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Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

KRISLAI
Butkus Kuria Naują 

Partiją.
Darbininkai Turėtų Atsi- 

meęt.
Vincentas Paukštys.
Tegul Tai žino Darbinin

kai.
Partijos Pasarga Drg.

Pruseikai.
Rašo Komunistas

.Sovietai Budavos 
Mainierių Miestą

MASKVA.— Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas nu
tarė, kad Don Baseine šie
met būtų pabudavota nau
jausios mados namai delei 
700,000 mainierių šeimynų, 

didelis

Senute Lucy Parsons Šaukia Darbininkus 
Ruoštis prie Gegužinių Demonstracijų

Komunistų Laimėjimai
Plieno Fabrikuose

Pereitą sekmadienį Labor
Lyceum svetainėj Brooklyne bu
vo plačiai šauktas sklokos susi
rinkimas^ Tas pats Butkus bu- 

xų'vo visas čyfas. Nutarta toliau 
\ę^tf griovimo darbą. Nutarta 
organizuoti branduolius (kuo-

< pas-grupes) visose kolonijose.
Išrinktas pastovus sklokos 
“Centro Biuras”. Nutarta vi
sais būdais rengtis prie laimė-]Tai pakils naujas 
jimd “Vilnies” suvažiavime, tai miestas, kuriame, mainieriai 
yra, kad užgriebti “Vilnį” ii’jtui’ės puikiausias pastoges, 
paverst ją savo organizacijos j ____________
organu (tokiu, žinoma, kokiu: f • • •
yra Butkaus pareiškimas).

Vadinasi, skloka organizuoja < 
naują partiją. Jos vyriausia- 
tikslas bus kovoti prieš Komu-| 
nistų Partiją. Susirinkime bu-j 
vus viena rezoliucija už t____
įima su renegatu Lovestonu. __ , . .‘ Vokietijos spauda paskel-

Darbininkai, kurie iki šiol galutinus rezultatus iŠ 
dar nematė tikrųjų Butkaus ir .•vvun<sl‘.1 . • ’ * ~ ’

, - kitų sklokos čyfų tikslų, <įabar, į | kasvklose
turėtų pamatyti. Jumis, drau- _ues KdSyKiose. ^ 
gai, tie žmonės galvatrūkčiais1 n^S paduodamos IŠ 190 ka- 
veda į socialfašizmo liogerį. O sykių.

i Ruhro Mainieriy 
Rinkimu Galutini

mc uu- j Rezultatai
susidė-

rinkimų Ruhro
Skaitli-

veda į socialfašizmo liogerį. O sykių. Reformistai gavo 
jūsų pareiga eiti su Komunistų 80,199 balsus (pirmesniuo- 
Partija, vienatine proletarine' se rinkimuose jie gavo 128,- 

902); revoliucinė unijų opo
zicija 62,633 (68,824), krikš- 

/ čionys 54,165 (77,694), fa- 
buvęs'§iSįai 7,986 (jie pirmu sy- 

jkiu statė savo surašą). Ki
lti keli surašai gavo po ke- 

. Nuo pir
mesnių rinkimu mainierių Vi-

partija Amerikoje.

CHICAGO, Ill.— Senute kilimo vėliavą ir metė ketu* 
Lucy Parsons, našlė Albert riems vėjams ją plevėsuoti 
Parsons, kurį 1887 metais'Ant jos užrašyta: ‘Pašau- 
Chicagoje pakorė kaipo dar- lio darbininkai, vienykitės! 
bininkų vadą, pasiuntė laiš
ką Komunistų Partijos Chi- Gegužės, diena darbininkų 
cagos distriktui delei Pir-! klasės. Darbiųinkai, išeiki- 
mosios Gegužės demonstra-j te į gatves, marguokite gat- 
cijos. Ji sveikina Komunis- vėmis, tegul jūsų kojų try- 
tų Partiją, kaipo vadą A- pimas skamba garsiai ir nu- 
merikos proletariato ir šau-iaidėja per visas 
kia visus darbininkus ruoš-j 
tis prie gegužinės demon- gas. Jūs esate pirmieji ka
stracijos po tos partijos va- ;reiviai ateinančios revoliu- 
dovybe. Pabaigoje savo’cijos. 
laiško draugė Parsons sa- ’ 
ko: 

a

Tegul gyvuoja Pirmoji

BERLYN. — Dideliuose 
Hoesch plieno fabrikuose 
buvo darbininku komitetu 
rinkimai. Revoliucinių uni
jų surašąs gavo 2,154 bal
sus, reformistai 1,845, krik
ščionys 597, fašistai 215.

Dortmundo metalo fabri
kuose: komunistų surašąs 
laimęjo 1,781, reformistai 
1,382, krikščionys 604.

TARP. DARBININKU APSIGYNIMAS 
GINS NEGRUS JAUNUOLIUS; VISUR 
AUGA PROTESTAI PRIEŠ NUTEISIMA

____ x___ ______ j žemes ir
T — j * • • • . Chinijos Budeliai Nužu-n’oa Ine? aaorn nivrnwii Lro- &

“Tegul gyvuoja Penkių 
į Metų Planas. Tegul gyvuok 

Komunistai išvyniojo su-’ja Komunistų Partija!”

600 Mainierių Pasisakė Social. Vadas Thomas
Už Nacienalę M. Uniją Nori Išgelbėti Bažnyčią

dė Motisną ir Jos 3 
Kūdikius

SCOTTSBORO, Ala. — nalės gvardijos, kad būtų 
Čionai pribuvo Tarpt. Dar- sudaryta 
bininkų Apsigynimo advo
katas reikale gynimo aštuo- 
nių juodveidžių jaunuolių, 
kurie yra nuteisti mirtim 
Advokatas Allan Taub pa
davė teisėjui pareiškimą, 
kuriame reikalaujama neg-

baltveidžių ir.- 
juodveidžių apsigynimo 
grupės. ( • * ‘

New Yorko žydų komu
nistu dienraščio “Freiheit” 
jubilejinis paminėjimas, ku
riame dalyvavo 20,000 žmo- 

rams naujo teismo ir <ad įinių, pasiuntė telegramą 
prisiekus, posėdininkų teis-į Alabamos gubernatoriui
mą būtų įleisti juodveidžiai. Milleriui, kurioj reikalauja- 
Antra, kad valdžia tuoj aus ma nuteistų negrų paliuosa- 
ištrauktų nacionalę gvardi- vimo. Daugybė darbininkų 
ją, kuri čionai prisiųsta tik j organizacijų siunčia protes- 
sutvėrimui teroro atmosfe- to rezoliucijas prieš bandū
ros prieš negrus, o ne jų ap- mą legaliai nulinčiuoti aš- 
saugojimui. Vietoj nacio- tuonis darbininkus.

Reikalauja, kad Kara
lius Alfonsas Pasitraukt

Alkaną Bedarbiu Mar- 
šavimas Ohio ValstijojNEW YORK.—Socialistų 

Partijos vadas Norman Tho
mas “kritikuoja” bažnyčią, 
kad ji nemokanti prisitai
kyti prie žmonių, kad jos 
nepaisymas varguolių atšal
do darbininkus nuo bažny
čios ir tt. Thomas mokina 
bažnyčią ir kunigus dau
giau rūpintis vargšais, tai 
ilgiau jie pasiląikys.

Matote, vietoj kovoti prieš 
tą apgavystės ir nuodų įs
taigą, tai socialistų lyderis 
jai padeda apgaudinėti dar
bininkus.

ZEIGLER, Ill.— Bal. 13 
d. čionai buvo sušauktas 
mainierių susirinkimas po 
komanda Walkerio, Howat- 
to ir kitų. Susirinkime da
lyvavo iki 600 mainierių. 
Tarpe jų buvo daug narių 
Nacionales Mainierių Uni- 
* ~ Balsą gavo draugas

Vincentas Paukštys, I
“Laistės” redaktorius, yra sklo 
kos iždininkas. Jis rūpinosi su
kėlimu pinigų delei Butkaus pa-, 
reiškimo. Jo raportas parodė,'hs tūkstančius.

- ;vcj jos. baisa gavo draugas :Lsh ir išdėstė Nacionales
kad pas jį esama sklokos apie
$40.

V. Paukštys išėjo iš Komu
nistų Partijos todėl, kad neno- 

v rėjo nešt jos pareigų. Ir išėjo 
laukan dar tuomet, kuomet drg. 
Bimba tebebuvo Clevelande. 
Vadinasi, bent jau jis negali 
teisintis, jog jis metė partiją i 
delei to, kad Bimba jatn nepa
tinka. Taip pat tuo laiku Pauk- j 
štys metė ir redakcijos darbą VS(1US 
“delei galutino nervų suirimd.” 
Bet dabar pasirodo, jog 
kitokia priežastis, būtent, 
tinė.

sumažėjo ant 150,000, betgi 
revoliucinė opozicija beveik 
išlaikė savo skaičių?X

Unijos programą. Walke- 
ris bandė uždaryti mitingą, 

* bet mainieriai nesiskirstė ir 
lau-. , . . I švilpė, kuomet jis ėjo

Proletariniai Socialde- susirinkimo.

*

būta 
poli-

Kalbant apie išėjimus 
prašalinimus iš partijos, 
džiami gandai, būk tuos visus 
žmones d. Bimba bei dabarti
nis Centro Biuras išvaikę lau
kan. Ypatingai plačiai šita Ne
tiesa praplitus Naujojoj Angli
joj. Net partijos nariai yra 
tame įsitikėję. Tai lai būna 
žinoma visiems klasiniai sąmo
ningiems lietuviams darbinin
kams štai kas: Butkus tapo iš
brauktas iš partijos, Paukštys, 
Kluchen, Rainys, Jokubonis ir 
visa eilė kitų brooklyniečių išė
jo iš partijos dar prie senojo 
Centro Biuro, i

bei 
lei-

mokratai Eina Prieš ; Mūšiai Nicaragua  j
WASHINGTON.— 

rikos valdžia pasiuntė kari-1 
Nicaragua 

malšinimui sukilimo, bet

Ame-

. BERLYN.— Socialdemo- niu®; !aivus ’ 
kratų Partijos Hainsbergo malsimmui i 
kuopa vienbalsiai pasmerkė ^.^1US į’

įsavo partijos pardavikiškus A v A ■ . ..
vadus ir nutarė pasitraukti’P1.v Amerikos^ impeiialis-

dai eina, kad sukilimas

EXTRA!

NEW YORK.— “Timeso” 
korespondentas iš Shansi, 
Chinijos, praneša sekamą 
baisų Chiang Kai-sheko bu
deliškos valdžios pasielgimą 
su komunistais:

“Dvi dienos- tam atgal 
dvylika tariamų komunistų 
turėjo būti nužudyta. Iš jų
viena buvo trijų kūdikiui CLEVELAND, Ohio, — 
motina, kuriu amžius siekė z u
nuo 5 iki 10 metu. Valdi
ninkai ištisas kelias valan- f 
das diskusavo, ką daryti su 
tais jos kūdikiais, kuomet 
jų motina bus nužudyta. 
Miestas Shansi didžiuojasi 
neturįs našlaičiams prie
glaudos ir nesirado niekas, 
kas tuos kūdikius būtų su
tikęs priglausti. Pagaliaus. 
nutarta, kad kūdikiams bus 
daug geriau įnirusiems, ne
gu ubagauti gatvėse ir va
ryti kompeticiją su ubagais. 
Tuo būdu visi trys buvo su
šaudyti.”

Originaliai buvo nutarta 
maršuoti į Columbus, kad 
pasiekus miestą gegužės 1 
d. Mat, buvo •manyta, kad 
tuo laiku laikys posėdžius 
valstijos seimelis. Bet’ po
nai išsigando bedarbių ir 
sesiją pertraukė nuo bal. 27 
iki gegužės 11 d. Todėl ir 
alkanu bedarbiu eisena ati
dėta. Ji prasidės gegužės 1

MADRID.—Republikonai, 
laimėję municipaliuose rin
kimuose, reikalauja, kad ka
ralius Alfonsas pasitrauktų; 
Kalbos eina, kad . jis pasi
trauksiąs, bet sostą užlei-' ' 
siąs vienam iš savo sūnų. 
Vadinasi, monarchija pasi
liks. , .

Armijoj esama daug ne
pasitikėjimo monarchija.’ 
Katalikų bažnyčia karščiau-

vadus ir nutarė 
iš tos pardavikų. organiza
cijos. Spėjama, 
kuopos nariai
pereis į Komunistų Partiją.

tus išnaujo plečiasi ir ture-

Romain Rolland už 
Sovietų Sąjungą

’ vjsi ta daug susirėmimų, 
darbininkai' ... .

i Lenkijos Valdininkams
į Nukapos Algas 15 Nuoš.
j VARŠAVA. — Lenkijos 
I valdžia paskelbė, kad su ge- 
! gūžės 1 d. bus nukapotos 
Valgos .valdininkams ant 15 

Bet, žinoma, šitas 
pareiškimą’nukapojimas palies dau-

1 • i • • • • pa-

PARYŽIUS. — G a r s u s 
rašytojas Romain Rol-• nuoš. 
land išleido j 
delei imperialistų puolimo 'giausia žemesniuosius

•- Jis tarnautojus, daugiausiaČentro Biuro, dar tuo laiku,!ant Sovietų Sąjungos. „L wimuivjuB, uaugmuo 
kuomet d. Bimba buvo Cleve- | nurodo, kaip kapitalistai da- ležinkelio, pašto ir tt. 
landė. Prie dabartinio Centro rn nknns nmiiarn karui nl• 1 1 • L O piclllLlS lldU Idlll xxcll Ūla O I ' ■ '    

doUtik vienas B.? betVi^berods visų pirma ginkluotam puo-: Brazilijoj Bruzdėjimas
• -rx . . ~ ... : hmm ant smnnrn SJaninrrnc J ■' Jrvėl eina su Komunistų Partija. 

Gi tuo. patim laiku į partiją 
Brooklyne jari gauta net šeši 
nauji nariai, didžiumoje jauni 
kovotojai. 
mas, kad 
kas kitas 
draugus” 
sa.

Vadinasi, primetį- 
šis Centro Biuras ar 
“išvaikė iŠ partijos 
yra gryniausia netie-

Šios dienos “Laisvėje” telpa 
Komunistų Partijos pareiški
mas reikale d. Pruseikos. Par
tija jam duoda dar vieną pro
gą atsižadėti savo anti-komu- 
nistinės linijos ir pasilikti bol
ševikų eilėse. Ar jis pasinau
dos ta proga? Ar jis pamatys 
savo klaidą? Greitai pamatysi
me. Iš pareiškimo aišku, kad 
diplomatija, manevrai, dangsty- 
masis pasibaigė: aiškiai, atvi
rai, nuoširdžiai su partija, ar
ba atvirai prieš ją, idant ji ži
notų, su kuo turi reikalą.

limui ant Sovietų Sąjungos. D . v v 
Jis šaukia Europos darbi-:*“ies ValuZUį
ninkus skelbti kovą impe
rialistams ir ginti proleta
riato tėvynę.

POLANSKI NUTEISTAS 
10 METŲ.

VARŽA V A.— Baltagvar
dietis Polanski, kuris padė
jo bombą į Sovietų ambasa
dos rūmus, nuteistas 10 me
tų kalėti. Paskelbus nuo
sprendį, tas juodašimtis iš
sitraukė didelį kryžių ir 
peržegnojo teisėją ir visus!

Lenkijos valdžia veikiau
sia Polanskiui bausmę do
vanos arba labai sumažins. 
Mat, išteisinti jojo negalėjo, 
nes jis pats prisipažino, kad 
bombą padėjo.

MADRIDĄ- Ispanijos ka
ralius Alfonsas atsisakė nuo 
sosto. Veikiausia tą savo ; 
sostą pei’Vedė vienam iš sū-| 
nų. Visoj Ispanijoj mies-i 
tuose reikalaujama respub-! 
likos. Didžiuosiuose cent-' 
ruošė eina kruvini susikir- bos buto prezidentas 

mes pradėjo skelbti, kad 
darbininkams tereikia mo-' 
keti po 25 centus į valandai' 

MEXICO CITY.— Sandi-,prie miesto darbų. Bedar- 
no atstovas Zapeda prane
ša, kad Sandino pabaigė pa
liaubas ir dabar vėl prasi
dėjo ginkluota kova prieš 
Amerikos imperialistus. 

; Sandino sako, kad ginklai 
nebus padėti taip ilgai, kol 
Amerikos jūrininkai nebus 
išginti iš Nicaraguos.

Įvairios Žinutės
Bedarbiai Išpėrė Kailį 

Priešui
KEOKUK, Iowa.—Preky- 

” ' ; Hol-
timai.

biai tą. poną sučiupo ir pu
sėtinai aptašė.

RIO DE JANEIRO.—Jau' . —-------------
ir Brazilijoj plačiai kalba' Chicago, Ill. • 
apie perversmus; Prieš vai-'tunely kilo gaisras.. 
džią kyla nepasiteųkinimas. Į žmonių—-ugniage- J
Armijoj ir dalyj bu r žuazi- i-siai ir darbininkai. Kiti iš? t 
jos grupuojasi anti-valdiški gfelbeti gyvi, bet pritroškę. 
elementai. ------ z--------

Labai Bijo Bedievybės 
Plėtimos

BERLYN. — Vokietijos 
buržuazija labai persigan- 
dus delei plitimo proletari
nės bedievybe^. Profeso- 

ko, kad.... tu a '^Lis Hickųiann sako, kad
plačiai kalba ... an.1 a1^'bedievybė prirengia dirvą

Prisipažino Nužudęs 
Devynins Žmones

Anglijos Karaliaus “Alga
LONDON.— Anglijos pa

razitas karalius gauna į me-
“Bedieviškos” Kortos

Maskvos bezbožnikų (be
dievių) sąjunga išleido nau
jas “bedieviškas” lošiamą
sias kurtas. Paveikslai ant. 
kortų—įvairių tikybų dvasi-_________ _ . . ..
ninku karikatūros. Kiekvie- me 100 įvairių kriminališkų Streikas Bolivijoj 
na kortų spalva skiriama prasižengimų. Jis jau pri- ------------------
atskirai tikybai. Gėlės— sipažino, kad nužudė 9žmo-

DUESSELDORF, Vokie
tija.— Peter Kuerten, 47 
metų, kaltinamas papildy-'

dieną ir Columbusą pasieks šiai remia monarchiją. Vys* 
apie gegužės 11 d.

Cleveland©; A k r o n o , 
Youngstowno .ir kitų Ohio 
miestų lietuviai darbininkai 
privalo uoliai dalyvauti pri
siruošime prie bedarbių ei
senos. Visos mūsų organi
zacijos turi būt įtrauktos j narchiją. Bet’Zamora ap-

kupai buvo įsakę visiems 
vierniesiems balsuoti 
monarchistus,' arba visi eis 
pragaran.

Republikonų vadas Zamo
ra džiaugiasi laimėjimais ir 
sako, kad jie surado būdus, 
kaip gražiuoju nuversti mo-

i ta darba.u v

K LIETUVOS
Kariasi iš Meilės

Bartkūnų kaime (Pabals- 
kio valse., Ukmergės apsk.) 
daržinėje pasikorė Janušis 
Bronius* 32 metų amžiaus 
vyras. Nustatyta, kad pa
sikorimo priežastis buvo jo 
meilė Janušytei Zosei, su 
kuria jo tėvai draudė apsi
vesti. Sužinojus, kad Janu
šis pasikorė, Janušytė 
pat kėsinosi pasikarti, 
broliai išgelbėjo.

gaudinėja savo pasekėjus, 
jeigu jis mano, kad be gink
luotos kovos bus sudaužytą 
monarchija.

Darbo unijos ėsančios pa
sirengusios paskelbti gene
ral! streiką, jeigu monar
chists bandytų priešintis 
respublikos paskelbimui..

bet

Sovietų Durys Nugąsdino 
Anglijos Buržuaziją

LONDON.—čionai iš So
vietų Sąjungos atgabenta 
gatavai padarytų durų keli 
vagonai. Medžio pramones 
savininkai persigando ir 
pradėjo valdžios reikalauti, 
kad Sovietų durys nebūtų 
įleidžiamos į Angliją.

Nuodijasi Merginos
Kovo 16 d. Babtų valsčiuj, 

Vilčetavos kaime nusinuodi
jo p. Aleksandra Lisauskai-]

Skelbia Naują Būdą 
“Nuvertimui Komunizmo”

MONTREAL, 
Anglijos buržuazinis

Kanada

tus $2,565,000. O socialistai tė, 18 metų amžiaus mergi- mistas Paish, ištikimas šu
palaiko monarchiją ir pade- na> 0 kovo 17 dieną nuodi.

josi jos pusseserė Fima Li- mo, skelbia “naują būdą 
sauskaitė, 19 metų amžiaus, vertimui
Abidvi nuodijosi actu. Alek- Paish sako, kad rei 
sandra Lisauskaitė, nuvežta teikti paskolą 
į Kėdainių ligoninę, ten mi- pravedimui Penkmečio 
re. Fima Lisauskaitė at- no.

da parazitams lupti 
nėms kailį.

zmo- nytis Anglijos i

k o m u n i z

Girdi, juo 
tuoatskirai . tikybai. Gėlės— sipažino, kad nužudė 9žmo- LA PAZ, Bolivija.— Te- vežta Kauno ligoninėn; jos lis praturtės, tu<

stačiatikių šventikai ir vie- nes. Kaltinamasis nesvietiš- legrafų ir telefonų darbi- gyvybei pavojus pašalintas, ten užviešpataus
nuoliai, čirvai—katalikų ti- kai šaltai užsilaiko ir be jo- ninkai išėjo į visuotiną Nustatyta, kad juodvi nuo- mas! Matyt, kad
kybą, bubnai—žydų, pykiai kio susijaudinimo pasakoja, streiką. Kareiviai pas taty-di josi del šeimyninės nesan- nomistui dabarti
budistų. kaip jis žmones žudydavo, ti skebauti.

raijusi i 
' taikos.

r

dabartinis 
visai galvą susuko.

m o

greičiau 
kapitaliz- 
tam eko- 
lis krizis

Ai ' «L-
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REIKALE DRAUGO L. PRUSEIKOS 
ATSINEŠIMO

Dalyvaukime Darbininkų Šventėj
Pirmoji Gegužes yra darbi

ninkų švente. Pirmoji Gegužes 
yra tarptautine kovos diena vi
sos darbininkų klases. Viso pa-

Wilkes-Barre
Apiefinkėse
—121c) Kas remia Streiką

Aido Choras paaukavo pen

nominio krizio priežastis yra: 
iš vienos puses augimas gamy
bos 7 jėgų, didėjimas pagamintų 
produktų, kuriuos nėra kur dė-į kjg dolerius Nacianalei Mainie

RYTINIŲ VALSTIJŲ DĖTUVIŲ KOMUNI 
STŲ KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

susirinkimuose kritikuoda
irių Unijai

ninkai tą kovos dieną, kiekvie- sės, didėjantis masių skurdas, Kaip yra žinoma N M U dar
nais metais tinkamai pamini. 
Šiais metais, sūkuryje didelio 
kapitalizmo krizio, kilime revo-

darbininkų ekonominės padėties pjrmu kartu taip daug dirba 
blogėjimas, kurių daugelis ne- §joj apielinkėj ne tik kad nu- 
8’^1 del vsavo neištekliaus nusi-1 r0(j^įus darbininkams, kaiptu- 

nOTnildvfnc Iromi q ! . . , ... . .

Mūsą Politika ir Jose 
Veikimas

liuciniij bangii Europoj, Kini-[pirkti iš perpildytos 'prekėmis:..: būt- qfrpika<? bot
• ■ ’ Pietų Amerikoj ir (rinkos nė labiausiai reikalingų | akt iai daIyyauja kovoje, or- 

ganizuoja darbininkus, kad 
streikas būtų vedamas organi
zuotai ir pačių mainierių.

L. D. Susivienijimo 4 kuopa, 
Pa., turėjo balių.

joj, Indijoj, .
t.t., ir milžiniškos socialistinės'pragyvenimui daiktų. Dabarti- 
konstrukcijos Sovietų Sąjungoj,!nė kapitalistinę sistema sutvar- 
šių metų paminėjimas tos dar-|kyta taip, kad labai neskaitlin- 

’ 1 v 1 ' 1 1,1 • ga parazitų klasė darosi vis tur
tingesnė, kuomet milžiniška di
džiuma darbininkų klasės daro- Hanover, 
si vis biednesnė. 'Prisiminus keliems draugams

ypatiškai,’ kad reikia išleisti 
Kad apgynus savo reikalus,! daugiau lapelių streiko reika- 

visi darbininkai ir .biednieji | §je draugai1 paaukavo: P.
• Y i" [Cibulskis, $1.00; J? Paulauskas 

50c.. A. Virbalas 50c., A. Sta- 
gniunas 50c., V. Botirius 50c. 
Viso $3. Nors tai nedaug, bet 
pagelbės apmokėti bilas ir 
daugiau išleisti lapelių ir ves
ti organizacinį darbą šioj ko
voj. Boylan, Lewisas ir kom
panija nepajiegė apgauti dar
bininkų, tai save pasivadinę i jos, 
darbininkų prieteliais, Tom-iniais .avvxxxxvxxiD aux xjxxxxxxnu x\x<xoc»
chakas, Maloney ir Davis bjau-.'priešais tose organizacijose Iinteresams.
riai prigauna darbininkus. 'buvo perdaug, o vietomis Į 2. Visose organizacijose, 

Nors N.M.U. netvirta, bet net išimtinai, paremta fi-{kurias tebekontroliuoja fa- 
didėlę rolę lošia šiuo laiku, j nansiniais klausimais ir vir- j šistai ir socialfašistai, bet 
Būtinai įeikaiingas išleidimas jsininkų vietų laimėjimu bei'kuriose yra darbininku ir

pralaimėjimą. Nepakanka-į kuriose randasi komunistų 
mūsų kova 

su priešais turi būt parem- «\ 
faktas aiškiai irodė dar !^aS’ Ne^an'^^r]ie j?se siste'jta klasių kovos reikalais;

‘ ‘ ‘ 1 d d | mačiai ir energingai praves-visur reikia kelti klasinius
reikalus ir už juos kovoti; 
visur reikia stengtis įtrauk-

si pravaryt protesto rezo- 
iliucijas.

Kaipo rezultatas oportu-
■ nistinės politikos, SLA. na-

Konferencija randa, kad riai darbininkai nebuvo nu-
mūsų veikimas pašalpinėse statyti idealoginiai prieš fa- 
organizacijose, a b e 1 n a i šistinius vadus, 
imant, buvo vedama dešine, | štai kodėl tokios didelės 
oportunistine linija. Į tas'masės darbininkų pasiliko 
organizacijas mūsų buvo',su senuoju SLA., kuomet 
žiūrima tik kaipo į papras-!mes atskilome Chicagos sei- 
tas savitarpinio susišelpimo me ir sukūrėme naują Su-* 
įstaigas, o ne kaipo taipgi į sivienijimą. 
klasinį įrankį. Mūsų veiki- ( Konferencija 
me jose nebuvo pakankamai kad mūsų veikimo gairės Y 
pravesta.,ta mintis, kad pa- pašalpinėse organizacijose 
šalpinės organizacijos turi turi būt griežtai mainomos, 
būt antraeilės darbininkų 

I klasės tranšėjos 
I prieš kapitalizmą.

bininkų šventės turi dar dides
nės svarbos. Viso pasaulio mi- 
lionai darbininkų išsilies į gat
ves milžiniškomis demonstraci
jomis prieš bedarbę, badavimą, 
prieš kapitalistinę sistemą, už 
apgynimą Sovietų Sąjungos. 
Jungtinių Valstijų darbininkai 
turi daug skaitlingesnėmis ma
sėmis, negu kada pirmiaus, ko-

Vidujinė kova lietuvių dar-. Savo straipsnyj, atspausdin- 
bininkų organizacijose ir apie'tam “Vilnyj” vasario 26 d., 
abu lietuvišku^ dienraščius,! jis bandė sumažinti Partijos 
“Laisvę” ir “Vinį” susikrista-{pergalę ‘^Laisvės” šėrininkų sti
lizavo į aiškią kovą tarp smul-1 važiavime ir neleistinu ir be- 
kiaburžuazinių ir pusiau fa-j principiniu būdu sunaikinti 
šiltinių elementų iš vienos pu-!Partijos ir jos Lietuvių Biuro 
sės ir klasiniai sąmoningų re- įtaką, 
voliucinių. proletarinių ele
mentų iš kitos pusės; į aiškia:.. . . , , . . . . . ~
kovą už ar< prieš Komunistų he‘uvl« ^rbininkų, kad Pru- 
t, ... . . V . . .. .„.j ‘Iseika palaike artimus rysiusPartiją ir jos lenimstinę vado-; ko.oDeraciia su Butku iri • 11 IK U VjJtzI d Vi J et o Ll JL> Ll Liy LI 11
V<Dę* ! Kom

Opozicija prieš Partiją jos 
lauko pusėj vadovaujama rene
gato Butkaus, gi iš vidaus ji 
remiama ir direktuojama drg. 
L. Pruseikos.

Pasakymas, kad jie kovoja 
tik prieš Partijos lietuvių Biu
rą, arba tik prieš “mechaniš
ką Partijos kontrolę”, būdami 
lojalūs Komunistų Partijai ir 
K,'o m u n i stų Internacionalui, 
yra tik maska ir priedanga, 
po kuria jie nori labiau su
klaidinti lietuvius darbininkus. 
Tačiaus faktinai jie priešingi 
bile kokiai Partijos kontrolei, 
ką parodo jų atsisakymas 
spausdinti tam tikrus Parti
jos pareiškimus ir gynimas 
Strazdo. Faktinai jie atakuo
ja Partijos Lietuvių Biurą tik 
todėl, kad jis bando pravesti 
Partijos liniją Lietuvių dirvoj 
ir energiškai kovoja prieš vi
sus Partijos priešus šioj dir
voj. Faktinai jie daro viską, 
ką jie gali, bandydami nupul- 
dyt Partijos įtaką tarp lietu- su draugu Pruseika. 
vių darbininkų ir suklaidinę darė įvairius žingsniuš, kad 
nuvesti juos į smulkiaburžua-'tik, jis pakeistų savo oportunis- 
zinią oportunizmo ir pusiau tinę liniją ir pataisytų savoi 
fašistų kempę, į darbininkti klaidas, kad sutaupyti jį revo-1 
klasės priešų kempę.

Ataka ant Komunistų Parti- pasiūlė jam patiekti Jo argu-1 
jos tarp lietuvių darbininkų J mentus ir apsigynimus delei Į 
yra artimai surišta su genera- jo bartinų pasielgimų Komu-! 
]e ataka kapįtalistų klasės ir Pistų Internacionalui, bet jis i 
jos valdžios ant visos darbinin- laikėsi savo išsisukinėjimo po- rinn
kų klasės Amerikoj. Kad pra- litikos, atsisakė vykinti tą pa-! . a tdlUOju laiKU vis aau- 
vedus savo algų kapojimo ir siūlymą, nors jis iš pradžiosįgiau ir daugiau darbininkų 
skpbinimo programą, kad už-1sutiko; faktinai jis parodė.ne-'meta Vokietijos Socialde- 
krovus ant darbininkų klasės pasitikėjimą net paties Komu- i , Pnrtim koinn tar 

„ pečių visą dabartinio ekonomi- nistų Internacionalo vadovy-. . y. ,
nio krizio ir negirdėtos bedar- jbei. - jnaujancią buržuazijai, ir
bės naštą, tai valdančioji kla- j Beį parįija. negali leisti to-'s^°Ja J Komunistų Partiją.

sukriušinti Komunis- į j,aus fęStį tokią padėtį, kurio- i “Inprecorr” Telegrafinė 
je aiškūs Partijos nariai mo- • Agentūra (Berlyne) prane- 

• x d s?ve.džioja\ ma?~s, ša, kad balandžio pradžioje
S,„ tarybos
riui laisvai laužyti paprasčiau- ■SUSinnkinie Socialdemokra-

Kuomet eina paskalai tarpe

pabriežia,jjfarmeriai turi stot kovon, 
sos darbininkų .organizacijos 
privalo spiestis po vadovybe

vmgai stoti pasaulinei! demon- p Priešfašistinio
stracijon Pirma Gegužes, šiais i . J. ... - . . , , .. . ., . .. Vv. ... v. i Susivienijimo visi lokaliniaimetais, apvaiksciojimui geguži- . .. . .J ,1 [komitetai turi dėti pastangas,

kad visos jųjų kolonijose gy
vuojančios draugystės bei .kliu- 

ibai skaitlingai prisidėtų prie 
I apvaikščiojimo Pirmosios Ge- 
gūžės. Mūsų Priešfašistinis Su- 
sivien. neturi būti vien tik 
kovai prieš fašizmą. Mes turi- 

’Įme dalyvauti visose kovose ir 
" | kampanijose, kurias veda Ko

munistų Partija. Tik dalyvau
dami visose kampanijose ir ko-i . ,
vose mes galėsime įrodyti svar-1 kams> ka.® /ra , p_7.esas,ir i mai nešėme į tas organiza-! bei simnatiku 
bą musų oigamzacijos n pn-( * ,cijas klasių kovos proble-
traukti vis didesnį skaičių or- . - - - -
ganizacijų ir pavienių darbi- 
ninkti į savo eiles.

Tik augindami ir stiprindami 
savo eiles -ir surišdami mūsų 
priešfašistinį veikimą su viso
mis darbininkų revoliucinėmis 
kovomis po vadovybe Komunis
tų Partijos mes galėsime išvys
tyti spėką, per kurią galėsime 
ne tik sėkmingai kovoti už kas
dieninius mūsų reikalavimus, 
bet ir už galutiną mūsų tikslą 

Tokia padėtis bus tol, nuvertimą kapitalistinės sistę- 
kol tęsis ekonominis krizis, o mos ir įsteigimą Sovietų val

džios.

. .. ,v_. . .įneš darbininkai turi sumobili ,
tai jis neišėjo atvirai ■ zuoti visas savo spėkas ir ga-J 

prieš tuos renegatus net po ]įng-u balsu pasisakyti už kovą: 
to, kaip jie išleido klastingą prje§ ateivių darbininku depor- 
“Pareiškimą Didžiumos “Lais-[“Pareiškimą Didžiumos 
vės” šėrininkų”, kuriame Par
tija atvirai atakuojama bjau
riausiu ir provokaciniu būdu 
ir kuriame pradėta atvira kam
panija prieš “Laisvę”. *

Iš visko matyti, kad jis pa
teisino paskelbimą “Vilnies 
Direktorių Pareiškimo,” kuris 

i'yra programa Komunistų. Par
tijos priešų atimti “Vilnį” nuo 
Partijos ir paversti į socialfa- 
šistinį laikraštį; jis 
prieš tą anti-partijinį 
mentą.

Draugo Pruseikos 
pozicija klausime kovos prieš 
baltąjį šovinizmą, jo bandy
mas paslėpti svarbiausius fak
tus už visokios rūšies nesvar
bių techniškumų, jo gynimas 
Strazdo, visa tai yra prieš Par
tijos liniją ir politiką.

i
Partija buvo labai pakantri

Partija 
kad

tavimus, prieš terorizavimą 
abelnai darabininkų, prieš be
darbę, prieš algij numušineji- 
mus, prieš negrų lynčiavimus, 
už socialę bedarbiams apdrau- 
dą ir už Sovietų Sąjungą.

šiandien mes galime ir turi
me įtraukti didesnes mases dar- 
bininkij į kovą prieš Jungtiniu 
Valstijų kapitalizmą. Ekono
minis krizis palietė Ameriką ne
mažiau už kitas šalis. Jau ir 
uoliausi kapitalistines sistemos 

! šalininkai pripažįsta, kad šioj 
’(“laimės ir aukso šalyj” randasi 

užimta j apie septyni milionai bedarbių,

neišėjo 
doku-

: bet tikrumoj jų yra arti de
šimts milionų, o yra šimtai 
tūkstančių darbininkų, kurie 
dirba tiktai dalį laiko, taip kad, 
priskaitant jųjų šeimynas, mes 
turėsime ne mažiaus dvidešim
ties milionų, kurie skursta ir 
badauja.

krizis kapitalistinėj sistemoj 
neišvengiamas. Dabartinio eko- J. Weiss. .

buciniam judėjimui. Ji net į Nariai Meta Socialfašis 
ty Partijy Vokietijoj

tų Partiją, kuri yra vadas dar- 
bininkų klasės visose jos l<ovo- bdizuoja 
se, kuri yra vienatinė partija,;^ • “ - 
kovojanti už bedarbių apdrau- p‘a‘rtij7 “negali" leisti' bUe " na ii 
dą • ir pagelbą, kuri kovoja

BLOOMFIELD, N. J.

1. Mūsų spaudoje turi būt 
kovoje'aiškiai pravedama mintis, 

i kad pašalpinės organizaci- 
Kaipo pasekme šios link [jos, apart savitarpinio susi- 

mūsų kova-su fašistį-, šelpimo 
ir

, dar turi tarnaut 
socialfašistiniais labelniems darbininku klasės

ibininkams, kad N.M.U. yra jų'.. , ,
unija ir veda ir teisingai gina .kasdieninius daibinmkų, 
mainierių reikalus. Jei N.M.! reikalus, sufištus SU kova ___  _____ ____ ___
U. būtų kiek tiek galingesnė, prieš bedarbę, prieš algų ti'tas organizacijas į masi- 
tai generalis skundų komite- kapojimus,, prieš išnaudoji- nes kampanijas. Turime 

i nuo to 
kad keldami tuos 

mes susikelsime 
prieš save “palšąsias ma
ses.”

3. Visur varyti agitaciją 
už lokalinių pašalpinių or
ganizacijų vienijimąsi į 
daiktą, aiškiai duodant su
prasti darbininkams tosą 
organizacijose, kad šitas r 
amalgamacijos darbas išei- y 
na iš Komunistų Partijos 

i teisingos darbininkiškos 
i programos.

v. . ,, , i . • , i\/r- r •• or a •' 4. Pradėt vajus už mainy-ciai negelbes darbmnikams or-i Musų linija SLA. ugi,

tas jokiu būdu nebūtų gale- ma dirbtuvėse ir tt. Nepa- p-riežtai atsisakvti
jęs darbininkus suvilti ir strei- cfenP'emps tas or- u i i j i i jką sulaužyti. Nacionalė Mai- ‘^nKamai stengemcs tas oi baubo, kad kelda
nierių Unija atsikreipia j vi- Į ganizacijas įvelti tiesiogi-; klausimus, mes su
sas mūsų organizacijas irimai -į Komunistų Partijos nr;px “nalšassas mūsų organizacijas n
draugijas ir pavienius, kad su-‘masines kampanijas.
teiktumėt kiek galima organi- daug pasidavėme priešų de- 

paramą. magogijai,

Per-

zacinę ir piniginę ]---------
Daugeliui sudėjus po kelis cen
tus didelę sumą galima suda
ryti. Tuomet N.M.U. galėtų 
vesti daugiau agitacijos ir dau
giau organizavimo. Tad kam 
rūpi laimėti darbininkus iš 
po Boylano ir Tomchako įta-iša pašalpinei draugijai ir 
kos ir vesti kovą teisingu ke-J Mes pasistatėme palšų-

1 . kjekvmnas streikas j ju masįu bauba ir juomi sa-!
laimėtas, tai parinkite , r v J JT , ve bauginome.

kad tie klausi
mai “priešingi” organizaci
jos taisyklėms, “išlauki- 

Įniai”, “neliečianti pačią or
ganizaciją,” “politiniai rei- 

Įkalai,” kurie “tik žalos” ne-

* Iš šios apielinkės neteko pa- jįu ]<acĮ 
stebėti mūsus laikraščiuose nei būtų 
mažiausios žinutės. Atrodo, aukų, kiek kur galite, 
kad čionai lietuvių visai nesi
randa. Bet taip nėra. <__
randasi nemažas būrys lietu
vių, didžiuma sufašistėję. 
kio veikimo nėra, viskas apmi
rę. Teisybė čia randasi A.L. apsigynus nuo mainierių 
D.L. 221 kuopa, bet ir joj ne-! neįsileidus jų į 
gali veikti. Viena, čionai yra teto susirinkimą.

šis streikas dar ne paskuti- Centio Biuro pusės ban 
nis, ir ne pirmu kartu apgavi- ,dyta keisti gaires į kairę

esačiai ncgeiues , vx-. xuuou mHja senu anti.darbininkiŠkų
gamzuoti ir vesti kovą teisiu-,abelnai imant, buvo dešinio-,,cia ’ , ...... __ i.............. konstitucijų ir organizacijų

To parėmė Tomchaką.ir cialfa§įstaiS t oje organizaci-; vai ^U‘
Maloney, kuomet jie pareika-l . . , nnremfn dnno-mn-
lavo policijos pagelbos, kad Paie . ui a ug au

mainierių kad ! šiai rinkimais viršininku ir i, .. - ,
................ į skundų komi-i kritika finansinės sistemos. I Uau.?e.1?.

gu keliu. Anglies baronai; jį Kova su fašistais ir so-

prieš negrų lynėiavimą ir prieš sias partijos disciplinos taisy-tų Partijos frakcijos vadas kolų paštininkas Silvestras Ga-; sakyti
persekiojimą ateivių, kuri ko- ^|es Roehmer diskusijose kalbė-
afnna fasi??ų vadovybę Reikalaudama iš draugo Pru- jo savo partijos varde, Tą
si Anns p narhn nnnnco ir 117. nr. ' .. . " 1 y .senose darbo unijose ir už or
ganizavimą n e o r g a nizuotų i 
darbininkų j revoliucines in 
difttrines unijas. ,

seikos tuojautinio ir nesyyruo- čiaus, vietoj kalbėti kaip pa- 
■jančio atsakymo į visus įveltus prastai, jis smarkiai ataka- 

vo išdavikišką Socialdemo
kratų Partijos vadų politi-j 

bent j7s tuoja'us "ir labai'radi- ką ir? pareiškė, kad tik Ko-į 
kaliai pasitaisys, nebent jis aiš
kiai ir specifiškai atmes anti- 
partijinius ryšius, žingsnius i r 
pozicijas, kurias jis užėmė iki 
šiol, ir nebent jis išeis atvirai 
ir be atidėliojimo ūz Partijos 
liniją ir, politiką kiekviename 
atsitikime ir išeis atvirai 
visus smulkiaburžuazinius 
partijinius elementus il
sius.

Centralinis Komitetas 
šaukia į visus klasiniai 
ningus lietuvius darbininkus 
padėti Komunistų Partijai jos 
kovoje prieš dešinįjį oportuniz
mą lietuviškam judėjime, del
apvalymo to judėjimo nuo visų 
smulkiaburžuazinių įtakų, del

.'klausimus, Partija išanksto tu
ri persegėti jį, kad jis bus pra-

Šitoj situacijoj tie, kurie ko- šalintas iš komunistų eilių, ne- 
vo^ą prieš Komunistų Partiją 
ir jos vadovybę lietuvių dar-

1 bininkų organizacijose, nežiū
rint ar Jie tai daro del to, kad 
jie priešingi Partijos progra
mai ir taktikai ar del to, kad 
jie; išgązdinti didėjančių atakų 
ir /teroro kapitalistų ir kapita
listų valdžios, jie objektyviai 
gelbsti buržuazijai, jie sujun
gia rankas-su fašistine reakci
ja, jie riausia darbininkų kla
sės pasipriešinimą bedarbei, 
algų kapojimui ir badui. Nė
ra/ dviejų kelių. Klausimas 
aiškus ir griežtas: arba už 
Kųmunistų Partiją arba prieš 
ją; arba su Komunistų Parti
ja ,ar su darbininkų klasės 
priešais.

šiais klausimais draugas j surišimo jo arčiau su abelnomis 
Prųseika pakartotinai užėmė Į Amerikos darbininkų kovomis, 
poziciją ir padarė žingsnį po' Centralinis Komitetas atsi

šaukia į lietuvius darbininkus, Socialdemokratų
ragindamas remti Partijos Lię- nariu “nuo 1918) metų. Jis

prieš 
anti- 
obal-

atsi- 
sąmo-

• žingsnio, kurie savo objekty- 
viŠkuose rezultatuose ir pritai
kyme sudrūt|no smulkiaburžu
azinę opoziciją ir pažeidė Par
tijos įtaką, nors jis tuo pačiu 
sykiu sakėsi neinąs prieš Par
tiją ir nors jis įvairiai aiški
no ir gynė savo anti-partijinius 

1 žingsnius ir išsireiškimus.

tuvių Centro Biurą, kuris veda 
Centralinio Komiteto ir visos 
Komunistų Partijos liniją ir po
litiką ir kuris negali būt nuo 
jų atskirtas.

Centra tini s Komi teta s.

5. Begailestinga kova turi 
būt vedama prieš reakcinius 

i tarimus 
[Tiesa, po Baltimorės seimo' nelJe/s^ politinių klausi- 

■ mų ir tt. 
I

Briggs Mfg. Ko. Bjauriai 
(Išnaudoja Darbininkus

DETROIT, Mich.— Briggs 
i Manufacturing K o m p a nijos 
savininkai baisiai išnaudoja 
darbininkus ir elgiasi su jais, 
kaip tik nori. J

Pora mėnesių atgal tos kom
panijos dirbtuvės buvo pradė
jusios dirbti geriau, tai ir aš 
gavau darbą. Visas darbas 

I nuo šmotų. Susirenka darbi- 
| ninkai iš ryto ir laukia po va-' 
landą, ar dvi kol bosas ateis 
ir išduos darbą. Ateina bosos, 
jšduoda darbą sau prielan
kiems darbininkams, o kitiems 
liepia eiti namo ir ateiti po 
pietų. Atėjus po pietų tany 
kiai liepia vėl eiti namo ir at
eiti kitą rytą. Katrie darbi
ninkai gyvena toli, tai tan
kiai daugiau pravažinėja ant 
gatvekarių, negu uždirba. 
Taipgi tankiai įsako atvažiuo
ti ir sekmadienį, o nuvažia
vus darbo nėra. Jei kuris dar
bininkas nenuvažiuoja, tą iš
varo iš darbo.

Darbininkas, dirbdamas nuo 
šmotų, uždirba nuo 25 iki . 60 
centų į valandą; bet jei nori 
uždirbti 60 centų į valandą, | 
turi dirbti smarkiai, įtempęs 
visąs spėkas. Didesnė dalis 
darbininkų yra moterys ir 
merginos, jos uždirba nuo 60 
centų iki 3 dol. į dieną.

Darbininkai neturi jokios or
ganizacijos. šiuo tarpu dar
bas vėl sumažėjo ir apie pusę 
visų darbininkų paleido iš 
darbo. Briggso Vergas.

labai silpnutė kuopa, suside
danti iš šešių narių. Buvo sep
tyni, bet pereito sausio mene- vadai taip apgauna dar-!Spalių 12, 1929, protokole 
sj ^pabėgo iš^ draugijos^ Proto-(bininkus. čia reikia ve kas pa-;skaitome: “SLA. ir kitose

_ . Gali išdavikai vieną OrganizaCijose užimti kai- 
ar, di> kartu apgauti ^-bnnn-1resnę pozicija”; vasario 22, 
kus, bet jų visados negales ap-1 v į. J - ’ l( . ’ 
gaudinėti. Boylanui ir Lew-jl930, Biuro nutarta: stip- 
isui netiki mainieriai ir jų jis rinti mūsų pajėgos kovoje 
apvilti jau negali. Apvylė prieš fašistuojančius ele- 
kartą Tomchakas, Maloney ir mentus SLA.; kovoti prieš 
Davis, bet jie negalės apvilti juos politiniai... kairiuti 
kitu kartu ir jiem panašūs ™-’mūsu linija praktiškame 

rodė, darbininkams a i š k i a i i darbe kuopose...^ Bet Sl- 
kaip turi būti vedamas streikas. ■ ta “kairesnė linija” pasili-

Dar kartą primenu, kad 01J ko daugiausia ant popieros, 
ganizacijos ir pavieniai drau- nebuvo eneigingai n siste- 
gai turėtų parėniti M.M.U. ve- mačiai kuopose vedama, 
damą darbą. Nelaukite , ypa- į Laike streikų SLA. lyderiai, o 
tiškų paraginimų, bet’itasi-; ypač organas “Tėvynė” už- 
darbuokit tarpe organizacijų! imdnvo aiškią streiklaužiš- 
ir draugų. ( į poziciją, aiškiai palai-

Aukas siuskite .N.M.U. Kįe-! kančią kapitalistų klasę, bet 
tų Anglių Distrikto Sekreto " ‘
riaus vardu.

M. Zaldokas.
31 Public Sq. Room 
Wilkes Barre, Pa.

'dulionis. Buvo manyta, kad 
jis pamiršo susirinkimą. Nu
tarta pašaukti, bet nerasta na- 
mieje. Susirinkimas tapo per
keltas Į kitą savaitę ir vienam 
iš draugų įsakyta jį matyti 

lir pranešt, kada bus susirinki- 
|mas. Bet S. G. atsakė, kad 
’jis daugiau nebeateis. O kaip 
bus su protokolų knyga ? Kam 

j pasi- 
Tapo pasiųsta vienas

'munistų Partija atstovauja . . i i • * i i i — IJUO piuvunuių tvhvkca
ir gina daibinmkų klases t ^nyg0S reikia, tegul ja 
reikalus ir kad jis nuspren- įma.
dęs mesti socialfašistų par- draugas, kad parneštų knygą, 
tiją ir stoti į Komunistų 
Partiją. Jis sake, kad pas
kiausias socialdemokratų 
vadų pasielgimas, [rėmimas 
kapitalistines valdžios dik
tatūros, galutinai jį atstū
mė nuo tos partijos.

Kitas socialdemokratų 
veikėjas, ■ Kempf, Marien
berg mieste paskelbė pa
reiškimą, pasmerkdamas iš
davikiška socialdemokratų 
politiką ir pareikšdamas sa
vo pageidavimą stoti į Ko- 
mun. Partiją. Kempf buvo

Partijos

Užklausus, kodėl jis taip ne
draugiškai atsinešė link drau
gijos ir kame priežastis jo pa
sitraukimo iš kuopos. Atsakė, 
kad daugiau neprigulės kuop., 
mat jam nepatinka nusistaty
mas .kuopos.

Pas šį narį buvo taip pat ta 
žalinga judėjimui nuomonė, 
kad tik pasimokėt mokestis ir 
niekur daugiau nedalyvaut, 
nieko neveikti, jokiose konfe- 

irencijose neimti dalyvumo.
Pagalinus, tas asmuo pabū

go klasių kovos. Areštai, grū- 
mimasis su policija, demonst
racijos ir kiti tokiex veikimai 
įvarė baimę tokiems draugam, 
jie bėga iš mūsų judėjimo.

Vienpk visi draugai ir drau
gės pasižadėjo veikti, kad su
stiprinti mūsų, kuopą, kad vie
ton pasitraukusio nario gauti 
kelis naujus. Mes dirbsime la
bui draugijos ir visam darbi-

ganizacijos ir pavieniai drau-

atsišaukia į visus socialde
mokratus darbininkus sekti 
jo pavyzdį: mesti Socialde
mokratu Partiją, kuri, kaip 
• • 1 . ... ..V AZIAA umugijuj 11 Visam
jis sako, patapo prostitutis- ninku klasės judėjimui.
ku kapitalizmo agentu. Kuopos Komitetas.

'net mūsų vadovaujamose 
; kuopose nebuvo nešama 
[protestai prieš tuos vadus 
ir prieš “Tėvynę.” Vis bi- 

ijota “įvelti SLA. į politiką,” i 
į bauginantis, kad tokiais j 

Socialistine Policija Sumušė i klausimais susikelsime 
pries save palsas mases’ ir Koletų Kalbėtoją “Tėvynė” buvo pavers- 

PRAGUE.— Pressburgo ta įrankiu purvinimo, nieki- 
priemiestyj bedarbių masi-jnimo ir dergimo Komunis- 
niam susirinkime kalbėjo,tų Partijos ir Sovietų Są- 
Gekoslovakijos Komunistų'jungos, bet SLA. nariai ko- 
Partijos: narys Schmiedke. munistai ir komunistų sim- 
Pribuvo' socialistinė policija patikai kuopose atvirai ne- 
ir tą draugą bjauriai sumu- gynė Komunistų Partijos ir 

i še. (Sovietų Sąjungos, atvirai

47,



Vertė D. M. Šolomskąs

KOMUNISTAS AR BEPARTYVIS
iš lotynų kalbos, nuo lotynui Gaila 
žodžio “Pars”, k u rus reiškia bininkų 
“dalis.” Partija—tai ir yra d a

pras ir Sidoras yra komunis-dai yra pirmosios eilios dar-' tą, 
tai, o elgėsi prastai, kada jūs.bininkų klasės; partija, tai 
matote, kaip įvairūs ponai at-!gorinusioji darbininkų dalis, 
silikusius darbininkus kursto Komunistų Partija—tai jūsų 
prieš vienintelę darbininkų rankos, jūsų smegenys, tai or- 
partiją, kuri jau 84 metai, gHnizuota darbininkų 
kaip budavojama visame pa-; dalis, štai kas yra 
šaulyje,—jūs turite atsakyti: Komunistų Partija, vienatį-j 
jiems; “Mes ne Jonai, netėmi- visame pasaulyje, yra įra-( 
janti dalykus; darbininkų par-i sius į savo progrąmą: Kar- ; 
tija gali turėti ir 100 kartų daliji ant visados panaikinti pri- 

proletariato klasinių giau “nędateklių”, kaip ji tu-įvadnę nuosavybę, kartą anų 
jėgų ir tarnavimas kapitalui, ri, bet vis tiek tai vienintelė, visados atimti labrikūs ir d«irb- 

Kad negali darbininkai bū-j didelė darbininkų partija, ku- tuves nuo kapitalistų ir perimt , 
ti bepartyviais ir kad tas jų ri 84 metus akmenį ant ak- Į c^a,rbįninkų rankas, o žemes 
“bepartyViškumas” yra naud
ingas išnaudotojams, matysi- 
te'iš draugo G. Zinovjevo pra
kalbos, knrįa jis pasakė lai
ku piliečių kino Petrograde, 

< lū 19 metais, tuo klausimu, ir 
ji likosi išleista, brošiūroje po 
antrašte : “Bepartyvis arba Ko
munistas”. Jos tą dalį, kur 
kalbama, kas yra komunistai 
ir ką reiškia “bepartyvis”, iš
verčiau.

Nuo Vertėjo. Dabar pas 
mus, Jungti nėse Valstijose 
yra tokis laikotarpis, kada an- 

. ti-partijipiai elementai prieš 
komunistus iškėlė “BEPARTY- 
VIŠKUMO” obalsį. Supranta
ma, tai buržuazijos obalsis! 
Tai darbininkų klasės migdy
mo obalsis. Tai buržuazijos 
bandymai iš vidaus išprogdin- 
ti darbininkų judėjimą, silp
ninimas 
jėgų

mens krovė ir būdavo j o mūsų 
darbininkiška narna”.

Ir draugai, jeigu jūs paim
liu mūsų pačių šalį, tai ir

Puslapis Trečias

dalyvauti. Alioti ir užprotestuoti prieš tarybą. Paseka to, uždary- 
Imas “‘soup kitchen’io” ati 
įdėtas iki 15 d. balandžio.

Ste- miesto valdžios pasikėsini 
išmarinti badu bedar 

Ant greitųjų buvo su

klasės 
arti j a.

į valstiečių”. . j
Aišku, kad kitokio buržua-' 

zijos atsinešimo linkui mūs' 
ir blukti negalima. , Mes jos

nuo tų.

dar v ta s
kuriame, bedarbiai išstatė;

Nejaugi ’darbas jau atsibodo. Mes valdžiai 
žinome, kad darbininkus de-įii 
monstruoti priverčia tik ba- R' 
das, ir kuomet jiems yra su
teikiama tik po dolerį

ą, kas yra naudinga buržua-Adonius atsiųsti prida 
zijai ir kas ištiesų jos yra pa- tvarkos, bot ir mums 
kišta darbininkams. J’ 
pati buržuazija yra beparty- 
vė ? Nejaugi jos siūlomas “be- 
p a r t y v i š k u m a s” t ai p 
jau yra bepartyvis? Argi nė
ra priešingai?

Ant ko gi laikosi buržuazinis 
surėdymas? Argi buržuazija

masinis mitingas.’, . ,. , , . 1 M* U leisti, bet kovoti. Jiems pa
deda Ęonl. Partija ir Be
darbių tarybos, į kurias jie i 

į visi ant vietos susirašo.
■ Laukuviškis.

savo reikalavimus 
išrinkę iš savo tarpo ko
piją, pasiuntė pas miesto'

(Bus daugiau)

venimui, tai jie turi ką nors 
daryti.”

Ir jis užbaigė, statydamas 
klausima:

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

GRABORItJS 
tUNDERTAKER)

LIETUVIS
Norintieji ge

riausio

na viin o

patar

ir už

GRABORIUS

ji: jau Tie metai ir ne du, u Iv- 
giai 35 metai, (dabar jau 47 
—Vert.), o dabar trisdešimts 
šešti metai eina. 1883 metais, 
buvo parašyta pirmoji progra-'bstų 1 
ma revoliucinei social demo-l nuosavybę 
kratijos partijai, kuri vėliaus| Jeigu darbininkų bus ir milio- 

! išsivystė į Komunistų Partiją J nm, bet jeigu jūs būsiteneor- 
Kaip Priešai Kraipo Faktus ; Jau 1871 metais tarp Fan-'ganizuoti, pakrikę, tai jūs bū- 

cijosdarbininku buvo ne mažos sl^e silpnesni, negu .10,000 or- 
•grūpės komunistų,' o didelis'ganizuotų proletarų, kurie ži- 
darbininkų skruzdėlynas. Pa-Įno> ko Jie nori ir yra kiekvie- 
rvžiaus darbininkai ant keliu I nas savo vietoje, kiekvienas tu- 
savaičių buvo paėmę galią Į ri tinkamus ginklus ir veikia 
savo rankas. Buržuazija misi- j organizuotai—tiktai tada įvyk- 
gando, padarė sutartį su vo-.sta pasaulyje patys geriausi 
kiečių generolais (su Vokieti-' Įvykiai ir perversmai visuome-;
ja Francija kariavo) ir ne tik-[niniame gyvenime, tiktai tada . nias neišga 
tai, kad kraujuose paskandi-1 išsiveržia revoliucijos - 
no tą darbininkų skruzdėly-' nai, nešanti laimę darbininkų 
na, bet pasigriebus kanuolesĮkasei ir visai žmonijai.
sušaudė ištisą gentkartę Pary-Į kas 7ra partija, štai'
žiuje Fra n cūzų darbininkų.'k() .0 siekia, ir štai del ko par-.

■ Ji taip naikino juos, kad nebu-it!.ia reikalinga, 
vo nei vienos darbininkiškos j 
šeimynos, kuri būtų nenustoju-; 
si: tėvo, motinos, brolio ar se-1 
sutės. Priskaitoma keletas de-'

Bedarbiai j ieško vadovy
bės pas Kom. Partiją.

i Detroito priemiesty H ai ii-
ii ra; ncke jau mm pereito Ku
ldens yra atidaryta miesto 
lėšom sriubos virtuvė (soup

ne vien , kitchen), kur apie 1400 be
tik darbininkai ir bedarbiai, darbių gauna karta į cliena 

. •; Ne- ZUpės ir duonos, o per kalė- 
rnasiniam I {]as neį jr mėsos davė.

Pabaigoj kovo mėn. mies-

Mkh.

s§s- 'tankiai tenka išgirsti. Juo-'
Negalima sunaikinti kapita- mi užsiinteresavę 

ir dvarponių privatinę 
be organizacijos. bet net ir buržuazija, 

senai įvykusiam 
mitinge “Danceland” Audi- j

i e m ą 

nuliūdimo va-

kainą.

landoj, tauki-

Draugai! Kada budavoja- 
mas naujAs namas, tai jis yra 
apstatytas, apkaltas .medžio 
dalimis. Jeigu ateis ir pažiū
rės žmogus, kuris nežino bu- 
davojimo darbo, neišmanus 
arba blogai nusistatęs ir pik
to velijantis, tai gali pa
sakyti: “Nu,, ir išbudavojo 
n^mą—tik vieni pagaliai, lent
galiai ir jiešmai„ ir jeigu dar 
pabandysi užlipti, tai ir spran
dą sau nusisuksi.”

O msų darbas dar kebles-. 
uis. Pas mus taipgi visuomeni-* 
nis namas visas apfamstytąs 
medžiais, aplinkui sukasi dul
kės nuo griūvančio seno kapi
talistinio namo, supuvusio, nie
kšiško ir aplaistyto kraujais; 
lipti i viršų sunku, tik ir žiū
rėk—nukrisi atgal; ir ne kiek-’ 
vienas del tų dulkių ir del 
ramsčių gali įžiūrėti didumą; 
ir gražtimą to namo, kurį me 
budavojame. ,

torijoj štai ką teko nugirs- , to valdžia paskelbė, kad su 
ti: Vienas policistų priėjęs o J. balandžio virtuvę užda-
prie laikraščių pardavėjos 
užklausė: “Kodėl šiandien 
žmonės taip povaliai renka
si?” Draugė jam atsakė, 

i kad delei bedarbės daugu- 
_ iii net ir už gat- 

revoliucijos vulka-, veRarj užsimokėti, ir per tai 
kad ir norėtų negali tokiuo-

ro ir daugiaus bedarbiai ne
bus maitinami.

Užtėmiję tokį pranešimą, 
bedarbiai susirinko i netoli 
esančių darbininkų svetai
nę ant Yemans gatvės ir pa
reikalavo, kad komunistai 
pagelbėtų jiems susiorgani-

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

JONĄ PETRUŠKLVIČIIJ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Nepartyviškumas yra

Buržuazija ir jos agentai 
sėtkų tūkstančių buržuazinio, metaši į mases, kad klaidinus 
teroro auku’ * i jas. Nes buržuazija tik ir

Rusijoje iškarto prigijo ko-, viešpatauja todėl, kad didžiu- 
, munizmo sėkla, bet kaip tik ma darbininkų nepažįsta pa- 
ji davė diegus, tai išnaudoto-' bvs savo

v v< v_ <-•
du šimtmečiu/^ T? O Ą Q Gold Medal Haarlem 

Iy K. A kj gyduolė Inkstų. Kepc-
Virš

i Oil buvo pripažinta
I nu ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 

Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciątica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-

AND roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.'
i' - • • v teikaKl- Kuistyda-! -.^Pradėk tuoj. Tri jų dydžių vaistinėse: 35c,
i jai stengėsi juos sutrypt ir su-|mi P1’1^ komunistus, tie po-( 

1■naikinti. Pirmieji streikai au- naį pakiša “bepartyviškumą”, 
'dejų centralinėje Rusijoje, ka- kaipo apgavimo priemonę.
•da susijungė pirmieji darbi-' --------------------------- --------------
[ninku rateliai, po vadovystei
1 darbininko audėjo Petro Ale-I
'ksejievo ir kitų, buvo piktai, 
į sutikti per dvarponius, kąpita- 
; listus ir caristinius generolus. ’

Komunistų grupelės jungėsi [ , __
■ir tvirtėjo, sudarė organizaci-l W JT
inius komitetus. Paskiau su-1 B f

75c ir $1.50. Gauk'tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk.'

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbalramuoja ir laidoja numiruidui 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......

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 

i Mylėtojai!
Kaip Brooklyne, taip ir 

' kituose miestuose, biznio 
i užvedimuose, kur rūkymui 
1 medegos yra užlaikomos, vi- 
' su r reikalaukite

Naujokų Cigarų
JONO ARBA 

PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas
Savininkas

Daug Metų.

< Komunistų Partija, plačia 
prasme žodžio, jeigu imti tarp- 
tautinį darbininkų judėjimą,' 
gyvuoja ne metai ir ne du, ir; 
net ne du desėtkai, o 72 metai, j 
(Tai buvo 1919 metai, dabar: 
bus jau-84 m., bet metu skai-j . _ . . . . . . i
cių paliksiu taip, kaip ongi- ..... .  , J
iitnv, nes ir kaip kurios kitos: , v. i- * i n -L j- x i • to nuo to jau tik vienas zings-i vietos kalbos apibudina tokia> . • Tz • * n x--o . . T, . nis prie Komunistų Partijos.'padėti Sovietų Sąjungos, ko- m \ .į i

nale, nes ir kaip kurios kitos ilių atstovus į miesto komitetus, į

padėtį Sovietų Sąjungos,
kia buvo 1919 m.-—Vert.) 
1847 metais pirmu kartu pasi
rodė Komunistų Partijos Ma
nifestas, parašytas per Karo-; 
lį Marksą ir F. Engelsą. Bu-1 
vo mesta sėkla, ir ji nukrito! 
į tinkamą dirvą. Nuo to lai-Į 
ko patys sąmoningiausi ir ko-, 
vingiausi, patys pasiryžę ir pa-j 
siMukavę darbininkai visame; 
pasaulyje stengėsi, ir stengia-’ 

'si sudaryti Komunistų Partiją.! 
O buržuazija kovoja prieš jų i 
budavojimą. i

K Bendrai, ieigu jūs peržvelg-i eilės ir kvietkos proletariato, 
site viso to'laikotarpio praeitį, atkakliai ir energingai varė 
tai bus paveikslas tokis: kaip darbą pirmyn^ ir žingsnis po 
skruzdės, įvairiose vietose dar- žingsnio visgi stūmė pasiliuo- 
bininkai budavoja iš karto ne- savimo darbą pirmyn, būdavo-' 
didelius, o vėliaus vis didės--jo saVo partiją. Išaugdavo 
nius savo skruzdėlynus, bet darbininkų ratelis, grupė arba 
užeina reakcija, tvirtomis ko- komitetas, o kartais ir puseti- 
jomis sutrypia tuos skruzdėly- nai tvirta nelegališka organi- 
nus, ir vėl skruzdės pradeda zacija. Bet ateidavo kitokie 

darbą, ir taip vadai, kapitalizmo gynėjai, ki- 
veik kiekvienoje pasaulio ša- to pasaulio vadai, kapitalistų 
lyjp—nuo to laiko, kaip tą ir dvarponių vadai, ir tą viską 
sėklą pasėjo Marksas. Į naikino nuo žemės pavir-

Aštuonios dešimtys keturi įšiaus.. . Naikino, bet nesunai- 
metai! Taip, tai ne vienos, o 
dvieju gentkarčių laikas.

Štai kaip senai gyvuoja Ko
munistų Partija. Ir štai ko
de! jauni darbininkai, o kar
tais ir pabuvę, stojanti į par
tiją ir pradedanti politinį gy
venimą, neturi pasekti tuos, 
Jonus, kurie nepamena ir ne
sistengia sužinoti tai; jie turi 
patys stengtis surasti tas šak
nis, iš kur prasidėjo partija, 
iš kur ji atsirado, kada ji pra
dėjo veikti, ko ji norėjo ir no
ri ir kofcia jos praeities isto
riją.

Kada prie jūsų, daugiausiai 
sąmoningų, teisingu ir Ščyrų, 
tame skaičiuje ir bepartyvių, 
ateina komunistų priešai ir tai 
kalba: štai Jonas, Petras, Ki- “Partija

DIDELIS PŪKIUS, KONCERTAS, ŠOKIA!

Taip ėjo organizavimosi dar-į 
i bas Rusijoje. Ir jis būtų ėjęs 
I greičiau, bet komunizmo sėk
los daigai kaip tik pasirodyda-l 

[vo, tai juos reakcija trypė.. 
Per 36, metus ėjo baisi kova' 

[tarpe mūsų partijos ir kapita-l 
' lo. Tas, kas pavykdavo išti- 
•sai grupei geriausių draugų, 
: darbininkų klasės pirmoms ei- 
llems) per metų metus subuda- 
ivoti, tą caro valdžia sunaikinu 
jdavo į vieną dieną. , KAMpAS VINE JR MAjN STREETS
I Vadai darbininkų, pirmosios

Rengia Septynios Progresyvūs Draugijos

ĮVYKS subatoje

Balandžio-April 18 dieną, 1931

LIETUVIŲ 
IšDI.RBYSTfiS 

CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 

j liarišką vardą visoje plačio- 
ijc Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius, ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, v<bet ir į tolimesnius.-- 

i Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

P. J. Naujoku Cigarų \ 
Dirbtuvė

Į 361 Broadway,
Brooklyn, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

L u t wi n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.
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Vien tik į Šokius Jžanga Vyrams 50 Centų, Moterims 40 Centų

Jūsų Akys Uždirba Jums PragyvenimųLaike vakarienės bus puikus koncertas,kurį išpildys šie artistai:

A. MICKEVIČIŪTE
išnaujo savo

1G. KUBILIŪNAS

• ir eilė kitų

Bus ir Prakalbų

DOLERJ

A. Mickevičiūte

Komunistų Partija lai- 
Komunistų Partija Ru-

Gaspadinėm patariame negaminti namie 
valgyti, kuomet čia bus skaniausių .valgių, 
gi bus )uiki proga pasišokti.

V. PUTVINSKAITE 
(Balkienė)

ar 3 d olė
tas viskas

vakarienės 18 balandžio, nes nieks nenorės namie 
geriausių gėrimų ir taip gražaus svietelio. Dap-

bus TIK UŽ VIENĄ

VAIKAMS 25 CENTAI

LIETUVIŲ TAUTŠKAME NAME
MONTELLO, MASS

Šokiai prasidės 6 valandą vakare, viršutinėje svetainėje, 
vakarienė prasidės 7-tą valandą

a. LUTVINAS
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinky 3-1045

į kino. 
' mėjo 
sijoje iškėlė pergalingą revo- 

įliucinę raudoną vėliavą.
Kas gi Yra Partija?

Draugai, kodėl gi buržuazi- 
Ija taip neapkenčia komunis- 
I tų ? Todėl, kad ir komunis
tai nemyli buržuazijos. Todėl 
mūs neapkenčia buržuazija, 

i kad mes dabar esame geriau 
organizuoti, negu ji, kad mes 

Ijau ištrukome iš po jos prie^ 
‘spaudos, kad darbininkų kla-’ 
sė, ačiū Komunistų Partijos; 

j vadovybei, pasidarė viešpa- ~ 
Haujariti klasė mūsų, šalyje.

Kas gi yra partija? Ką tai! 
reiškia žodis—“partija”.? ! ' 

pavadinimas paeina '

Ig. Kubiliūnas

Šiame pokilyje dalyvaus svečių iš 
visų Naujosios Anglijos miestų. 
Čia rasite sau pažįstamų iš.visur. 
Gi bankietas bus Chicagos stiliaūs, 
kur įžangos moka po 2 
rius. Bet Montelloje

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 sveikai os valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, Jog pilnai 

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

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

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

URS. SCHONGER & STENGER
396 Brpadway, ' Brooklyn, N. Y<

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

ŠIOJE VIETOJE
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Darbai Visiškai

U O

Bedarbė Dar. Didėja
WATERBURY, Conn.—Be- 

darbe dar vis didėja, štai vėl 
viena didelė dirbtuvė nuo pir
mos gegužės paleis darbinin-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

nį,' 18 balandžio, Lietuvių svetainėj, 
18 St. George Ąve. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Tarpe aktų bus muzi
kos ir dainų. Įžanga tik 35c Kvie
čiame visus atsilankyti, būsite paten
kinti. Rengėjai.

(88-89)

kus į gatves, tai Waterbury 
Clock Ko. ši kompanija visai 
uždaro savo duris. Sakoma, 
kad bus uždaryta tik ant tri
jų mėnesių, tai ir taip jau di
delis smūgis darbininkams, nes 
dirbtuvė paleis pūkštančius 
darbininkų. Dabar jau turime 
apie 10,000 bedarbių, o toliau 

• dar bus daugiau. Kitos dirb- 
Viena ka-'įUV§3 ji-gį jau baigia darbą,

SPRINGFIELD, Ill.—Dar 
pas mus, t. y., anglies kas 
lose visiškai mažėja. Tris 
syklas uždarė visai neapri 
tam laikui, o kitas dvi^—ant 30
dienų. Bet tai labai abejotina 
ar bus atidarytos ir tuo lai
ku. Kai kurių kasyklų skir
tas laikas (30 dienų) jau pra
ėjo, bet darbo dar vis nėra, 
žadėtas pyragas dar neiškep
tas.

Kitos kasyklos dirba po 2-3 
dienas į savaitę. ▼ ivuu «.<*-, tuves irg 
sykla, tiesa, dirba 6 dienas į I dirba tik po 1-2 dienas savai 

ja gyvuoja, tai dirbama po 8 i 
valandas į dieną.

Abelnai imant, tai yra daug paleidinėti visus darbininkus 
angliakasių, kurie išdirba į iš miesto darbų. Tai padėtis 
metus tik po* 63 dienas. Ir tai eina visai blogyn. -Seniau dar

savaitę. Mat, čia dar ir uni- įgj.
Miesto majoras davė darbų 

pirmiau, bet dabar jau baigia

ROCHESTER
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 21-mos kuopos susirinkimas bus 
ketvirtadienį, 16 balandžio, po No. . , _ _ T . 2 - .- T
376 Broadway, 8-tą vai. vakare. Dis- gla A.L.D.L.D. 50-ta Kuopa ir L.D. 
trikto organizatorius išduos raportą ®e^a('ieni’ 19 balandžio (April), 
iš buvusio Lawrence streiko. Taipgi j 1931, ^Gedemino, svetainėje,, 575, Jo- 
ir apie šaukiamą konferenciją gegu- " ‘ ’Y
žės mėnesy. Visi nariai dalyvauki!.

Fin. Raštininkas.

Puikų TEATRĄ “PIRMI ŽINGS
NIAI,” keturių veiksmų dramą, ren-

NEWARK, N. J.
T.D.A. rengia koncertą ir 

šeštadienį, 18 balandžio, . 
Hali, 105 Jackson St. F ‘ 
vai. vakare. Įžanga’ 35c. 
visus lietuvius darbininkus atsilan
kyti. Rengėjai.

89-90)

■ šokius 
Jackson 

Pradžia 8-tą 
. Kviečiame

seph Avė.; pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga suaugusiems 50 centų; vai
kams 25 centai. Veikalas atvaizdi
na dvarponių viešpatavimo laikus 
Lietuvoje po caro valdžia ir kaip 
jie engė darbininkus. Pagaliaus, j 
darbininkai, nepakęsdami skurdaus 
gyvenimo sukyla prieš poniją, prade
da kovą už pagerinimą gyvenimo są
lygų. Greta aštrių kovų, veikale I 
yra ir gardaus juoko. Gi del pagrą- i 
žinimo veikalo yra pridėta keletas 
atatinkamų dainų. Atsilankę visi bū
site

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme 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 •

patenkinti.
Visus užkviečia Rengėjai.

(88-90)MONTREAL, CANADA
A.L.D.L.D. 137-ta kuopa rengia 

' prakalbas sekmadienį, 19 balandžio 
Kalbės a.l.d. 

Bedarbiai jau^ eina net į stu-’L.D. kuopos parinkti kalbėtojai. Te- 
I ma: “Prancūzų pogromai ant sve
timtaučių.” Valdyba.

PLYMOUTH, PA.
Gatvių valy-1 A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki- 

i mas bus sekmadienį, 19 balandžio, 
į po No. 211 E. Main St., 2-rą vai. po 

. Visi nariai ateikit, yra svar
ia p. Org.

(89-90)

■
RAPIDS, MICH.
lės Choras statys sce- 
leretę “Nebaigta Ko- 
, 19 balandžio (April), 
iukterų Draugijos sve- 
imilton Avė. Pradžia 
re. Loš gabiausi ak- 
lodamas rankinis laik- 
$20.00, veltui tam, ku

ris xures laimingą numerį. Įžanga 
visai maža: išanksto perkant tikie- 
tą 45c, prie langelio 50c. Kviečiame 
visus ................... ’

ne visos tos dienos galima! niekad nebuvo tokios padėties., paprastoj SVetainėj. 
skaityti geromis. Nevisuomet 
galima padaryti po 5 dol. į 8 hasjr prašinėja valgyt, 
valandas darbo, 
atsitikimų, kad

skaityti geromis Nevisuomet

Miesto valdžia, vieton duoDaug būna 
užtenka už- ti bedarbiams darbų, tai pra

dirbti po 2-3 dol. į dieną. Pa-, dėjo ginkluotis. 
Šitaiko labai blogų darbų. Kar- mui perka_ visokias mašinas, 
Jais akmenys iš viršaus ima ■ kad nereikėtų daug darbinin- pietų, 
kristi. * Arba randasi sulferio,’kų samdyti. Policijai nupirk- bių reikalų aptarti, 
šleito ir kitokių priemaišų. Tie ta 12 naujų “fordukų,” poli- 
dalykai labai daug laiko su- cistų prisamdyta irgi daugiau, 
eikvoja veltui, sumažina ang-, Dabar mūsų^ miestelio polici
nes pagaminimą. Gi kompani-? ja turės <?irš 30 automobilių 
ja nieko nemoka už tą darbą,! n’ apie 200 policistų. Taip pat 
Viskas gula ant mainierių. Įsakoma, kad miesto policija 
Darbininkai turi organizuotis, turi prisipirkus apie už 300 
ir reikalauti, kad kompanija Į dol. ar daugiau ašarinių bom- 
mokėtų už tokius darbus. by. Bet šios žinios tai var- 

“Darbininkų sutartis (kont- giai dar yra teisingos, veikiau- 
raktus) daro senosios unijos s*a policija ir valdžia rengiasi 
vadai. Tos sutartys visuomet Į daug labiau, negu kad laikraš- 
išeina bosų naudai, tai jie ir 
pasirašo po jomis.

Be to, šiame miestelyj yra 
ir kitokių išdirbysčių. Čia dir
ba ir čeverykus. Darbininkai 
dirba labai skubiai, unijos nė
ra. Darbininkai uždirba iki 
30 dol. į savaitę, beį kiti dar
bininkai už toki pat darbą 
gauna tik po 12 dol. į savaitę. 

Taip pat yra čia ir laikro
džių fabrikas, ši dirbtuvė dir
ba labai prastai.
gili neišdirba daugiau, kaip 12 samdymui daugiau polici- smarkiai rėkąuja 
dienų.. Bet aš nedirbu tosejjos> pirkimui naujų. įtaisų ko-, 
dirbtuvėse, tai negaliu daug vaį su darbininkais, o bedar- 
nei rašyti apie jas. Taip pat 
tikrų žinių iš tų dirbtuvių ne
galima gauti.

A. Čekanauskas.

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D.’ 77-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 15 balandžio, 
Mažeikos svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai ateikit laiku, nes po šiam 
susirinkimui bus Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 40-tos kuopos su
sirinkimas. Pasistengkit ir mokes
čius užsimokėti.

Sekr. V. K.
(88-89)

Mėnesio be-

Tos Pačios Bėdos ir Čia

bų. Bet šios žinios tai var-

čiai skelbia.
Tai mato darbininkai, kaip 

mūsų miesto valdininkai ir ma
joras “šelpia darbininkus”— 
ašarinės bombos, ginklai, poli
cija, tai darbininkams pašel- 
pa! Yra darbininkų, kurie ei
na pas majorą prašyti darbų, 
bet majoro jau “neranda” na- 
mieje, tik jo pagelbininkas pa
reiškia, kad majoro “nėra” ir

atsilankyti, būsite užganėdinti. 
Liet. Dailės Choras.

(89-90)

BAYONNE, N. J.
L.D.S.A. 45-ta kuopa rengia f rūktų 

balių sekmadienį, 19 balandžio, pra
džia 6:30 vai. vakare (o kur tas ba
lius bus?—“Laisvės” Adm.). Grieš 
puiki' muzika visokius šokius. Įžan
ga 25c Ateikite visi.

Komitetas.

CONNECTICUT ORGANIZA
CIJOMS

A.L.D.L.D. 3-čias Apskritis rengia 
spaudos naudai pikniką sekmadienį, 
31 gegužės (May), Kuhns Parke, j 
Cunhz Hill Road, Bridgeport, Conn. I 
Apielinkės miestų organizacijas pra- į 
some nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvauti mūsų parengime.

Rengimo Komisija. , 
(88-89)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188-tos kuopos susirin-! 

kimas bus sekmadienį, 19 balandžio, 
po No. 3014 Yemans St., 10-tą vai. 
ryte. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskit ir I 
naujtj ----

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA \

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

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

na nu. Org.
(88-89)

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 jų norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė^ ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš musų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buv<5 jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

McADOO, PA.
I

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- ' 
mo kuopa, kuri nesenai susitverė, 
rengia gražų balių šeštadienį, 18 ba
landžio, White Eagle svetainėje, pra-*' 
sidės 7:30 vai. vakare. Bus gera 1 
muzika šokiams, grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Taipgi bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
vietos ir apielinkės draugus ir drau
ges 
nutę

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkės Lietuvių 

j Darbininkų Draugijų Priešfašistinis

Bet tuo I dienį, 26 balandžio, Lietuvių Mokslo 
Name, 142 Orr St., Soho. Diskusijų 
tema: delko lietuviški patriotai taip 

i “mes be Vilniaus 
nenurimsim,” ir ar Lietuva kada 
nors atgaus Vilnių ir kokiu būdu, 

į Kviečiame visus atsilankyti.
Komitetas.

-t s m ir • . j • • . JL/cll UllIJLlirV lt Xy X 14 X J 14 X X ICul d ui 01>X 1IX Odarbų nėra. Miestas turįs apie Komitetas rengia diskusijas sekma-
()0O 000 skolų ! rliAni 9G halanrl'/in T.infiįvin IVTnVcln

pačiu laiku miestas turi išlai-

bių pašelpai neturi. Tai tokia 
tų kapitalizmo lekajų tiesa.

Z Ten Buvęs.

Mirė 'Senutė Ona • Balzarienė

ROCHESTER, N. Y. — Se- 
yra apie m.vvv ¥yven-.nuts O. Balzarienė, d. V. Bu- 
čia randasi 3 kasyklos. |lienšs motina, veik visą amžių 

2 gyvenus Lietuvoj, Joniškio 
anglis yra labai nešvari. Daug , miestelyj. Ten ji užaugino 
yra šleito tris sūnus: Petrą, Antaną, Ale

ksą ir dukterį Viktoriją. Caro 
Už anglies toną moka tik laikais visa jos šeimyna akty- 

38 centus. Už šleito vieną co-jviai dalyvavo revoliuciniam ju- 
lį moka 2 centu. Tad norą, dėjime ir ju namelis buvo prie- 
darbininkai ir dirba kiekvieną< glauda carizmo aukoms. Del- 
dieną, bet uždirba labai ma-;t0 prisiėjo ir nukentėti. 1905 
žai; žmonės labai suvargę J revoliucijos bangotus siau- 
Mat, naudojama visokios prie* i čiant, užpuolė kazokai jieško- 
monės įrodymui, būk darbinin-> darni sūnų, bet tiems paspru
kai dirba kiekvieną dieną. Bet-fcus— areštavo senuką jos vy- 
taip nėra. Kuomet išvalai ra ir dukterį, kuriuos išlaikė 
Vietą (pleisą), tai negauni ka- kelius menesius kalėjime, 
rų, reikia laukti ir kokias tris 
dienas negali dijbti.

—o— 
v MAMMOTH, W. Va.—Čia 

yra viena kasykla.

WARD, W. Va.—šiame mie
stelyj yra apie 15,000 gyven
tojų. < 
Dirba dar visas dienas. Bet

ksą ir dukterį Viktoriją. Caro

rą ir dukterį, kuriuos išlaikė 

Gi namelius sušaudė, apdraskė 
ir pakabinę caro paveikslą pa
liko senukę vieną.

Sūnams, o vėliau žentui ir 
Darbinin-i dukteriai išvažiavus Amerikon, 

kų dirba apie 400. Anglis yra1 senukai vėl likosi vieni ir karo' 
nuo 5l/2 iki 6 pėdų storio. Už laiku daug skurdo ir liūdesio 
tuną moka 40 centų ir 4c užtūrėjo pernešti. Tuo laiku mi- 

, jej įdirbi 8 j re ir jos senukas vyras. Ga
lop, 1925 m. ątvažiavo pas 
dukterį V. Bulienė, kur ir gy
veno iki mirties.

Nežiūrint pergyventų audrų, , 
senutė visuomėt buvo linksmai; 
ir maloni. Su jhątinišku.jaut- į 
rumu pasakodavo apie vaikų 
darbus ir įvykius surištus su 
tais darbais. Visa jos šeimy-Į 
na dar ir dabar yra darbinin
kų organizacijose ir 
lig išgalės.

Laidotuvės įvyks 
dienį, bal. 16 d.

vieną colį šleito.
dienas į pėdę, tai gauni apie 
35 dol.
į čia
Žmonių, 
nįynas.
nalysčių. Darbininkai, neturė
dami iš ko gyventi, 
už visko. Atsitinka 
ir užmušimų.

Dabartiniu laiku
kai daug kalba apie Sovietų 
Sąjunga. Dideli būriai dar
bininkų pritaria Sovietų Są
jungai ir komunizmui. Darbi-

randasi daug alkanų 
kurie turi dideles šei- 
Atsiranda net krimi-

griebiasi 
vagysčių

NORWOOD, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

3-čia kuopa rengia labai juokingą 
teatrą “Ponas Dauganoris” šeštadie-

atsilankyti ir paremti mūs jau-; 
kuopą. • I

Rengėjai, j 
(88-90);

detooi^mIFh.
( 89-91) ’ A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin

kimas bus šeštadienį, 18 balandžio, j 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor > 
Highway, 7:30'vai. vakare. Visi na-1 
riai ateikit ir mokesčius užsimokekit.ateikit ir mokesčius užsimokekit. 

Šekr. N. Astrauskienė.
( 88-90)

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

pos rengia teatrą sekmadienį, 19 ba
landžio, Lietuvių svetainėj, 25 ir 
Vernor Highway. Bus sulošta puiki 
drama iš darbo žmonių gyvenimo 
“Alkani Žmonės.” Lošimą išpildys 
A. L. Proletmeno Sąjungos 4-tos 
kuopos lošėjai. Lošimas prasidės ly
giai .4:30 vai. po pietų. Po teatrui 
šokiai prie Meno Orkestros. Įžanga 
į teatrą 50c ypatai. Vien į šokius: 
vyrams 50c, moterims 35c. Ateikit 
ir pamatykit tą puikų veikalą, kuria
me atvaizdinama darbo žmonių gy
venimas. Rengėjai.

(87-90)

HAMTRAMCKMICH.
Svarbias prakalbas rengia A.L.D.L. 

D. 188 kuopa penktadienį, 17 balan
džio, po No. 9219 Russell St. Pra
sidės lygiai 8-tą vai. vakare. Kal
bės d. J. Gasiūnas iš Chicągos. Drau
gai darbininkai, visi dalyvauki! šiose 
prakalbose, nes d. Gasiūnas pasakys 

.. __ __ . daug naujo ir svarbaus. Taipgi bus
racijas Montello, Mass., ir So.1 apkalbama ir 1 Gegužes demonstra- 
Boston, Mass. Taipgi yra dir-'ciJa- Įžanga • dykai. _
busi už kukarką keletoje lietu-' '*”*87*89.)
vių valgyklą Brooklyne. i Atei-I 
kite persitikrinti kaip skanūs' 
čia valgiai ir pasimatyklte su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene. 

. Savininkės «»

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

MA*

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri valgo restaura
cijose, kad męs atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau-;

irti MM WMWi W w ini W WW WWXU

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

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menčs gyvenimo ir fašistų > 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 

‘: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ....................... $1.50
šešiems mėnesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Labokus. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas
* tuom pat : remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

II-III

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

1 Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia 

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpa laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie-

I ną ka$ valandą, pakol vidu- 
i riai pasiliuosuoja; tada imr 
i kite tik po tris kartus į i 

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. 
ą Įdėkite 35c pinigais ar 
Stampomis, ir 25 tabletai bus

I -t r - J O zl?X.<

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

MOTINA -
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama 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 matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var
go ir su prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.” 1

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių ' planavimas vadovauti

1 ddrbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių <e- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.
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RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO
zupę; nekuriems einant j de- SkebaS PilUlillinkaS 
monstraciją, vadinama vienas 

draugijos narių:'minėtos

Great Necko Darbininkai .!^ip„..nu®_,koHo«zYm±ro4
Tiirphi vos imi«ravo i užsienį viršllliein Ufgamzuons 66,100 žmonių. (Taip skel

bia pati fašistų Lietuvos sta- 
Pereita rudenį čia ponai ne- tistika).

mažai paleido darbininkų. | 
Dabar gi visai mažai jų pri-1 
įminėja į darbus. Kaip kurio
se vietose darbininkus priima 
už daug žemesnes algas. Pir
madienį ponia Greis priėmė 
kelis darbininkus, pasakyda-; 
ma, kad mokės ne daugiau 
4 dolerių į dieną. Pereitą me
tą mokėjo 5 ar 5^2 dolerių. 
Kąip kur numušė po du dole
riu, vietoj 5*/j, moka tik 3 ir 
pusę 

čia priskaitoma
X 500 bedarbių, kurie

TORONTO, Can.-— čia gy- 
Ne, girdi, man neišpuola ei- vuoja jau pora desėtkų metų 

iti,” o pats bedarbis. Kiti šiai savišalpos Sūnų ir ’_____ v
, ... Vien | draugijai artimi žmonės, išro-' Draugija, kuri turi keletą sky-
tik praeitais 1930 m. iš Lietu-1 surišti smulkios nuosavy-' rių ir kituose Ontario provin- 

bės turėjimu ar manymu ka-!cijos miestuose.
da nors, kur nors ją turėti, j zacijoj priklauso 99% skur- 
Tuos jų visus norus, teisingiau 1 džių darbininkų. Pereitų me- 
sakant, savęs apgaudinėjimus, i tų pabaigoj mūsų menševikai 
sąmoningai lydi t “Vienybė” | per Maikio gazietą ir 
“Naujienos,” “Keleivis” ir.giškes “jienas” rašė 2 
jiem panašūs socialfašistų lai-j kaipo 
krasčiai. Arba kitas faktas i čiurinską : 
kalba pats už save. Susirinki- j Jie ragino, 
mas daromas tuom laiku, kada iSuotų. už “pavyzdingą” žmo-1 
mieste, kelių žingsnių atstume, įgy į draugijos pirmininkus. i 
eina tūkstančiai darbininkų i 
demonstruoja, reikalauja duo- užsilaikydavo 
nos. šiuomi susirinkimas pri- pOnį§kai, “ 
lygsta.tiems salaveišiams, ku-,kalbėdavo

imdavo purviną skebo vietą. 
Kadangi prie suknių iki šiam 
laikui lietuviai nedirbo, . arba 
visai mažai dirbo, tai ir neži- 

Kaip 
tik lietuviai pradėjo skaitlin- 
giau rastis toj industrijoj taip 

šioj organi-1 ^reitai iškėlė viešumon to Po-

ĮLĮSIU . 1

Dukterų n0’° to Pono karjieros.
v J • 1 _ 1 ~ i... -v» <-» x4 xx -I d

Nors gana gerai žino Lietu
vos darbininkai, kad ir užsie- 
nyj blogos gyvenimo sąlygos, 
bet jie sako: Kaip ten nebūtų, 
bet vis gi būsime ne fašistinėj 
Lietuvoj.

Kruvinasis Lietuvos fašiz
mas turi gerai apmokamus 
agentus, kurie landžioja ir už
sieniuose po lietuvių kolonijas. 
Susipratusių darbininkų yra 
pareiga vyti lauk tuos fašiz-! 

;mo agentus iš darbininkų tar-^iais nori alkaną bedarbį už-
Su kruvinuoju fašizmu ei- bovinti. Taip daro ir buržua- 

‘ja; jie duoda demonstracijos

no niekingus darbus. Mūsų 
obalsis turi būti: šalin skebas 

jeviKai pirmininko vietos! Mes ne- 
Chica-Inorime v(?iUmainių, skebų va- 

“jienas” rašė ir kėlė j dovybės. 
gerą veikėją”, poną V.) 

i su jojo medaliais.!
kad nariai bal-j DAUGIAU RAŠTŲ IŠ KO- 

pavyzdingą” žmo-lvos LAUKO 4-tam PUSL.

Pro-Streikieris.

Ir žinoma, p. V. č. visada, •
» susirinkimuose' Nupirkit Mokiniam 

mandagiai”. Jeigu, j 
_ . v .tai visada šaukei 

rie savo birbynėmis, baršku- prįe “b r o 1 i š k os vienybės”, Į 
dirbti iš vieno ir 1.1.

: me susirinkime, saušio mėnesį, 
i p. V. č. tampa išrinktas drau-

suviršum po. I
būriais na socialfašistai ir visi Romos ■ zįja 

vaikščioja nuo vieno pleiso agentai.. Tai vienas ir tas' laiku dykai bilietus į kino te-i ni’rmTninkir 
prie kito, o darban niekas ne-1 pats darbininkų priešas, 11 1 1 1,1 -1- -• bJ 1
ima. Yra įsteigtas neva dar-; P. Žilinskas,
bo biuras, bet darbų bedar- -:- -:- -:- - 
biams neparūpina. Biure sė
dinti panelė Can sako, kad 
“čia jums niekas darbo ant 
torielkos neatneš, turite patys 
vaikščiot ir jieškot jo”. Mat, 
duoda suprast, kad suėję biu-'vus nemaloni klaida, 
re nesėdėkite.

Tarpe bedarbių vienas ki
tas prasitaria apie organiza- 
vimasi bedarbių ir reikalavi
mą organizuotai 
visų bedarbių, vienok darbas 
pas visus stokuoja.

Tiktai organizuotu būdu 
.darbininkai gali priverst po
nus atsisakyt nuo numušinėji- 
mo algų dirbantiems ir suteikt 
darbo bedarbiams darbinin
kams. Pirmą dieną Gegužio 
Great Necko darbininkai, ypa
tingai bedarbiai turėtų išeit į 
demonstraciją su savo reika
lavimais.

Rašomąją Mašinėlę
Tėvai, kurių vaikai lanko augštes- 

Metinia-i n<? mokyklą arba baigia pradine, pa- 
1 sirūpinkit jųjų ateičia—nupirkit jiem 

rašomąją mašinėlę. Ji paakstins 
juos geriau lavintis moksle.

I atrus, kad tik darbininkai nei- 
tų Į demonstraciją. Kaip sa-1 
ilaveišiai ir kinų spekuliantai sukniasiuviai paskelbė streiką 
■mažai ir tik laikinai suvilioja,, už didesnį duonos kąsnį ir pri- 

. Tada č.
Klaidos Atitaisymas

“Laisvės” numeryj 77, pa- tad jeigu ir lietuvių organiza-1 pažinimą unijos, 
talpintam mano rašinėlyj, ku-'cija taip elgsis, tai ir jai dar.- pasirodė vilkas avies kailyje, 
ris tilpo “Raštai iš Darbo ir bininkai atsuks užpakalį. i Tos pačios draugijos nariai, 
Kovų Lauko” skyriuj, įsibrio-■ Viena aišku, tikro teisingo kurie dirbo po globa p. V. č.

Balan- darbininkiško susipratimo te-! irgi išeina į streiką. Gi,p. V. 
pamato no kojomis č. lieka pirmos gildijos streik- 

Turi būti ba-; draugija neturi ,todėl gyvavi- laužiu, organizuoja skebų gau- 
įvyks bedarbių Imas ir augimas yra daugiau, j jas ir plėšia paskutinį duonos 

Šiuomi klaidą'negu abejotinas. ’ 1........  --
darbo del

Darbkoras.

Šalin Fašizmo Agentas!

džio 5 d. ir vėl įvyks bedarbių nai nėra, 
demonstracija.
landžio 15 d.
demonstracija.
atitaisau. Smerkti draugiją ar apgai

lestauti klaidžiojančių žmonių i 
•ir kiek teisingai čia apie ją' 

j pažymėta, parodys ateitis.
Tas PatsI 

Į Nuo Red.—Sprendžiant 
šios korespondencijos, tai nau- 

Iš draugų sužinojau, kad Win- Į į0!’ draugija bus tautiniai bur- 
nipege organizuojama ,
lietuvių draugija. Sako, jau Į i fašizmą,
buvo keli steigimo klausimu į partyvumu 
susirinkimai, turima net ir vai-, --j,-
dyba, rašoma konstitucija. Ste- 'R fašistai.

P. Žilinskas.

Buržuazinės Jėgos Bando 
Organizuotis

WINNIPEGAS, Kanada.

I

antrašu:

AR ŽINAI? tf

F

Brooklyn, N. Y.

ra'

iiainoiiisiiiaiiigij

£

Į? 
o

-Street or Avenue
State

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

J. YURGELIS IR L J. MARKUS

Savininkai

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiau? antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

STREET
PA.

t?
'31

■

I

i' •

i I

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

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

PHILADELPHIA,

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

VXMUVTff

MUZIKA I MUZIKA!

Galit gaut ant lengvo 
Kreipkitės prie

M. ŠOLOMSKAS

Už mėnesio laiko, Toronto

Reikalaudami Geros Muzikos, Kreipkitės 
• Nauju Antrašu pas Pagarsėjusi Muzikantą

2220 Avenue J, •' Brooklyn, N. Y. -
TEU. MIDWOOD 8-6261

P.RETIKEVIČIŲ
107-06 _ 1291h Street, Richmond Hill, L. L, N

DR. H. MENDLOWITZ

AMERICAN CLOTHING CO. I

222 MANHATTAN AVE.

asgiaii^m-inmuiBiEUE

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

į kąsnį iš tų nariu, kuriuos po
ra mėnesių atgal vadino bro
liais.

Kiek patirta iš streiko, tai 
p. V. Č. yra profesionalas ske
bas, nes jojo rekordai rodo, 

.v< kad per 20 metų, kur tik kil- 
1S davo streikas, tai p. V. č. už-

Kam reikalinga vaitot lietuvių ra
šybą, tai Remington Portable ma
šinėle turi visus liet, rašybos 
centus, 
mokesčio.

P.
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N.

ak

I — -D

iH janauia > ^Bazinio nusistatymo. Tai ve- 
J< ’ • — . “Kultūra” ir “be-.

i” tik ir dangstosi,! 
visokie socialfašistai ir tikrie-

. Jei ir yra įtrauk- 
bėjaus, kodėl viskas daroma !^a darbininkų į tą darbą, tai 
tarytum slaptai, viešų skelbi-bepartyviškumo • kelias , 
mų nesimatė. Tiek to, sužino-i v.ec a -iu°s i buržuazijos hoge-j 
jęs, kur 29 d. kovo yra naujas-U- Ypatingai kuomet yra A. 
draugijos susirinkimas, eisiu įL.D.L.D. kuopa, tai tokios or- 

Norėjosi užeiti to- iiRanizacijos oigamzavimas yra
• • •-J priešingų elementų darbinin-j 

nn ku klasės reikalam darbas., 
j Darbininkų yra pareiga kovot

i prieš tokias organizacijas, ku- 
I rios gelbsti ne darbininkams, 

Iš ne-' buržuazijai.

pažiūrėti.
E. WINDSOR, Ont. Kanada.— del, kad žmonės veik visi iš 
Kauno gatvinyj laikraštpalai- tų pačių Lietuvos artojų, pa- 

No. 11-am, kovo žįstami, tai pasikalbėti ir apiekyj “Diena,” i
15 d., koks tai J. Jankauskas 
rašo kelionės įspūdžius iš va- 

^žinėjimo po Ameriką. Užteks 
■keleto to fašisto pacituotų ei
lučių. Tarp kit ko jis rašo: 
“Dažnai tėvai klaidingai in
formuoja savo vaikus apie 
“krajų” (Lietuvą), nes kas 
buvo prieš 30-40 m., tai dabar 
nė pėdsako neliko. Iš tokių 
klaidingų informacijų vaikams 
atrodo, kad, turbūt, tas “kra- 
jus” yra baisenybių kraštas”.

Matote, skaitytojai, tas fa
šisto šmotas negali susi pratu
sioms Amerikos lietuviams 
darbininkams įkalbėti gerumą 
fašizmo. Tai jis prisimynęs 
bruka, kad nors vaikams tė-

draugiją pasiteirauti įdomu. Į 
Susirinkimas jau buvo užbaig 
tas, nekurie išsiskirstę.
kurių esančių dalyvių pasako-! 
jimo paaiškėjo, kad draugijai 
vadinsis “Kultūra”— 
tyvė,” po obalsiu: 
šviesk.” ‘
šiama, prie jokio centro nema
no prigulėti.

Pažymėtina, . kad didžiuma 
Winnipego lietuvių politiniais 
klausimais pradeda susiprasti 
ir atskirti darbininkų draugus 
nuo priešų. Kas link viršmi- 
nėtos draugijos, girdėti, sako, 
pavadinimas “Kultūra” dar 
nieko nereiškia, “bepartyvė”; 
—šiais laikais negali būti; čia j

• vai įkalbėtų, ir kad Lietuvą jau ^as nors ne taip, bet kaip

bepar-1 
švieskis ir I

Konstitucija dar ruo- i Savo Stubs'.
Darbukai Tiri Bėfffs iš

Tel. Hinkley 6-9399

MINDEN, W. Va.—čia 
viena didelė mainų kompani
ja, kuriai dirba apie 800 darbi-1 

; ninku. Dabartiniu laiku tapo 
uždaryta viena kasykla ir pa
leista apiej 100 darbininkų. 
Buvo kalbama, kad bosai pa
ims tuos darbininkus į kitas 

savo kasyklhs, bet tai buvo tik I--

yra
(CARPENTERS)

Maliavojanie namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydės (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
Arba Telef oliuokite:

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648
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bandytų perstatyti kaipo ko
kią laimės šalį. Fašizmo agen
tai visu smarkumu darbuoja
si ir bando įrodinėti svietui, 
kad kur fašizmas bujoja, tai 

Kten ir “laimė”, ifrano, su to
kiais nekaltais žodžiais ap- 
dums susipratusiems darbinin
kams akis, užglostys kruvino
jo fašizmo darbus.

ji “švies”—pažiūrėsim.
Na, o šiandien mes turime 

šiuos davinius. Winnipege da- 
,bar gal yra apie 500 lietuvių, 
daugumoje nenuolatiniai gyve
nančių. Jau senokai gyvuoja 
lietuvių pašelpinė f 
bet ji susideda iš žmonių prie-į vena

ir tos mainos, į kurias buvo | 
sakyta, bus paimti paleistieji | 
darbininkai, paleido po pen- | 
kioliką darbininkų. g

Bet ir to negana, atleidinė-' | 
jimas eina dar vis toliau. Ma- '| 
tyt, kad pasikėsinta paleisti i

• i i • • 1 1 • _ _   I t=3
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VIENINTELE AMERIK OJE LIETUVIŲ j

AUTOMOBILIO TECHNIKOS MOKYKLA I
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY I

draugija, | visus darbininkus, kurie negy- g 

šingų pakraipų, tai gyvesnio I Darbininkai, matomai, apimti g 
veikimo joje nesimato, nors fi- baimes, dažinoję apie tą kom- j 

1926 m. apleidau Lietuvą ir nansiniai ir neblogai stovi. įpanijos reikalavimą, pradėjo J 
iki.tam laikui nesimatė jokio. j<eli metai atgal čionai bu- apleisdineti savo pAmelius ir 
progreso, nėra jo ir dabar! v0 suorganizuota Amerikos kraustytis į kompanijos pašiū- 
Jeigu fašistas J. Jankauskas .Lietuviu Darbininkų Literatu- rtes—namus. Jie mano, kad
sako, kad “kas buvo prieš 30-.ros Draugijos 217-ta kuopa. Atokiu būdu galės išsigelbėti iš 
40 metų, tai dabar nei pėdsa-‘šįuo laiku šioji draugija narių bedarbės nagų. Suprantama, 
ko nelikę/’ Meluoja susirie- .skaičium yra didesnė už čia kad tie dąrbininkai labai kly- 
tęs tas fašistukas! Tiesa, Lie- esamą Liet. Pašelpinę Draugi- sta. 
tuva to nebuvo dasigyvenus • ją ir gyvai dalyvauja darbi- 
30-40 metų atgal prie Idespoto | ninku gyvenimo reikaluose, 
caro tokių baisenybių, kokių. kaip tai: bedarbės, streikų 

apdraudos biliaus i

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

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

1 S

Išardymas, sutaisymas. sustatymas, suprast <
ir planą automobilio; mokinam dienomis i . .. .
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHN1AVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojamo už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. no pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
|||l|||||||||||||||||||||||||l|l|||llllllllllllinilll!llllllllllllllllli:illlllllllllllN
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Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. , Bet tie, kurie vartoja po plačią 
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.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

am-

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. . 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas--
No_____

Mie*tttB—

rf.3K33!

W. Va. mainierių gyveni
mas yra nepakenčiamas, bai-' 

igiasi jau išsisemti ir tie keli* 
, centai, kuriuos dar darbinin-1 

Dnrb TOimime- stengiasi 'kai bliv0 sutauP« Pirmesniais1 valo, apsigynime, stengiasi,
laikraščius darbininkų visai nedirba, o ku- laikiascius, rie dirba, ui tik po 2 die_i 

•f- lnas savaitėj. Tiek dirbdamiStingus, skaitymus, Į dal.bininkai J negaIi ,. nei ant!
duonos užsidirbti. j

Darbininkai jau turėtų or-,

kokių . kaip tai: 
ji dabar susilaukus nuo krūvi- klausime, 
nojo fašisto Smetonos ir jo kli- pržtvedime, Tarptautini am; 
^Kiekviena diena ateina Iiūd apsigynime, Suvmetais. Dabartiniu laiku daug

Kiekyieną dieną ate na liud- kiek galima, platinti darbimn- 
nos žinios is Lietuvos, kaip ten kišką literatūrą, 
veikia kruvinojo fašizmo karo rengti pasilinksminimo vakar 
lauko teismas, siųsdamas ge-jrėlius; mitingus, 
riausius-darbininkų klasės ko- dalyvauti demonstracijose, 
votojus į katorgą ar šiaip į “ ‘
kokius mirties urvus. Dar ne- ganizacijos. iLk/. ji ................ ... _
nustojo Lietuvos liaudis vai-įgimti? Išeina, kad yra tokių1 ganizuotis į revoliucines uni-' 
tojus nuo despoto caro laikų, * žmonių, kurie nenori arba ne- jas ir kovoti už savo reikalus,' 
kaip vėl pasijuto daug didės-' 
nėj priespaudoj nuo kruvino
jo fašizmo. Fašizmas, terori
zuoja kraštą ir kiekvieną die-

tuva dabar yra niekas kitas, 
kaip kalėjimų ir inkvizicijų 
kraštas. Jeigu kas turi už ką 
ir kur, tai bėga is Lietuvos, demonstracija, kad pagerinti

Sąjungos darbininkais.

Bet grįšime prie naujos or- 
. Kodėl ji turėjo

gali prigulėti (nekalbant apie nes kito išėjimo nėra. Bosai 
Pašelpinę D-ją, kaipo grynai dabai darbininkus persekioja, I 
materialę) prie A.L.D.L.D., kurie dedasi į revoliucines uni-l 

r _ kuri eina marksistine pakrai- jas, sužinoję tuoj paleidžia iš;
ną jieško vis naujų aukų. Lie- pa, su viso pasaulio ir Sovietų darbo. Daug darbininkų tų

Pa-i bauginimų bijo, bet ir tam tu- 
vyzdžiui, kalbesiu tik faktus: rėš būti galas. Darbininkai 
buvo badaujančių bedarbiį jau pradeda susiprasti. '

Mindeno Vergas. |

■;iiį

»

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

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manądžeris 

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

Ties Broadway ir Fluahlrtk Avehtre, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Pulaski 4-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveitenų; tĄlipt ant Flushing Ave. stoties;
R M T anhvftj—iillpt »nt «*nt.ins; vigais

* Uro»dw«Y -lAIlpt riuMhlXif A v*

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
w 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 iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant j bedarbę, mes numušėme pilno mechaniško kurso' Ą 
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. . • •

NEW YORK AUTO SCHOOL . . .
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Ti

)
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VIETINES ŽINIOS
A.L.D.LD. 1-mos Kuopos 
Viešos Diskusijos

Ketvirtadienį, bah 16 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, A.L.D.L.D. pirma 
kuopa rengia svarbias diskusi
jas dienraščio “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimo klausimu ir 
kitais šių dienų svarbiais klau
simais, rišančiais su viršminė- 
tu klausimu.

Visi Brooklyno ir apielinkių 
lietuviai darbininkai yra kvie
čiami ateiti į šias diskusijas ir 
prisidėti prie gvildenimo tų 
klausimų, nes jie liečia mus 
visus ir tik bendrai visi rišda- 
mi juos galėsime teisingai iš
rišti.

Komisija.

70,000 Chroniškų Ligonių 
New Yorke

Dr. Linsly R. Williams di
rektorius New Yorko Medika- 
lės Akademijos savo metiniam 
raporte pažymi, kad New Yor
ko mieste randasi apie. 70,000 
chroniškų ligonių, sergančių 
užsisenėjusiomis ligomis. To-; 
kių ligonių miršta apie 40,000 j 
kas metai.

Abelnai imant, New Yorko 
. mieste yra apie 140,000’ligo

nių kas dieną. Jei tie žmonės 
būtų sveiki ir galėtų dirbti, jie 
uždirbtų apie 150,000 dol. į 
dieną, arba apie 45,000,000 
dol. į metus, 
del gydymosi 
jie praleidžia 
dol. į metus.

Toliau jis sako, kad naikini-' 
mui kitokių ligų ir gydyme, 
nuo jų yra daromi pasekmių-J 
gi žingsniai, bet kovoje su. 
chroniškomis ligomis veik nie-j 
ko nedaroma, ir šiuo atžvilgiu 
darbas esąs labai apleistas, i

Tuo pačiu sykiu 
ir užsilaikymo 

apie 50,000,000

Atsisakė Klausyti
Pamaldų

‘Pereitą pirmadienį į Union 
Square atėjo misionieriai ir su-! 
sišaukę žmonių būrį pradėjo: 
pasakoti jiems apie m 
dievą, dangų ir kitus r 
kus prietarus.

Drg. tosteris Kalbės

8-tąšį vakarą, bal.
vai., Irving Plaza svetainėj, 
15th. St. ir Irving Place, New 
Yorke, kalbės d. Fosteris ir 
keletas kitų draugų, kurie yra 
suvažiavę į New Yorką iš visų 
dalių šios šalies, šias prakal
bas rengia Amerikinių Sovie
tų Sąjungos Draugų organiza
cija, kaipo išleistuves 28 de-i 
legatų, nuo įvairių Amerikos; 
darbininkų unijų ir organiza- Į 
cijų, į Pirmosios Gegužės pa
minėjimo demonstracijas Mas
kvoje.

Visų darbininkų pareiga yra 
nueiti į šias prakalbas, nes jos 
bus svarbios ir pamokinančios.

Del Inkstų ar
Pūslės Įdegimo

Tūkstančiai žmonių. kurie kentė nuo silp
nų inkstų ar pūslės, kas vertė juos lankiai 

I keltis naktimis, paėmė Nuga-Tone ir susi- 
! laukė greitos pageltos. Šis puikus prepe- 
I ratas pašalina iš inkstu Įdegančias medžia
gas ir sutvarko ir sustiprina juos taip, kad 
jie dirba kaip kad turėtų dirbti. Tik kelių j 
dienų bandymas Įtikins jus, kad Nuga-Tone Į 
sustabdys inkstų ar pūslės įdegimų ir lei 
jums miegoti per visų naktį, nereikalaujan 
daugiau keltis.

Nuga-Tone greitai pagerina abelnų sveika 
tų. kadangi jis sutvarko ir sustiprina nėr 
vus, muskulus ir Vrganus. Jis priduoda j 
jums geresnį apetitų; nugali virškinimo pa- ; 
krikimus, stimuliuoja neveiklias kepenis, pa- i 
šalina gasus ar išpūtimų viduriuose ar pilve, I 
nugali konstipacijų, galvos skaudėjimų, 
kvaitulius, suteikia poilsingų, atgaivinantį 
miegą ir prideda svarumų suliesusiems kū
nams.

Nėra surasta geresnio preparato seniems ir 
paliepusiems, ar suteikimui spėkos ir jėgos 
trems, kurie jaučiasi seni ii’ suvargę. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistu 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
stake, paprašykit jį užsakyti ji,t del jūs 
savo džiaberio.

PARDAVIMAI I 
[.PARSIDUODA puiki saldainių krau

tuve, gerai išdirbtas biznis, par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(88-93)I

i PARSIDUODA radio ir muzikalių in-i 
strumentų krautuvė. Labai gera j 

biznio vieta. Parsiduoda iš priežas- Į 
ties savininko mirties. 66-35 Grand [ 
Ave., Maspeth, L. I. (86-91)

Šaknaitės Mokinių Koncertas 
Bus Puikus

B. šalinaitės, mokinių kon
certas įvyksta šeštadienį, ba
landžio 18 d., 8-tą vai. vakare. 
Tai jau ketvirtas jos mokinių 
metinis koncertas.

i Programos išpildyme daly- 
■vaus 25 mokiniai: skambins 
pianu, solo ir duetus duos; bus 
šokių ir dainų.

Apart mokinių, tarpe ku- 
! rių yra labai toli muzikoje pa- 
i žengusių, dalyvaus svečių-ar- 
tistų, kaip tai: Margareta čes
navičiūtė, Ona Katkauskaitė' 
(iš Hartfordo), Alena Aušriū
tė, baritonas A. Višniauskas ir 
smuikininkas W. Andžiulis.

i Dalyvaus ir Aido Choro Mer- 
} ginų Sekstetas su puikiomis 
• naujomis dainomis.
Į Po koncertui tęsis šokiai prie 
i geros orkestros.

B. šalinaitė, kaipo mūs cho- 
jrų mokytoja, visuomet noriai 
dalyvaudavo mūs parengimuo
se programų išpildyme, ar tai 
kaipo piano akompanistė, ar
ba su Aido Choro Merginų 
Sekstetu, arba kaipo chorų di- 
riguotoja. Todėl verta kiek
vienam atsilankyti į šį koncer- 
tą ir pažiūrėti, kaip toli nu-

I progresavo jos mokiniai.
/ R—ai.

hč'k^i’ Kurpiu Siuvėjai Vis.kus prietarus. Jiem bekal- - - 
bant prisirinko žmonių keli i Dar Streikuoja 
šimtai, bet pas juos matėsi ne
rimavimo. Netrukus pasigirdo 
balsai iš susirinkusiųjų,kad jie 
norį valgyti, o ne apie maldas 
ir dievą klausyti. Misionieriai 
bandė apmalšinti, bet iškilo 
pasipriešinimas ir reikalavi
mas, kad jie tuojau turėjo ap-

Fifer Bros. Slipper Kompa-Į 
nijos darbininkai jau antra sa-į 
vaite kaip streikuoja. Pas' 
streikuojančius darbini nkus | 
ūpas yra geras, ir atrodo, kad Į 
jie laikysis streiko lauke iki 
bosai bus priversti jų reikala-

leisti Union Square, nepaisant vjnlus išpildyti. Bosai turi k e-i 
n- poheijos kur> norėjo pada- )js skeb kuHe jiems jokios 

sioniėrius.
Daugelis darbininkų jiem iš

metinėjo, kad Union Square [ 
yra ne pamaldoms laikyti ir! 
ąpie dievą kalbėti, bet rišti' 
darbininkų reikalus ir grupuo
tis darbininkams į kovą už pa- 
,gerinimą jų būvio ir apsigyni
mą nuo reakcijos.

ryti “tvarką” ir apsaugoti mi- naudos ne’padaro. Jie bandė 
I ir daugiau skebų prisivaryti, 
[bet sustiprinus pikieto linijas, 
[bandymai buvo be pasekmių, 
j Dabar pradeda nykti ir tie pa-Įl 
itys. Sužinota, kad bosai ban-| 
dė išgauti indžionkšiną, bet 
nežinia del kokios priežasties, 
dar. jo negavo.

______ - ----------------------- i
Liet. Darb. Susiv. Amerikoje !ai.sto. Da,r’’ininkV Streikas į
1-mos Kuopos Vakarienė Tęsiasi. Vieno Marketo 

Bosai Jau Pasidavė
Sękmadienio vakara, balan

džio 119 d., “Laisvės” svetai- New 
nėję, 46 Ten Eyck St., Brook- [ maisto 
lyne, Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Amerikoje Pirma 
Kuopa rengia šaunią vakarie
nę su gražia programa ir šo
kiais. Vakarienės rengimo 
komisija darbuojasi labai 
smarkiai ir užtikrina, kad visi 
atsilankiusieji gardžiai prival
gys ir linksmai praleis laiką.

Visus Brooklyno ir apielin
kių draugus ir drauges kvie
čiame ateiti į šią vakarienę ir 
kitus pakviesti į ją.

Įžangos tikietus pasirūpin
kite nusipirkti išanksto, nes 
paskutinę dieną mažai galėsi
me parduoti todėl, kad gamin
kime valgių apie tiek, kiek iš
anksto bus parduota tikietų. 

Visi pasiėmusieji platinimui 
tikietų, grąžinkite juos prieš 
vakarienę, o kas to nepadarys, 
tai-jo tikietai bus priskaityti 
prie parduotų.

Įžangos tikietas į vakarienę 
bus 1 dol., į šokius 35 centai.

Rengėjos.

j SUSIRINKIMAI
A.L.D.L.D. 185 Kuopos 

Nariams
Ketvirtadienį, 16 d. balandžio, 8 

vai. vakare, svetainėj 218 Van Sick- 
len Avė., įvyks A.L.D.L.D. 
kuopos susirinkimas, 
lyvaukite. 
už šiuos 
k ūkite.

185-tos 
Visi nariai <la- 

Kurie dar neužsimokėję 
metus, ateikite ir užsimo-

Sekr. v. p.
(88-90)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusi moteris prie 

išrankiojimo svederių skudurų. At- 
sišaukit anksti. Rubin Bros., 43-45 
Maujer'St., Brooklyn, N. Y.

(88-90)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776
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PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS 
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur 

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių c

I

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA 3-jų šeimynų namas, [

6, 5 ir 4 kambariai. Yra visi vė
liausi įtaisymai. Kaina $7.800. Sa
vininkas Frank Trezza, 317 John St., 
Harrison, N. J. (85-90). j

PARSIDUODA NAMAS 
Didele Nuolaida

Labai gera proga pirkti 6-šių kam
bariu atskirą namą, ant ištaisytos 
gatves, puikiai išdekoruotas, yra lan- ! 
gai nuo audros ir “pulley screens,” j 
tik 5 minutas reikia eiti į transpor- ■ 
tacijos linijas. Visi asesmentai už- : 
mokėti. Vieta: 104-43—91st Avė. j 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas, I 
Virginia 7-1506. (85-99) I
GERIASIA PROGA šiuo bedarbės i 

laiku, nes galima ne tik pragyve- I 
nimą padaryti, bet ir susitaupinti ' 
grašio. Parsiduoda grosernė, delika- • 
tesen, kendžių ir cigaretų storas. 
Prie storo yra 4 kambariai gyveni- ■ 
mui. Parsiduoda pigiai, nes saviriin-j 
kas turi du bizniu, tai priverstas vie- ' 
ną parduoti. Kreipkitės po No. 906 , 
Metropolitan. Avė., JBrooklyn, N. Y. :

į

s

GAMINAME IR PIETUS
Kasdien gaminame pietus, 

paprastai restauramiose, al( 
gaspadines stalo.

Pas 
taip

mus pietūs ne taip kaip 
kaip namie prie geros

£

12 IKI 3 VAL. DIENĄ
vadinamus “short

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

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

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

17]

ĮVYKS ŠEŠTADIENY J

t

<

Brooklyn, N. Y. ■

fRĮĮĮĮVIRMl

SHUBERT SVETAINĖJE,
Kampas Broadway, Monroe St. ir Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8-tą Valandą Vakare

Yorko ir Brooklyno 
marketų darbininkų 

streikas plečiasi ir eina visu 
smarkumu. Nepaisant to, kad 
Amerikos Darbo Federacijas 
viršininkai ir marketų savjnin- 
kai indžionkšinais nori streiką 
sulaužyti, streikeriai masiniai 
pikietuoja prie visų streiku pa
liestų marketų ir nei nemano 
apie pasidavimą bosams.

Pereitą šeštadienį įvyko 
smarkus susikirtimas pikietuo-' 
jančiu darbininku su bosais ir 
policija, kur penki streikieriai 
buvo areštuoti ir uždaryti į' 
kalėjimą. Jiem kaucijos pa
skirtos po $1,000. Nuo pra-> 
džios streiko iki šiajn laikui į 

100'
M. ČESNAVIČltJTĖ 
Lyriškas sopranas

Egg 
pasi-

jau yra areštuotų arti 
streikierių.

The Rural Butter & 
marketo savininkai jau 
davė darbininkams, išpildyda-
mi visus jų reikalavimus ir pri
pažindami uniją. Kitų mar- 
ketų savininkai vis dar laiko
si, bet tvirta darbininkų vie
nybė privers ir juos pasiduoti. 2

Po Koncertui Tęsis

ŠOKIAI!
Prie Geros Orkestros

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

Be to, koncerte dalyvaus žy
miausi lietuvių dainininkai, 
kaipo svečiai-artistai: E Iena 
Aušriu te, mezzo sopranas; M. 
Česnavičiūtė, sopranas; O Kat- 
kauskaite (iš Hartfordo, 
Conn.), mezzo-sopranas; A. 
Višniauskas, baritonas ir W. 
Endžiulis, žymus smuikininkas.

ĮŽANGA YPATAI $1.00; VAIKAMS 35 CENTAI

Išanksto Įsigykite Bilietus
Jamaica—Broadway Line eleventer in iki Gates Ave. stoties.

Tekphone, Stagg 1-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
1

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

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

1 darbo, dabar laikąs ir gera proga 
mokintis barberystčs amato. Galit J 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo- 

i kinaine barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-98

JONAS STOKES *
Lietuvis Fdtografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiA 
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.

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 

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

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

mis.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI!

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- Į 
tomobilius ir karietas yeselijoms, . 
krikžtynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MOT. LAUKUS, Fotografas 
; 214 Bedford A i>e.;į Brooklyn.

< . ? (jreeriffblrit 9- 7831
i : Geriausia Studija-Bręoiilyne; Ateikit Persitikrinti

v

įam
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TEL., STAGG 2-0783

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

<6e

A. VIŠNIAUSKAS, Baritonas 9
KUNDROTO APTIEK A

229

Ikkirpkit ii skelbimą ir priRtaskit k»na «u atsakymu.

Kundroto aptieks yra didžiausia (r seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės <ių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

P. J. KUNDROTĄ, Ravininkaa 
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greennoint 0-2017-2360-8514

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugražint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sunųiišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................... .... . 60e, per paštų

taip pat turime žolių ir gerą sandilj gyduolių Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Mes




