mūsų literatūrą.

Už šešių mėnesių visa pietinė dalis Rusi
jos buvo visai apvalyta nuo baltųjų govė- 
dų. Ir aš sutikau tarpe raudonarmiečių 
vieną iš tų baltųjų kareivių, kurie buvo 
prie nužudymo komisaro. Jis man pareiš
kė:

' —Ar tikėsi, mes veik visi perėjome j 
Bet to-j Raudonąją Armiją. Toji literatūra* atida-

vo spinduliais, apšvietė jo veidą. Ir .štai- kokioj nebuvau matęs savo gyvenimą. I 
giai, kaip iš širąto gerklių, pasigirdo bjau- reiviai puolėsi i vaeona ir grūdosi, kurd 
riai kriokiantis riksmas:

*tžydas!
—Ant kuolo jį, vaikai! Muškite į snukį!
--Prie sienos jį!} An };uolo jį- '*
Tuo pat laiku baltųjų gaujos pagriebė

tą komisarą, išvilko laukan... Pasigirdo 
oficieriau komanda;

—Atgal! Nedabąigti pirm laiko! Ištar
dyti ir tada ant kublo!

. Prasidėjo .komisaro tardyma_. __  _ , ___ ___
kius pasityčiojimus; negalima vadinti tar-jrė mums akis. Nuo to laiko mes praregė- 
dymu. Nuo jo veido bėgo kraujas. Viršų-'j ome.
tiniai jo dantys išinušti. Atsakinėdamas I Verte D. M. š.

DETROIT, MICH PROTOKOLAS. DETROIT, MICH.
Svarbus Veikalas iš Darbinin

kų Gyvenimo'
Balandžio 19 d. A.L.D.L.

D. 52-ra ir L.D.S.A. 17 kuopos 
ruošia scenišką perstatymą. 
Bus suvaidinta 4-rių veiksmų 
drama : “Alkani žmonės.” 
Vaidinimas įvyks Lietuvių Sve
tainėj, kampas 25-tos ir Ver- 
nor Highway, N. ' Detroit, 
Mich.

Veikalą vaidins A.L.P. Me
no Sąjungos 4-tos kuopos me-, 
gėjai. ^.Vaidinimas prasidės d. . .
4:30 vai. po piet. Po vaidini-1 geidumo delei nuėjau. Moky-į Raportai. Pirmininkas nepri- 

Įžanga 50c klos skiepe būrelis jaunimo šo- buvo ir raporto neprisiuntė.
ka, o tarpe šokių vis eina į Sekr J. Weiss raportavo, kad 
viršutinius kambarius ir už va- Į parašė laiškus drg. Kapsukui 
landžiukės vėl grįžta. Manau įr Angariečiui, kad parašytų 
sau, reikia eiti ir man pažiū-’į mūSų spaudą reikale vajaus 
rėti. - 1-- 1 1 : ‘ •

vaduoja tikrą darbininkų gy- .Piln‘1 jr ia"n,Į P^P'j0' P.
yęnimą. Ypatingai Šiuo nedar-1 Gal® kambario Įrengtas so 
bd laiku šitas veikalas labai l?.aras’Aa|P,J^a’P_ 
afatinka. Alkanų žmonių da- ciam°Je- 
bar yra tūkstančiai, jie vaikš
tinėja gatvėmis be darbo ir i 
duonos. i

Taip pat šis veikalas nuro-j 
do darbininkams daug gerų, dolerinės ir pen-

^Ramoky. Gahma bent dahnai. tjk leWa ant baro

'Pamaniau, tai šitaip tu mo- 
prieš jas kovoti. Tad ši dra- kini savo parapijonus ir tuos 

' rha yra svarbi kiekvienam dar- jaunus vaikinukus ir mergai- 
bininkui,'nepaisant* jo įsitikini- tęs. O kada parapijonas nueina 
mų, nes joje piešiama tikras į pas privatišką “mūnšaino” 

. Jame galima ma- pardavinėtoją ir pasigeria, tai 
tyti, kas turi naudos iš darbi- prakeiki jį, ir pasakai, kad jį 

_i—j— -------------------------- velniai pekloje ant šakių ne
šios.

1931 m,, “Laisvės” 
nėję.

Taipgi bus 
demonstra-

Kunigai Visaip Išnaudoja 
Savo Parapijomis

Užėjus bedarbiai, ir kunigė
liams ne tiek daug dolerinių 
plaukia, o kad kišenius nesu
mažėtų, tai daro visokius iš
mistas, kaip iš parapijonų 
daugiau išvilioti pinigų.

Aną sykį ir aš gavau pakvie
timą nuo kunigo, kad ateičia i 
neva į privatišką pasilinksmi- • tytas protokolas praeito susi- 
nimo pramogą, rengiamą bal.j rinkimo ir vienbalsiai priim- 

mokyklos svetainėj, žin-įtas.
Raportai. Pirmininkas nepri-

Amerikos Lietuvių Organizaci' 
jų Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komiteto Susirin
kimo, Laikyto Kovo 29 d., 

Svetai-

sekr J.
Pirmi-

Susirinkimą atidarė 
Weiss 1 vai. po pietų, 
ninku išrinktas F. Abek. Skai-

mui bus šokiai.
vyrams, o moterims—35c.

;Detįroito ir apielinkės lietu
viai darbininkai kviečiami 
skaitlingai į šį parengimą. 
Veikalas “Alkani žmonės”

kuopos susirinki- 11

K>
B n.

rėti. Nuėjęs 'radau kambarį ug rinkimą «aukų Lietuvos K. 
_. Taipgi parašė laišką “BaL 

>” redakcijai tuomi pačiu 
klausimu ir reikale spausdina
mų brošiūrėlių, bet atsakymų 
negauta, vien tik drg. Kapsu
kas parašė, kad darbais užsi-

iš šios dramos suprasti, kodėl 
yra bedarbės ir kaip reikia} 
prieš jas kovoti.

< -

. Trys bačkos alaus ir 
i nemažai “mūnšaino.” Pats 
kunigas (matyti įkaitęs gerai) 

; sukasi tarpe parapijom), šū- vertęs ir suriku kas parašyti, 
• kauja, giria juos, o jie kad jau bet prie progos sakė gal para- 
Į “fundina” vienas kitam ir ku- §yS kaį įą.

Pats priešfašistinis veikimas 
gana silpnas. Nežiūrint, kad 
pusėtinai daug agitacijos bu
vo daroma, bet pasekmės ne
kokios, draugai mažai į tai 
domės kreipia. Geriau šiai 
darbuojasi, tai Chicagos drau
gai. Ten jie surengė keletą 
prakalbų ir -rengiasi prie dar 
didesnio veikimo, šaukia 
konferenciją, tik pinigiškos pa
ramos mažai tesuteikia.

Clevelando draugai reika
lauja, kad būtų P.S.C.K. suda
rytas iš visų nacionalių orga-

[ • gyvenimas. Jame galima ma- 
| \ 
k x ninku skurdaus gyvenimo ir 
k vargų.
|7 Kviečiame visus ir.visas at

silankyti. Visi būsite paten
kinti.

Organizacijų Komitetas.

Ten Buvęs.

Skaitykit ir Platinkit
“LAISVĘ”

mūsų Priešfašistinio Susivieni
jimo, irgi duotas atsakymas. 
Laiškas nuo J. Klučeno. Re
zignuoja iš kom. Rezignacija 
priimta. Raportas priimtas.

Nauji sumanymai. Nutarta, 
kad retkarčiais būtų praneši
mų užvardinant “žinios iš fa
šistinio Pasaulio”, užsiprenu
meruoti reakcinį laikraštį iš 
Lietuvos. Parašyti pareiški
mą kilusių ginčų mūsų spau
dos ir dešiniojo nukrypimo 
klausimu. Parašyti pavesta1 
J. Weiss.

Į rezignavusio J. Klučeno 
vietą rekomenduoti C. Biuriui 
del užtvirtinimo vienas iš šių, 
draugų: Matulis, Bernotas j
ir šolomskienė. I

Parašyta drg. Angariečiui 
laiškas reikale spauzdinamos! 
literatūros Vokietijoj, kurios 
mes norime parsitraukti del 
platinimo.

Susirinkimas užsibaigė 3 vai. 
po pietų.

Sekr. J. Weiss.

SKAITYKITE!.
SVARBIOS KNYGOS.

Aplaikėmo iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašęmi Sekanti Svarbūs Dalykai;

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 5^ ir L.D.S.A. 17 kuo

pos rengia teatrą sekmadienį, 19 ba- I 
landžio, Lietuvių svetainėj, 25 '■ir' 
Vernor Highway. Bus sulošta puiki 
drama iš darbo žmonių gyvenimo 
“Alkani žmonės.? Lošima išpildys 
A. L. Proletmeno Sąjungos 4-tos ; 
tuopos lošėjai. Lošimas prasidės ly
giai 4:30 vai. po pietų. Po teatrui; 
šokiai prie Meno Orkestros. Įžanga ' 

■ teatrą. 50c ypatai. Vien į šokius: 
tyrams ’50c, moterims 35c. Ateikit1 
ir pamatykit tą puikų veikalą, kuria
me atvaizdinama darbo žmonių gy-1 
venimas. Rengėjai. I

(87-90) !
HAMTRAMČię~MICH.

Svarbias prakalbas rengia A.L.D.L. 
D. 188 kuopa penktadienį, 17 balan- į 
džio, po No. 9219 Russell St. Pra- : 
sides lygiai 8-tą vai. vakare. Kai- 1 
bes d. J. Gasiūnas iš Chicagos. Drau
gai darbininkai, visi dalyvaukit šiose 
prakalbose, nes d. Gasiūnas pasakys j 
daug naujo ir svarbaus. 1—
apkalbama ir 1 Gegužės 
cija. Įžanga dykai.

Rengėjai.
(87-89)

shenandoah,pa.
Paskutinis Pranešimas į

Lyros Choras stato scenoj labai i 
gražią operetę “Pepita.” Sulos Ai-1 
do Choras iš Wilkes-Barre, Pa. Lo- ■ 
Šimas Įvyks trečiadienį, balandžio 15 
d., 7:30 vai. vakare, High School: 
Auditorium. I

Drauges ir draugai, vietos ir apie-1 
linkės yra širdingai kviečiami atsi
lankyti ir pamatyt šį gražų veikalą 
ir kartu paremt Lyros Chorą, kuris 
niekad neatsisako padainuot ir kartu 
pralinksmint visus darbininkiškų 
draugijų parengimuose.

Kurie atsiląnkysit, užtikrinam, 
kad visi būsit patenkinti. Įžanga iš- 
anksto perkant tikietą 50c, prie lan
gelio 60c. g

. Kviečia Rengėjai. j
(87-88) Į

GREAT NECkTn? Y.
T.D.A. 48-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadieni, 13 d. balandžio, 
pradžia 8-tą vai. vakare, Straukos 
svetainėj. Visi nariai būtiną>’daly- 
vaukite šiame susirinkime, iros yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taip- ' 
gi prašome atsivesti ir naujų kandi-1 j
datų i draugijos narius. į ;

Org. F .K. I I
EASTON, PA. I i

A.P.L.A. 32-ros kuopos susirinki- |l 
mas yra atidėtas ant 19 d. balandžio, 
1931. Tai yra, įvyks 3-čią nedėldie- 
nį. Susirinkimas perkeliamas todėl, 
kad valdyba turi išvažiuoti kitur su 
svarbiais darbininkų judėjimo reika
lais. Draugai, kurie dar nesate at
siėmę pomirtinės palasių, būkite šia
me susirinkime ir atsiimkite jas. Pa
tašė yra svarbus dokumentas kiek
vienam nariui.

Fin. Sekr. K. Bakanauskas.

CLEVELANP, OHIO
Clevelando Lietuvių Darbininkiškų 

Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d. 
balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., yra šaukiama visų 
Clevelando lietuvių draugijų konfe
rencija gynimui ateivių teisių.

Clevelando lietuviai iki šiol šiame 
klausime nieko neveikė—nesirūpino 
savo ateivių teisėmis. Kitos tautos: 
žydai, vokiečiai, Ukrainai, vengrai, 
italai, čekoslovakai, pietų slavai, jau Į 
turėjo eiles konferencijų, dalyvavo 
Washingtone protesto konferencijoje; 
turi išrinkę pastovius komitetus, ku
rie varo šį ateivių gynimo darbą pla
čiuoju baru. Lietuviai irgi turimp 
susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro- 
dykime, kad ir mes mokame ginti 
savo teises, prieš šios šalies reakci
nių elementų užmačias.

Draugijos rinkite ątstovus į šią 
konferenciją. Taišyklė: du atstovu 
nuo kiekvienos, 50 narių ir dįdesnęs 
jos dailės, taipgi vienas atstovas 
nuo draugijos-kuopos. Kuri draugi
ja nesuspės išrinkti delegatų, rą 
draugiją galės atstovauti jos valdy
ba; .

Clevelando Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba. . ,s

- (79-88) ‘

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką ,

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama pleti- 

' mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempe darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbiniu- ■' 
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas 1 vadovauti \ 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioiniefiai veikia viltingai. Pas. juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų. ręikalaukitė iš $

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

.. »
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Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKASRAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO

praktikuoju savo profesiją

DR. H. MENDLOWITZ

AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO,
17th

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS
Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ

Avė

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

zcguni

yra

NUO KORESP. BIURO

Vardas

MHH

Pirm

121PRANEŠIMAS Yra Didelis PareikalavimasPaulauska

Barkauskas bb

Petravičia.

Laisves” Administracija
.NEW YORK, N. Y.

i čia 
! jie 
;gas

Street or Avenue'
, State_________

Mainieriam Neleidžia Kalbėli 
Streiko ReikalusIš Standard Silk 

Kompanijos Dirbtuvės

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

Tad' darbininkai jau turėtų 
daugiau galvoti apie revoliu
cinę darbininkų uniją, kuri ti
krai rūpinasi darbininkų reika
lais.

Pirm.
Pirm.
Užrašų 
Finansų 
Iždininkas Ig 
Ligonių 
Iždo ._____

st.: s. r.
Potrnvičia, 
P. Krušas, 
Visi Montello, 
Draugija 

nėšio i ’ .
Tautiškam Name

£iuo<ri) primenu savo draugams, jog aš vis dar

6102 Grand Avenue 
(Kaupa* Clermont Avenue) 

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

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

Vaclavičius, 20 E 
. Laurinaitis, 34S

KAS REMIA LIETUVOS 
DRAUGUS

Iždininkas F. Lukaitis, 352 Avė 
Avė. C.

Iždo globėjai
22nd St.,

{ik tuomet kova bus sėkminga. 
Tą aiškiai parodė Standąrd 
Silk Ko. dirbtuvėj įvykiai.

bo'. Darbininkas G. Wash
burn, senojo komiteto pirmi
ninkas, visuomet pirmutinis 
pksidarbuodavp sušaukimu 
darbininkų susirinkimų. Bet, 
kuomet naujas komitetas iš
davė raportą susirinkime iš pa-

kurie visuomet gintų darbinin
kų reikalus. Reikia veikti 
kaip kad D.U.V.L. nurodo. 
Tik tuomet bosai bus privers
ti skaitytis su darbininkais,

nuo 20 iki 30. 
mėnesių atgal kožnam

teisybes mylėtojų vyrų ir 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL. 
Valdyba 1931 Metam:

K. Yuška, 325—4th Avė., Mo-

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

PHILADELPHIA, PA.

Yra lietuviška drapanų {staiga, kuri turi 
moderniškiausias šių dienų {rengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik fias mus

| PATERSON, N. J. -
i tarpų audinyčios dirba 
greitumu

i kaitomis-
• mis.
į Darbininkai didžiumoje ne
organizuoti. Tiesa, yra N.T.

i W.U., bet audėjo mažai joje
i priklauso. Todėl darbdaviam vai prieš fašizmą, 

geriausia rugiapjūtė, kiekvienos progos

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

Atsižvelgiant j bedarbę, pieš

Jau laikas ir' kitų šapų au
dėjams, kurie turi dar neva 
uniją: U.T.W.U. of A. (A.D.F. 

atsikratyti nuo par- 
davikų vadų tos unijos, bū-

ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
i. V. Gelusevj’čius, 51 Glendale

Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-(!2(>l

’ Pirm
Pirm

Clark PI.’
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr, 

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

Ave., Linden, N. J.
' Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalniętieųė, 
144 So. PArk St., II Iždu Globėju 
J. Krakauskas, 300 First St. x '

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- 
po mūn.. L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., ĘJi?abetn, '<N'. J. Pra
džia 8-tą vai.’ vakare.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St 
Dabar mano antrašas:

Keystone — Main 1417

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

PHILLIPSBURG, N. J 
nai yra iš viso apie 8 šilkinės i ]us 
dirbtuvės, vienos kiek dides
nės, kitos visai mažiukės. Ke
li metai atgal visos tos dirbtu
vės dirbo gerai ir visur buvo 
galima gauti darbą, net ir pa
sirinkti galėjai. Bet dabar 
vienos jau senai stovi uždary
tos, kitos dar dirba šiek tiek.

Iš didesnių šilkinių dirbtu
vių yra Standard Silk Ko. čia 
iki šiol dap dirba 5 dienas į 
Savaitę, 9 Valandas į dieną. 
Darbininkai uždirba, abelnai 
imant, 2-jų staklių audėjai, 
nuo 10 iki 20 dolerių į savaitę;

* 3-jų staklių
Pora 
audėjui ant vienų staklių už
dėjo audeklus, kurie audžiasi 
ne šilko ataudais, bet kokiais 
pakuliniais, kurie vietomis la
bai stori, o vietomis perdaug 
ploni. Dirbti ant tokių darbų 
yra sunku, nes labai trūksta 
ataudai. Už tokį audeklą dar
bininkai gauna mokėti tik po 
7%c už mąstą.

Apie mėnuo laiko atgal tų 
ataudų visai nebuvo*. Darbi
ninkai laukė vieną savaitę ir 
kitą, netekę kantrybės sušau
kė susirinkimą, kad pasitarus, 
kas daryti. Čia darbininkai 
neorganizuoti, neturi jokios 

4 unijos. Bet dar iš pereitų me
tų darbininkai turėjo išrinktą 
komitetą, kuris susidėjo iš visų 
tautų darbininkų. Nuo lietu
vių tame komitete buvo d. J. 
Jankus

Pastaruoju laiku dar vis ei
na vajus už rinkimą aukų pa
rėmimui Lietuvos Komunistų 
Partijos kovai prieš fašizmą. 
Mes žinome, kad Lietuvos K. 
P. pergyvena sunkias dienas. 
Jai prisieina veikti labai sun
kiose sąlygose. Smetonos fa
šistinė valdžia su gauja šnipų, 
slaptų ir viešų, seka kiekvie
ną K. P. žingsnį. Kuomet au
ga Lietuvos ekonominis krizis, 
didėja buržuazinės tvarkos su
puvimas ir fašistų valdžia, "JTnietu
rėdama suturėt darbininkų i 19 Union st. Lowell 
mases nuo revoliucinės kovos, 
didina represijas, tai sufašistė- 
jus liiaūdininkų partija so- 
cialfašistinė socialdemokratų 
partija vis atviriau eina tar
nauti fašistų diktatūrai, kad 
stiprinti ją. Komunistų Parti
jos pareiga išplėšt darbą tar
pe darbininkų ir valstiečių, ku
riuose dar turi įtakos smul- 
k i a b u r ž u a z i nes partijos 
ir įtraukt tas mases dar
bininkų ir valstiečių į kovą 
prieš fašistų valdžią. Tai dar
bas labai sunkus ir reikalauja 
daug da.rbo ir aukų'. Reikalin
ga išleisti literatūros ir tai vis 
slaptai, kas daug dauginus 
kainuoja, negu kąd viešam 
veikimui.

Mes, Jungtinių Valstijų lie
tuviai darbininkai, pasižadė
jome Lietuvos draugams kiek 
galint pagelbėti finansiniai, 
-bet iki šiol dar labai mažai 
tesuteikėme tos taip reikaligos 
paramos.

Kovo men. gautą aukų nuo 
šių draugų: J. Pacausko, Lost 
Creek, Pa. $7.00; E. Motuzie
nės, Shenandoah, Pa. $6.85;

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108, Dracut, Mass. 

Vice-pirmininkas M. Dulkicnė
180 Concord St., Lowell, Mass. 

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Central St. 

Fin. rast. A. Rutkauskas
1 Vine Street 

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienj, 

Italų svetainėj, 
Mass.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Tomchakas ir Maloney rapor
tavo, kad visi sutiko vienbal
siai atšaukti streiką su tą iš- 

kad nuoskriaudos bus 
semlsis svarstomos. Gi streiklaužiui 
, nuei-'Boylanui ir klikai nesunku bu

vo duoti užtikrinimas, kad jie 
kalbės ir svarstys nuoskriau
das. Bet mainieriams iš to jo
kios naudos nebus.

Vakare buvo laikomi kelių 
lokalų susirinkimai, kuriuose 
tik viršininkai turėjo tiesą kai-' 
beti ir agituoti mainierius grįž
ti į darbą. Nei vienas mainie-1 
rys negalėjo gauti balsą. Blis 
kasyklos darbininkų tik ke
li pasisakė už grįžimą į darbą.1 
Dauguma mainierių priešingi > 
grįžimui. Taip ir, kituose lo-' 
kainose. Kur griežčiau mai
nieriai buvo nusistatę kovoti, « 
tai ten visai nešaukė susirinki-' 
mų. S c r a n t o no mainieriai 
griežtai atsisakė grįžti į darbą,; 
dalis boyleniečių ir suklaidin-1 
tų darbininkų sugrįžo dirbti. | 
Nors darbininkai grįžo dirbti, 
bet jie nepasitenkinę, pilni pa-

O Kampas Maujer St. Brobklyn, N.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka, f

G Ames St.
Nutarimų rašt^ J. Stripinis, 

49 Sawtolle Ave.
Turto rast. K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtolle Ave.

B. Zdanavičia. 11 Glendale St., J. Bale 
vičia, 8G Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Huntington St. 
Visi Montell, Mass.

Iš pat pradžių N.M.U. nuro
dė Glen Alden komp. darbi
ninkams, kad mainieriai nega
li pasitikėti nuoskriaudų Gene- 
raliu Komitetu, kad jie patys 
turi imti streiką į savo ran
kas, nes kitaip bus parduoti. 
Iš pradžių nekurie darbinin
kai mane, kad tai perskaudus 
užmetimas tokiam Tomchakui, 
Malonini ir Davisui, nes jie 
kalbą teisingai, jie kalbą už 
streiką. Ilgai nereikėjo lauk
ti, faktai greitai parodė tų 
žmonių veidą.

Trečiadienį paskirtas nuo
skriaudų komitetas iš 14 na
rių, į kurį įeina Tomchakas. 
Maloney laikė konferenciją su 
streiklaužiu Boylanu ir vien-

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

Stripinis, 49 Sawtell

Žiūrįs.
Eleventh St.

A. Gai'banauskas,

Įvyksta kiekvieno 
savam name,

I). E. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St. 
Pirm. K. Mažiliauskas, 593 Avc. A*. 
Vice-pirm. V. Brunža, 42 Washing

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

. 49th St.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė,

Pirm.
line.

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

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

Prot. sekr. J. Julius, 4Sth St. & 5th
Avė., Moline, III.*

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

Iždo globojas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avc., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.;
Moline, UI.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai: 
Poškus, 211 First St 
pag. S. Pinkevičius LJETUV1ŠKALAMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA

Įsteigta jau 25 Metai 
Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 

Išsimokinkite naujausios rūšies nto> 
derniškai jrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš- 

I skirstymas {vairių rūšių motorų; 
1 elektrines sistemos, batarejo^, mag

netai, pradėtojaj (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dien% ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

__ , , ,_____ ._____ nųniųšėme pilno mechaniško kurso
* kainą nuo $75 iki $50 > »

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek
madieniais 10-tą vai. Vytą iki 2 vai. popiet.

. NEW YQRK AUTO SCHOOL ,
228—»2ų(1 ĄVENUE. Kampas 14Ųi St

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM:
V. GeluHCvičius, 51 Glendale St. 
pagelb. M. Miškinis, 9 Burton St. 

rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave. 

Petrauskas, 22 Merton St.
rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale
S. Mnčiulaitis. 57 Arthur St.: S. 

702 N. Montello St. ; Maršalka 
141 Sawtell Ave.

Mass.
susirinkimus Mike) kiekvieno tnė- 

pirmą soredą, 7-tų vai. vakare, Lietuvių

Fin. Rašt
Avė.

Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton

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

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą < "rodą

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

Maršalka F. Sąulenas, 20 Faxon St.
Viši Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinj 

panedėlį kiekvienų mėnesio.

Tas komitetas buvo 
išrinktas ant 6 mėnesių. Jo 
užduotis sušaukti darbininkų 
susirinkimus ir nutartus reika
lavimus perduoti dirbtuvės su
perintendentui. Susirinkiman 
atsilankė apie trečia dalis dar
bininkų (kovo pabaigoje). Su
sirinkimas išrenka naują ko
mitetą. Apkalbėjus dalykus, 
nutarė reikalaut: (1) Kad 
mokėtų 30c į valandą dirban
tiems ant tų audeklų, kuriems 
nėra ataudų ir staklės stovi. 
12) Kad nedėtų du storais at
audais audeklu vienam audė
jui. (3) Ir kąd nesumažintų 
staklių greitumą ant tam'tik
rų darbų.

Ant rytojaus komitetas pra
nešė bosam, kad nori matyti 
superintendentą. Bosai pasa
kė, kad jis žino, kas buvo tar
ta susirinkinle ir kas įeina į 
komitetą. Bosas du. atmetė, 
vienas būk dažnai nedirbąs, o 
kitas dar esąs naujas šioj dirb
tuvėj 
superintendentą 
jaus, 
sirinkimą. 
sė audėjų 
ša, kad superintendentas su 
tinka išpildyti mažesnius rei 
^alavinius, bet 30c tai jau ne 
rhokės, norit, dirbkit, nenorit reikalai 
—eikit streikan, jis nepaisąs.

Jis galįs dirbtuvę uždaryti 
ar kur kitur darbą išvežti, o 
‘jūs mirkite badu. Komitetas 
taip jau prigązdintas, kad net 
prašyte prašė, kad darbininkai 
sutiktų su sąlygoms, kad nei
tų streikan. Darbininkai, ap
svarstę, nutarė didžiuma bal-'skyrius) 
sų sutikti

Darbininkai privertė bosus tent: Phillipsburge ir Eastone vo laimėtas į keletą dienų, 
priimti atgal komiteto pirmi-'(tie du miestai greta vienąs Kovo 12 d. buvo sustreikavę 
ninką, kurį buvo išvarę iš dar- • kito, tik Delaware upė juos 1 naktiniai darbininkai ir išve-l 
bo. Darbininkas G. Wash-,skiria). Reikia tverti šapų dieninius. Ju streikas ;

komitetus iš tokių darbininkų,> pat buvo laimėtas. šiuos I 
streikus vedė N. A,. D. Unija, i 

Laikas yra geras, darbinin- į 
kai turėtų dėtis į Nacionalę 
Audėjų Uniją, bet bėda su tais; 
darbininkais, kad labai lėtai į 
dedasi į audėjų- uniją. Tokiu! 
būdu darbininkai negali pa-; 
laikyti nė savo laimėjimus.

Darbininkai daro labai di
delę klaidą šiuo klausimu. 
Tankiai jie pasako, ką aš ten i 
prigulėsiu, “tai tik pinigų mo-i 
*kėjimas.” Bet reikia žinoti, 
kad organizuoti darbininkai 
daug daugiau ir uždirba. Tie-, 
sa, kad į NTWU. reikia mokėt! 
nuo 40 iki 70 centų į mėnesį. 
Taip pat čią gyvuoja ir A.S. 
W.U., kuri pataikauja bosams 
daugiau, negu darbininkams. 
Jinai dar nėra lamėjusi nė vte- 

darbininkų streiką. Ir taip 
sau baigia gyvenimo dienas.

VALDYBA 1931 METAM: 
Pirmininkas—K. Margis, 

1323 Muskegon 
Vicc-Pirmininkas—A. Kareckas,

730 Nason 
Nutarimų liaštiilihkas— K-. Rašikai?,

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

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas,

1131 Walker 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Are. ii- 
Gi-ušiūtė, 1307 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas. 1414 Turner Avc. ir 
Vilkuvienė, 718 Richmond 

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus.

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

Salės valytojas—F. Žcgunis, 515 
Salės parandavotojas — 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrą utarninką 
1057-63 Hamilton Ave.

D. L. K. K. DRAUGIJĄ
* Detroit, Mich.

VALDYBA 1931 M.:
Pirm. J. Liubertas, 4177 Ashland 
Avė.; Vice-pirm. M. A. Birsenas, 
6388 Sparta Avė.; Nutar. rašt. V. J. 
Geraltauskas, 7715 Dayton Ave.;
Turto rašt. J. Overaitis, 4689 Brand
on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Avc.; Iždo Globėjai: Jieva 
Vėgėlienė ir Ona Guntarienė.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas? 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
tai kanuolč prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už

kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų 
25 centai už skrynutę.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1*931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

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

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

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

481 Hudson St.
Draugystes susirinkimai ačsibū- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

Aiškiai rodo, y. $1.00; J. Mankevičiaus,1 
yra parduoti Chicago, Ill, $20.00; J. Vitkų-' 

no, Nanticoke, Pa. $5.00 ir K. i 
Peslio, Rochester N. Y. $10.00,1 
Viso tik- $49.85. Tai labai i 
mažai . Lietuvos Komunistų ' 
Partijai pasiusta $200.00. Ižde J 
liko mažiaus kaip šimtas dol.į 

Šiuo. Teisybė, mes patys pergyve-! 
pilnu name sunkius laikus, dauge-! 

Dirba dvejomis pa- Hs iš mūsų labai "mažai dir- 
dienomis ir nakti- barne, o daugelis ir suvis ne-! 

įdirbame, bet yra dar draugų,;
kurie dirba neblogai ir prie ge
rų norų galėtų centą—kitą pa
aukoti Lietuvos draugams ko- 

Taigi prie 
yra geriausia rugiapjūte, Kiekvienos progos parinkime' 
kapoja darbininkams ai- aukų ir patys paaukokime, 
veik kas antra, trečią pė-i J- Weiss. 1

Nukerta po’ centą tai. p s Siūsdami čekius ar'! 
pusę cento nuo masto audimo.' orderius . išrašykite if.-'-

Darbo valandos yra labai v . r- ė q.. .......Tr. . 3 u- • t • dinmkes vardu, S. Sasna ir,įvairios. Vieni darbininkai . .. ,j. , o , j . iprisiuskite sekr dirba po 8 valandas j dieną, Rrooklvn N Y
bet kiti po 9, 10 ir 12 va!.' ' th bt’ •bl00k|yn> N- Y
O tose dirbtuvėse, kuriose dir
bama tik vienu šiftu, tai dir
bama net po 14 valandų į 
dieną. Taip pat dirbama visą 
dieną subatomis. Darbininkai 
tų savo bosų nieku negali su
valdyti.

Keletas savaičių atgal buvo 
sustreikavę Linden Silk Ko. 
darbininkai. Streikas bu-

DienraMio “Laisves” 20 metiį 
juf'.ilejaus piknikas atsibus suba- 
toje, 4-tą d. liepos (July), 1931. 
U Inter Park, pradžioje 25-tos 
Ave., Brooklyn, N. Y. Iš anksto 
renykitės pribūti į Šį pasilinksmi
nimą. Ant rytojaus švente, tai 
ir iš tbliaus pribuvusiems btis 
lengva sugrįžti.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.

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

F. URBONAS, Aptiekorius į
151 Metropolitan Avė. 

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

Įsimatymo su superintendenttf, 
j tai daugeliui buvo aišku, kur 
I stovi komitetas ir kieno rei- 
| kalus atstovauja. Tas darbi- 
; ninkas drąsiai pasakė: Kad 

■'tas komitetas ne mūsų reika- 
j gina, bet kompanijos, kad 

’ijam nerūpėjo išreikalauti ką
■ i nors del darbininkų. Komite- 
itas tik klauso bosų įsakymų

1 ;'ir prašo, kad darbininkai pri
gimtų. Ir to buvo gana. Jo 

j kiekvienas žodis buvo rapor
tuotas bosui, tad tokie darbi-
■ ninkai jiems nepageidaujami, 
i Bosai tik ir laukė progos, kad 
įtik greičiau nuo jo atsikračius.
Pasitaiko, kad tas darbininkas 
padaro prastesnį šilko šmotą. 
Prieš pat eisiant namo, pašau
kia jį, kad parodytų neva blo-; 
gai padarytą darbą. Jis, nu-, 
ėjęs, randa bosą, ir supęrin- 
tendantą, supratęs kame daly-; balsiai nutarė atšaukti streiką, 
kas, atsisakė žiūrėti tą šilką Nuoskriaudų komiteto posėdyj 
ir nuėjo prie savo darbo. Pas 
kiaus atbėga bosas, išmieruo 
ja šilką ant jo Stakių ir paša 
ko, kad jam čia darbo daugiau lyga, 
nėra. Ant rytojaus 
ir dabartinis komitetai 
na ir reikalauja, kad jiems pa
rodytų tą šilka.^ 

Bosas dreba iš piktumo, bet 
šilką turėjo parodyti komite
tui. Jie pamato, kad tas dar
bas nebuvo toks blogas, kad 
būtų galima darbininkas pava- 
ryt iš darbo; komitetas reika- 

llauja matyti superintendentą. 
Jam nesant namie, pasimaty
mas paskirtas kitai dienai. 
Atėjus paskirtam laikui, bo
sas praneša, kad superinten
dentas priims naują komitetą, 
bet ne senąjį. Senasis komi
tetas supratęs, kame čia daly
kas, kad šu nauju komitetu 
superintendentas padarys kaip 
jam patinka. Greitai praneš
ta žodžiu, kad visi darbinin
kai stabdytų mašinas priverti
mui superintendentą tartis ir 
su senuoju komitetu. Nepraėjo niekos išdavikams
5 minutės ir visos mašinos su- J. Lewisas atsibaladojo D. M. šolomsko, Brooklyn, N 
stojo, nesisuka latai, tyla. . . spręsti streiką. 
Darbininkai laukia grįžtančio j<acĮ mainieriai 
komiteto su pasiryžimu kovo- kompanijai, 
ti už sugrąžinimą darbininko ■ 
darban, kurį neteisingai išme-i______
te Grjždtarb0komitetas, duoda! K Šlife AudėjŲ DirbSUVlŲ 
ženklą darbininkams, kad su- 
perintedeptas priima atgal 
tą darbininką. Darbininkai, 
vieni šauksmu, kiti delnų plo
jimu pasitinka kpmitetą ir 
džiaugiasi nors menku savo 
laimėjimu. Vėl visi stoja prie 
darbo, vėl pradėjo suktis ma
šinų ratai. Kaip dabar gali 
jaustis tas Judošius, išdavikas, 

Likusieji nueina pas'kurio pasidarbavimu tas dar- 
Ant ryto- bininkas buvo pašalintas iš

vakare, vėl sušaukė, su- darbo tik už tai, kad susirin-
Susirenka apie pu- kime pasakė teisybę; kad ko-

Komitetas prane- voja už geresnes darbo sąly
gas visų darbininkų. Bėda, i 
kad dar randasi tokių darbi
ninkų, kuriems neapeina savi' 

Tegyvuoja vienybė, j 
salidarumas! Į kovą už savo 1 
reikalus—mes laimėsim!.

. Darbininkė.
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Pirmadienį Baland. 13, 1931VIETINES ŽINIOS bus perduotos Lietuvos politi
niam kaliniam. Aukojusiem 

I rengėjai taria širdingą ačiū.

Iš Liet. Koni. Frakcijos 
^Prakalbu

Jai- 
re- 

vei-

b!X BZ i Antradieni Pirmosios
j komunistų veikimo ir ergam-, Gegužės PriskengifflO 
zavimosi istoriją ir jų kovas; n į „ f .. 
su išlaukiniais ir vidujiniais; Komerencija
priešais. Jis sakė, kad apie! •---------
dešimtį meti! atgal daugelis tų j Antradienį, bal. 14 
draugų, kurie tuomet laikė i vai. vakare, “Laisvės” 
teisingą partijos liniją prieš, nėj, Įvyks visų New 
ultra-kairiuosius, č----'’-'—•

SUSIRINKIMAI
'CENTRAL BROOKLYN, N.Y.
j / A.L.D.LiD. 24-tos kuopos susirinki- 
i mas įvyks 13-tą d. balandžio (April),

Gerves sve-
Prašome vi-

t. y. sekantį pirmadienį 
tainčj, 85 Hudson Ave.
sus nariu.| pribūti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. I’o susirinkimui 
bus prakalba, kalbės vienas iš pasi- 

į žymėjusių veikėjų.
8 1 Sekretorius M. B.

svetai- ■ (86-87)
York ° 

šiandieninėj lietuvių draugijųi bendra kon- 
kovoje užima 'klaidingą lini- ferencija 
ją, daugumoj arba patys pasi- < Pirmosios Gegužės, 
šalinę iš Partijos arba kai ku-] 
rie išmesti. Nors aiškiai jie į-j, 
žino, kad jie klysta, bet nepa- reikalų aptarti.

d.,

prisirengimui prie

Tad visų draugijų delega- 
, ateikite, nes yra svarbių

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. I. 
Juniper 5-6776

NAUJAUSIOS MADOS

Telephone, Stagg 2-S910

LORIMER RESTAURANT
. Lietuviy Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės”- Name

BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 10 d., Grand Mil
ler’s Assembly svetainėj, 
Brooklyne įvyko Amerikos Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos prakalbos, žmonių 
prisirinko pilna svetainė.

Pifmutinis kalbėjo d. V. An
driulis. Jis savo kalboje pla
čiai palietė Amerikos lietuvių 
veikimą, nupiešdamas santi- 
kius tarpe įvairių srovių, 
kė, kad seniau (socialistų 
kais) nepažinojome tikro 
voliucinio veikimo; mūsų
kimas tada buvo daugiau lais
vamaniškas, kuris neturėjo tik
ros revoliucinės išraiškos.

Bet besikeičiant ekonomi
nėms sąlygoms šioje šalyje, 
keitėsi ir Amerikos darbinin
kų judėjimas iš paprasto so
cialistinio judėjimo į tikrą re
voliucinį judėjimą. šiandien, 
jis sakė, Amerikos darbininkų 
klasės politinė organizacija— 
Komunistų Partija turi dideles 
veikimo problemas prieš save. 
Suvirs dešimts milionų bedar
bių šioje šalyje yra susirūpinę j L‘ 
savo likimu. Valdančioji kla- j 
sė jiems negali užtikrinti ir 
neužtikrina rytojaus. Jie vis 
labiau artinasi prie Komunistų 
Partijos, daugelis jų stoja tie
siog į Partiją ir virsta kovoto
jais. Lietuviai darbininkai, 
kurie yrą atčję iš neaiškaus j 
veikimo, bet save vadina re-; 
voliucionieriais, pasijunta, kad i 
ta kova jiems persunki ir silp-| 
nesnieji bei oportunistai vienas j 
po kitam pradeda pasitraukti 
iŠ jos. Kova dažnai jiems ir 
todėl persunki, kad daugelis 
mūsų narių yra susirišę su 
tam tikromis nuosavybėmis ir 
bijo prasižengti prieš valdan-1 
čiąją klasę, kad del veikimo I nis’tiniai laikraščiai turi būti po 
gali būti areštuoti ir atskirti j Komunistų Partijos kontrole; 
nuo tų nuosavybių, kurios to
kiame atsitikime galėtų žūti, 
būt bent sutrukdyta jų pasida
ryti planai—išsimokėti jas ir 
t.t. Bet ateina tikras prole,ta
rinis elementas į mūsų Parti
ją, kuris nieko neturi, kuriam j eityj turi eiti ir eis, skleisdami 
badas kasdieną žiūri į akis, ir'klasinę sąmonę lietuvių darbi
us veikia, dirba tikrą klasinį | ninku tarpe ir vesdami juos 
darbą, nepaisydamas areštų. Komunistų Partijos ir Komu- 
Jis reikalauja, kad mes taipgi nistų Internacionalo keliu, 
eitume ir dirbtume tą patį dar-; Pertraukoje J. Baltrukevi- 
bą. Tai čia daugelis mūsų ir čiaus sutaisyta ir vadovauja- 
apleidžia revoliucinį darbą ;jma smuikininkų grupė labai 
vieni jų pasilieka geri pritarė-1 vykusiai ir sutartinai sugrajino 
jai, remia Partiją—kiti .įieško Į kelis kavalkėlius, kas publikai 
priekabių, kaltinK Partiją ir j labai patiko, 
t.t. Iš pastarųjų išsivystė ir 
dabartini opozicija lietuvių 
tarpe., kuri savo išėjimą iš 
Partijos nori pateisinti, šmeiž- 
dama Partiją, būk ji vykdanti 
neteisingą taktiką, būk joje 
nėra tvarkos, viskas susmukę

siduoda Partijos ir Komunįstii Katros draugijos dar nėra; 
Internacionalo disciplinai. To-! išrinkusios delegatų, tai tų j 
liau, jis nurodinėjo, kad Par-1 draugijų valdybos turi paskir-! 
tija nenori panaikinti lietuvių • ti draugus ir atsiųsti. |
ir kitų tautų kalbinių kom.į---------------------
laikraščių, kaip opozicijos va-! f ' - n n.
dai kad nori įkalbėti darbinio- j A. L. D. L. D. PIU11QS KliOjJJS 
kams, bet dar gelbsti kalbi-'rv i •• 
niams biurams išleisti savo; DISKUSIJOS 
kalbose laikraščius ir remia 
juos.

Drg. Bimba, išrodęs visą ei
lę visokių neteisingų t_____
nėjimų ir šmeižtų, daromų

Ketvirtadienį, 16 d. bal., 
.1.. _?h:30 vai. vakare, “Laisvės” 
užmeti-1 svetainėj, 46 Ten Eyck St., 

! Brooklyne, A.L.D.L.D.
Išarti jai ir Biurui per Butkų ir huopa rengia diskusijas.

‘ oportunistus, sakė, kad se diskusijose bus diskusuoja- 
kovos lietuviu komunis- ^a pereito “Laisvės” šėrimn-

1-ma 
šio-

kitus <
iš šios kovos lietuvių komunis- 

itinis judėjimas Amerikoj išeis 
. Jaug stipresnis ir aiškesnis. 
(Kvietė visus lietuvius darbinin
kus mesti į šalį asmeniškumus, 
pamiršti visą tai, kas gal bu
vo laike ginčų, kada išsitarta 
aštriau, ir eiti už sustiprinimą

Į ir vienijimą mūsų judėjimo po 
i Komunistų Partijos vadovybe.
I Priešai iš socialfašistii ir tau- 
itininkų pusės, kurie dabar 
(džiaugiasi, kad mūsų veikimas 
[“suskils, subyrės,” skaudžiai 
lapsivils, nes mūsų revoliucinis 
veikimas pasiliks čielybėje, 
dar sudrūtės ir ves dar aštres
nę kovą prieš visus darbininkų 
klasės priešus.

Jis nurodinėjo, kad komu- ‘ l)r,eAžasti Patirsite ant vietos. 
.. w. . . -i i.- 61 Union Ave., Brooklyn, N. Y.■»4-1 i I o ■» I/- v»n z^i <■» -i f-1 t v»i kv 1T T1 ' v z ^87 89)""

PARSIDUODA radio ir muzikalių in
strumentų krautuvė. Labai gera 

Parsiduoda iš priežas-
> ties savininko mirties. 66-35 Grand 

Ave., Maspeth, L. I. (86-91)

felling Russian and Tarkish Baths,
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, o ringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
Šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Mnrrell Street, tarpe Cook ir Dohevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas) Pulaski t-1090

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-98

kų suvažiavimo klausimas.
Visi Brooklyn© lietuviai 

darbininkai yra kviečiami at
eiti ir dalyvauti 
tais apkalbėjime 
me šio klausimo.

sykiu su ki- 
ir išsiaiškini-

Komisija.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH. 

Mickus. 278 Second St. 
Figens. 221 Second St.

V. Donaven. 182 First St.
Tr pas Sin geri.

R
B.

N. J

PARDAVIMAI
PARSIDUODA puiki saldainių krau

tuvė, gerai išdirbtas biznis, par

kad visi privatiški laikraščiai 
nuėjo su darbininkų priešais; i biznio vieta, 
ir drg. Bimba ir pabrėžė, kad 
mūsų laikraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis” visada ėjo su Komu
nistų Partija, dabar eina ir at-

Abelnai prakalbos pasisekė 
gerai ir žmonės daug pasimo
kino iš jų.

Butkaus suklaidinti kai ku
rie opozicijos rėksniai bandė 
kelti suirute, kada Partijos at
stovas d. Hathaway -privedė, 
kad dabartinė Butkaus pozici-

Drg. Andriulis kvietė visus ja yra išdavikiška, kad lis yra 
stoti po Komunistų Partijos ve-! he tik priešas, bet ardytojas 
Fava ir eiti su viso pasaulio darbininku revoliucinės vieny- 
revoliuciniu darbininkų jutįėji- bes. Jie tą patį norėjo daryti 
mu už galutiną išsiliuosavimą įr kaip draugas A. Bimba buvo 
•»X Ir o T\14- O 1i o4" i vi rie* yynvrviinci I___ a___ a. --A___ __ 1___ll."!.’ 1. 2iš kapitalistinės vergijos.

Antras kalbėjo Komunistų 
Partijos atstovas d. Hathaway. 
Jis perbėgo Amerikos darbi
ninkų klasės kovas, vadovau
jamas Komunistų Partijos. Sa
kė, kad dabartine bedarbė 
verčia Amerikos darbininkus 
vis atviriau kovoti su valdan
čiąja klase. Todėl ir Komu
nistų Partija turėjo užimti kai
resnę, kovingesnę poziciją.

perstatytas kalbėti. Bet jų 
bandymus užtrenkė griausmin
gi delnų plojimai iš skaitlin
gos minios. Matydami, kad 
milžiniška publikos didžiuma

reikštas mintis už kovą su 
oportunizmu, opozicionieriai 
nutilo, pasidarė toki mi/erni 
ir i
prieš prakalbas jie rengėsi ir 
gyrėsi, kad vysią kalbėtojus iš 

Partijai vykdant kairesnę tak-1 svetainės ir t. t. Palengva ir 
jie patys pamatys, kad jie kly
sta manydami, būk su iaiš ei- 

dar la- 
pasi jus 
nereiš-

tika, tarpe įvairių tautų komu
nistų atsirado renegatai, kurie, 
nenorėdami priimti tokios tak
tikos ir dirbti paprastą kiek
vienos dienos revoliucinį dar
bą, išsižadėjo Partijos ir pa
skelbė jai kovą. Jie savo to
kiu pasielgimu atvirai tarnau
ja darbininkų klasės priešams 
ir puolančiai darbininkus ir 
Komunistų Partiją reakcijai. 
Pas. lietuvius Butkus ir artimi 
jam pritarėjai yra tais rene
gatais.

Drg. Hathaway kvietė lie
tuvius darbininkus laikytis 
tampriai susirišus su Komunis
tu Partija, kuri eina bendrai 
su viso pasaulio revoliuciniu 
darbininkų judėjimu, , vado
vybėje Komunistų 
nalo. i

^rfečias kalbėjo 
Partijoj Lietuvių,

Internacio-

Komunistų
Frakcijos

KELRODIS: B. M. T. elevejtnnu; idlipt ant Flushing Ave. stoties;
B M T mhway-—illipt Montro«»- A vitmis

Hmvlvrii* >rn,-Mla-----itllnt aru friunhlT>» </•
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VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK

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

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

gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 

325 E. Hth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049. [Į

iiiiiiliiilillililiiiiiliiililillliiliiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiihiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiN

TSarcl.vnuiS, sutaisymaa, sustatymas, suprast 
ir pinna automobilio ; mokinam dienomis . _ .
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimu (License) ir Diplomą 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki U-tai valandai vakaro.

MUZIKA! MUZIKA

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X~Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRRKTOWISIS

libafzamuoja ir laidoja numlrusiuB 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krlkStynmn? ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
PA SKANDAVO J A 4 dideli kamba

riai, naujas pečiaus boileris ir i 
prięaisas vandens šildymui. Name j 
gyvena vien lieuviai. Randa $20.00 į 
į mėnesį. Ateikit gyventi tuojau, o 
randą pradėsit mokėti nuo 1-mo-s ge
gužės. Kreipkitės pas janitorin Mr. 
Jeshawitz, 39 Maųjer St., arti Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (86-88) i
PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 

kambariai; galima randavoti abu
du arba po vieną. Yra 
mai. Kreipkitės po No. 
St., tarpe Roebling St. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Reikp.laudumi Geros Muzikos, Kreipkitės 
Nauju Antrašu pas Pagarsėjusį Muzikantą

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

visi 
184 
ir

įtaisy- 
S. 8 th 
Driggs

(88-88)

REAL ESTATE: IWai. W 
PARSIDUODA NAMAS 

Didelė Nuolaida
Labai gera proga pirkti 6-šių kam

bariu atskirą namą, ant ištaisytos 
gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan
gai nuo audros h* “pulley screens,” 
tik 5 minutas 
taciios liniias. 
mokėti. Vieta: 
Richmond Hill, 
Virginia 7-1506. (85-91 j .j
PARSIDUODA 3-jų šeimynų namas,

6, 5 ir 4 kambariai. Yra visi vė
liausi įtaisymai. Kaiha $7,800. Sa
vininkas Frank Trezza, 317 John St.,- 
Harrison, N. J. (85-90)

reikia eiti į transpor- 
Visi asesmentai už- 

104-43—91 st St., 
N. Y. Telefonas,

NAUJA LIETUVIŠKA „
ulo, pasidaro toki mi/erni T) FOHT M ITD A f1! I A 
neišdrįso nieko daryti. O KfciJ 1 AUKAUJA

na “visa publika.” O 
biau nusistebės, kaip 
esą tik maža, nieko 
kianti rėksnių grupelė.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Aukojo sekamai: Sas
nauskienė $2; po $1—Depsie- 
nė, Weiss, A*. Balčiūnas, A. 
Jasiulaitis, Petkienė, Purvėnas, 
A. Jakštis, Varaskevičius, Ni- 
lauta, Kairiūkštis; Barkauskas, 
Mažeika, Bimba, Urbaitienė, 
P. Kapickas, A. Antanavičia. 
Po 50c—Kalvaitis, Liaudins- 
kienė, A. šolomskas, J. But
kus, Juška, Petkus, Abekas, 
Miliukevičia, Vaikus (gal 
Vaitkus?—Red.), Valatka, 
Adelia, Guzikas.

Su smulkiomis aukomis viso 
susirinkta $47.94. Nuo paden
gimo išlaidų likusios aukos

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET > 

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

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Balvočiute, 
x Josephine Tttkiene.
I Savininkės

w w ww tm w mt ini mm mii

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

GAMINAME
Kasdien gaminame pietus, 

paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo. '

IR PIETUS
Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip namie prie geros

12 IKI 3 VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

Duonos—Duonelės—Skaniausios
'• Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 
stalo? Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia.

? t

VARPO VALGYKLA
Street t Brooklyn, N. Y

JONAS STOKES , y 
Lietuvis Fotografistas 

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

^OT' LAUKUS, Fotografas 

! 214 Bedford A ve., Brooklyn
Ye/. Greehpbint 9-783 1

* š . Geriausia Studiją Brooklunei' Ateikit Persitikrinti

TEL., STAGG 2-0783

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N, Y.

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtines iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

<5c

Mes

229

taip pat tukime žohų ir gerą sandėlį gyduolių, 
kartą teikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO 'APT1EKA
P. J., KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Av«nUe

Kamp. N. 4-lou gatvės
Brooklyn, N. Y.

Tel.. Greennoint 0-201 7-23'60-3514

likirpkit ij skelbimų U priaivakit kanu su uteakymu.




