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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite

»

Rytiniu valstijų lietuvių ko
munistų konferencija buvo sek-
minga. Didelis būrys draugų 
dvi dienas svarstė, diskusavo 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimo problemas. Diskusijos 
buvo gyvos, konstruktyvės. Mū
sų judėjime kilę ginčai buvo 
.plačiai išsijoti. Tik su viena 

> kita išimtimi, konferencijos da
lyviai ryškiai pabrėžė, kad di
džiausias pavojus mūsų judėji
mui tai yra dešinysis oportuniz
mas. Prieš jį reikia smarkiai 
kovoti.

Konferencijos priimtos rezo
liucijos, mano supratimu, gerai 
apima ir iškelia svarbiausias 
mūsų revoliucinio judėjimo pro
blemas šiame laikotarpyje. Bet 
tos rezoliucijos mažai tereiks, 
jeigu jos pasiliks ant popieros. 
Neigi jų įvykinimas priklausys, 
vien nuo Centro Biuro. Visi 
draugai parti j iečiai turi stoti 
talkon. Dar daugiau: mūsų 
draugai simpatikai taip pat pri
valo prisidėti prie šio didelio 
darbo. • ,

Vienas dalykas galima užtik
rinti : Dabartinis Centro Biu
ras panaudos visas jėgas, kad 
konferencijos dvasia i? tarimai 
būtų pravesti gyveniman. Bus 
panaudota visos priemonės at- 
siekimui šio tikslo.
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Sbeltono Audėjai Nutarė 
Grįžti Į Darbą

sunkios 
nutarė

SHELTON, Conn.— Bal. 
12 d. audėjai streikieriai 
laikė susirinkimą ir vienbal
siai nutarė grįžti darban. 
Po šešių savaičių 
kovos darbininkai
atmainyt savo taktiką ir or
ganizuotis prie darbo. Sto
ka organizacijos ir nepajė- 
gimas praplėsti streiką po 
kitus departmentus, buvo 
priežastis nepasisekimo. 
Šiame susirinkime, kuriame 
dalyvavo 300 audėjų, dau
gelis darbininkų įstojo į 
Nacionalę Audėjų Darbi
ninkų Uniją.

Republikonai Laimi
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LIETUVIU KOMUNISTŲ KONFERENCIJA
Lietuvių Komunistų Cent-:niją kovoje prieš oportuniz- 

ro Biuras su pritarimu Ko- mą ir .išgelbėjimą “Laisvės 
munistų Partijos Centro ir gelbėjimą “Vilnies” delei 
Komiteto sušaukė rytinę revoliucinio judėjimo. Nusi- 
konferenciją. Ji atsibuvo 11 sistatyta 
ir 12 dienomis balandžio.

Jau penktadienį 
atvykti draugai Jš 
kolonijų. Čia buvo 
liakasiai, audėjai, 
darbininkai ir kitu 
nių proletarai.

Konferencija
šeštadienį 2 vai. po pietų.' 
Joje dalyvavo apie 80 drau
gų. Iš ’Chicagos buvo drg. 
V. Andriulis, “Vilnies” re
daktorius. Buvo draugai iš

pradėjo 
tolimu 

ir ang- 
plieno 

pramo-

prasidėjo'

v

kovoti su visu 
smarkumu už “Vilnį”, nes 
ji yra mūsų LKS “Kovos” 
tąsa, ir subudavota pastan
gomis revoliucinių darbinin
kų po K.P. vėliava.

Komunistų Partijos Cent
ro Komitetas pateikė konfe
rencijai savo pareiškimą d. 
L. Pcuseikos reikale. Pru
seika. paskutiniu laiku, o 
ypatingai dabartinėje kovo
je ; prieš oportunizmą ir 
prieš išlaukinius komunistų

Ašie Mas™ ir Bed* iPR0TESTAI PR1EŠ ALABAMOS TEISMO 
- - (KRUVINUS ŽYGIUS; PASIKĖSINIMAS 

. • Į ■ | . • ,. ! NUŽUDYT 8 NEGRUS REIKIA ATMUŠTtvirtina, kad įvedimas nau-1 
jos mašinerijos pramonėje I • r« v- n n m • n i n
nedidina bedarbes. Girdi, • hrmosjos Gegužes Demonstracijos Bus Taip Pat Amenkos 
padidėjus produkcija šutei- r ' ‘ ~
kia darbo darbininkams ki
tose pramonėse. Bet faktai 
rodo ka kita. Pats Butas) 
pripažįsta, kad tarpe 19191 
ir 1929 m. Amerikos darbi-! 
ninku pramonėj skaičius su-'vadovybe, visoj Amerikoj 
mažėjo ant 2.8 nuoš. Prie [ prasideda platus masinis 
kapitalizmo mašinerijos to
bulinimas gilina krizį, didi
na bedarbę ir tt. *

Proletariato Protestas Prieš tegalį Linčiavimą Juodvei- 
džių; Pasikėsinimas Ant 8 Negrų Jaunuolių Gyvybės Yra 
Žygis Suardymui Darbininkų Vienybės

i •• n* i • •- |Newarko, Eastono, Miners- prje§us> ne tiktai negelbėja
Ispanijos Rinkimuose i V ?8’ c ''t"’ ?komunistU kovoms, bet jis

_____  o0-B°- teikia oportunistams padrą- 
Worcester, | įr suteįke platformą 

Waterbury, gutkaus klikai. Komunistų 
, lz?^e, ’ Partija dar kartą persergs-

Worcester

Sovietų Prekyba su 
Amerika Nupuolė 44 Nuoš.

Konferencija nepraėjo' be sa
vo įtemptų momentų. Diskusi
jose iškilo aikštėn dalykas, ku
ris nustebino daugelį draugų. 
Galutinai paaiškėjo, kad drau
gas Pruseika taisė, korektavo, 
redagavo provokatorišką anti— 
partinį Butkaus pareiškimą. Tą 
faktą iškėlė aikštėn draugai, 
kuriems tuo reikalu informaci-* 
jas su

4 pasirašo po Butkaus dokumen- 
tu.

' žinoma, tas nenustebino Cėn- , . v 
tro Biuro narių, nes jie senai!0 uz 
numatė, kad d. Pruseika bus ,33,880. 
pridėjęs savo rankas prie šitoj 
bjauraus, kontrrevoliucinio do-1 
kumento.
tas pasitvirtino konferencijoj.

------ -  Iston, Lowell
MADRID.—Pereitą sek- [ Bridgeport, 

madienį buvo visoj Ispani-j Schenectady, 
joj lokaliniai rinkimai. Ka-j Philadelphia, Great Neck; 
ralius Alfonsas didžiavosi, • Paterson ir kitų kolonijų.
kad jis rinkimuose visur lai
mės. Bet pasirodo, kad jo 
pranašystė neišsipildė. Re- 
publikonų surašąs visur’lai
mi. Iki šiol gautais prane
šimais, iš 35 provincijų re
publikonai laimėjo 32. Pa
čioj šalies sostinėj republi-

įtaikė vienas iš tų, kurie ikonai gavo 32 vietas, o mo-
narchist^ai 20. Už republi- 
konus paduota 92,898 balsų, 

mqnarchistus tiktai

iJS. Administracija
- - - - - - Atsisako Maitini Bedarbius

ti ^d. Pruseiką, nurodyda- 
ma jo klaidas ir reikalau- 

Konferencija atidarė, d. i dama, jas- kuogreičiausiai 
A. Bimba, CB sekretonus. Partija draugiškai,
Sutvarkius prezidiumą, jis j nesvyruojan^iai pareiš-
dave ir rapoitą uz Cen ro,^^ draugui Pruseikai, kad 
Biurą. Papultas buvo a-» etoieruos tolimesnį laužy- 
bai svarbus tr platus. Per __ Z
virš tris Valandas dėstė pa
saulinę situaciją, Amerikos 
Komunistų Partijos kovas 
ir mūsų uždavinius tose ko
vose. Po raporto buvo Sub- 
Biuro raportas, kurį išdavė' 
d. Andriulis. Taipgi buvo 
ir pranešimai iš įvairių mū
sų organizacijų, kaip tai, i 
ALDLD., LDSA ir kitų. Po į 
to sekė diskusijos. |

Per dvi dienas ir dvi ii-jį
Konferencija praėjo. Dabar 

visi bolševikai stosime į darbą. 
Darbais bus sprendžiami visi 
draugai. Kam rūpi mūsų ju-! 
dėjimas, kam arti prie širdies'. , K ,
darbininkų klasės reikalai, tas'11: Pasto5« bedarbiams ku- 
pridės savo petį prie pravedimo! maršuoja į Harrisburg, 
gyvenime konferencijos tarimų., kad valstijos legislatūrai 

Prieš konferenciją vienas iš priduoti bedarbių reikala- 
pasakė^ vimus. Tai šitiek menševi- 

Konferencija bus kolektyve Ramg terūpi bedarbių reika- 
musų bolševikiškų spėkų valia. C . i
Ką ji tars, bus visiems versti-i

‘ na. Kurie po konferencijos ne-! ”
pasiduos, dar laikysis opozici- j Bus Daugiau Algų 
joj, prieš tuos kovos visi.” Ge-; ir 
rai būtų, kad tas draugas neuž- ‘ ASpOJUHŲ 
mirštu to savo pasakymo. Būtų ---------
gerai, kad visi opozicijos 
gai persiimtų ta dvasia.

READING, Pa.—Šio mie
sto socialistinė administra-

mą disciplinos ir nepasida- 
vimą net Kominterno reika
lavimams. CK pareiškimas 
užgirtas vienbalsiai (susi
laikė tik vienas draugas.) 
Šis konferencijos tarimas,• 
•dar daugiau turi suteikti d. 
Prūsokai pasimokinimo, 

[ kad jįs turi taisyti savo da- 
įbartinį nusistatymą arba
turės skirtis su revoliuciniu 

[judėjimu. . Partija apgauti 
rer uvi ui^ h uvx ^neutraliteto”*' pozicija

gas vakarines sesijas drau-1 . . , į
gai ir draugės svarstė kla- Į * 
sinius reikalus. Tai buvo i Konferencija buvo visais

• •f opozicijos . draugų <4

drau-

Po Komunistų Partijos ko Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Pasiųsta te
legrama Alabamos guberna- 

i toriui Milleriui, kurioje rei- 
Skalaujama, kad juodveidžiai 
I jaunuoliai tuojaus būtų pa- 
liuosuoti iš kalėjimo. Cle- 
velando darbininkai pasiža
da kovoti už nuteistųjų gy
vybės išgelbėjimą.

Visuose lietuvių darbinim 
;kų susirinkimuose, visose, 
j lietuvių darbininkų orgahi- 

Pereitą penktadienį Cle-izacijose turėtų būt priimtos 
protesto, rezoliucijos prieš 
valdžios pasikėsinimą ant 8 
juodveidžių jaunuolių. Pro
testus reikia siųsti: “Gover
nor B. M. Miller, Montgo
mery, Ala.”

■ bruzdėjimas prieš Alaba
mos valdžios pasikėsinimą 
nužudyti 8 juodveidžius jau
nuolius. Komunistu Parti
ja šaukia darbininkus, kad 
Pirmosios Gegužės masinės 
demonstracijos būtų su
jungtos su protestu prieš 
nuteisimą mirtin tų jaunuo
lių ir prieš abelną terorą

M-

Jungtinių Valstijų valdžia 
mano, kad ji visais būdais 
trukdys prekybą su Sovietų 
Sąjunga, tačiaus,. pastaroji VQ apje įryiį^a šimtų darbi- 

. ’ j ninku.
Bet taip patęsto

vis tiek duos čionai viso
kius užsakymus. ■ 
nėra. Sovietai savo užsa
kymus perkėlė į kitas šalis. 
Pasirodo, kad bėgyje pasta
rųjų 6 mėnesių Amerikos 
prekyba su Sovietų Sąjun
ga sumažėjo ant 44 nuoš. 
Tas skaitlinės paskelbė Am- 
torgas.

ŽINIŲ-ZINELES

velande įvyko masinis susi
rinkimas, kuriame dalyva-

Priimta rezoliucija 
prieš Alabamos 

teismą. Susirinkimą sušau-

Jau ir Trockis Pripažį- Moterys Bus Sumobili 
sta Sovietu Laimėjimą zuotos Naujam Karai

Londono “Manchester 
Guardian” paduoda savo 
korespodento interviu su' 
Trockiu. Tas Trockis, ku
ris dar taip nesenai keikė 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos ir jos Centrali
nio Komiteto vadovybę, ku
ris rėkė, kad Penkmečio

žibalo karaliai Protestuoja
BUCHAREST.— Rumu

nijos žibalo pramonės kara-1 Planas yra “Stalino blofas,” 
liai kelia alasą prieš Sovie- jau kitaip gieda. Jau ir jis 

, kad Penkmečio

Amerikos generolas 
son E. Ely sako:

“Ateities karuose mote
rys loš svarbesnę rolę. Valf, 
džios, tame ir mūsų valdžia;' 
atsargiai studijavo panaut' 
dojimą moterų kare. Daur. 
gely j vietų moterys 
duos vyrus.”

Ne tik moteris,
vaikus imperialistinė buržu
azija ruošia skerdynei.

pava

bet ir

jCija atsisaKe suteiKi maistą! pirmoji tokia konferencija, atžvilgiais pasekminga. Dis- tų žibalą. Jie reikalauja, pripažįsta,

NEW YORK.—Kapitalis- 
|tų organas ‘Business Week’ 

’ . p skejbia, kad algų kapojimas
Dešiniojo oportunizrpo P^vo- dar padidės, - nebent, -girdi, 

jų mes nugalėsime. Mūsų jtidė- biznis tuojaus žymiai page-
j imas išeis iš šios kovos kietes
nis, drūtesnis. Jis arčiau sto- 

1 vės prie Amerikos proletariato 
'didžiųjų koVų. Jis tvjręiau bus 

susiglaudęs po-Amerikos Komu
nistų Partijos vadovybe.

• ♦

Gandhi Nesitiki Taikos

AHMEDABAD, Indija.— 
Pardavikas Gandhi dabar 
jau abejoja apie įvykinimą 
taikos Indįjoj. Jis jau jau- 

< Čia* kad Indijos liaudis tęs 
kovą prieš Anglijos impe
rializmą. Jis sako: “Aš da
riau viską, kad įsteigti pa
stovią taiką, bet aš sura
dau, kad gamta stovi prieš 
mane.” O ta “gamta,” tai 
Indijos liaudis, kurią šau
kia kovon Indijos Komunis
tų Partija.

retų. Bet kaip diena aišku, 
kad jokio biznio pagerėji
mo nesimato.\ Algų kapoji
mas eina savo keliu.

Sovietu Užsakyjnai Lenkijoj
VARŠAVA. — “Gazeta 

Polska” skelbia, kad Sovie
tų Sąjungos komercinė de- 
'legacija pasirašė-kobtraktą 
i su keturiomis plieno firmb- 
jmis, kuris siekia $10,000,- 
000. Lenkai sutinka gele
žies ir plieųo produktus pri
statyti iki gruodžio 31 die
nai šių metų.

29 Sužeista
EDMONTON, Alberti— 

Čionai susikūlė traukiniai ir 
29 žmonės tapo sužeisti. 
Vienas veikiausia mirs.-

kur mūsų draugai taip nuo
širdžiai kritikavo padarytas, 
klaidas, kaip tai, nekovoji- 
mą energingai prieš opor
tunizmą, ištižimą, neprave- 
dimą Komunistų Partijos 
kampanijų ir tt. Ir nurodi
nėjo, kaip darbininkai atsi
neša linkui kovos prieš 
oportunizmą ir suokalbinin
kų Išleistą aplinkraštį prieš 
Komunistų Partiją—visur 
darbininkai piktinasi juomj 
ir stoja į komunistų eiles.

.Konferencija reiškia nau
ją pasisukimą į revoliucines 
kovas. Klasių kovos sąly
gos persikeitė. • Tą mato vi
si kovojanti, dąrbinihkai, ir 
tas reikalauja pasukti mūsų 
judėjimą daugiau į kairę. 
Gi tuom pat kartu, reakci
jai drūtėjant, prieškomunis- 
tinis elementas ir oportu
nistai, pataikaudami reak-^ 
ei j ai, greitai ritasi į buržu
azijos pusę. Tokia tai yra 
dabartinė padėtis. Taip ją NEW YORK.— 
apibudino suvažiavusios ge
riausios rytinių valstijų bol- 
ševistinės spėkos.

Mūsų veikimui nusakoma 
linija ilgoje rezoliucijoje. 
Ta rezoliucija bus vykina
ma gyveniman. Jau. praėjo 
ta gadynė, kada mes prira
šę rezoliucijų kalnus, nevy- 
kiridąvome jų gyveniman.

Draugai vienbalsiai lįzgy- 
rė Kom. Partijos ir CB li-

k q v * JL A C ’

kusijose dalyvavo daugiau,!kad valdžia uždraustų So-!planas rado pasisekimą ir
kaip 50 draugų ir draugių. 
Pirmu kartu Amerikos ko
munistų judėjime taip susi- 
interesąvę mūsų draugai, 
klasiniais kovos reikalais. 
Nutiestas komunistiniam 
veikimui planas ir nusista
tyta. pravesti gyveniman.

Draugai privalo sekti su
važiavimo rezoliucijas, jas 
gerai studijuoti ir vykinti 
.gyveniman. Platesniam 
konferencijos raporte pa
duosime draugų mintis, iš
reikštas diskusijose.

: Konferencija, ■ nusitarė 
energingiau ' eiti .kjasįų kor 
vos. keliu su Komunistu 
Partija, Kominternu išviso 
pasaulio revoliuciniu darbi
ninku klasės judėjimu.

Tebesisieloja delei Rusijos!

r “Didysis 
kunigaikštis” Alexander vėl 
gieda,apie bolševikus. Jis 
sako; kad jeigu Penkmečio 
Planas nepavyktų, tai kiltų 
pasaulinis karas, Antra, 
girdi,1 “Rusija, šiandien yra 
dvasinis, karinis ir ekono
minis pavojus pasauliui.” 
Tas caristas, kartoja tai, ką 
sako ' buržujai ir; socialde
mokratai apie,. Soyįetų Są
jungą ir' bolševikus. '

vietų žibalo įvežimą Rumu- kad Sovietų Sąjunga “rodo 
nijon. kelią visai žmonijai.”!kelią visai žmonijai.”!

Amerikos Laivai Vėl Labai 
Skubinasi Nicaraguon

Bedarbė, žmonės Mažiau 
Suvalgo

WASHINGTON.— Ponas 
Baker skelbia, kad Ameri
kos žmonės šiandien visokio 
maisto mažiau sunaudoja, 
negu metai atgal. Ir kaip 
gi ne: 10,000,000.darbininkų 
vaikštinėja be darbo ir pus
badžiai gyvena. x

i • - . r , ■ ■

Norvegijos Miškų Darbinin
kai Vyksta So V. Sąjungon

MASKVA.— Čionai pri
buvo grupė iš 40 norvegų 
darbininkų. Jie važiuoja į 
šiaurinę Sovietų Sąjungos 
dalį dirbti miškuose. Tai 
prityrę tam amate darbi
ninkai.

50,000 Kopijų “Daily Wor- 
kerio”

PHILADELPHIA, 
Komunistų Partijos 
distriktas užsisakė 
kopijų “Daily > Workerio

Pa. — 
trečias 
50,000 

i” 
gegužinės laidos delei išpla- 
tjriinio. ’' 1 ;?1-

Nuteisė 4 Metam Kalėt BALBOA, Canal Zone 
Iš Čionai staiga išsiskubino 
du kariniai laivai į Nicaršh 

iguą. Gautas pranešimas, 
I kad dideli būriai sukilėlių 
pradėjo veikti ties Puerto 
Cabezas. Vadinasi, Ameri
kos imperialistai vėl turės 
pilnas rankas kruvino dar
bo prieš Nicaragūos liaudį

Madeiros Sukilėlius

PHILADELPHIA, Pa.— 
Po dviejų metų tąsymo, čio
nai tapo nuteistas nuo 2 iki 
4 metų kalėti draugas Bill 
Lawrence, Komunistų Par
tijos Philadelphijos distrik- 
to organizacinis sekreto
rius. 'Taįp: pat Jam uždėta
$250 finansinė bausmė. Jis ( 
nuteistas pagal taip vadina- JJaigia Apsupti . 
mą “Flynn state sedition” 
įstatymą, kuris yra panašus 
kriminalio sindikalizmo įs-l 
tatymui, gyvuojančiam ki-|Mv........
tose valstijose. Tai jau aš-1 ^fa(jeiros

LISBON.— Portugalijos 
valdžios ginkluotos spėkos 
suriktuotos puolimui ant 

. , . .a—salos sukilėlių,
tuntas darbininkas pasiun- £)augybe karinių laivų pa-

įčiamas kalčjiman pagal tQ-^iusta. fipsupti salą ir išbom
įs ta tymą?

270 Bankų Subankrutavo

'barduoti. Kol kas sukilėliai 
j laikosi.

Stato Didžiausj Laivą

PARYŽIUS.— “French 
Line” paskelbė, kad stato
mas yra milžiniškas 
žierinis laivas, kuris 
70,000 tonų įtalpos, 
3,000 žmonių.

NEW YORK.— Raportai 
parodo, kad šiais 1931 me
tais jau subankrutavo 270 
bankų, nunešdami $144,- 
000,000. Tai z yra svarbus 
įrodymas, kad krizis tebe-
siplečia. Pernai tą patį lai- siąs 150J00 arklių 
kotarpį tesubankrutavo 124 Važinėsiąs tarpe New 
bankai.

įskas pasa- 
kuris būsiąs 
ilpos, vešius 
Motoras bū-

ko ir Havre.
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Brooklyn, N. under the Act of March 8, 1879APŽVALGA

Grigaitis Jau Netiki, Kad 
Sovietų Valdžia Žlugs

• Atkartotinai socialfašis- 
tąs Grigaitis rašė “Naujie
nose,” būk Sovietų valdžia 
Rusijoj nęišsilaikysianti. Jis 
pranašavo Sovietų Sąjun
gos-žlugimą greitoj ateityj.

; t ■ . i
.Kuomet tas socialfašistas 

visaip niekino Sovietų Są
jungą, tai ta darbininkų 
baldoma šalis žengė pirmyn, 
tvirtėjo. Ir kuomet dabar 
Sovietų Sąjunga yra tvirta, 
galjnga, kuomet ten sėk
mingai eina socialistinės 
Kūrybos darbas, tai ir so
cialfašistas Grigaitis jau 
sarmatinasi kalbėti apie So
vietų Sąjungos žlugimą. 
Žada tapo paskelbta žinia, 
Kad gal Jungt. Valst. grei
toj ateity pripažins Sovietų 
Valdžią, tai Grigaitis štai 
kaip apie tai rašo “Naujie
nų*’ No; 86: »

sokie parazitai, išnaudoda
mi darbininkus, kraunasi 
sau turtus, puikiai gyvena. 
Jiems rojus. O darbo žmo
nėms pekla.

Tik nuvertus kapitalisti
nę sistemą, darbininkai tu
rės geresnį gyvenimą. Tik 
įsteigę savo tvarką, darbi
ninkai gaus tą, kas jiems 
priklauso.

Antradieh., Balahd. 14,11931

būvi/ padarytą. Už Partijos 
liniją nebuvo rimtai kovota. 
Naujoji Partijos linija ne
buvo . pilnai nušviesta mūsų 
spaudoje. Mūsų judėjimas 
pasiliko eiti senu keliu, kal
bėti sena kalba ir kvėpuoti 
sena dvasia. Į Partijos 
kampanijas pasilikta žiūrė-įjos laimėjimais ir nauja ku- 
ti iš lauko. Tiesa, mes joms ryba SSSR.
pritariame, bet jų neveda- Delei sparčiai augančios 
me_ su tikra bolševistiniu Į industrijos ir kolektyvizaci- 
pasiryžimu. Jos neprave-1jos, visos Europos buržua-;
damos sistemačiai musų zi j a baisiai susirūpinus ir j m

spaudoje ir mūsų organiza- neabejoja apie išpildymą Būna atsitikimų, kad už-
cijose. Mūsų organizacijų penkmetes plano. Tačiaus moka už čeverykus 50 rub.,
dalyvavimas Partijos; kam- Amerikos dalis darbininkų bet tai ne koperacijoj, o

Nuo lapkričio revčliucijd^} HKas.-del čeverykų, svies- 
Rusijoj Q917 m.) praėjo 
13 metų ir, rodps, per tą 
laiką visi darbininkai galė
jo susipažint su revoliuci-

to ir k. Čeverykų pora kai
nuoja iki 15 rub., sviesto 
kilas (2 ir pusė svaro) kai
nuoja 2 rub. ir 60 kap. Kos
tiumas neblogas galima 
pirkt už 32-40-50 rublių. 
Viršutiniai vyriški marški
niai neblogi kainuoja 3 ru-

(Balandžio 11, 12 d.'; 1931)
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos lietuvių na
rių rytinė konferencija, su
šaukta Centro Biuro su už- 
gyrimu Partijos Centrali- 
nio Komiteto, išklausius C. 
Biuro pranešimus ir plačiai 
išdiskusavus visą padėtį, 
ypatingai dabartinę Komu
nistų Partijos vedamą kovą 
prieš oportunizmą lietuvių 
dąrbininkų judėjime, priima 
sekamą rezoliuciją:

I. ' ■ '

Komunistu Partijos’•Vadovy
be Mūsų Judėjime

Konferencija! randa, kad 
Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjime Komunistų 
Partijos ir Komunistų In
ternacionalo rolė ir vadovy
bė iki šiol nebuvo pilnai iš
kelta ir įvertinta. Savo 
agitacijoj ir propagandoj

Taip, Kada Bus
Apvalyta Lietuva

Kunigų organas ~ ~ _
gas” balandžio 11 d. laidoj [™es nepravedėme tos mjn- 
rašo:

Pastarieji rinkimai
Chicagos miestą i 
bent dalinai atitaisė

“Drau-!

valymo darbas ?
Ir- tas dievo ageiitų orga- 

inas mano, kad Chicagos 
i miestas jau tapo rojumi, nes 

* Tai būtų sveika ir Ameri-: vietoj • republikono bemo
kai, ir Rusijai. Amerika gau- kratas likosi išrinktas mies
tų daugiau biznio iš Rusijos, to majoru. Tikrenybėj ne
•o Rusijai pasidarytų prieina- 
imesnis kreditas Amerikoje.
.’ šiandien Rusija už viską, ką 

.‘ji perka Jungtinėse Valstijose, 
‘turi mokėti . be atidėliojimo 
^grynais pinigais. Amerikos 
.’biznieriai negali pardavinėti 
‘Rusijai j bargą, kadangi”11 jie 
meturi jokio užtikrinimo, jogei 
•rusai užmokės jiems skolą, šį 
’dalyką butų galima sutvarky- 

. ’ti, tik užmezgus santykius tar- 
;pe.tų dviejų šalių.

ką turi veikti draugai bei 
frakcijos. . f

Konferencija randa, kad 
pas mus iki šiol permažai 
tebuvo bolševistinės savi- 
kritikos. Kaip atskirų drau
gų, taip komitetų bei įstai
gų ir organizacijų klaidos 
ir nukrypimai nuo leninisti- 
nės Kompartijos linijos bu
vo leidžiama per pirštus, 
Ypatingai pas vadovauja^- 
mus draugus bei laikraščių 
štabuose matėsi baimė sa- kejių dolerių tąm tikslui. Gi

pakankamai įti-aukiamos, tį nės š

ei jose.

pdnijose vis dar vyriausia 
teberymo i v

, vis dar tiki buržuazinės ant turgaus spekuliantui, i 
ant paaukojimo spaudos melams. Ant turgaus neperka dar-*

( L Komunistinė spauda šim- Įbinįnkai, tarnautojai, kol-
pačios ; organizacijos hera tais kartų1 įrodė buržuazi- ichoznjnkai, bernai, biednie- 
r Spaudos melus, bet vis-i ji. ir; vidutiniai valstiečiai,
tas kampanijas. Pavyzdžiui, ,gi dalis ’ ątšfliKUsiiį darbi-! (ūkininkai). Tokius čeve- 
mūsų organizacijos vis1 dar ninku ^vyvuoja ir netiki sa-^jykus perka .kplokai, v(buo- 
nestato pirmon vieton dar- vo klasčd : kbihunistų spau- žės), buvę^irkliai, činov- 
buotę tarp bedarbių ir atei- dai,’ o tiki buržuazinių laik- ninkai ir kt\Jcurie neturi 

draugiškoj ir konstrukty-‘vių gynimą. raščių melams. Buržuazija pilietybės teisiu, o tokie ne
pabrėžia, priversta meįūdt, kad patei- gal phgulėti1 ir koperaėijo- 
m pairęs sinus .pas iia esančius ,tru- se- Koperacijos tokiems

vikri tikos. Ateityje savikri
tika turi būti vedamą kuo-* 
plačiausia papėde, visuomet, 
žinoma, prisilaikant komu
nistinės disciplinos, neišei
nant iš Partijos linijos,

raščių melams. * Buržuazija
Konferencija į

kad mūsų judėjime gairės sinus «pas ją esančius , tru-
■ ' *. .]■

ULU A MU.V suvalai IIACAAIIMAIIVFO. r —”

Tai yra, visas mūsų veiki- < darbininkų.. ,

ve j dvasioj, po atsargia 
priežiūra Centro Biuro.

Konferencija sveikina 
Centro Biuro pastangas, 
įtraukti į atsako mingas 
vietas darbininkus iš dirb-

i, d.
D. M. Šolomsko pastatymas j 
sekretorium ir drg. 
Bovino ir A. Taraškos pa
dėjimas “L.” redakcijom

II.

Partijos Linija ir Jos Prave- 
dimas Lietuvių Darbininkų

Judėjime
Amerikos Komunistų Par

tija šiandien stovi priešaky
je visų didžiųjų Amerikos 
proletariato kovų. Ar tai 
kovoje už ‘'bedarbių intere
sus, ar prieš algų kapoji
mus, visur pirmosiose eilėse 
matome komunistus 
Amerikos

, --------- ------------- ±----------- ---------------- — -------- - _ [VILIMO ucii MUUiinuo 10 '

i ties, kad viso mūsų judėji- tuvių—kaip pavyzdžiui
1 išvalė mo> kad visos darbininkų 

ir Jo vardą klasės vienatinis L _ . AL A 
. Ta pro- nis vadas yra .Komunistų 

ga reikia pastatyti klausimą, j Partija.
kada Lietuvoje bus pradėta ! Ypatingai po Parti jos per-

revoliuci-

kuinus '• ir žiaurią ekšploa- 
, Jeigu 

buržuazija teisingai rašytų 
o J ir išaiškintų visas suktybes 

kad viso? didžiosios .J1’ l31anus. Plėšimui tautų,

turi but griežtai mainomos

ra jokio sįįrtumo—ir vie
nas ir kitas yra kapitalistų 
tarnai; kaip republikonų, 
taip ir demokratų: partija 
yra kapitalistų partijos, 
darbininkų priešai. Bet! 
šiuo tarpu “Draugui,” Išlipo' 
kapitalistų reikalų gynėjui- 
geriau [ 
žmogus Cermak, negu rep- 
blikonų Thomsonas, ir už 
tai jis mulkina savo skaity- ^Į’Ogg 

Tojus, aiškindamas, būk - -

patiko demokratu -. ‘J. J’
1 - mintie rn

J Tai taip tas socialfašistas 
Kalba dabar. Bekalbė 
apie “greitą” Sovietų žlugi- valytas, 
mą jis pagalios. įsitikino, Vo, taip ir pasiliko saujalės 
fold Sovietų Sąjunga gy- parazitų rankose.

nieko nepardūoda. Jie per
ka pas spekuliantus. Su
prantama, spekuliantai spe
kuliantus skuta gerai. Ne-mas turi būt suderintas su 

nauja Komunistų Partijos 
linija, ] 
Kompartijos kampanijos 

y j būtų paverstos mūsų judėji
mo kampanijomis, kuriose 
visos * mūsų organizuotos 

I spėkos turi aktyviai daly
vauti. Mūsų spaudoje Par
tijos kovos ir kampanijos 
turi būt sistemačiai nušvie- j Sąjungoje čeverykų 
čiamos. Centro Biuras tu-įkainuoja 60 dol., - sviesto 
ri atsargiai prižiūrėti, kad-svaras 6 dol. ir kad inžinie- 
mūsų dienraščiuose Partijos rius Harty sugrįžęs Ameri- 

pra- Lon sakęs, kad penkmetes 
planas sugriuvęs ir nebū- 
sią^ išpildytas.

JTolpe melai klaidina dalį 
o

kolonijų ir visos darbininkų 
klasės, jos nebūtų.

Draugas Petrauskas (iš 
Bridgewaterio, Mass.) pri
siuntė iš kokio tai kapitalis
tinio laikraščio iškarpą, ku
rioje parašyta,' kad Sovietų 
~ - y' pora

Būna darbininkų, kurie 
perka koperatyve už 12-13 
rub. pora čeverykų, o pas-v 
kui slaptai parduoda spe- \ 
kuliantui už 35 rub., o spe
kuliantas parduoda už 50 
rub. Bet jeigu koperacijos 
pagauna tokius darbinin
kus, baudžia.

Pakol nėra visiškai likvi
duota smulkioji pirklyba ir 
privatis ūkis, menkutė spe
kuliacija yra. Su sukolek- 
tyvizavinlu žemės ūkio vi
siškai pasinaikins turgai ir 
visokia spekuliacija. Tada 
viskas eis per koperacijas.

Apie važiavymą SSSR bu
vo rašyta “Laisvėj” ir “Vil
ny” ir • kitokių patarimų 
nieks negal duoti ar pagel
bėti. , y

Reikia kreiptis į Berlyną

, Ypatingai po Partijos per
siorganizavimo į dirbtu
vių branduolius ir po panai
kinimo kalbinių autonomiš
kų federacijų, , Komunistų 
Partijos vadovybė lietuvių 
darbininkų judėjime buvo 
nustumta į užpakalį ir Par
tijos darbas labai apleistas. 
Nesistengta organizuoti ir 
palaikyti Partijos frakcijas 
įvairiose darbininkų organi
zacijose, nedėta visų pa
stangų palaikymui lietuvių 
(Partijos narių, neigi steng
iasi įtraukti Parti j on nau-

, Nepra vesta ta 
mintis, tas supratimas, kad 
visose mūsų veikimo srity
se, visuose masiniuose dar- 
___ j, visuose pajuose — 

organizaci
jų, taip mūsų spaudos vy-

įafoa dabar. Bekabdamas tapo “ap-
lrlCl^VieLUit.S' Valy?S”- ChiCT kaiP- i-’ ^usiaPs tikslas turbūt ta- 
J P S i f vo, taip u pasiliko saujalės me, pakelti ir sustiprin-

4. •• • it . , " .v ’ Alsku> tį Komunistu Partijos vado-
S na> 11 lel Jls Jau kaip ten viešpatavo gengs- bę ir įtak?> kad sudrūtin. 
Ohbar stoja uz užmezgimą tenzmas, banditizmas greta fl- nnrtiiinp/snptas ir tt 

torn r. ____ U P^lUJineS SpCKUS 11 tt.

n

me, kad pakelti ir sustiprin

linija būtų energingai 
vedama. ,

(Daugiau bus)

D PATERSON N. ji
Balandžio 5 d. A.L.D.L.D.

nAouuio. Todėl kuopa laikė susirinkimą, kuri'a- 
imperialistinė *me nutarė keletą gana svarbią

buržuazija deda visas pa- ajau^irigų darbininkam jlij 
kad Komunistų dėjimui dalykų, rn-vni i’mlrnhnn'r

_. Mano supra* 
timu, reikalinga .pažymėti tie 
tarimai, kad ir tie nariai, ku
rie susirinkime nedalyvavo, ži
notų juoą, r -

Nutarta . paraginti kuopos 
turtų raštininkas, kuris susi- 

kad nevilkinamai narių

at^iliKustų t a 
ypač bfznieHu

Gavau kelis laiškus nuo 
jčeverykų biznierių, kurie 
klausia, ar negalima kokiu 
nors būcįų Minske ir kituo
se miestuose atidaryt krau
tuves amerikoniškų čevery
kų. . ------

s&ntykių tarp Amerikos ir darbininkų persekiojimo, 
Sbvietų Sąjungos. Nes tai, spaudimo, išnaudojimo, taip 
__ _ J ir viešpataus. Demokratai

’ 1 > geresnio nesuteiks 
Chicagos darbo žmonėms.

Na, ir “Draugas,” apsi
džiaugęs Chicagos “apvaly- 
lymu,” stato klausimą, kada 
Lietuvoj bus pradėta valy
mo darbas? Jis mano, kad 
Lietuva būtų apvalyta, jei
gu į vietą smetoninių fašis
tų valdžioje įsigalėtų kleri
kaliniai fašistai.

O mes sakome, kad tai

$rdi, būtų “sveika ir Ame-
fikai, ir Rusijai.” O jeigu'nieko 

Kru... _______ a • n _ I .■Rusijai būtų sveika, tai So
vietų Sąjunga dar labiau 
sutvirtėtų.
•- Reiškia, socialfašistas 
Grigaitis jau padarė galą 
jįąvo kvailai pranašystei 
ąpie Sovietų Sąjungos žiu-

h Tada Žemėje 
Būtį ^Rojus”
^Bostono

Tas neišvengiamai vedė 
prie partijimų spĮekų dide
lio susilpnėjimo, ppe atšali
mo linkui Partijos,! prie ne
paisymo jos vadovybės^ prie 
ištižimo, prie sudrūtejimo 
oportunistinių tendęncijų ir 
padidėjimo dešiniojo pavo: 
jaus.
Tokia padėtis toliau nepa

kenčiama. ’ Konferencija 
sveikina Centro Biuro ir 
Čentrąlinio Komiteto pa
stangas sustiprinti Partijos 
spėkas lietuvių darbininkų

stangas,
Partiją sudaužyti, ir Fish 
Komiteto žygiai tai yra re
akcijos pasikėsinimas ant 
pat gyvybės mūsų partijos.

IŠ antros pusės, mes ma- rinkime nedalyvavo ir iždinin- j 
tome nuolatos didėjantį A-jkė, kad nevilkinamai narių

1 ’ 1 1 ’ sumokėtos metinės duoklės bū-h
tų pasiusta į Centrą. , . . - -

Išrinkta komisija dalyvauti kurie kainuoja pora 4-5 do- 
tarptautiškuose susirinkimuose lerius, o parduotų po 60 do- 
prisirengimui prie pasaulinės lerių. Grejit taptų milionie- 

šventės—Pirmo- rium. Ne vienam Ameri-

škaplierninkų 
arbininkas” balandžio 10 
laidoj rašo:

^žemėje būtų rojus.
<bės toks paprastas dėsnis — 

t‘atiduoti kiekvienam tai, kas 
Jam priklauso, bet vis 
;jįas nevykdoma.

>ųlCodel gi tas nevykdoma? [Lietuvoj bus nuversta bur- 
’Kodel gi dievo agentai tojžuazinė tvarka ir įsteigta 
•nevykdo? Pagalios, kodėl i darbininkų ir valstiečių val
gi tas “visagalis” dievas, i džia sovietų pavidale, tuo- 

,-Stins iš nieko sutvėrė pa-:^le^ Lietuvoj bus atlikta va- 
saulį, nebando to įvykinti? dymo darbas. .

merikos darbininkų klasės 
kovingumą. Streikai Law
rence audėjų ir Wilkes-Bar
re mainierių parodo darbi
ninkų pasiryžimą priešintis 
algų kapojimui ir priespau
dai dirbtuvėse. Mes mato
me Komunistų Partijos įta
kos augimą masėse. Mūsų 
Partijos veikimas pietinėse 
valstijose neduoda ramybės 
Amerikos valdančiajai 
sei.

Komunistų Partijos 
tintas suvažiavimas ir 
liktas plenumas f 
naują Amerikoj ir pasaulyj ’ 
situaciją ryšy j su ekonomi-1 
niu krizių ir nutiesė liniją rie 
veikimui.
lauja eiti nuo propagandos

kla-

sep- 
dvy-

tų pasiusta į Centrą

: kų. Vienas žada atvežt SSSR atstovybei! ir iš jos 
pradžiai už 10,000 dol. čeve- gaut leidimą įvažiavimui į 
rykų, o paskui jau pirkt už Sovietų Sąjungą. 
Sovietų pinigų^.

Ištikrųjų, būtų puikus už
darbis. Atvežtų čeverykus,

proletariato 
sio® įgūžės. kos biznieriui galva skau-

Isnnkta komisija veikti ben
drai su moterų L.D.S.A kuopa,! 
kad pirmą nedeldienį gegužės I 
surengti ižvažiavimą. Jo tik
slas, kad pelnyti keletą dole
rių darbininkiškiems reika
lams. Svarbiausiam, reikalui 
išrinkta komisija, kurios už
duotimi yra rinkti aukos tarpe

;da.
Nuolat rašoma spaudoj, 

kad SSSR likviduojamas 
privatinis biznis ir nuosa
vybė, tačiaus vis dar atsi
randa žmonių, kurie mano 
apie atidarymą biznių SSR

Siunčiant pareiškimą rei
kia smulkmeniškai aprašyti, 
'kur gimei, kiek metų, ve
dęs ar ne, priežastį važia
vimo, kokį darbą ar amatą 
moki, kokiose darbininkų 

■organizacijose priklausai ir 
taip toliau.

P. V. žalpis.

WILKES-BARRE, PA.
Ruoškitės prie Parengimo

Balandžio 26 dieną bus pa
rengimas N.M.U. naudai, . t.y.

vietos lietuvių bei draugijų ir S. Koks tai naivumas zmo- organizavimui bedarbių ir N. 
dalyvauti tąrptautiškuose įVaL njų ir iengVatikystė buržua- M.U. Daugeliui draugų ir
rių draugijų atstovų laikomuo- zįneį Spaudaį.

nebūttj JoMs Lietuvos apva- judėjime, pakelti1 Partijos 
lymasy -Išnaudotu, spaustų,-'vadovybę, sumobilizuoti vi- 
ir skriaustų Lietuvos darbo sas jėgas delei pravedimo 
žmones p vfeokie parazitai, Partijos linijos. Vajus .už ^.io organizacijos e ut> 
kaip ir dabar^ . Lietuva bu- gavimą naujų narių Parti- L ; JalvvavinJ visose i

,. w. lietusiu udiyVciviino visose ciauJei pasaulyj butų teisybė, paskendus« tokiam pat 
, O teisy- brude. >

i Tik proletarinė revoliuci- 
dįl^to'ja apvalys Lietuvą nuo pa- 

irazitinio brudo. Kuomet

i

o Juodoji armija, kunigija, 
darbuojasi už palaikymą 
buržuazinės tvarkos, už pa
laikymą išnaudojimo, netei
sybės. Kapitalistinėj siste
moj darbininkai pagamina 
J\$ską. O kiek jie gauna už 
Ttdvo darbą? Jie negauna 
to,, kas jiems priklauso. Vi-

jai, įvedimas dienraščiuose 
Partijos skyriaus, praplės
ta abelna agitacija už Par
tiją mūsų spaudoje yra tie 
žygiai, kuriuos ši konferen
cija nuoširdžiai sveikina..

Konferencija pilnai užgi
riu, kad Centro Biuras pa
statė centre draugą, kuris 
beveik visą laiką pašvenčia 
tiesiogihiam Partijos reika
lų vedimui. Buvo didelė 
klaida, Kad iki šiolei Centro 
Biuro visos pareigos buvo 
sukrautos ant draugo, ? ku-

pasvėrė se p0Sedžįų(>se, kad gelbėti 
gyvybėsApėnkių darbininkų, t. 
y,/Patersono šilkų audėjų, ku- 

..........  ‘----laikoipi Lkalėjinicį Jiems 
Ta linija reika- prijnėtamaiĮ dąrbiniii&ų priešų 

išsvajota į \ kalte : tūlo boselio 
nužudypiįoL į Apie tąį tikimos!, 
pati koifiiąija■■■ pąąiškins pla- 
........V -1 • Ms* i •' '• ’ * *

Kadahįį. <tie 5 darbininkaidarbininkų kovose, prie aš-, < ....
trešnės kovos prieš socialfa- yra laikomi, kalėjime ,|r po Jo
šistus ir prieš senųjų darbo k.iai kauciją neišleidžiamų,tai 
„nH,i hln^tvotHo ‘ .wlo! aisku> kad kraugeriai- kfepitįa-

draugių yra 1 išdalinta; tikietu- 
Įkai minėto parengimo. Tad,

Bedarbė Čekoslovakijoj i

PRAGUE.— Valdžios pa-iris bandė J’as. atlikti tiktai 
stangos paslėpt teisybę apie nuliekamu ®aitaf fielei Įto
bedarbę nesiseka. Pasirodo, 
kad šiandien Čekoslovaki
joj yra apie 900,000 bedar
bių. ;

labai kentė’ visas1 Partijos 
darbas.: iš > Centro nebuvo 
nuolatinės agitacijos, nuro
dymų ir ihšt^ūkėijį; 'kaip If

unijų biurokratiją, prie 
energingo kūrimo ir stipri* 
nimo revoliucinių unijų, 
prie didžiausio pasiryžimo 
pasiekti ir laimėti j uodvei-' 
džių mases, apginti ateivius 
ir tt., prie' begailestingos 
kovos prieš oportunizmą ir 
dešinįjį pavojų Partijos ei
lėse, prie piįrengimo Partir 
jos atviriems /darbininkų

listai yra pasiryžę tuos dąriįįt* 
■ Įlinkus nužudyti kaipo upįji$tus^ 
Paskiauš norės pulti mūsą pir
meiviškųjų unjjų judėjimą, kad 
ir jį sunaikinti. Todėl *ne vieri 
Patersono, bet abelnai visų, 
darbininkų, visų darbb klasės- 
žmonių, yra ^arei^į^^risjdŠtt 
su dolerių, ay. darbu gelbėji
mui minimų ^ąrbihibkų; J 

,yiršmip&m sūsiririkimė'.ta
po suąuįpU , $30.00. minimą, 

klasės mūšiams su buržuav^*“^

Kuopos susirinkimuose hebūfų; 
•Keliama ginčai “Laisvės” šeri-, 
nii|kų praėjusio suvažiavimo 
1_ v_ :_.--------

zi5^ h i j (j .i • ■ • j ■ 1 • ( i

Šita nauja Partijos krVp-' a.?)ys„e ^jjarB&rss 
dinkų judėjime. Bet fasone- pertoii nuėjome.

T • d • 2. • ••1*4. K <11 ’ II11I1CUV petį Vilniui V. lavųJeigu Sovietai Įsileistų ; draugaij kurie turite dar ne-
biznierius,' atvažiuotų ne SU išplatinę, tai pasistengkite iš- 
$10,000, o su .mjlionais do- platinti. ' Ir grąžinti pinigus 
leisiu; Būtų juokinga sa- ir fikietukus. f ! į 

vus biznierius panaikint, o 
įsileist svetimus.

Patartina visiems lengva- 
.... 1 • A. CIO 11 VjriKlUzVUOlVčlb 1O pjĮCUiHl"

tikiams n ■l-syyi uotojams, doah. Vanagaičiūtės iįš Scran- 
rimtąi ^pagalvot,Lir daugiau ton-r-šoks rusiškus šokius. K. 
sekt ‘ komūpisti^ę spaudą. I Miškinis dainuos solo. Seše- 
Komunistai burzliaziją va-'rys Zdaniutės dainuos, šoks 
ro karstan-i(gi*aban) ne me- ■ Kiemeniutės, dainuos Kaspa- 
lais, o teisybe, ir sveiku aiš-!riut®s’ Choras iš Wilkes 
kinimu skirtumo klasių ir i ?.arrl‘ TaiPK\ kus ir kitatau- į 

|C!ų. žymus dainininkas juodu- '4/ f: jft; pmiamljllnu^ > kas (jajnuos s0]0 žodžių sa- I,
kdn'lr programa bus puiki ir

^Pareiigimas bus svarbus.
‘vienas iš geriausių kon-j 

certų. Daly vans:-St. KuzmicA 
kas ir Grabauskas iš Shenan-

J Negalių, nepažymėti ir tai, kartu bus duodama dovanos, 
kas m am yrą nesuprantama,! Tad visi ir visos* dalyvaukite 
kodėl draugai A.L.D.L.D. 84 parengime, padarykime šį pa-' 
kp. nariai znę,wisi sueina į kuo- rengimą 
j)os susirihkhnus ir neužsimo- 8’iausių. 
•!ką metinei duokles? Nejaugi T<n15" 
dr’augai tfMĮČtų pamiršti savo
• 4- 7w.l s* r. & A/H** «J.Z. _ u *

Ją/ 'kuft tūkstančiams darbi-

vienu iš pasekmin- 
Parengimo vieta:

Italian hall, 206 Oliver St.
Luzerne, Pa. Koncertas pra-

į^dhinį$ę -kpšvietos organized- s^ės B vai.
įą* 'kuii JūkstanČiams darbi- L 
ninku ątiųįrė akis, parodė ir —7-1-—p—- 
rodo šviesesnį kelią darbininkų t z "

W!Jį riatinkit • 
I' " “LAISVI” '11 ’ '

Reporteris.
-----------------—------ ---

‘ i < 1-

P. Sakat.

t



LIETUVIS GRABORIUS

«

JONO ARBA 
PETRO

Kainps po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IšDIRBYSTES 
CIGARAI

f* 
L 
iv
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KANADOS MIŠKįJ

proletariato Ičia Pat’. Kanadoj
1 >kij darbininku

MATTHEW P. BALLAS I

navimo

be

i

Bell Phone, Poplar 7545Saulė!

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

W-

PAINFXPELLER
V: c vį>V , • J^^ę.p.S.

K

ir t už 

kainą,

i- 
h-

(BIELIAUSKAS);

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

ge- 
patar

Norintieji 

riaairio

GRABORIUS-UNDERTAKER
Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą......

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

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų
Peršalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir *

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate 
r ų j j! INKARO vaisbaženkiis 
pakelio pagelbės junls apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni J 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- N 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri- ( 
dedama prie kiekvienos bokutės. 

l’arsiduoda visose vaistinėse .
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti -stačiai iš 1

ThoL^hbraibries eP
F.AcLRICHTER. & CO. 

>BtRfWANt> SOUTH FIFTH STS.
^BROOKLYN, H.V

Jūsų gydytojaus pataj-imas. 
yrą : Būk lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fiziniai mauk- ! 
štinkis minkštinančiuose sa- ' 
ulės spinduliuose ir laikas nuo 
laiko patikrink savo kūno 
sveikatą.

tik- a
ant I<s

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

Saules Spinduliai Minkština

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

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

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

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

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

ŠIOJE VIETOJE

■
• \ . "■' / ■ ■

Puslapis Trečias

Ruoškimės Dalyvauti Pirmosios Gegužės 
Demonstracijose!

Amerikos Lietuvių Darbi- gurnu __
ninku Literatūros Draugi- priversta išpildyti jų reika-Į žą algą ir t. L 

jos Nariams, Kuopoms ir davimus.
... Apskričiams! j Tegyvuoja Pirmoji Gegu-

-------- Įžės—pasaulio 
Draugai!-------------------------!kovos diena! ;

. Kai kas metai, taip ir šie-i Tegyvuoja Sovietų Sąjun- 
met viso pasaulio sąmonm- g 
goji dalis darbininku klasės 
minės savo tarptautinę ko- . . .
vos dieną—Pirmąją Gegu-rPJ^1_
7^: Ši diena pirmiausiai l 
t’apo nuskirta kovos dienai 
už astuonių darbo valandų!

, dieną pačių Jungtinių Vals-I 
1 tijų darbininkų. 0'1889 ji 

buvo paskelbta pasaulio 
darbininkų tarptautine ko
vos diena. j

Šių metų Pirmoji Gegu
žės bris reikšmingesnė, negu 
kada nors! Iš vienos pusės 
šiemet pasaulio darbininkai 
mato, kad kuomet jų šalis 
— Sovietų Sąjunga — daro 
milžiniškus žingsnius socia
lizmo kūryboje; kuomet 
bedarbė ten išnykusi, kuo
met s’tatoma nauji fabrikai, 
nauji geležinkeliai, nauji 
milžiniški pabūklai, l^ad pa
gerinus būvį visų dirbančių
jų masių ir įkūrus socializ-

• mą, tai kapitalistiniam pa
saulyj darbininkų klasės 
buitis vis blogėja; milionai 
bedarbių, milionai be duo
nos ir be pastogės!

tariato padėtis dar niekuo
met nebuvo taip sunki, kaip 
šiemet. Ir ji vis aršėja: be
darbių armija didėja, var-! 
gas įleidžia giliau nagus į 
jų kūnų; dirbančiųjų algos 
kapojama, darbo sąlygos 
bloginama ir-^ darosi vis ne- 
^)akenčiamesnės.

( Akirėgyje to, pasaulio im
perialistai galvatrūkčiais 
ruošiasi prie naujo imperia
listinio karo, prie puolimo 
ant Sovietų Sąjungos, kad 
neprileidus darbininkams 
budavoti socializmą, kurio 
augimas gręsia mirtinu pa
vojum kapitalistinei siste
mai visam pasaulyj.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija—vadas Ame
rikos proletariato — šiemet, 
kai ir seniau, po visus mies
tus ir miestelius, ruoš gat
vių demonstracijas ir masi
nius mitingus kovai už be
darbių apdraudą, prieš lyn- 
čiavimą negrų darbininkų, 

1 prieš deportavimą ir perse
kiojimus ateivių darbinin
kų, už septynių valandų 
darbo dieną ir, kitus tuoj au
tinius darbininkų klasės rei
kalavimus!

♦ L 1 I

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos nariai, kuopos ir apskri
čiai raginami prisidėti prie 
aių metų Pirmosios Gegu
žės minėjimo .visur iri vi
saip.. Raginama dalyvauti 
sykiu su kitų tautų darbi
ninkais ne tik aktyviai pa
čiose demonstracijose, ' bet 
jų priruošimuose, konferen
cijose, kur jos yra šaukia-

Mūs organizacija, kaipo 
sąmoningų darbininkų or
ganizacija, kaipo broliška 
organizacija Komunistų 
Partijai, privalo imti daly-, 
vumą ir visais būdais gelbė
ti, idant šių metų Pirmoji 
Gegužėp būtų paminėta de
monstracijomis ir masiniais 
mitingais skaitlingiau, negu 
kada.nors; idant išnaudoto
jų klase darbininkų Kdvin-

nešė mums, kad čia tuiėsime,prie siOs kapitalistinės'tvarkos. laivelis priplaukęs prie krašto 
neužtikrintas mūsų darbas’. Su sustojo. Bosas pranešė mums, 

kad jau čia randasi kempės.
Visi greit bėgom e nuo laivo 

i ir skubinomis, kad kaip nors 
' greičiau pasiekus vietą.

Bet dar būta toli—benta 1Q 
mylių. Vargiai kurie pasiekė-' 

į me apie rytą, o kiti nakvojo 
pniške, nes labai buvo vargu 

(Tąsa ant o-to pusi.)

nakvoti ir ryt dar visą dieną1 
važiuoti. Mes boso paprašė-1,. , . ,. ,v

. , ,me valgyti, nes buvome jau die»a bosas gal. is-
Kanados kapitalistinė span- Kad jr kada imdavo po kelis' labai išalkę, - beveik jau dvi darbininką, jeigu jam 

.apie Sovietų | darbininkus,, bet mane vis pa-j dienos, o'dar nieko nevalgę, s kiek nepatikai.Ir kaip gi ta-j
-v 1 i likdavo del to, kad nemoku į Jis mums atkirto: “Kai nu-^ Pasieksime traukinį pėsti? 

už ma-'___„i __________;........ Įvažiuosite į kempes, gausite.! Pradėjome baisiai visi neri-
c ’ Dabar būkit kantrūs, kęskite.,niauti net ir valyti nebenori-) 

Mes per visą naktį negalė- me> kad ir Jau beveik trys die-l
J jom užmigti, nes buvo šalta ir<nos? kaĮP nieko nevalgę. _ j 

i ixvxkj c v j . , j Diivas nedavė l’amvbės ! Jau ir vėl vakaras. Musu
_.v!esu dirbęs ir užaugęs nuskuo-. pi‘vv< v e .
\Zjse,' bet tas nieko man negelbe-į Isausus, musų laivas vėl, 

iai rei- \ reikia tokiu, kad butu bu- PradeJ° Pjauktl c ar toJyn
)vę dirbę Kanados miškuose.

sukišti l : dau nebeturėjau jokios vii-Į 
“ " j ties gauti darbo. Bet vieną*

Lovos per dvi eiles: dar-j PaP^iau. vieno lietuvio 
Į darbininko, kuris moka anglų 
įkalbos, pagelbėti man gauti 
i darbo, tai dėkui tam draugui, 
ijis man išėmė kantraktą ant

1 Įjnano vardo— po 30 dolįerių
. .r , '< -o V' • , *~Įį mėnesį. Ta diena išrašė ipū-Į nmšmoka darbininkams^, )je 5Q ■•£larbininku. Visil 
Išdirbus peK žiemą, Pa-.,lebuvome patenkinti tokiu maJ

žu mokesčiu, bet dalinai džiau-l
gemės gavę darbą.

Kelionė J Darbavietę.
Išsipirkus traukinio tikintus,

Kanadoj daugiausia sezoni-Į apleidom Winnepeg. Trauki- 
Įniai darbai—vasarą laukuose, > nys versdamas dūmų kamolius, 
io žiemą miškuose. Tai taiplbėgo paliai kalnus ir miškus. 
I darbininkai ir važinėja, tran-* Neužilgo atsidūrėm ir paskir- 
;kosi po plačią Kanadą. Tai i toj vietoj, Port France, čiai 
j ve kas uždirba — gelžkelių 
i kompanijos . išplėšia iš darbi- 
i ninku paskutinius centus. Be 
i to prisieina pabūti be darbo 
per mėnesių mėnesius.

Kaip Mes Gavome Darbo 
Miške

* Vieną rudenį, būdamas Win-

da plačiai rašo
... . .j, I Sąjungos miškų darbus, kad

ir SOlldarybe butų|įen darbininkai dirba už ma-. . ,_ -ii„.....................T j rangių kalbos ir perjaunu
i ’ ■ .. ,L į , . Įrodau, o čia vis reikalauja

Bet. kapitaųstai nemato ir, prityrUsių miško darbininkų, 
nenori matyti pg savo nosia - nors jr sakiau, ka<j Lietuvoj j

i; kokios mis-• - 1
sąlygos.

mažą Jiokestį, pusdykiai x_ . 
kia dirbti nuo tamsos iki tam-Į‘vo 
sos, be skaičiaus valandų, j - 
Darbininkai gyvena sukišti r..

Šalin darbininku išnaudo- vienoj kempėj po šimtą zmo-j 
v __ j I nuAci rHn m Ine • 1

iV liniukai guli viršuj ir apačioj 
■ ir. koks čia jau švarumas, tai i 

kiekvienas darbininkas miške į.: 
, Įdirbęs žino. ? . |P

Ir daug miškų “kontrakto- Į 
riai” 
algų 
vasarį “kontiiaktorius”; prane
ša diarbininkams, kad.kai par
duosiu medžius, tąsyk aš jums 
išmokėsįu. Tai taip daugeliui i 
ir nusuka algas, pasilieka sau.;

• visa kapitalistir 
sistema!

ALDLD. Centro Komite
tas:

R. Mizara,
Pirmininkas

D. M. šolomskas,
Sekretorius.

J. JL Karkiančius,
■ Iždininkas.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno-

H<VlAND«MPROk

HAARLEM OIL

į ■ 
Į miškus. Mes jau čia nebejuo-i 
I kavom; net mūsų plaukai pra-Į 
Įdėjo stotis ant galvos, ir pra-: 
Įdėjome statyti vienas kitam; 
rimtus klausimus, kaip sugrį-; 
Šime atgal, kai ežerai užšals?! 
Jau reikės daugiau.šimtas my-i 
iių peštiem eiti iki Traukinio. 
Mes visi gerai supratome, kad

Čia 
mums iš traukinio išlipus, pa-! 
sitiko bosas ir nusivedė visus 
prie ežero. Kitoj pusėj ežero 
matėsi Amerikos krantai, mie
stas ir augšti dirbtuvių kami
nai. Mus visus paskatino sės
ti į laivą. Visiems susėdus, 
mūsų laivelis susiūbavo ir pra
dėjo plaukti vis tolyn į ežerą, Į

1*1 v • Ą _ * 1 _ I• Įnipege, eidavau kiekvieną die- apleisdamas gražius Amerikos 
i na į darbo ofisą laukti kokio krantus ir laukus.
nors darbo į mišką, bet ilgai

[negalėjau gauti tos “laimės.”; Jau ir vakaras.
Nuo pat ryto, kaip tik atida- pasislėpė už augštų medžių ir ( 

■ rydavo ofisą, puldavau į vidų kalnų. Mūsų laivelis pasuko į 
ir atsistodavau prie pat grotų, kraštą ir sustojo. Bosas pra- •’

(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 kųoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Bro^lyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043
........ ................. -

i e m ą • 

nuliūdimo va

landoj- fcauki- 

tž8 pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ-
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoky Cigarų

1 Petras Naujokas 
Savininkas

Mūsų išdirbystė savo ci- 
i garų gerumu įsigijo popu-', 
i karišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista- 

, tome, savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius., 
Prisiunčiamee pasta pigiai irSvarina

©

palankūs
jūsų gerklei

69

A. LUIVLNAb

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

»

© 1931,

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga —Prieš knltejlmus — prieš kosulį

M / i . . • * < ;• < • ■ . •

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, <Pa.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė 

361 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Kiekvienas žino, kad saule nokina - del to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų 
- Derliaus Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas šildymo procesas, gerklę erzinu aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitieips. ’Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigare-

-

tuose* Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus jūsų 
gerklei.



*

Puslapis Ketvirtas

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KASKIAUČIUS 

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

ŽOLINĖ SLOGA.
• Gydytojau, aš noriu pa
klaust apie žolinę slogą “hay 
£ever”. Jau bus trys metai,

džius, reikia ligoniui pagamin
ti dirbtinio imuniteto, savo rū
šies atsparumo prieš tą daik
tą, kurs yra priežasčia tos slo-

...... tjl—L?" ■ i ; r,, L „i,.l1.’,.1.
Viso $33.68

ĮPLAUKOS VASARIO MĖN. 
i Vasario 10 d., Hudson, Mass., 
I per F. Grybą * 20.00
! Vasario 16 d., Philadelphia,
i Pa., per R. Merkį 100.00
i Vasario 23 d., Brooklyn, 

per D. M. solomską
Vasario 28 d., Luzerne, 
per Ch. Austrą

Viso

5.00
Pa.,

1.00
$126.00

Kovo 
per

ĮPLAUKOS KOVO
7 ’

kaip ji mane kankina. Prasi^ ««?• C>a Rytojas priva.o ten I Kovo 
deda rugpjūčio mėnesyj ir pa- ?at ant v!etos daryt vlSi} ?‘J« KoPvo 
sibaigia lapkrityj. Prisiena ^5’/vsk?ep’;m« au, ‘valru!
t.h.1 daiktų ekstraktais. kol jis ne- Kovo

13

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188-tos, kubpos susirin

kimas bus sekmadienį, 19 balandžio, 
po No. 3014 Yemans St., 10-tą vai. 
ryte. "" ................ .
bių reikalų aptarti. Atsr 
naujų narių.

«

fi1 ; f -t

' T ■' - '■—

Ąntyadien., JBalajiid.,
rr. i .

'H it

labai vargintis, čiaudėti, 
roti; net niigot. neduoda, 
dėčiau, ka$ praneštumėt 
mūsų “Laisvę’*’. Btis ačiū.
Atsakymas:-

Su šita žoline sloga visas • 
keblumas yra tame, kad jinai 
paeina nuo daugybės įvairių 
priežasčių. Yra žmonių; ypa-

aša- 
No- 
per

d., Lost Cręck, 
Pacauską 
d., Shenandoah, 
Motuzienę 
d., Brooklyn, N. 
M. Šolomską 
d., Chicago, III.,

MĖN.
Pa.,
Pa.,

7.00

6.85

suseka nuo kokio \būtent tų 
daiktų paeina ligoniui ta slo
ga. Tada jis pakartojamai 
leidžia tam ligoniui po oda to
kio daikto ekstrakto, kolei nuo 
to jam išsirituliuoja imunitetas 

: ir jam tąda tokis daiktas dau
giau nebekenkia.

Paprastai, daug padeda ge
ringai jautrių su tam tikrais'ras, nesugadintas natūralinis 
daiktais. Nekurie gauna tą i maistas, su visa gamtine gau- 
žolinę slogą nuo kai kurių žo- sa įvairių mineralų, šarmų, vi
lių, kurių dulkės savingai jiems ■ taminų. Daugiau kalkių ypač 
sujaudina nosų bei gerklės plė-1 reikia, daugiau pieno, sūrio, 
ves. Yra vėl tokių, kuriems j kiaušinio trynių, daržovių. Net 
nuo sauso šieno įsimeta sloga, i ir vaisto farmoj, pieno kalkių' Balansas 
Kitiems—nuo gyvulinio paėji-1 “calcium lactate”, po 10-151 1930 m* 
Hio dulkių, nuo plaukų, nuo! granų, po Valgio. Taipgi atro-! Sykiu 

1-100, po Išlaidų per tris

Lieka ižde

23
• D. 

23 
J. Mankevičiuj 

Kovo 25 d., Nanticoke, Pa., 
J. Vitkūną

Kovo 27 d., Rochester, N. 
per K. Peslį 

Viso
Viso įplaukė per tris mėn.
Sausio men. išlaidų nebuvo. 
Vasario mėn. išlaidų 'nebuvo,

IŠLAIDOS KOVO MĖN.‘
Kovo 2 d., “Balsui” už litera

tūrą 67.00 1
Kovo 25 d., Lietuvos Kori.

Partijai

Viso
SUTRAUKA

Viso įplaukė per tris mėnesius 209.53 
—t gruodžio mėh.,

'• 152.34

1.00
per
per

20.00
5.00

10.00

Visi nariai ateikit, yra svar- 
" ‘ _ ............Ivąąkit ir

nariu. ' Urg.
(88-89)

McADOO, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopa, kuri nesenai susitvėrė, 
rengia gražų balių šeštadienį, 18 ba
landžio, White Eagle svetainėje, pra
sidės 7:30 vai. vakare. Bus gera 
muzika šokiams, grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Taipgi bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiamų 
vietos ir apielinkčs draugus ir drau- j 
ges atsilankyti ir paremti mūs jau
nutę kuopą.

Rengėjai.
(88-90)

DEraOirTMICH.

SKAITYKITE!
naminių dulkių, net nuo tūlų ! pine sulphate, gr.
naminių gėlių ir t.t. | vieną žirnelį prieš valgį. Ad-

; Paprastai tokiems jautruo- renalinių, tiroidinės ir parati- 
liams silpnai veikia antinks-> roidinių liaukų preparatai kar
tinės liaukos (“adrenalines'”, 
“suprarenalinės”), kartais ti- tojas tegali 
roidinė ir paratiroidai.

Kad pasekmingai pasigy- tai bent palengvina slogą.

tais daug padeda: vietos gydy- 
' “ ”i tatai nustatyti, i
I nosis lašinti ephedrine oil

MONTREAL, KANADA
Prilipo Liepto Galą

Prie šios kapitalistinės tvar
kos dirbtuvėse baisiausia dar
bininkai yra išnaudojami, jo
kio teisybės darbininkui nėra.

Pavyzdžiui, p a ž i ū r ėkime 
kas šiandien dedas dirbtuvėje: 
bodai elgiasi su darbininkais) 
kaip jiems patinka. Beveik į bininkiškas organizacijas, skai- j 
visose Montrealo dirbtuvėse 
yra įvesta ve kokia mada: 
Dkrbininkai turi duoti kyšius 
bosams, žinoma, jeigu neduo
si ir nedirbsi. Ir kad taip 
yra, tai neužginčijamas-fak- 
tas. Daugiausiai taip daro ge
riausi katalikai bosai, nes jie 
žino, kati galės nusiplauti vi
sus kriminališkus savo darbus 
bažnyčioj. Kunigai jiems duo
da išrišimą.

Ir, štai paimsime pavyzdį 
tik iš vienos Burneto drabužių l 
valymo dirbtuvės. Iki šiol bu
vo visos dirbtuvės bosas ka
talikas. Jis buvo geras kata
likas ir artimas Bobino “frėn- 
tąs*” Jis buvo paskendęs al
koholyje, mirko jame per me
tų metus ir nematė šviesios' 
dfenos., Tokiu keliu eidamas 
visgi priėjo liepto galą ir ne
teko darbo.

Darbininkai negaili tokių pa-- 
razitų, nes jis neturėjo jokio1 
jautrumo, ir nematė, girtas bū
damas, kokios yra sąlygos dar- _______ _
bo .žmonių. Jis naujam-dar- q ^ag t>e§ir(jis Bobinas neda

vė išrišimo ir pradėjo varyti 
iš bažnyčios lauk.

Tai tikrai juokinga, ar ne? 
Matyti, kad tarpe “Keleivio” 
ir bažnyčios nėra didelio skir
tumo, nes visi “Keleivio” skai
tytojai eina į bažnyčią ir klū- 

I po prieš altorių ir duoda sun-

A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin
kimas bus šeštadienį, 18 balandžio, 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway, 7:30 vai. vakare. Visi na
riai ateikit ir mokesčius užsimokėki^ 

Sekr. N. Astrauskiene.
( 88-90)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 ir L.D.S.A. 17 kuo- 

200.00 pos rengia teatrą sekmadienį, 19 ba- I 
_ — landžio, Lietuvių svetainėj, 25 ! 
267.00 Vernor Highway. Bus sulošta puiki 

drama- iš darbo žmoniuj gyvenimo 
“Alkani Žmonės.” Lošimą išpildys 

L. Proletmeno Sąjungos 4-tos 
kuopos lošėjai. Lošimas prasidės ly- 

I giai 4:30 vai. po pietų. Po teatrui 
„„ 1 I šokiai prie- Meno Orkestros. Įžanga 
dbi.o/1 į teatrą 50c ypatai. Vien i šokius: i 
267.00 | vyrams 50c, moterims 35c. Ateikit Į 

______ - j ir pamatykit tą puikų veikalą, kuria- į 
__ 94.87 j me atvaizdinama darbo žmonių gy- i 

venimas. Rengėjai. |
(87-90)|

HAMTRAMCK, MICH. |
Svarbias prakalbas rengia A.L.D.L. i 

D. 188 kuopa penktadienį, 17 balan- > 
džio, po No. 9219 Russell St. Pra- j 
sides lygiai 8-tą vai. vakare. Kai- ■ 
bes d. J. Gasiūnas iš Chicagos. Drau- j 
gai darbininkai, visi dalyvaakit šiose 
prakalbose, nes d. Gasiūnas pasakys 

j daug naujo ir svarbaus. Taipgi bus 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 1 apkalbama ir 1 Gegužes demonstra-, 

3-čia kuopa rengia labai juokingą • <dja. 
teatrą

49.85
$209.53

ir

mėn.

Sekr. J. WEISS 
Ižd. S. SASNA.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

panešamą naštą ant savo pe
čių ? Ta maža saujalė para-i 
zitų tyčiojasi iš darbo žmo-1 
nių. Mes visi turime suglaus- ’ -;.p0Vas’DauganoS” šeŠiadTe-1
tl savo spėkas, sutverti unijas, nį, 18 balandžio, Lietuvių svetainėj, i 
susispiesti PO raudona velia-1 1S, St-, George’Avė. Pradžia 7:30 i i,-.! k,. vai. vakare. Tarpe aktų bus muzi- 1va ir kovoti, kad atmušti bo- ųos įr dainų. Įžanga tik 35c K vie- i 
SU puolimus ir sugriauti tą čiame visus atsilankyti, būsite paten- 
visą kapitalistų pūvančią sis- kintl- * Rengėjai,
temą. Ir vienintelis kelias te-1 
ra darbininkui, tai stoti į dar- ! 
1 • • 1 • V 1 • •• 1 • •

NORWOOD, MASS.

Įžanga dykai.
Rengėjai. Į 

(87-89) |

SHE NAN DOAH, P A. |
Paskutinis Pranešimas

Lyros Choras stato scenoj labai 
gražią operetę “Pepita.” Sulos Ai- 

(88-89) ; (|o Choras iš Wilkes-Barre, Pa. Lo- 
--------------------- I Šimas įvyks trečiadieni, balandžio 15 

ROCHESTER, N. Y. j d., 7:30 'vai. vakare, High School 
[Auditorium.

. ,. T i-i y i Paikuj TEATRĄ “PIRMI ŽINGS- Draugės ir draugai, vietos ir apie-tytl mūsų leidžiamus laikvaš-; NIAI,” keturių veiksmų dramą, ren-; linkės yra širdingai kviečiami atsi- 
Č1US. I giu A.L.IxL.D. 50-ta Kuopa ir L.D. • lankyti ir pamatyt šį gražų veikalą

TviiiTvia' • sekmadienį, 19 balandžio (April), ir kartu paremt Lyros Chorą, kuris iviusų spauua locio. mums 193^ Gedemino svetainėje, 575 Jo- niekad neatsisako padainuot ir kartu 
kelią, kaip galima įeiti į nau- seph Avė.; pradžia 7:30 vai. vakare, pralinksmint visus darbininkiškų 
ją pasaulį, kuriame nebus iš
naudotojų, visi lygūs būsime. 
Tad, prie darbo, draugai ir 
draugės, kovokime prieš- išnau
dotojų klasę. <

Nuo Redakcijos.—Tikrai ko
voti prieš kapitalistinę sistemą, 
tai reikia stoti į Komunistų 
Partiją. Darbininkai turi ži
noti, kad be K. P. vadovybės 
kova negali būt sėkminga.

V-tum-kis. '

visus
Įžanga suaugusiems 50 centų; vai- draugijų parengimuose.
kams 25 centai. Veikalas atvaizdi- Kurie’ ątsilankysit, užtikrinam, 
na dvarponių viešpatavimo laikus kad visi būsit patenkinti. Įžanga iš- 

’ ,v> i ir kaip anksto perkant tikietą 50c, prie lan- 
Pagaliaus, gelio 60c. 

skurdaus 1

NEGAVO IŠRIŠIMO
“Keleivio” num. 14 matome 

žinutę iš Montreal. Stebėti-!
i na, kaip tie jo skaitytojai “ver- 
ikia” per savo biedną “Kelei
vį”.

Na, ir kaipgi neverksi, at-! 
ėję į bažnyčią tie šiaudiniai 
“cicilistai” norėjo prieiti “ve
lykinių” ir sčyrai pasimelsti.

bininkui mokėdavo tik tiek, 
kad užtektų ant duonos. Be 
to, dar turi būti geras katali
kas ir mokėti poterius. Tai 
buvo tamsus katalikų fanati
kas. Jis skriaudė darbininkus! 
kįęk galėdamas, o pats lėba-i 
vo. ' • | <___ _  ______

■_ Jis žvėriškai, elgėsi su mo-^jaj uždirbtus centus kunigė- 
tęnmis darbininkėms. Kuri • jiui ant “apierosK O Bobinas 
rdergina atsisakydavo suteikti ^ar nepriima jų griekų. 
ifim ctnlHii hnčlri tai 'žinnmsi • .. .

kams 25 centai. Veikalas atvaizdi- 
1 
Lietuvoje po caro valdžia 
jie engė darbininkus, 
darbininkai, nepakęsdami 
gyvenimo sukyla prieš poniją, prade- i 
da kovą už pagerinimą gyvenimo są- Į 
lygų. Greta aštrių kovų, veikale j 
yra ir gardaus juoko. Gi del pagrą- ! 
žinimo veikalo' yra pridėta keletas ; 
atatinkamų dainų. Atsilankę Visi bū- ■ 
site patenkinti. j [

Visus užkviečia Rengėjai.
fRR JAVVV.V1U UlUUftlJlį

x; rcncija gynimui ateivnj teisių.
CLIFFSIDE?N.J.

A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirinki- i savo ateiviij teisėmis, 
mas bus trečiadienį, 15 balandžio, i ?y(JaĮt vokiečiai, u t „. , ,
Mažeikos svetainėj, 8-tą vai. vakare, j italai, cekoslovakai, pietų slavai, jau 
Visi nariai ateikit laiku, nes po šiam turėjo eiles konferencijų, dalyvavo 

............ — . . _ . . Washingtone protesto konferencijoje;
turi išrinkę pastovius komitetus, ku
rie varo ši ateivių gynimo darbą pla
čiuoju baru. Lietuviai irgi turime 
susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro- 
dykime, kad ir mes mokame ginti 
savo teises, prieš šios šalies reakci
niu elementui užmačias.

Draugijos rinkite atstovus į šią 
konferenciją. Taisyklė: du atstovu 

A.L.D.L.D. 3-čias Apskritis rengia i nuo kiekvienos 50 narių ir didesnės 
spaudos naudai pikniką sekmadienį,' jos dalies, taipgi vienas atstovas 
31 gegužės (May), Kuhns Parke, ■ nuo draugi,įos-kuopos. Kuri draugi- 
Cunhz Hill Road, 'Bridgeport, Conn. 1 ja nesuspės išrinkti delegatų, tą 
Apielinkčs miestų organizacijas pra- , draugiją galės atstovauti jos valdy- 
šome nieko nerengti tą dieną, bet ba. 
dalyvauti mūsų parengime.

Renginio Komisija.
• (88-89) 1

Kviečia Rengėjai.
(87-88)

CLEVELAND^ OHIO
Clevelando Lietuvių Darbininkiškų 

Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d. 
j balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 
i Superior Ave., yra šaukiama visų 
I Clevelando lietuvių draugijų konfe-

' Clevelando lietuviai iki, šiol šiame 
| klausimo nieko neveikė—nesirūpino

Kitos tautos: j 
vokiečiai, Ukrainai, vengrai, Į

susirinkimui bus Tarptautinio Darbi- i 
ninku Apsigynimo 40-tos kuopos su
sirinkimas. Pasistengkit ir mokes-! 
čius užsimokėti.

Sekr. V. K. !
(88-89) i

CONNECTICUT ORGANIZA-1 
CIJOMS

siniiiininnnininniinniiinnnniiiuinnnnnnnniniiinnni i 
I

r
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i

jam saldų bučkį, tai žinoma, 
jis tą merginą darbininkę pa
šalindavo iš darbo. ; . į

T. Netik šitoj dirbtuvėj taip 
elgiasi bosai, bet ir kitur tas' 
pats. Restauranuose ir kito
se vietose, kur tik moterys 
dirba—-visur sutinka darbi- 
ijinkės tuos pačius fašistus, 
kurie įžeidžia 
merginas.

. Pini
gai tai geri, tad juos nereikė
tų Bobinui varyti iš bažnyčios, 
jeigu jau jie nori pagrįžti prie 
“dievo”. Tai tokie Montrea- 
lo “cicilistai7.

Man labai gaila, kad jie 
negavo “išrišimo”. Dabar 
kankins tuos “Keleivio” skai
tytojus “griekeliai” kol kimi-

: i

Clevelando Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba.

(79-88)

darbininkes ^as padarys pasigailėjimą ant 
. Daugelis darbinin- jlk q aš jums, vyrai, tai taip 

kių tun pasiduoti jų valiai, patarčia: nelyskit ten, kur mu-
jų. O aš jums, vyrai, tai taip i

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

' Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; Žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai;.Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.. .

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliiicinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be-, 
suplakančiais 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. Kaina 20 centų

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. 'Dr. Kaškiaučįus, popųliariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jū,s atrasite jį pačioj augštumdj, turtingume jo argumentų' ir 
gražume lietuviškos1 kalbos. ' •
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del srpagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršiftio 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 -r

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

Knyga 152 puslapiu. Kaina 25 centai.

gaudamos geresnes algas nuo, §a 
bosų. Pasipriešinti bijo, nes'; 
gali netekti darbo, reikia par
siduoti savę už duonos kąsnį,' 
kad taip jau yra, tai nei pati; 
kapitalistų spauda nebegali • 
paslėpti. Buvo rašyta net iri 
“The Standard’e” apie darba-l 
bavietes, kaip ten elgiasi su 
merginomis jų bosai.

> Bet kapitalistinis laikraštis 
nepasako kaip pašalinti fokią 
išnaudojimo sistemą. Tad, ką 
mes darbininkai-ės, turim 
ryti dabar? Ar dar ilgai 
pime ir hešime tą sunkią

da- 
kę- 
ne-

tai nereikės ir verkti.

ATSKAITA
I

AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANI 
ZACIJŲ PRIEŠFAŠISTINIO SU
SIVIENIJIMO CENTRO KOMI- 
TFTTO ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 

Už SAUSIO, VASARIO IR 
KOVO MĖNESIUS, 1931 M.
ĮPLAUKOS SAUSIO MĖN.

Sausio 3 d., Detroit, Mich., 
per J. Stakvilą

Sausio 16 d., McKees Rocks, 
Pa., per J. Miliauska

Sausio 29 d.( Finleyville, 
N?er D. P. Lękavicių 

J

Greičiausi
PASAULY LAIVAI !

BREMEN j 
EUROPA!

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

TIK 7 DIENŪS Į LIETUVĄ 
Specialia trūkis iš Bremerhaven

Arbta keliaukite PAJ K T M U T TQ 
ekspresiniu laivu
Taipgi nuolatiniai kasJ savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais

Berlin-Stuttgart-Gcn, von Steuben-D r e s d e n 
Informacijų klauskite pas bile vietinį 

agentą ąrba

57 BROADWAY. NEW YORK
........................  —— !lĮl    ’

NORTH
GERMAN

LLOYD j

•VU

Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera
tūra, Išvertus rr Išleidus M./Gorkio

ApysakąMOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.
' čia matosij kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go. ir su prasigėrusiais,, tamsybėje skęstančiais* darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo.valiai.” , < . . .
• i Tai kūrinys piešianti'gyvenimą reališkiausiais'vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas ’revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teišmų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 

. voliucioinieriai ’ veikia’viltingai, Pas juos žyd .romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai j^rių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

_ , Knyga iš 510 Puslapių 
Stipria# Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 
’ . Drabužio Apdarais Kaina $1.50

9
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

Pa.,

8.68
20.00

5.00

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, (kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir B04B CHENE ST„ DETROIT, MICH L
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IŠ KANADOS MIŠKŲ JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Craborius

ne

menesiams

AR ŽINAI?

AMERICAN CLOTHING CO
Palaikymo YURGELI8 IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ

Avenue NEW YORK CITY

The Photographic Workers

NAUJAUSIOS MADOS
Vardas

Mieavas.

PRANEŠIMAS

Atsižvelgiant j bedarbę, mes

Win 
drau 
drau

Dalyvaukite Išleistame 
Delegaty 1 Sov. Sąjungą

Tilsit 
Redak- 

Germany.

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

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

laivas
Dabar mes liko- 

nuo viso pasaulio 
vienuoly-

New Yorke.
Balandžio 25 d. yra šaukia

dirb
išme

. apie 1 savaitėj
įdirba apie 60 valandų j savai

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

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

t a i nepaklydome
, ką su savim nešėme 

• kitose kempėse,’pradėjom mėtyti, nes paėjus 
Taip ir laukė vi-1 pavargus pasidarė labai sun-

BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

New Yorke Beauty Shops’apie 5,000 dolerių 
‘ darbininkės yra išnaudojamos , liuoj 
i labiau, negu darbininkės dau- 
j gelyje kitų įstaigų. Jos ne tik 
■ dirba ilgas valandas, bet netu
ri reguliario laiko pietums ir 

i veik visur turi dirbti vakarais 
Į ir net iki vėlumai nakties. Ap- 
t skaitliūojama, kad jų valan- 
j dos yra nuo 45 iki 73 valandų 

didelė didžiuma j u

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St, 

Dabar mano antrašas:

ma sulig to, kiek jie uždirba.
| Lietuvių draugijos ir organi
zacijos būtinai turėtų paremti 

; vasarinę vaikučių stovyklą, nes 
šiais metais tenai bus užlaiko
ma daug nedirbančių tėvų vai
kučių, tad'jų užlaikymo lėšas 

i reikės padengti iš surinktų, pi
nigų,

1 tVaikučių registravimas jau 
prasidėjo. Tuo reikalu reika- 

Teko keliose vietose pa- 'liūgas z informacijas galima 
Tai kai'gauti T. D. Pagelbos raštinėj, 
juo, tai | 131 W. 28th St 
dakta-1

6102 Grand Avenue 
(Katspas Clermont Avenue) 

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

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
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. prieiųąma,- kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

piuklą ir kirvį. žiūrėk 
darbininkus .kada jjs visą rokundą suveda

Dienraščio “Laisvės” 20 metų 
.jvfrilįjaus piknikas atsibus suba- 
toje, 4-tą di liepos (July), 1931. 
Ulmer Park, pradžioje 25-tos 
Ave., Brooklyn, N. Y, Iš anksto 
rengkitės pribūti į ^pasilinksmi
nimą. Ant rytojais šventė, tai 
ir iš toliaus pribuvusiems bus 
lengva sugrįžti..

“Laisvės” Administracija.

“Mes dabar randamės 
nipege. Mūsų tretysis 
gas guli ligoninėj. Jūsų 
gai” (pasirašo).

Ir mums neilgai teko 
Vieną dieną 

kempės

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS. NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo 1

Šie draugai delegatai atsto 
vauja įvairias darbininkų or 
ganizacijas, gyvuojančias pc 
visas Jungtines Valstijas. Jie 
vėlai trečiadienio nakčia iš
važiuoja į Sovietų Sąjungą ii 
ten dalyvaus Pirmosios Gegu
žės demonstracijose Maskvoje,

Mes negalėjom pasipriešin 
ti prieš tokį kompanijos re 
žimą, būdami bėgėjai, neorga 

turėjom apleisti kerti

Hushing Russian and Turkish Baths, inc.
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85c

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ Zm
M. TEIJELBAUM, Manadžeris CT

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- /Z
gerinimais. Čia Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su ’ ,> /
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimųi veltui! (
MOTERIMS PANEDELIATS IR UTARNINKAIS, nuo
10 valandos dieną iki 12 vai, vakare. Trys gariniai I
kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga-
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui “
kapibarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna 
vimu,
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevbise Sts 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas! Pulaski 6-1090* >

KELRODIS: B. M. T. eleveiienu; išlipt ant Flushing Ave. stoties 
R M T ailhway—Išlipt ant Montrna* Arm atntles; visais 

ftvoadvrav ttarata—■ išlipt- »ni Dnuhlnj 4v» /

Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6261

vęs į šią šalį, per ilgus metus 
be sustojimo veikė revoliucinių 
darbininkų tarpe ir organiza
vo, traukė darbininkus į Ko
munistų Partiją ir į revoliuci
nes unijas. Ne tik jis pats pri
klausė, bet jo vaikai ir vaikų 
vaikai priklauso Komunistų 
Partijai ir. yra žymūs kovoto
jai ir organizatoriai.

Su netekimu d. Gordono ne
tekome prityrusio, veiklaus 
kovotojo ir organizatoriaus.

Didesnėse įstaigose tos pra
monės darbininkės dar būna 
šiek tiek apmokamos, bet ma
žesnėse visai mažas algas gau
na, arba tiesiog už pusdykį 
dirba.

Adresas užsisakyt “Balsą
Pr., 'Memelstr. 26, “Balso”
cija, Max Laborius. 1

Kas užsisako “Balsą 
tuom pat'remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo

Brooklyniečiams gerai žino
mas darbininkiškame veikime 
komunistas, d. Pinkus Gordon 
mirė pereitą šeštadienį. Jis 
nuo pat jaunų dienų priklausė 
revoliucinėse darbininkų orga
nizacijose ir buvo nenuilstan- n j re • ° u-t re • 
tis-veikėjas jose. 1905 metais dVarb.tt ITlSEfet Hie

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

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

elektriką ir magnetizmą, Ir važiavimą, | 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose, g 

TIOHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, f 
Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam g 

>. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte § 
Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. |

f COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL |
I 325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY | 

. Telephone, Algonquin 4-4049 |
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiMiiNs^

Pas Kontraktorius ir Kitose 
Kompanijose Bedirbant

Dar teko ir kitose vietose 
miške dirbti, kompanijose, ku
rios moka tik 20-25 dolerių 
arba 25 iki 30 dol. į mėnesį. 
Reiškia, jeigu per žiemą iš
dirbsi, gausi didesnę sumą, o 
jeigu išmes, arba pats atsisa
kysi, gausi tik 20 ar 25 dol. 
į mėnesį, Kontraktoriai gali 
baisiausiai darbininkus išnau
doti 
dirbti po kiek laiko, 
nueini atsiskaityti su 
žiūrėk išskaito maistą 
ra,'(nors daktaro miške nėra)Jma visų darbininkiškų draugi- 
už piuklą ir kirvį. žiūrėk,'jų atstovų bendra kęnferenci- 

kurioje bus išdirbti planai 
j tai sako dar tu turėsi primokė-1 sukėlimui reikalingų pinigų ir 
jti man. žinoma, darbininkai: sutvarkyti visi kiti reikalai, 
jau jiems neprimoka.

Pas vieną išdirbom beveik 
į tris mėnesius. • Ant savęs dir
bome (šmoto darbu), tai pa
vasarį gavau kelis dolerius, 
žinoma, aš nerūkiau, o kurie 
rūko darbininkai, tai nieko ne
gauna, nes tik ant tabako te
uždirba.

Tai toks Kanados miškų 
d a rbi ni n k ų gyve n imas 

Viešintų Maikis.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas —________________
Adresas __________________
Miestas ---------------------------

ežerais pradės važiuoti su 
kliais.

Užėjus didesniam šalčiui
užšalus ežerams, surinko visus ^nos gabalėlį

netauriuos jau jau panešti, nes pasidarė la
bai sunkus. Prisiėjo numesti 
ir nevalgius būti.

Taip ir traukėme visi per 
į gelž- 

kelį. Ėjom visą dieną ir nak
tį. Ant galo taip visi suvar- 
gom, kad jau daugelis dar
bininkų sukritę gulėjo ant ke
lio. Stipresni draugai nepali
ko mus, paėmę už rankų ve
dė. Antrą dieną nekurie pa
siekėm gelžkelį apie pietus, 
antri vakare, o treti net nak-

užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE
.’.... $1.50

Baigiant eiti prie stotieš jau 
sutikome antrus <.............

Įžygiuojant į mišką iš Winne
pego užimti mūsų vietas.

Tai tokios čia Kanados miš
kuose darbininkų sąlygos. Vie
nus išmeta,, kitus paima. Dar
bininkų netrūksta. Be to gelž- 
kelių kompanijos ir daįt’bo ofi
sai gerai pasinaudoja iš darbo 
žmonių.

Argi ilgai kapitalistai tyčio
sis iš darbininkų ? Mes turė
tume susiorganizuoti ir paro
dyti jiems, ką gali darbo liau-

Trečiadienio vakarą, baL 15 
d., Irving Pląza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New 
Yorke,Amerikihiai Sovietų Są
jungos Draugai rengia svar
bias prakalbas. Jos bus svar
bios todėl, kad jose kalbės 
draugai, kurie yra suvažiavę 
į New Yoi’ką iš visų dalių šios 
šalies. Jie nupieš savo apie-v 
linkių darbininkų gyvenimą ir 
kovas.

ISardymas, sutaisymaa, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinant dienomis 
Mokytojais yra, žymūs ekspertai 
Leidimą (License) '
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro. 1'

, pradėtįpjai (starteriai) ir elekt- 
amintojai. Klasės dieną ir nak- 
Skspertai mokytojai. f

• i 7 , 1 kainą nuo $75 iki $50
Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui

Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta. > \-
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek

madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet. . ,J
NEW YORK AUTO SCHOOL

228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.

NESIKANKINKIT SLOGOMIS
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreiciausizx
Jausitės kaip naujas žmo

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

Išpildykite kuponą šian
dien be atidėliojimo.

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

i Fotografijų Darbininkai 
Rengiasi Kovon už Darbo 

I Sąlygą Pagerinimą

(Pabaiga nuo pusi. 3) 
eiti purvynu, šakos ir kelmai 
tamsumoj trukdė.

Kempės ir Darbo Sąlygos
*

Čia atėjus į kempes, radome 
daugiau darbininkų, seniau at
vežtų. Kempės dar buvo ne- 
gatavos, be dangčių; visiems 
labai keistai atrodė.

Lietus su sniegu drėbė į mū
sų gyvenamuosius namus. Rei
kėjo priprasti prie .visų aplin
kybių, nes iš čia, kaip iš kalė
jimo, niekur nepabėgsi: aplin
kui platūs ežerai ir dideli miš
kai; kuriam krašte traukinys, 
nea vienąs nebežinome. Kiti 
sako, kad iki traukiniui' dau
giau šimtas mylių. Prie dar
bo yra įvesta baisi skubinimo 

^sistema. Bosai, vykdydami 
kompanijų įsakymus ir nogė
dami gauti nuo jų geresnį var
dą, mėto darbininkus iš darbo, | 
jeigu tik kuris darbininkas ne- ' 
gali vikruotis mašinos greitu
mu. Delko bosai taip elgias 
žvėriškai? Dėlto, kad čia miš-; 
kų darbininkai neorganizuoti, Į 
negali pasipriešinti, nėra uni-. 
jų, kas užstot už darbininkus,' 
nėra vadų, kas suorganizuotų: dikis 
į vieną karingą uniją visus 
miško darbininkus, vedant 
kompartijos keliu. Bosai tu
rėtų skaitytis su kiekvienu 
darbininku, kada mes stotume 
visi už vieną, vienas už visus.

Per didelį greitumą ištinka 
^vPdaug nelaimių, sužeidimų ir 
kitokių ligų. Daugelis darbi
ninkų gauna romatą nuo šla
pumo. Kada pareinam iš dar
bo į kempes visi šlapi,- nėra 
nei kur tų drabužių išdžiovin
ti tinkamai. Kada darbinin
kai sukabina apie pečius visus Į 
drabužius ir autus, tada kem
pėse pasidaro oras tvankus 
nuo garų ir kojų prakaito;/ 
sunku alsuoti per naktį viduj. 
Dažnai ir kyla ligos kempėse.

Kada pradėjo smarkiau šal
ti, ledas susidarė ant ežerų ir 
sniegas apklojo storai 
nebevaikšto 
me atskirti 
—viduryj girios 
ne.” Kad ir didžiausei nelai 
iltfei ištikus, negalima bus pri 
įšaukti jokios pagelbos. 
\ Bedirbant, iš mūsų 1 
vienam ištiko nelaimė—sulau-į kelio 
žė medis koją. Mes jį greit mė policmonas i 
parnešėm į kempes, bet čia Ii- jęs, iš kur einam 
gorus negali gauti jokios me-'nešė, kad čia Amerikos gelž 
dikalės pagelbos, nėra dakta-Į kelis. Kaipo paklydėlius nu 
ro. Vaitoja, šaukia vargšas vedė į stotį ir grąžino į Ka

Už traukinį nereikė

Tarptautinė Darbininkų Pa- 
gelba atsišaukia į visas Now 
Yorko ir apielinkės darbinin
kų organizacijas ir draugijas, 

'prašydama jų prisidėti prie 
i palaikymo vasarinės vaikų, sto- 
i vykios.
I Norima įrengti stovyklą, 
taip kad joje tilptų apie 200 

.vaikučių. Per visą sezoną bus 
i perleista apie 1,000 vaikučių.

Kad juos sutalpinti ir pri
žiūrėti, reikia padidinti sto- 

I vykią, įrengti didesnis valgo- 
•masis kambarys ir kiti patai- 
Įsymai atlikti. Tas visas lėšuos 

Apskait- 
ama, kad užlaikymui be- 

Į darbių ir streikuojančių tėvų 
| vaikučių reikės praleisti, taip
ogi apie 5,000 dol' Dirbanti tė
vai patys apmokės savo vaiku
čių užlaikymo išlaidas, mokė- 

! darni tarpe 4 ir ’ 8 dolerių į 
.savaitę, tai yra, bus sprendžia-

| sužeistuosius
visai silpnai alsuojančius, men
kai gyvus ir išvežė iš miško į 
ligoninę.' O kurie sirgo kito
kia liga, tuos paliko kempėse.
Nors nekurie. ir prašė boso,' ežerus, kalnus ir mišku 
kad ir juos vežtų, bet bosas 
juos paliko “ant dievo valios” 
—sugysite ir be. daktaro.

Kurie sirgę darbininkai kiek 
pasveiksta, bosos tuoj aus va
ro prie darbo. Bet vienas dar
bininkas, išsirgęs kelias savai
tes sunkia liga, ilgai negalėjo 
eiti prie darbo, nors jau ir 
vaikščiojo kiek po kempes, nes 
buvo ligos atimtos visos spė
kos. Bet bosas nežiūrėjo į tai, 
ar gali, ar ne, bet turi eiti prie 
darbo ir viskas. O jeigu 
gali dirbti, tai ir valgyt 
gaus.

žinoma, tas darbininkas 
sai silpnas dar būdamas pasi
ėmė kirvį ąnt pečių įr išėjo į 
mišką dirbti. O bošas, parsi
davęs už pinigus vykdo kam- 

I panijos jsnkyihus; TuręĮdamas 
žvėrišką širdį, atėjo tą pačią 
dieną į mišką ir paleido tą 
darbininką nuo darbo, ir kitus 

Į du sveikus darbininkus. Vaka
re parėjęs iš darbo, jau radom 
kempėj tuos tris darbininkus. 
Buvęs ligonis verkia, kaip kū- 
.... j. Kaip dabar pasiekti 
pėsčiam traukinį daugiau šim
to mylių be jokio kelio, o snie
go iki juostos, o antra, dar vi
sai silpnas? Žinoma, pažiūrė
jus į šiuos darbininkus, gaila 
ir graudu darosi visiems.

Išaušus rytui, atsisveikinam 
su tais trimis draugais, išlei
dom į kelionę. Ir mes nežino
me, gal ir mus išmes iš darbo 
ryt ar po ryt.

Taip ir nežinojome apie 
juos per kiek laiko, bet pas
kiau gauname laišką nuo jų; 
rašo sekamai;

sužeistasis. Mes negalime jam nada 
padėti pernešti tų kančių, jo mokėti 
Raštininkas atbėgo, atnešė ko
kios ten mosties, aptepęs apri
šo koją, o mes jį palikome vai
tojantį kempėj, išėjome vėl 
prie darbo.

Čia būnant, kitas darbinin-jti čionai 
kas suserga sunkia liga. Jauste iš darbo 
du ligoniai guli kempėj, kovo-'60 darbininkų ir ve tik delko.

Vieną dieną dirbome nuo ry
to iki pietų. Baisiai lijo ir 
buvom visi šlapi, negalėjom 
pakęsti šalčio. Tai po pie
tų beveik pusė darbininkų ne- 
išėjom prie darbo ir tita už 
tą bosas mus prašalino iš dar-

“Brangūs Draugai! %
“Kada mes apleidome kem

pes, išėjome per ežerus ir miš
kus, kelio nebuvo žymu nie
kur. Sniego labai gilu. Tai 
mes paklydome viduj* girios, 
ir jau nemanėm, kad kur pa
sieksim krašto, ir gal sudras
kys žvėrys arba sušalsime. 
Bet nugirdome vienoj • pu^ėj, 
kad traukiny^ staugia tai ir 
traukėm į tą kraštą. Per ketu- 

mūsų tarpo rias dienas išėjom ant gelž-
čia mus.tuojaus paė- n t on n r • į- 

iškiausinė-1 Beauty knops Dartoimes 
mums pra- Dilba fas Valofes

ja, su mirčia. Vakare, kada 
mes pareiname nuo darbo, gir
dim jų graudinančius vaitoji
mo balsus. Nėra ramybės ir 
mums sveikiems.

Mes visi smerkiame kapita
listines ^kompanijas, kad nesi
rūpina darbininkų likimu, ne
laiko . daktaro. Čia aplinkui 
miške randasi bent kelios kem
pės ir apie 2,000 darbininkų.

žinoma, ne gi kompanijoms nizuoti
gaila darbininkų, kurie šužeis-! peš be jokio pasipriešinime! 
ti kovoja su mirčia ir miršta. 'Susikrovę į maišūs visus daik 

Geriau kompanijos užlaiko tus, leidomės kelionėn.
šiuo sykiu kelias buvo žy-' Uniorf, New Yorke, šaukia ma- 

O sinį susirinkimą visų tos pra
monės darbininkų, kuriame 
bus išdirbti planai organiza
vimui jų į uniją ir kovojimui 

geresnes 
•vis ne-' darbo sąlygas. Daugelyj vie- 

darbininkai 
dabar dirba ilgas valandas ir 
gauna tik po 12, 18 ir 20 dol. 
į savaitę.

daugiau “šunų” bosų darbiniu 
kų prakaitui gerti. Kompani- m u 
jai ne gi reikalingas daktaras. | daiį 
(Yirdėti, kad 
yra sužeistų.
si sužeistieji, pakol užšalusiais i kūs. Kurie dar ,kiek stipresni, • ųž didesnes algas 

tai dar nenorėjo mesti
šė, bet nei vienas iki galui ne-Į tų tos pramonės 
galėjo nunešti. Aš nešiau duo

tą nebegalė

SlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIl'llilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN
-j VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ 
į Į.” AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA I
I 325 E. 14th STREET, Near 1st

LIETUVIŠKAI-AMERIKONKKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA' 
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir 

I skirstymas (vairių rūšių motorų; 
1 elektrinės sistemos, batarejos, mag

netai 
ros e 
tj. x

numušėme pilno mechaniško kurso

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

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411
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GAMINAME PIETUSIR
inamie prie geros

t;

12 IKI 3 a

Telephone, Stagg 2-4409
Duonos--Duoneles—Skaniausios

L<

į

Į?

ŠALINAI® ŠOKINIU

ĮVYKS ŠEŠTADIENY.!di-

J. LeVANOA
(Levandauskas)

Brooklyn,
Pradžia 8-tą Valandą Vakare

6 :30!

būtu i Po Koncertui Tęsis

ŠOKIAI!
Prie Geros Orkestros 0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

•5«

Mes

KUNDROTO APTIEKA
"T

229

IftkirDkit Jįj akelhipia Ir ori»lw«fcH kana *u ulaakyatu.

E A I S V. B

nekito grąžinti pirm vakarie
nės pinigus arba tikietus ne 
vėliaus, kai.p. balandžio 15 d.,

Pas taipKasdien gaminame pietus, 
paprastai restauramiose, ak. 
gaspadinės stalo.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N„ Y.

Kom. Partijos Sekcija 5-ta
Gavo 83 Naujus Narius

Nuo pradžios Lenino narių 
gavimo kampanijos, vedamos 
Komunistų Partijoje, sekcija

231 Bedford Avenue 
. BROOKLYN, N. Y.

Tikietai nėra brangūs, tik-, 
. Kas neturite, pasi-;

ĮŽANGA YPATAI $1.00; VAIKAMS 35 CENTAI

į gūžės. j
Visi delegatai, katrie esate;

Ktfndroto aptieks yra didžiausia Ir senįausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri
nant, kad sudėtines iią receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Išanksto Įsigykite, Bilietus
Jamaica—Broadway Line eleventeriu iki Gates Ave. stoties.

> ■' . 3 Visus nuoširdžiai kviečia me atsilankyti! Rengėjai.

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

VAL. DIENA 
vadinamus “short

TEL., STAGE 2-0783

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

Mm ’•'

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

. JONAS STOKES '
Lietuvis Fotografistas 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

%-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

5

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

Jau „ ketvirti metai B. Šali
nsite mokina piano skambini
mo ir muzikos teorijos sie
kiančius patapti muzikais jau
nuolius. Kas metai jie parodo 
savo prasilavinimą mokinių me
tiniuose koncertuose. šiemet 
dalyvaus apie 25 jos mokiniai. 
Skambins pianu, solo ir duetus; 
bus dainij ir šokių.

Be to, koncerte dalyvaus žy
niausi lietuvių dainininkai, 
kaipo svečiai-artistai: EI e n a 
Aušriūtė, mezzo sopranas; M. 
ČesnaVičiūtū, sopranas; O Kat- 
kauskaitči (iš II a r t f o r d o , 
Conn.), mezzo-sopranas; A. 
Višniauskas, baritonas ir W. 
Endžiulis, žymus smuikininkas.

P. J. KUNDROTĄ. Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greennoint Q-2017-2360-3514

visi jtaisy-; 
184 S. 8th ‘ 
ir Driggs .

(83-88) ;

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

PARSIDUODA NAMAS
Didelė Nuolaida

Labai gera proga pirkti 6-šių kam
barių atskirą namą, ant ištaisytos 
gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan
gai nuo audros ir “pulley screens,” 
tik r 
tacijos linijas. Visi asesmentai 
mokėti. Vieta: 104-43—91st
Richmond Hill, N. 
Virginia 7-1506.

įAi mi ww vm ww ww ww yy mi yy yy >Ai

GRABORIUS 
(Undertaker)'

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

orders” padarome bile laiku nuo ankstyvo ry^o iki vėly 
bai nakčiai.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

' UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ilbalzamuoja ir laidoja numirusiu® 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikŽtyfioms ir pasivažinėjimams.

' Imperial Barber College
j VYRAI IR MOTERYS, kurie be 
1 darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystčs amato. Galit 
išsimokinti- trumpu laikų ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barbenanti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kurdas tik $25.00. 
Ateikite ir peręitikrinkitę. Lietuvis 
instruktorius, ' ;

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

• , New York, N. Y.
" ’ • ' ‘ ’ 71-98

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvie 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

nuo audros ir “pulley screens/ 
5 miliutas reikia eiti į transpor 

už- 
St., 

Telefonas, 
(85-91)

kyti, leidosi bėgti, bet vieną | kad pirktume išanksto tikie- 
policistas sugavo gatvėj.

1 Puslapis šeštas F
MMW

Antradien., Baland, 14,1931
( » » r « s f « * ’ ’ H t * » UI 117
-.................................................. .................■■■■VIETINES ŽINIOS

Šįvakar Visi Lietuvių Draugijų Delegatai į
Ateikit į Konferenciją Prisirengimui !

Prie Pirmosios Gegužes

PARDAVIMAI REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA puiki saldainių krau

tuve, gerai išdirbtas biznis, par-' 
davinio priežastį patirsite ant vielos. 
65 Union Ave.,’ Brooklyn, N. Y.

(88-93)

j PARSIDUODA 3-jų šeimynų namas 
■ (■

'6, 5 ir 4 kambariai. Yra visi 
liausi įtaisymai. Kaina $7,800.

j PARSIDUODA radio ir muzikalių in- vininkas Krank'Trczza, 317 John 
strumentu krautuvė. Labai gera' ,, . •I biznio vieta. Parsiduoda iš priežas-1 ^a11 lson, N. J. (8o-90)

| ties savininko mirties. 66-35 Grand
i Ave., Maspeth, L. L (86-91)

šį vakarą, bal. 11 d., “Lais-] rengiamasi prie apvaikščioji-1 
vės” svetainėj, įvyks visų New Į ni0 New .Yorke Pirmosios Ge-1 
Yorko lietuvių draugijų bend- j pU/4ės 
ro fronto konferencija, kurio-;
je bus atstovas nuo viso New j
Yorko Bendro Fronto Konfe-1 išrinkti iš įvairių lietuviū dar-' 
rencijos Komiteto ir išduos bininkų draugijų, būtinai turi-' 
platų raportą iš to, kaip yra t te ateiti į šį/susirinkimą.

Turime Daug Svečių 
Brooklyne.

Į buvusią šeštadienį ir sek
madienį Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos konferenci
ją suvažiavo daug draugų iš 
visų apielinkių. Draugai su
važiavo iš mainų, Naujosios! 
Anglijos ir kitų apielinkių.

Pas visus draugus aiškiai
matosi džiaugsmo, kad sklokai, 
nepavyko užgriebti mūsų dien- 
raštį “Laisvę” ir paversti 
prieškomunistiniu. Visi drau
gai perspėja mums, kad būtu
me ant sargybos ir kad jokia- • 
me atsitikime nepaduotume 
“Laisvės” oportunistams. Pas 
visus draugus matosi pasiten
kinimo dabartine “Laisvės” 
komunistine pozicija ir pasiry
žimo kovoti už tą poziciją.

Sekmadienio Naktį 
Nušauti Du Žmonės

A. L. D. S, Pirmos Kuopos. 
Vakarienė su Dainomis :

Ateinantį nedėldienį (sek-j 
madienį) Įyalandžio 19 d., pir-Į 
ma kuopa Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo turės puikią 
vakarienę “Laisvės” svetainė
je; ir rengėjos rūpestingai 
ruošiasi pamylėti atsilankiu
sius svečius geriau, negu bent 
kada.

IŠRANDA VOJIMAI į 
PASIRANDAVOJA 4 didelį Aambą-i 

ciai, naujas pečiaus boileris iri 
prieaisas vandens šildymui. Name 1 
gyvena vien lieuviai. Randa $20.00 
j mėnesį. Ateikit gyventi tuojau, o į 
randą pradėsit mokėti nuo 1-mos ge- 1 
gūžes. Kreipkitės pas janitoriu Jlr. 
Jeshawitz, 39 Maujer St., arti Union I 
Ave., Brooklyn, N. Y. (86-88) i
PASIRANDAVOJA 2 fornišiųoti / 

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

NAUJA LIETUVIŠKA

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

kančių antrašu :
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y,

I

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS 
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur 

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

Telcphone, Stagg 2-9810

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykj 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAl
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Pereito sekmadienio naktį 
trys plėšikai užpuolė taip va
dinamą Boat House Club, prie 
Bay 49th St., Brooklyne, ku
riame buvo apie 10 vyrų. 
Jiems besirengiant apiplėšti 
juos, įvyko muštynės. Vieną 
iš buvusių tenai^yyrą plėšikai 
nušovė; kitas plėšiko šūvis, 
kuris buvo taikomas į su plė
šiku besiimantį kitą vyrą, pa
taikė plėšikui į nugarą,, ir jis 
liko nušautas. Plėšikai maty
dami, kad jie negalės atšilai-j vieno jos iš mūsų reikalauja,

Itus; kad jos žinotų, kiek ga- 
mint valgių, kad nebūtų stoka j 
arba kad daug veltui neliktų.! 
Draugai ir draugės, kurie dar 
neturite tikietų, malonėkite 
pasiskubinti ir nusipirkti, nesi 
laiko jau labai mažai teliko.;' 
Tikietų galite gauti pas kuo
pos nares, pas komisiją ir 
“Laisvės” ofise.

Apart skanių valgių, kuriuos! 
gaspadinės užtikrina, dar tu-j 
rėsime kas mus palinksmins 
dainomis bei muzika. Dai
nuos Lillian Kavaliauskaitė ir 
F. Pakalniškis ir kt.; o muzi-

kuri yra turėjusi savo restau-; 
racijas Montello, Mass., ir So. i 
Boston/Mass. Taipgi yra dir-: 
busi už kukarką kalėtojo lietu-! 
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs i 
čia valgiai ir pasimatykite su i 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočhite, 
Josephine Tukiene. i

Savininkes

VARPO VALGYKLA
treel Brooklyn, N. Y

L. Kavaliauskaitė

Visi susitarę eikite Į tą Va
karienę patirt, ar ištiesų taip 
bus, kaip sako gaspadinės. Bet

Nepamirškit A.LD.L.D. 1 
Kuopos Diskusijų

A.L.D.L.D. 1-mos kuopos
skusijos įvyks ketvirtadienį, 
bal. 16 d., “Laisvės” svetainė
je. Bus diskusuojama pereito 
dienraščio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo klausimas.

Visi Brooklyno ir apielinkės 
lietuviai darbininkai, dalyvau
kite šiose diskusijose.

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

Naujoj vietoj 
.studija daug 
geriau jrengta, 
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

KETVIRTAS METINIS B.
MOT. LAUKUS, Fotografas

•; * -'V hT^Čjideripoint 9-7831
•;. S/rM-i<:■ \ <•’ . •• .

Geriausia Sludtįa\ . Ateikit Persitikrinti

M. ČESNAVIČ1UTE
Lyriškas sopranas O. KATKAUSKAITe

Mezzo-sopranas
Ji dabar nuolat dainuoja per* radio.

W’*- f- t:'' ? i. f
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SHUBERT SVETAINĖJE
ka suteiks visiems žinoma d. j n 1 n/r o. • n ha
if. Retikevičiūtė. Prie tokios ! Kampas Broadway,Monroe St. ir Howard 
geros muzikos bus smagiau ir, 
pasišokt, šokiai prasidės po;
4:30 vai., o vakarienė ___
vai. vakare. Nevėluokit ateit;

- - - - 1 pasišokt, kad skaniau
penkta gavo 83 naujus narius valgyt vakarienę, 
j Komunistų Partiją. Pasiro- I—... — - -
do, kad bedarbės prispausti faį po "___ 7
darbininkai vis labiau dedasi skubinkite Įsigyti, 
prie Komunistų Partijos ir pol Dabar, pastaba visiems, Ru
jos vadovybe stoja į kovą su; rįe turite paėmę pardavinėti 
pavergėjais, už iškovojimą ge-įgios vakarienės tikietus: malo- 
resnjų ^yyenimo sąlygų ir pa-! 
siliubsavimą iš kapitalistinės 
vergijos.

Penktadienį, balandžio 24; 0 kurie nesugražinsite paskir
ti./Ambassador Palace, įvyks:tu laiku tikietus, tai prirokuo- 
masinis susirinkimas, kur bus sime juos prįe parduotų tikie- 
oficialiai priimti visi nauji na- tų; po vakarienės nebus pri- 
riai.. Tame susirinkime daly-; imami tikietai, o turės būt už 
vaus visos sekcijos ir visų sek- juos sugrąžinta pinigai; ba 
cijų organizatoriams bus- įteik- mcs valgių padarysime tiek, 
ti ženklai, liudijanti, kuri sek- ! kiek bus tikietų parduota bei 
cija ir kiek narių yra gavusi, nesugrąžinta nurodytu laiku. 
Daugiausiai gavusiai naujų na- Tikietus arba pinigus gražin- 
rių sekcijai bus įteikta raudo- kite i

• na vėliava.

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
19f HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

t__  ,i “Laisvės” raštinę arba
j O. Depsienei, 62 Union Avė., 
; Brooklyne. Tatai Įsitėmykite 
j gerai, kad paskui neturėtumė
me nesmagumo.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusi moteris prie 

išrankiojinpo svederių skudurų. At- 
siŠaukit anksti. 1 Rubin Bros., 43-45 
Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(88-90)

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




