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KRISLAI
Smagi Naujiena.
Nariai Turi Pasimokyt 

duokles.
Civilio Karo Istorija.
Trockio Bankrutas.
Buržuazija Išmilže.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o IŠlaimesite 
Pasaulį!

jos knyga “Aliejus” jau visa 
sustatyta. Pabaigoje šios sa
vaitės bus atspausdinta ir iš
vežta apdarytuvėn. O ten dar
bas bus atliktas i kelias dienas 
ir knyga bus' tuojaus siuntinė- 

t jama nariams.
• Buvo skelbiama, kad knyga 

bus gatava tiktai pabaigoj šio 
mėnesio. , Gi darbas padarytas 
greičiau, negu tikėtasi. O to
dėl, kad tarpe “Laisvės” redak
cijos ir administracijos buvo 
sudaryta “sutartis,” jog visos

Pirmutinius $5 Paaukojo
Komunistų Partijai

CLEVELAND— Vienas į 
bedarbis, išbuvęs kelius mė-; 
nesiūs be darbo, pagalinusį 
gavo padirbėti už dženito- 
rių. Už tris savaites darbo j KAUNO klerikalų “Ry- 
gavo $28. Pirmosios savai-i tas” praneša:
tės uždarbį, tai yra, $5 pa-; “Kovo 31 d. kariuomenės

SMETONINIAI BUDELIAI RENGIASI
NUŽUDYT DAR TRIS KOMUNISTUS;

REMKIME UETUVOS DARBININKUS

Sovietų Derybas su 
Cbinija del Žibalo

špėkos turi but koncentruotos į aukojo Komunistų Partijai • teisme bus nagrinėjama tri- 
“Aliejaus” išleidimo paskubini- varymui darbo tarpe bedar-!jų komunistų byla: Levino 
mui. Tikslas pilnai atsiektas. ‘ ‘ ~

I- - - -------- - — v

“Aliejų” gaus tik tie draugi-į 
jos nariai, kurie bus pasimokėję . 
už šiuos metus. Vadinasi, tie na
riai, kurie tyčia vilkino mokėji
mą duoklių delei einamų ginčų, 
padarė klaidą. Viena, jie nesi
skubindami su mokesčiais gali 
ir knygą gaut vėliau, antra — 
draugijai padarys bereikalingų 
išlaidų delei to, kad vienu sy
kiu nebus galima padaryt siun
tinėjimo.

Tie draugai padarė klaidą, 
bet ją berods dar gali atitai-' 
cvti ’T'qi iimimiG vici nei- '

Meil. Miklašausko ir EI. Ba- 
jverio. Jie kaltinami trimis

Nubaustas Vaikas f ' . įbt. J clipolllctlo, ĮJcIgdl JtS. Li

0 Mokytoja Pasikorė1110 už komunistišką vei-
J J ikimą ir priklausymą prie

. nelegalios komunistų parti-
VARbAVA. Liublino jQS jjems gręsia mirties 

apielinkėj, pagal laikraščių bausmė.”
Ar teismas įvyko, kol kas 

'nežinome. Bet sulyg šio
pranešimą, buvo šitoks bai- i - ..................
sus atsitikimas: ■ nežinome. Bet sulyg šio

Vienos pradžios mokyklos pranešimo matyt, kad Sme- 
mokytoja, norėdama nubau- įonos valdžia 

isti vieną mokinį/uždarė jį|draugus Radėju

liu sušaudymo, tai amžinu 
kalėjimu.

Smetonos teroras prieš 
Lietuvos darbininkus ir 
valstiečius nesustoja. Eko
nominis krizis ir bedarbė r
stumia varguolius kovon. 
Komunistai toms kovoms 
vadovauja. Štai kodėl fa
šistų valdžia taip siunta 
prieš Lietuvos Komunistų

SHANGHAI.—Čionai kal
bama, kad prasidėjo dery
bos tarpe Chinijos ir Sovie
tų delei įvežimo į Chiniją 
kasmet 50,000,000 galionų 
žibalo iš Sovietų Sąjungos.

į Norintiems Važiuot į 
Sovietu Sąjungą

NUTEISTI MIRTIN JUODVEIDŽIAI
JAUNUOLIAI SVEIKINA TARPTAU

TINI DARBININKU APSIGYNIMA
Galutinai Paniški, kad Prieš Negrus Sudarytas Suokalbis,1 

Idant Juos Sukursčius Prieš Baltveidžius; Tai Buržuazijos 
Planas Padalinimui Darbininkų Klasės
BIRMINGHAM, Ala. — riaus persekiojami. Baltvei- 

Darbininkų džiai bandė juodveidžius iš
mesti laukan iš bėgančio 
traukinio.
muštynės. Negrai Įiugalėjo 
baltuosius 
kan.

Pastarieji grūmojo atker
šijimu. Bet jie slėpė teisy-

Tarptautinio
XT v._ . x , t i v , r'Apsigynimo advokat. Taub, Nežiūrint kad kehs_ kait ^urjs pasįųstas ginti nutei- 

. Laisvėj n jsįus mįrįin g negrus jau- 
kaip ir kam gali-,nuolius, turėjo pasikalbėji

mą važiuoti į Sovietų Są-(nia su nuteistaisiais. Visi 
jungą, tačiau daug draugų jje iškėstomis rankomis pa- 
komumstų ir šiaip darbinin-isitiko t.D.A. teikiamą pa-, 
kų rašo laiškus ir klausia, Igelbą pastangose išsigelbėti i bę, kaip ištikrųjų dalykai Ir D 1 A’ 4-1 11 t i » va T T* • 1 i * I t T ▼ I T- ZA Ti VA ,*/a 4- za Ln

Prasidėto kova,

ir išgrūdo lau-

Amerikos lietuviai darbi
ninkai privalo neužmiršti 
paramos Lietuvos drau
gams. Jų kova be galo 
sunki, vienok jie nesibijo. 
Mes turime ištiest jiems sa
vo pagelbos ranką.

kaip galima važiuot ir apsi- savogyvybę. -Laike teismo [įvyko. Jie suprato, kad ge- 
gyvent Sov. Sąjungoj. Inegrai neturėjo savo advo-iriausia- negrams atkeršyti, 

Matomai, draugai neskai-,kato. Jiems advokatą pa- j tai primetant jiems, kad jie 
to laikraščius. Kiti net. skyrė teismas. O tas pas-į tas merginas bandė išgėdfh- 
klausia, ar galima gaut dar- kirtas advokatas, jaunuo- ti. Ir štai kaip tapo suda-
bas Sov. Sąjungoj atvažia- liai sako, prisidėjo prie šuo- rytas kruvinas suokalbis

v L." ir “V.”'kalbio prieš juos, vietoj ap- prieš devynius negrus jau- 
nuolat rašo, kad SSRS truk-! ginti. Tas niekšas tyčia iš- nuolius bedarbius. Aštuoni 

z,.™. sta įvairiu darbininku, kraipė kaltinamųjų, parody-'nuteisti mirtin, o del devin-DARBININKUS GINTI NUTEISTUS NEGRUS Koks tai.naivumas pas A- mus, idant juos inkrimina-jto teismas nesusitaikė, bet

tonos valdžia tuos tris 
is į surašą

šyli. Tai yra, tuojaus visi na-1 kamarėlėj mokyklos patai- |d j nužudymo_jeigu ne ke-
nai turi užsimokėti duokles iipoj TamsioZkamarėlėj už- J J
savo kuopas ir reikalauti, kad j t vaį£L išsigandęs i —................................. '............

tfrėentrądVoYknygaJnepradž- kurj ].aik? V®rk® ir praŠ?S DARBO UNIJŲ VIENYBĖS LYGA ŠAUKIA 
ta siuntinėti. Dar yra kelios išleisti. Tačiau po kuiioj

lūbcivu fejvj/uę. ’juainc teismu 11' j
Inegrai neturėjo savo advo-Iriausia-negrams atkeršyti,

Jiems advokatą pa-1 tai primetant jiems, kad jie
Kiti net.skyrė teismas. O tas pas

vusiems, o juk “L.” i

dienos, kol knyga bus galutinai 
užbaigta. Pasiskubinkite, drau
gai.

Iš Maskvos prisiuntė rusų 
kalboj išleistą rusų civilio ka
ro istoriją—knyga trijuose to
muose. Maskvos draugai pata
ria Literatūros Draugijai išleis
ti pirmą tomą. Tai ištikrųjų 
brangus veikalas ir Pild. Komi
tetas savo posėdyje šitą pasiū
lymą turės apsvarstyti.

Bet po “Aliejaus”, kaip jau 
buvo paskelbta, sekama knyga 
bus Dr. Matulaičio veikalas 
apie religiją. Matulaitis para
gintas tuojaus siųsti rankraštį, 
idanT būtų galima pradėti kny
gą statyti. Viskas bus daroma, 
kad antroji knyga būtų gatava 
delei draugijos vajaus, kuris 
įvyks spalių mėnesį.

laiko jis nusiramino. Moky
toja. apie jį visai užmiršo ir 
sugrįžo į savo namus. Po 
kelių valandų pas mokytoja

merikos draugus ir aplamai vus. Visi nuteistieji sako, ir jam grūmoja legalia lin- 
kad jie nekalti, kad valdžios čas, nes vėliau bus teismas.

Po Nuteisimo Baisiai Su
mušti

Negrai Jaunuoliai Bedar- į Nuteisus mirtin, negrai, į 
kjai i tapo sumesti į tamsiąj^un^ "

Iš pasikalbėjimo paaiški, Tą. J' 
kad visi devyni jaunuoliai m 

|buvo bedarbiai ir tavoriniu 
| traukiniu trankėsi, idant 
įgauti darbą. Pasitaikė, kad 
tame pačiame vagone buvo 
sulindę ir septyni baltvei- 
džiai vaikinai, kurie su sa
vim turėjo dvi prostitutes. 
Baltveidžiai pradėjo juod- 

Ivęidžius užkabinėti ir juos

| darbininkus. Daugelis vis 

munistų laikraščiai rašo. 
Daugelis klaidinami buržu
azinių fašistinių laikraščių 
nesugebi orientuotis,

“Raudonajam Artojuje” 
?daug rašoma apie SSRSi

. NEW YORK.- Darboje buržuazija stengiasi dar'dar abejoja, ar teisybę ko- 
atbėgo mokinio motina pa-i Unijų Vienybės Lyga, cent- daugiau padalinti juodvei- ‘ ”
siteirauti apie jį. Tik tada;ras revoliucinių unijų, išlei-|džius h. baltveidžius darbi- 
mokytoja prisiminė uzdary-|do platų atsišaukimą į Ame- 
tą mokinį. Abidvi nuėjo įjrikos darbininkus delei, nu- 
kamarėlę, kur rado atšalu-1 teistų mirtin 8 juodveidžių

yra padarytas suokalbis 
juos nužudyti.

Koks baisus Trockio politinis { 
bankrutas! Vyras šaukė, rėkė, pasikorusią, 
skerečiojosi, kad Penkių Metų 
Planas yra “Stalino blofas” ir 
“apgavystė.” Na, o dabar jau 
susideda rankas prie krūtinės 
ir pripažįsta, kad Penkių Metų 
Planas vykdomas sėkmingai ir 
kad Sovietų Sąjunga su tuo sa
vo planu šiandien yra vienatinė 
žmonijos viltis, vienatinis dar
bininkijai įkvėpimas!

ninkus.
Darbininkai visos Amąri- 

sį vaiko lavoną. Vaikas mi- į jaunuolių pietinėse valstijo- 'kos turi eiti pagelbon nu- 
rė iš baimės. Nelaiminga se. Atsišaukimas nurodo, į teistiems jaunuoliams. Rei-i y , npnkmet"‘s
motina, didžiausios nevilties'.'kad jie bus tikrai nužudyti, įį kia parodyt. klasinį solida-imiPkfVvns sovūkius 
pagauta, paėmė vaiko kūne- jeigu masės neateis jiems, rūmą. Reikia i parodyt pa- 
lį ir nusinešė namo. Netru-: pagelbon. O kad jie yra au- vergtoms negrų masėm pie- 
kus susirinko didelė kaimie-1 kos suokalbio, tai negali būti tinėse valstijose, 
čių minia ir greit kilo šūkis jokios abejonės. Lyga sako, ninku klasė pasiryžus kovo-i 
“Užmušt mokytoją.” Minia.įkad pagelba šito legalio lin- ti už jų interesus, 
apsupo mokytojos namus, i ..... ......
Keli kaimiečiai duris išver- o • . » c •. n - 
te. Tačiau, Įėję į mokyto- SoV!etai SllSltaike SU 
jos kambarį, rado mokytoją,Vokietija del Masiiwrijos

I planą, kolektyvus, sovūkiusi 
ir darbiniii^ts. Kas žin-

IŠ LIETUVOS
Kruvinos Muštynės

BERLYN.—Pagaliaus So
vietų Augščiausios Ekono
minės Tarybos delegacija ir 

j Vokietija pasirašė sutartį 
I delei prekybos. Sovietai

ŠANČIAI.— Mažaalkoho-i^tojaus padaro užsakymų 
linių gėralų krautuvėj jvy-; visokios mašinerijos už 
ko muštynės, kuriu metu $75,000,000. Vokietija su- 
užmuštas Ramanauskas, o itinka duoti kreditą ant nuo 
broliai Zažeckiai suimti. Sa- •14 iki 21 mėnesio. Spėjama, 1 1 1 1 — • -< ZA/-A-4 1
ko, būk ginčas kilęs

i lenkų kalbos.

Renegatas 'Trockis galvojo 
sau, kad jis razumnesnis už So
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijos kolektyvę vadovybę, kad' 
jis galės priversti „ Komunistų į 
Partiją ‘ išmainyti leninizmą 
ant trockizmo (menševizmo). m i • • v . » r ;
Jis norėjo, kad jo neliestų par- IraUKlIllO KataStrOta 
tijos disciplina, kad jam būtų r'T J . v
leista elgtis taip, kaip jo men-l ,Kovo 25 d- tarpustoty ŠU- 
ševikiška; galva išmano. irĮkionys— Pakruojus nukrito Į 
gvolto jis rėkė, kuomet jis bu- nuo bėgių į griovį ėjusio 
vo pašauktas prie tvarkos. Jis Į traukinio 363 nr. garvežys' 
skclbc, ksd be jo zlu^sinnti So- ’ jp vienHs ppiešakinis VHffO- ’ įsakei y 46 metijj 
liirntUirSKnmn^i.b.°?nU^istU Par’įnas. Zdanauskui Juozui, 321 nusižudė pasikardam as. Tai 
las. Jis pradėjo bendradarbiau- i metli amžiaus vyrui, gyv. buvo tėvas dideles seimy-

■ Putriškių kaime, Pasvalio nos, dešimties kūdikių. Jis

delefknd bėgyje 1931 metų So- 
; vietų užsakymai Vokietijoj 
[pasieks iki $150,000,000.

Du Bedarbiai Nusižudė

•HAGERSTOWN.—Albert

Nicaraguos Sukilėliai 
Smarkiai Kovoja

Jie pareikalavo maisto. « 
Tuomet pribuvo sargai', su
ėmė visus, surakino po du ; 
ir taip baisiai sudaužė, jog 
ir dabar žymės tebesimato. 
O kapitalistinė spauda gar
siai paskelbė, kad nuteisti; 
negrai “pakelė maištą.” 

Tarptautinis Darbininkų: 
Apsigynimas deda visas pa- 
stangas, kad išreikalauti 

niekinti, kaip kad paprastai j naujo teismo ir kad į prisie- 
atsitinka pietinėse valstijo-Į kusius posėdininkus būtų 

’se, kur juodveidžiai žiau- įsileidžiama ir juodveidžiai.

Putriškių kaime, 
valse., sunkiai sužeista koja. 
Zdanauskas važiavo minėtu 
traukiniu be bilieto vagonų 
stabdžių būdelėje.

ti kapitalistinei spaudai ir leis
ti pruvinus, provokatoriškas at
sišaukimus prieš Komunistų 
Partiją, tartum visai proto ne
sekęs. Ir buržuazija jį milžč: 
spausdino-jo raštus ir džiaugė
si. O kur Trockis šiandien*? 
Nė ausų jo nesimato iš kontr
revoliucinio menševizmo balos. I

Naumiesty (Šakių apsk.) 
| šiomis dienomis buvo bedar- 
jbių surašinėjimas. Užsira
šiusių yra 102 bedarbiai. 
Tačiau prisirašė ne visi, neš 
ne visi nuėjo prisirašyti.

Naumiestyj 102 Bedarbiai
Nusišovė Fašistas Virši

ninkas
KUGELIAI,— Lietuva.— 

Kovo 25 d. čionai revolve
riu nusišovė fašistas stoties 
viršininkas. Kulką suvarė Kaip Naumiesčiui, tai yra 
j krutinę. jau didelis skaičius.

pats badavo ir badavo vai
kai. Negalėdamas pakęsti 
širdperšos, žiūrint į badau
jančius kūdikius, žmogus 
įpuolė desperacijon ir pasi
korė.

New York.—Henry Wag
ner nusižudė užsitroškinda- 
mas gazu. Kelius mėne
sius vaikštinėjo be darbo, 
bet niekur, gaut negalėjo.’ 
Badas privedė prie despera
cijos. ' ’ ’ .

, kad darbi- geidauja Sovietų . Sąjungos 
’ padėtim, gali uzsiprenume-

Iruot “R. A.” Kainuoja tik
2 dol. metams.

Į laiškus neatsakinėsiu 
atskiriems asmenims. Jei 
bus kokie specialiai klausi
mai, parašysiu į laikraščius. 
Kiekvienam atsakinėti ats
kirai daug laiko užima ir 
kartais nėra galimybių. No
rinčių važiuot į SSRS yra 
daug ir daug laiškus rašo.

Nereikia jieškot specialių 
patarimų. Reikia daugiau 
sekt komunistinę spaudą ir 
viskas bus gerai. Mažiau 
tikėt buržuazijos - fašistų 
melams.

Kompartijos nariams be 
sutikimo partijos negalima 
niekaip važiuoti, nes partija 
visuomet turi teisę reika
laut gryžimo.
gal važiuoti tiktai gavę S.S. publikonas La Follette Hoo- 000 darbininkų kenčia alkį, 
R. Š.'artimiausios atstovy-1 verį kritikuoja ir nurodo, tai galima įsivaizdinti,, ko-

Vai-WASHINGTON.— 
džia pripažįsta, kad Nicara
guos sukilėliai vėl pradėjo 
mušti amerikonus. Susikir
time ties Puerto Cabezas 
trys Amerikos jurininkai 
buvo užmušti ir laukiama 
didesnių mūšių. Kiek žuvo 
iš sukilėlių pusės, praneši
mai nesako.

Anglija Perka SovietŲ 
Kviečius, Vietoj 
Amerikos - ii ;

LONDON.— Anglijos pre- 
bedarbis, kybos buto > raportas < paro

do štai i ką: Už pirmus tris 
mėnešius šių metų* Anglijon 
įvežta 10 sykių daugiau So
vietų kviečių, negu per tą 
patį laikotarpį 1930 metais. 
Gi iš Amerikos įgabenta per 
.šiuos tris mėnesius 5 sykius 
mažiau, negu pernai.

Piniginiai palyginus stovi 
šitaip: Iš Sovietų Sąjungos 
pernai per pirmus tris mė
nesius įgabenta kviečių už 
$778,500; šiemet gi įgaben
ta jau už $7,319,995. Iš 
Amerikos per pirmus tris 
mėnesius f .pernai įvežta už 
$10,883,185,*o. šiemet tiktai

i

11,000,000 BEDARBIŲ KENČIA ALKĮ, 0
AMERIKOS VALDŽIA JAIS NESIRŪPINA

Tie vię-WASHINGTON. — Wall Jinai dirbančių.
Stryto prezidentas Hoove- nuolika milionu • darbininkų 
ris savo .prakalboj išgyrė kenčia alkį> o nei valdžia,

„,k„aiP° nei Raudonasis Kryžius jų • 
Bet Hooveris taip nešelpia.

ris savo prakalboj išgyrė

“svarbią labdarybės organi
zaciją.” ‘
atvirai veidmainiauja, jog

kenčia alkį, o nei valdžių,

Jeigu jau buržujus La 
net jo paties partijos šulai j Follette pripažįsta, kad 

Nepartiniai su juo nesutinka. Štai re-'šiandien Amerikoj 11,000,-

bes sutikimą, 
rikoj nėra SSRS atstovybės, 
geriausia kreiptis SSRS at
stovybei! Berlyne.

Ar gali pasilikt Sovietų 
Sąjungoj gyventi turis
tai? Ne visi. Būna atsi
tikimų, kad pasilieka, jeigu 
turi gerų pažystamų SSRS, 
kurie gal paliudyt, kad iš
tikimųjų yra darbininkai.

P. V. žalpis.

Pakol Ame-; kad Raudonasis Kryžius kia baisi padėtis viešpatau- 
“nė cento nedavė 6,000,000 ja. O kur tų bedarbių šei- 
bedarbių ir 5,000,000 tik da- mynos, vaikai? ’ ‘ 1ZA-

Supleškėjo Amerikos Val
džios Nupirktas Namas 
BĘRLYN. —-• Amerikos 

valdžia nupirko Bluecher 
palocių delei savo ambasa
dos ir užmokėjo $1,800,000. 
Bet bal. 15 d. kilo gaisras ir kaltinamųjų 
palocius pavirto į griuvę- ant pikieto, 
sius. ijau didelis skaičius. už $2,192,185. i

Patersono Darbininkai i vyrai. -t
Nekaltai įkalintii« . . , • * *.sigymmas ir visos darbinin-

-------- kų organizacijos darbuojas^ | 
PATERSON.- Nebeliko i^lbėjimui nekaltų darbi: 

. . . . - _ i j , . ninku.jokios abejones, kad tai yra i __________
suokalbis nužudyti penkiusi ,e .
audėjus, narius Nacionalės j Vokiehjoj Bedarbe
Audėjų Darbininkų Unijos, 
už tai, kad jie yra kovingi, 
vadovavo audėjų streikui, 
kuris kilo Urbano dirbtuvė
je. Faktas yra, kad du iš'3,041,000 bedarbių, o 

visai nebuvo metais tebuvo 2,484,000 
kuomet bosas dinasi, Vokietijoj i 

užpuolė darbininkus ir kuo- nuolatos plečiasi.

BERLYN.-1— Raportai 
rodo, kad kovo mėnesį 
metų Vokietijoj buvo 
000 bedarbių; pernai
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ISPANIJOS PERVERSMO REIKŠME
Po; 15 šimtmečių beveik nepertraukiamos monarchijos 

Ispanijoj, nusirito užvakar karūna nuo galvos Alfonsui 
Tryliktam, pastarajam valdovui tos didokos šalies su 22 
miliniais gyventojų.

Pereitą sekmadienį, kai pirmą kartą po. astuonių metų 
fašistinės diktaturos"buvo miestiniuose rinkimuose leis
ta
rep ąrT.r..------- 1

Taeiaus’ ne Vien balsai, kaipo tokie, nugąsdino karalių 
ir privertė jį pasitraukti nuo sosto. Jis pabūgo revoliu
cinio darbininkų ir valstiečių judėjimo, kuris nesuturi
mai kilo ir smarkėjo paskutiniais laikais, ypač kuomet 
pasaulinis kapitalizmo krizis pagavo į savo sūkurį ii; at
silikusią, pusiau-feodalinę Ispaniją, kur tokią svarbią ro
lę dar tebelošė dvarininkai ir žemvaldiška bažnyčia.

’ Taigi sykiu su kova prieš karaliaus valdžią, prieš jo- 
siofc ištižimą, graftą ir bendrąjį niekam netikumą, plėto
josi darbo minių kova prieš bedarbę ir nepakeliamą dar
binių valstiečių buklų.
mesnį vaidmenį vaidino revoliuciniai darbininkai su ko 
munistais priekyje.

Ispanijos socialistai, kurie laužė masinius darbininkų 
streikas ir šiaip ramino darbo žmones, taipgi pamatė., 
kad tas judėjimas gali išeiti “iš ribų.” Todėl socialistai 
išvien su kapitalistiniais respublikonais atvejų atvejais 
landė į karaliaus palocių, prikalbinėdami, kad buržuazi- 

' nė$ tvarkos išlaikymas reikalauja respublikos įvedimo 
vietoj monarchijos. Karaliui pasitraukus, mat, galima 
būtų bent laikinai apžavėti darbininkus ir valstiečius, 
sukurti juose vilties, kad prie respublikoniškos valdžios 
pasitaisysią dalykai, pagerėsianti būklė. Be to, karaliaus 
pasitraukimas “gražiuoju” duos progą dvarininkams ir 
bažnyčiai toliaus pasilaikyti sau žemes ir įvairias pirme- 
įlybes, kurios galėtų sustirpti ugnyje plačios ginkluotos 1 1 * O • I • 2. • !• • • * v • i n I

Pereitą sekmadienį, kai pirmą kartą po aštuonių metų

i, milžiniška piliečių dauguma pasisakė už

A P* Ž V A L (j A TOHMESNIO SKLOKOS VEIKIMO j 
I

ra

tn

Liaudininkai už Griežtesnę 
Fašistų Politiką Linkui 
Sovietu •*

Angliją, Franci ją ir kitas, 
‘tai apie Sovietų Sąjungą 
šaukia: “i 
vus nuo kojų iki galvos,”

Atsišaukimas į Visus lietuvius Darbininkus
Pereitą sekmadienį, bal. davotą revoliucinį judėjimą, t

ĮDOMUMAI
Elektros Veikimas 

Į Paukščius
Sovietų prof. Čiževskis 

daro sovchozuose bandymus 
i atmosferos elektros veikimo 
į paukščius. Aukšto įtempi
mo elektros srovės pagalba 
pasisekė padidinti atmosfe-

Rnsiin anqiainkla- 12 d-> Br°oklyne skloka vėl kuris eina po Komunistų 
J g laikė savo slaptai sušauktą Partijos ir Komunistų In-'

Kelios dienos atgal mes1 kad tuomi sukiršinti savo 
davėme ilgoką ištrauką iš sumulkintus pasekėjus prieš 
Lietuvos y ■ * ■ 
“Lietuvos Aido” apie padėtį kuri pakartotinai imperia- [ 
Sovietų Sąjungoj. Tas fa- listų sušauktose “nusigink- 
šistų laikraštis, kaip ir dau- lavimo” J 
gelis kitų buržuazinių laik- statė reikalavimus1 pilno nu- 
raščių, pastaruoju, laiku pri- (siginklavimo. 
verstas pripažinti tą faktą, 
jog Sovietų Sąjunga padarė v 
milžiniška progresą. i šalių apsupta, kuomet visas

Bet tas labai nepatiko kapitalistinis pasaulis gink- 
liaudininku organui “Lietu- [ Inojasi pjpįeš Sovietų Sąjun- 
vos Žinioms.” To buržuazi-' g<h tai Sovietų valdžia taip- 
nio šlamšto vedėjai mano,'gi turi gerai ginkluotis, kad 
kad dar vis galima mulkin- į galėtų atmušti priešą.^ Tą 

melais apie Sovietų Sąjun
gą, rašant, būk ten viskas 
eina blogyn, vietoj geryn. 
Tasai laikraštis smarkiai 
atakuoja fašistus už jų tokį 
“palanku” atsinešimą linkui

susirinkimą. Kiek mums 
pranešta, joj dalyvavo But- 

fasistų organo darbininku valdomą šalį, !^usį pasekėjų ir iš tolimes- 

kimo darbai ir tarimai aiš- 
konferencijose iš-i^a^ parodo, kad skloka yia 

J pasiryžus toliau varyti mu- 
’ su judėjimo griovimo dar-|kalauti .<Lai6vgs» n 

bą. Dar daugiau: jie paside- „o-iovi^n 
jo pamatus naujai organiza- ban,dvt iximH dienrašti ir””’------ i" -;-
cijai, tiesioginiai^atkreiptai Pa^s^ 1
pnes Amenkos Komunistų vaį0 bgs. 
Partiją ir prieš visą lietu-i

atsišaukiame i jus ir kvie- iinkubuoti paukščius rudenį 
čiame atsimesti nuo But-iir žiemą. Elektros energi- 
kaus ir kompanijos, kurie J’°s kiekis tam reikalui visai 
jau atvirai išėjo prieš ko- neJiJelįs, todėl pilnai gali- 
munistinį judėjimą. Nepa-jmas Pritaikymas šito meto- 
dėkite tiems elementams , J° Pr^moneje.
griauti mūsų eiles. Nežu- ,
dykite savęs delei darbinin- ^aiP ^e"
kų klasės pasiliuosavimo i 
darbo. Jūsų vieta po rau
dona vėliava Komunistų kurių pagelba galima susek- 
Partijos ir Komunistų In- ti, kaip giliai pradeda žemė 
ternacionalo. Atminkite, 
kad kito darbininkų klasės lengviausiuose žemės drebė- 
revoliucinio vado nėra, I jimuose seisminė energija 
apart Komunistų Partijos, išsiveržia iš 25—35 kilomet- 
Darbdaviai ir jų valdžia rų gilumos. Be šitos didžios 
puola tą mūsų klasės parti- gilumos, kur slėgimas apie 
ją. Butkus, Vilkelis ir Ko. 10,000 atų, mokslas kalba ir 
nori, kad jūs gultumėte ją, aPįę “plutos drebėjimą.” Gi
tai yra, padėtumėte' buržua- lieji drebėjimai kyla, pagal 
zijai sunaikinti darbininkų naujausius stebėjimus, nuo 

300 iki 400 kilometrų gilu
moje po žemės pluta. To
kioje gilumoje kylančių že
mės drebėjimų pradžia sun
ku susekti.

ternacionalo vadovybe.
Butkus ir jo šalininkai 

koncentruoja savo spėkas 
pasiėmimui “Vilnies” į savo i 
rankas ii atkreipimui j°s ros eiektros įtempimo laips-r 
pries Komunistų Partiją. 
Jie kursto darbininkus rei- 

naujo su-
Žinoma, imperialistinių

vių darbininkų revoliucinį 
judėjimą.

Kaa aar vis ganma muiKin- -aunuou • •
ti Lietuvos žmones1 visokiais; turi žinoti kiekvienas darbi- Susirinkime dalyvavo taip

Tame gi judėjime kasdien vis žy- ĮSovietų Sąjungos./ 
i revoliuciniai darbininkai su ko- No. 67 rašo:

“Lietuvos Aidas” pagiedojo 
rusų bolševizmui iškilmingą 
gi m na.

Vadinasi, rusų komunistai, 
“L. A.” neabejojamu tvirtini
mu, politišku ir ekonomišku 
atžvilgiais pralenkę geriausiai 
organizuotus Europos kraštus. 
Įrodymų, žinoma, nėra, o kai 
giedama gimnai—jų ir nerei
kia.

>Iš tikro nesuprantamas ko
munizmo garbinimas.
Gi fašistų organas “L. A.”

ninkas.
Bet čia šiuo tarpu mums 

svarbu tas faktas, kad net 
buržuazijos agentai, lietu
viški dūšių ganytojai pripa
žįsta tą faktą, jog visokios 
kapitalistų valdžių kalbos 
apie nusiginklavimą yra tik 
blofas, jog vietoj nusigink
lavimo eina ginklavimasis 
iš pašėlimo.

Kuomet imperialistai ren
giasi prie naujos pasaulinės 
skerdynės, tai darbininkai 
privalo rengtis imperialistų 
karą paversti į piliečių ką
rą v nuvertimui kapitalizmo.

nį. Tyrimai parodė, kad 
viščiukai, veikiami sustip- 

v. . , , Tintos atmosferos elektros
važiavimo, kuriame galėtų į kasdien laike x vaL> pasun.

susirgimai sumažėjo 81 
[nuoš., žymiai padidėjo vištų 

Draugai ir draugės, mes : dėslumas. Yra galimybę

koyoš. Socialistai, vadinasi, pasitarnavo jr čia, kad ne- [liaudininkų organui atsako, 
butų nuodugniai įvykdyta net burzuazmė revoliucija. !jog prieš faktus užsimerkti 
O Anglijos MaeDonaldo “socialistinė” valdžia, beje, iš- |negaiima> nežiūrint, kaip 
skėstomis l ankomis pi įima Alfonsą. Paskutinį j Didžiąją jXįe fakXaj pems būtu neška- 
Britaniją, kur jis nuo senai jau laikėsi susikrovęs miho-i - 
nu$ dolerių turto. [ ! u

Karaliaus valdžios nuvertimas Ispanijoj, betgi, nepa
naikina juodo vargo milionų darbo minių, kenčiančių del 
pramonės ir žemdirbystės krizio. O kuomet dabar Ispa
nui respublikonų vadai ima sau pavyzdžiu Jungtines Val
stijas, tai lengva suprast, ko ten gali tikėtis darbininkai 
ir:vargingieji valstiečiai. Juk respublikoniškasai Ispa
nijos prezidentas pačioje karaliaus pasitraukimo dienoje 
pareiškė:

“Amerika yra vadas pasaulio demokratijos ir aš siun-' 
čiū jai nuoširdžius linkėjimus.”

Toj gi amerikinėj “demokratijoj” šiandie badauja ar- 
ba^usalkiai vaikščioja virš 10 milionų bedarbių, be jokio 
su|plpimo iš valdžios pusės; uždarbiai begailestingai ka
pojami dirbantiems; paskubos sistema Sunkinama; kapi
talistine reakcija kaskart aštrėja.

Ispanijos respublikonų vadų saldliežuvavimas Ameri- 
kaįtaipo pat liudija, kad jie tikisi gaut finansinės ir dva
sines paramos savo valdžiai iš Dėdės Šamo “demokrati- 
j’os’’ prieš revoliucinį Ispanų proletariato judėjimą. O 
juk ir taip Amerika yra su didele savo dalim prisidėjus 
prfe $60,000,000 tarptautinės paskolos, kurios tikslas bu- 
vorsuramstyt Ispanijos “tvarką.”

Monarchijos pakeitimas “demokratine” buržuazijos 
diktatūra Ispanijoj nesustabdys nei vienai valandai dar
bininkų judėjimo, vadovaujamo Komunistų Partijos. Ir 
paįioje perversmo dienoje tos šalies Komunistų Partija 
skįbe sekamus kovos obalsius:

ROCHESTER, N. Y.

pat darbininkų, kurie tapo 
suklaidinti per Butkų ir ki
tus sklokos vadus. Vyriau
siai į tuos darbininkus mes 
ir kreipiamės. Mos norime 
tuos draugus perspėti, kad 
jie nesiduotų save nutempti 
į atvirą darbininkų klasės 
priešų liogerį.

Pačiame susirinkime pa
sireiškė ’ dvi skirtingos li
nijos. Butkus, Vilkelis ir 
dar keli kiti siūlė atvirai 
pulti Komunistų Partiją. 
Jie turėjo rezoliuciją iš vie
nos vietos, kurioj siūloma 
tuoj aus susijungti su Love- 
stono kontr-revoliucine gru
pe. Jie siūlo boikotuoti 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajus 
ir parengimus, neiti į Ko
munistų Partijos rengiamas 
demonstracijas už darbinin
kų reikalus:- už bedarbių 
apdraudą, už ateivių gyni
mą, ir tt.

Iš antrbs įusės, įen.'buvu
sių eilė darbininkų priešino
si tokiai Butkaus-Vilkelio 
pozicijai. Jie išsireiškė, kad 
reikėtų priimti Komunistų 

darbų.[Partijos vadovybę, kad nie-

mes Drebėjimas
Dabar jau yra prietaisų,

drebėti. Dažniausiuose ir

klasės revoliucinį vadą.
Rytinių valstijų lietuvių 

kom. konferencija plačiai 
apkalbėjo mūsų judėjimo 
problemas. Konferencija 
vienbalsiai užgyrė Komuni
stų Partijos Cen tralinio 
Komiteto ir lietuvių Centro 
Biuro žygius. Konferenci-

Šis Tas iš Mūsų Kolonijos
Taip jau vadinamų verbtj 

nedėldienį nuėjau į bažnyčią, 
kad išgirdus vietinio kunigo 
paniokšląį J;is^no?ėjo įrody
ti,’kad bėdiėviaf niėko negali 
įrodyt prieš krikščionišką baž- 

Tai paika klebono pa- 
Aš tau, klebone, galė

čia šimtus faktų prirodyti iš 
praeities krikščionių 
Prisiminkime tik krikščionybės ku būdu negalima vienytis 
darbus istorijoj, kad įvedė in- su Lovestonu ir tt. Jie prie- 

riose srityse Sovietų Kusijoį XylzlcUg. kas degino n- kan- ši į boikotavjmui Komuni- 
kus? Kas vedė kryžiaus karą18!1! Partijos demonstracijų 
nuo XI iki XIV šimtmečio? [ir musų spaudos vajų; jie 
Kiek buvo / išžudyta nekaltų priešingi griovimui iš vi- 
žmonių del nežinomo Kris- Jaus " Literatūros Draugi- 

Kas rengė Baltramie-, jQS įr organizacijų. Bet 
: i jie dar vis palaiko ryšius ■izačvvus luinus, pil-i^ ,-*■ , y

dabartines darbi- sn Butkum ir kompanija.
Mes matysime, | Draugai, jūsų pasilikimas 

! arba palaikymas 
bile kokių ryšių su tais ele
mentais noromis ar nenoro
mis jus paverčia įrankiu ko
voje prieš Komunistų Par
tiją ir visą darbininkų judė
jimą. Mūsų rytinių valstijų 
komunistų konferenc. svar
stė, kaip sustiprinti mūsų 
revoliucinį judėjimą, kaip 
sudrutinti mūsų spaudą, 
kaip padidinti organizuotų 
komunistų' eiles, gi sklokos 
vadai susišaukė ir mobiliza
vo jus ardymui mūsų vieny
bės; silpninimui mūsų judė-

“L. A.” No. 68 rašo: 
i Bet mes manome, kad fak

tus reikia matyti, manome, 
kad netikslu laikytis tos takti
kos, kurios laikosi kai kurie
rusų emigrantų laikraščiai, i nyčią. 
nuolat rašantieji apie ryt po-lsaka^ 
ryt įvyksiantį Sovietų Rusijos 
griuvimą, kai tas rašymas ne
turi realaus pagrindo. O rea
lūs faktai parodo, kad kai ku-

priėjo prie išvedimo, 
perdaug meluojant apie So
vietų Sąjungą, rašant, būk 
ten viskas einą blogyn ir 
greitai Sovietų valdžia žlug- 
sianti, ką daro kiti reakci
niai ir fašistiniai laikraš
čiai, jau dabar negalima 
Lietuvos darbo žmones su- 
mulkinti.

Sėkmingas vykinimas Pen- 
4 ^yisur padidinti darbininkams uždarbiui Įvesti 7 va-1-kių Metų Plano priverčia 

landų darbo dieną visiems pramonės darbininkams, su 6 net ir didžiausius Sovietų 
yajandų darbo diena mainieriams ir jaunuoliams. Atim- priešus kartas > nuo karto. 
ti lėmęs iš visų stambių savininkų ir bažnyčios. Ištraukt pripažinti tą faktą, jog So- 

rič. AAnvnLLrn ii’ iriau Vi4n Tc-nnniiAokariuomenę i& Morokko ir visų kitų Ispanijos kolonijų,” vietų Sąjunga progresuoja.
’arnoj Kampanijoj ūz nugriovimą monarchiškos vai-1 ---------

dž<>s komunistai reikalavo:
Monarchija turi būt nuversta' ne vien žodžiais arba v 

jeft formalį karaliausjĄlfonso pąsitraukimą,? bet per įkū- Pašėlimo 
ni ią darbininkų' ir Valstiečių* valdžios.”

lĮinkui tokios vąldzips eidami, tai revoliuciniai Ispani-i 
jo^; darbininkai su komunistais priešakyje ir toliaus vesl^asn 
neatlaidžią kovą.

pe 
n

į , 9ETROIT, M1CH.
Svarbios Iškilmės 

Detroitiečiams
Sekmadienį, balandžio 19 d. šimtais šiomis dienomis, 

bus vaidinama labai svarbus 
veikalas iš darbininkų gyveni- 
m»O—<fAlkani žmonės.” šis 
veftalas yra keturių veiksmų 
drfmtr f 
niąznz momentui Amerikoj ir 
kitųf?4 

eikalas pafodo, kaip dar
kai badauja, o badas 

ju Veda prie saužudysčių ir 
į - kitokių kriminalių darbų; jei 
|' JieL'nSra sąmoningi, jei nėra 

rv^oratę darbininkai ir nemo-
I ka* kovoti Tries t«ą pavergimo

tvarką. Reiškia, tas veikalas 
labai vaizdžiai nurodo tuos at
sitikimus, kokių mes matome 

Visi 
draugai ir draugės turite daly
vauti Šiame parengimę, nes tai 
jau bus paskutinis parengimas 

r t 7 , Šį sezoną. Veikalas yra labai
ir labai tinka Pabarti-1 graudus ir galima tikrinti, kad 

’įkiekvienam labai patiks.
Veikalą stato scėnoj dvi di

džiulės organizacijos: A.L.D. 
L.D. 52 ir L.D.S.A. 17 kp. 
Įžanga tik 50c. Tad' nepa
mirškime tą dieną, balandžio 
19, Lietuvių Svetainėj, 4:30 
vai. po pietų.

Kumečio Vaikas.

Deimantai
Deimantai randami In

dijoj, Piestų. Afrikoj, Borneo

daug padaryta, ir apie tai 
mums svarbu žinoti.
Taigi, Lietuvos fašistai 

dabar bando laikytis kito
kios taktikos. Mat, pagalios taus? _ .

kadljaus naktį? Prisiminkime ver-. 
gijos ir baudžiavos laikus, pri-: 

siminkime <__ _ ___
ninku kovas.
kad kunigija visur ir visuomet sklokoje 
ėjo ir eina su darbininkų en
gėjais. Visur jie buvo ir yra 
su ponais, darbininkų lupikais. 
Visuose atsitikimuose mes ma
tome, kad kunigija ir bažny
čia palaiko kapitalą ir darbi
ninkų išnaudojimą.

Tų profesionalų mulkintojų 
ir yra užduotis, kad mulkinti 
darbininkus ir laikyti juos1 
tamsybėje. Tuo darbu užsi
ima ir tas mūsų parapijos mul
kintojas. z

Bet grįžkime vėl. prie to 
mulkintojo aiškinimų. Jisai 
sako, kad verbų nedėldienisTaip, Ginkluojasi iš - 

: ' . < • 
V > • ; • V

i Ir kunigų organas “£)rau-
>” pagalios pripažįsta, 

[kad kapitalistinių valdžių 
kalbos apie nusiginklavimą 
yra tik blofas? Suminėjęs 
eilę skaitlinių apie ginklavi
mąsi, “Draugas” rašo:

Taigi, tos skaitlinės aiškiau
sia sako, kad Europa nors ir[ 
garsiai kalba apie nusiginkla-! 
vimą ir nuolatinės taikos pa- 
šauly užtikrinimą, tačiau savo' 
žodžiams netiki—ginkluojasi i 
iš pašėlimo.
“Draugas” nieko nesako 

apie imperialistinę Ameri
ką, kuri taip pat' iš- pašėli
mo ginkluojasi; kuomet pa
prastoj formoj paduoda 
ginklavimosi skaitlines apie 
buržuazines šalis,' Lenkiją-,

tai reiškia “dangaus vartų.” 1
jimo, Jūjįc tai puikiausias 
pasitarnavimas darbininkų 
klasės > priešąms. Priešai 
kaip t£k ir nori, kad iš vi
daus niūsų komunistinis ju
dėjimas būtų .ardomas.

Draugai, šis sklokos susi- 
rinkimas padėjo pamatus 
naujai organizacijai. Išrink
tas , pastovus komitetas ve
dimui ardymo darbo, išrink
ta komisija pagaminimui 
platformos (programos) 
tam anti-komunistiniam ju
dėjimui, nutarta kurti gru- 
pes-branduolius visose ko
lonijose. Argi čia nėra nau
jos organizacijos kūrimas? 
O ta organizacija kitokid 
tikslo neturės, kaip tik 
griahti mūšų tvirtai subu-

atidarymą. Na, jei taip, tai 
tegul tas kunigas paaiškina, 
kur yrą tas išmislytas dangus ? 
Kas žilio apie jį, kurioj vietoj 
randasi tas dangiškas rojus, į 
kurį kunigai siunčia mirusius. 
Pagaliaus, kur yra tas “čys- 
čius” (ta Šveityklą) ir tas pra
garas?

Jei tamsta reikalavai,, M<ad 
[bedieviai prirodytų, ką bažny- 
Ičią blogo padarė žmonijai? 
i Aš galėčia. šimtus faktų priro- 
1 dyti, kad žiauriausių ir blo- 
[giausių nelaimių Kristaus baž- 
įnycia davė žmonijai. Už šią 
korespondenciją aš atsakau, 
jei klebonas norėsi .bažnyčia 
apginti, tai galime surengti 
viešus dėbatus.»' Aš stosiu su 
mielu noru ąpgįnti savo pusę.

... p M. Dulke,
1087 Noth St., 

Rocfeštėr, ft. Y.

ja pasisakė už neatlaidžią'saloj ir Brazilijoj. Prieš ka- 
kovą prieš oportunizmą, |rą deimanto gaudavo ligi 
prieš ištižimą mūsų eilėse, (10,000 klgr. Deimantas spin- 
už energingiausį pravedimąi Julius laužo pilnai ir atmu- 
Komunistų Partijos linijos, ša. Dėlto jis gražiai žiba ir 
už drutinimą mūsų koniuni-, Juoda gražias spalvas. Tas 
stinių spėkų, už paaštrin' ;J° spalvų žaidimas ir daro jį 

. Jis yra 
| kiečiausias ir braižo visus 
! metalus. Žemės gilumoms

už drutinimą mūsų komuni- Į Juo Ja gražias spalvas. Tas 

kovą prieš fašistus ir social-! metalu.
[fašistus.

Mes kviečiame jus tai-[gręžti buvo kadaise varto- 
kon, prie suvienyto darbo ijama deimanto galai grąž- 
delei pravedimo konferenci- įams. Vienas vokietis su
jos tarimų gyvenime. Mes-[gajvojo deimantą šlipuoti ir 
kite į salį visus nesusiprati-jpn^įHį-į paviršių, darant 
mus, kurje galėjo žilti mūsų gabalą iš plokštelių. Tie 
tarpe. . Nesi vaduoki te pas- ūeįmant0 plokštelių gabalai 
kalais ir gandais, kuriuos vadinas brilijantai. 
leidžia svietan komunistu 
priešai, idant suklaidinti 
darbininkus.

Suglauskime savo eiles poiW išdegintą beržinę ang- 
leninistine vadovybe Ko-;h ir veikė su geležimi prie 
munistų Partijos. Susi- [3, 600°C. Slėgimą jis didino, 
jungkite aplinkui Centro [tą lydinį kuo greičiausiai at- 
Biurą, kuris veikia po tie-[aušindamas ir pildamas la- 
siogine partijos Centrali- šais į šaltą gyvąjį sidabrą, 
nio Komiteto priežiūra • ir 
praveda jojo liniją.

Šalin mūsų darbininkiško 
judėjimo griovikus!

Lai gyvuoja mūsų revo
liucinių čpėkų vienybė po 
vėliava Komunistų Partijos 
ir Komunistu Internaciona- 

< i*

lo vadovybės!
Komunistų Partijos

Lietuviu Centro
Biuras.

1895 m. Muasanas suma
nė, ar negalima gauti iš an- 
iglies (C) deimanto. Jis su-

Čia jie apsidengė pluta. Tuos 
rutuliukus. išlydęs druskos 
rukštyje OHCil) ir gavo dei
mantą pirmą kartą labora
toriniu būdu. Dabar taip '> 
gaminama deimanto milte
liai tikriesiems deimantams

Fordas Išleido 20,000,000 
Automobilių

DETROIT, Mich.— Bal. 
14 d. Fordo kompanija pa
gamino ir .išleido 20,000,000 
automobilių per visą kom
panijos gyvenimą. Tai jo
kia kita automobilių išdir- 
bystė nėra tiek išleidus ma- 
šifiu?

Rastas Balose Įšalęs 
žmogus

Kovo 25 d. Marijampolės 
apskrityj, Kalvarijos vals
čiuj, Juodelių kaime vaikai 
bečiužinėdami rado balose 
įšalusį lavoną.

Lavono kūno dalys nu
graužtos, matyti, šunų., Do
kumentų jokių nerasta. Iš 
rūbų gyventojai spėja, kad 
velionis būsiąs Antanas Pa- 
cevičius, kilęs iš Kadariškių 
kaimo, okupuotos Lietuvos. 
Jis rodėsi psichiškai nesvei
kas.

u
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Naujoku Cigarųt?s pas:

Prie jo kapo d. D.

Jo kanas bu-

»

LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei

JONO ARBA 
PETRO ‘

Kainos po 
10c ir 15c

& Noble Streets
& Noble Streets
& Fairmount
& Green
& Parrish
& Poplar

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTftS 
CIGARAI

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

Socialistų 
sumanymą 
Bet sulig 
bedarbis 

To-

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

Išbalsamuoja ir laidoja numirusius 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. _

“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callovvhill 
6th 
3rd 
5 th 
7 th 
7th 
7th
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

Norintieji ge

riausio

]<0JtU pasekti oportunistus, netu
rėtų trauktis iš klasių kovos J0N4 PETRUŠKEVIČIŲ

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Rezidencija: 13 West 3rd Street 
Tel.: .So. Boston 0304-W

Kaip ilgai galėtumėt jus palaikyti savo

33BSB3

Jūsų gydytojaus patarimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, kvėpuok giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiuose saulei spinduliuose ir 
laikas nuo laiko patikrink savo kūno sveikatų.

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūa 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
fcymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba, 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga —Prieš knitejimus —prieš kosulį

Ketvlrtad., Balarid. 1j& 1931 Puslapis Trečias

RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVĮJ LAUKO
: tuotų atsisakinėjimų. Kaip} 
Toronto lietuviuose, tai tas 
tas pats ir kitur.

i Šitokiems apsireiškimams,1

Alkanyjy Kelionė j 
Harrisburg, Pa.

PHILA., Pa. — Bedarbiai 
darbininkai rengiasi maršuoti išsisukinėjimams, draugai, tu- į LZ_ 
į valstijos sostinę, Harrisbur-, rime skelbti kovą, 
gą, su savo 
Svarbiausieji reikalavimai, tai mas prie savo klasės reikalus, i 
kad kuoveikiausia būtų pa- Arba, kaip kad tie J. Valstijų! 
skirta bedarbių šelpimui 42,- draugai “Laisvės“ šėrininkų: 
000,000 dol. Alkanieji mar- suvažiavime pasirodė. Kol bu-i 
šuoja į valstijos sostinę reika- vo viskas 
laukt, 1 
sulig kurio būtų teikiama pa- pragyvenimus, 
šalpa, bedarbiams. 
kianti už ] 

"^Ąpdraudos Biliaus.
Reikalavimai bus įteikti gu- 

bernatoriui Pinchotui ir vals
tijos seimeliui. Reikalais dar
bininkų tie ponai nesirūpina. 
Reading© mieste 
Partija davė neva 
bedarbių šelpimui, 
jų “reikalavimu’ 
gautų tik 2 dol. į savaitę, 
kia pašalpa jie nori tik badu 
marinti darbininkus.

Baduolių reikalavimai yra,} šimtį ar daugiau metų, tai ko- 
kad kiekvienam bedarbiui bū-'del tas juodas darbininkas ne- 
tų mokama po 15 dol. į savai- pailsta nuo jaunų dienelių iki 

Tiem, kurie turi šeimy- grabui dirbdamas su “pikiu“ 
nas, turi būt pridėta po 3 dol. ar “šovelu.“ Darbininkai dir- 
ąnt kiekvieno šeimynos nario, ba ir kitose gana pavojingose 
kurie negali duoną sau pelny-} sveikatai ir gyvybei industri- 
ti. Pinigai turi būt imama be- ’jose arba be darbo būdami, 
darbių šelpimui iš didelių; alkani ir apiplyšę, bet nesi- 
^plaukų ir karo reikalams ski- traukią iš klasių kovos lauko.

A, riamų pinigų. . Kanadiečiai lietuviai neturė-
Darbininkai, kurie turi l._ 

kių reikalų su bedarbių reika
lais, kurie nori 1

tuštėjusias griovikų vietas ke
leriopai ir atmušti vidujines 4r 
išorines atakas, sužiniai da
romas mūs priešų-oportunistų. 
tų.

Ir tik tada pasieksim tikslo 
bei laimėsim kovą su darbo 

i klasės priešais.

____  _____ Antraip j 
reikalavimais J elgiantis, pasirodo paties išėji-!

Boris

CLEVELAND, OHIO

vų gelių vainikų^
Draugai^Simanauskai p e i*-'ei

lę metų priklausė 
n i n kiškų draugijų 
ei jų. Taip ir jų 
sūnus buvo linkęs 
ninkiško veikimo

| jame.

prie darbi- 
ir organiza- 
užaugintas 
prie darbi-

Darbiefce.

PITTSBURGH, PA.

dė.
Sekančios diskusijos įvyks 

balandžio 26 d., po pietų, tik
rą laiką praneš sekretorius, j 
Kovo 25 d. įvyko Priešfašisti-j 
nio Komiteto susirinkimas, ku-Į 
riame buvo nutarta i 
diskusijas kas mėnesis. Disku
sijos įvyks Pittsburghe ar jo1 
apielinkėj didesnėse kolonijo- -

Taip pat ir daugiau buvo

pasitarta apie ■ bėgančius 
kalus. *

J. Gataveckas, 
Priešfašistinio Kom. Ižd.

P. S.—Apie šitas diskusijas
surengti'^au ^U1’OJ° būti pirmiau para-

šyla, turėjo parašyti 
sekr., bet neparašė, 
trumpai parašiau.

pirm, ar
Tad aš JA

se.

B®
Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
nčra kito tiokio linimento, ku- I 
ris veiktų taip ūmai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
sitnušimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklia 
ant pakelio yra jūsų apsąugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka. 

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

L«hora{cries o/* 

k F.Arf. HNCHTER. CO 
į BERRY ANO SOUTH FIFTH STS. 

* BROOKLYN, N.V;

Kovo 22 d. įvyko diskusijos,} 
surengtos Pittsburgh© ir Apie-! 
linkės Lietuvių 
Draugijų Priešfašistinio Komi- 

Įteto. Diskusijų tema: “Ar ap-

Mire draugų Simanauskų 
Sūnus

Kovo 27 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu clevelandiečiams ge- no nivi;mo0 J vaikščiojimas dabartines Liė-

Darbininkui Ant Šiy Stočių Galite Gauti

i ramu, tai jie su}r______
kad priimtų įstatymą,, p]unkSna ar kitaip darė sau rai žinomas ir mylimas Juozas j 

išti- Simanauskas, 
’ ir Juozo ir Jievos Simanauskų. 

Jis paliko didžiausiame nuliū
dime savo senus tėvelius ir 
daugybę draugų ir draugių.

Juozas augo pas savo tėve
lius vargingai ir nedatekliūje. 
Tik spėjęs išeit iš mokyklos, 
nuėjo dirbti prie t 
lių. Paskui gavo darbą pieni-

• Jie buvo 1
Kitaip sa- ]:imi Kompartijos nariai 

priėmimą Nedarbo važinėdami su prakalbų marš
rutais kitus mokino ir traukė 
i Kompartiją. Kada Fišės ir 
kiti reakcionieriai pradėjo ata
kų ot Partiją, kada reikėjo sto
ti jau griežtesnėn kovon, tada 
jie pasirodė “pailsę“ tam dar
bui ir sąmoningai pradėjo 
traukti į dešinę, į oportuniz
mą, ir kitus draugus vesti pas
kui save. Jeigu Strazdai, Bui
kai ir kiti panašūs “pailso” 
dirbdami redakcijose per de-

Hrnnoi. Ituvos nepriklausomybės yra vi- bull U o Ulei U V, Ų • i* j • i i • ♦. .isu lietuviu uarbinihKu reika- 
las?” ....

Diskusijas atidarė ir pirmi-j 
nihkavo d. A. K. Sliękienė, ■
Įžanginę prakalbą pasakė d. 
J. Sliekas. ..Paskui tęsėsi dis

kusijos. Buvo nemažai disku- 
geležinke- i santų, kurie didžiumoj laikėsi, 

kad apvaikščioti dabartinę
• ir i 

garbinti jos fašizmą, nėra jo-į 
kio reikalo. Dar kaip tik prie-, 
šingai, visi progresyviai darbi-! 
ninkai turi Lietuvos kruvinai! 
fašistų valdžiai ir šios šalies 
fašistams skelbti kovą, kaipo 
darbininkų didžiausiam prie-j 
šui. Prie nepriklausomybinės j 
valdžios Lietuvos darbininkai1

nėj, kur jis taipgi sunkiai dir- Lietuvos nepriklausomybę 
bo drėgnuose ir garo pilnuose 
kambariuose. Jis dirbdamlas 
dienomis dirbtuvėj, vakarais 
mokinosi muzikos ir jau buvo 
tolokai pažengęs muzikoje. 
Prieš apsirgimą gavo darbą 
naktiniam kliube, prie orkest- 
ros (jis pūtė kornetą), bet pa
dirbęs kelias dienas, gavo

menesių mirė.
Velionio kūno išlydėti susi

rinko apie 300 žmonių. Buvo 
sudainuota kelios liūdesio dai
nelės, d. J. Žebrauskas pasa
kė prakalbėlę ir orkestrą, ku
rioje jis būdamas gyvas pri

klok gelbėti lauko dar nei nebuvę tikrais i klausė, sugrajino “Laidotuvių 
-------- - J . kareiviais, bet Marša.“ Prie jo kapo d. D.arba dėtis prie Bedarbiu Tarv- Pro^e^ariaf° kareiviais, bet Marsą.

priešingai, reikia glaustis po Petrauskas taipgi pasakė ilgo- 
Į raudona vėliava, stoti Kom- ką prakalbėlę.
i partijom Reikia užpildyti iš- vo papuoštas didele krūva gy-

bu, galite kreiptis šiuo adresu: 
292 Arch St., Philadelphia, 
Pa. Visi darbininkai yra kvie-.- 
čiami susirinkti išleidimui be-'- 
darbių maršuotojų kelionėn į 
Harrisburgą. Susirinkite prie 
miesto salės penktadienį, ba
landžio 17, 9-tą vai. ryte. Iš 
čia bus išleidžiami bedarbiai 
maršuotojai.

Unijų lokalai ir šiaip organi-i 
zacijos gali rinkti delegatus i1 
alkanųjų maršavimą. Kcika- 

Jinga, kad daug organizacijų 
užgirtų maršuotojų reikalav’- 

« mus ir remtų jų kelione. Visi.
darbininkai jiem padėkime. j 

Bedarbiu Tarvba. *• •

UžpilMi® Ištuštėjusias į 
Vietas Į

TORONTO, Kanada.—šian-i 
dieninėj sistemoj darbininkai j 
jau yra veik kiekvienas paty-! 
ręs ant savo kailio ekonominio: 
gyvenimo sunkią naštą. Atei
ties perspektyvas taipgi maž-i 
daug kožnas numato, kad bur
žuazinėj sistemoj auganti • 
technika galvatrūkčiais meta; 
iš darbo darbininkus milionaiš., 
Retas kuris nežinotų, kaip 
darbininkai gyvena Sovietų • 
Sąjungoje, pačių iškovotoj lai
svės šalyj, žinoma, kaip pro
letariatas dirba, bruzda ir ruo- 

.šiasi galutinai snrendžiamai. 
kovai, nuvertimui siurbėlių-! 
kapital’stų. Pagaliaus, mums 
aiškiai yra žinoma, kas pasta
tė Sovietų Sąjungą, kas būda-, 
voja antrą Sovietų respubliką 
Azijoj, Chinijoj. Tai darbi
ninkija vadovybėje Komunis-i 
tų Partijos ir Komunistų Inter
nacionalo. Ta klasė tai pada-

• rys Amerikoj ir kitur. Ir ko' 
laukti! Tiesa, darbininkija
vis daugiau ir daugiau susi
pranta. Komunistų Partijos
simpatikų būriai laipsniškai! 
auga. Bet ar to ir užtenka?; 
Ne, ir dar sykį ne. Kiekvieno, 
sąmoningo darbininko ir dar-' 
bininkės uždaviniu šiandien1 
yra stoti į Komunistu Partiją, 
tapti to lokomotyvo (Kompar
tijos) organizmo dalele, kuris; 
veža proletariatą į kovą su iš-! 
naudotojais už laivę.

Ką mes šiandien matome ši-; 
tame klausime? Matome tą, j 
kad pakalbinus nors gerai su-j 

'‘sipratusį ir seną veikėją, sim- 
patiką stoti Kom parti j on, tai 
vienas sako: “Aš persenas,” 
kitas: “aš silpnų nervų, neiš
laikysiu disciplinos,“ trečias: 
“perdaug darbų ir taip jau jų 
turiu, negaliu,“ ketvirtas: “aš 
paskiaus kada prisirašysiu, da
bar neleidžia'gyvenimo aplin
kybės1.“ ilr taip seka desėtkai 

4. panašių ir niekuom nepama-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
'(UNDERTAKER)

Skaitykit ir Platinki t 
‘‘LAISVĘ”

žudomi labiau, negu prie bu-' 
vusios caro valdžios.

Fašisti n i ai lydėru k ai 
diskusijose nedalyvavo, nors 
buvo apagarsinimuose kviesti, 
kad ateitų ir įrodytų tą reika
lingumą apvaikščiojimo tos 
“gerbiamos“ Lietuvos, bet ne
pasirodė. Mat žinojo, kad su 
savo fašistiniais argumentais 
neatsilaikys, bus sumušti (su
kritikuoti), todėl ir nepasiro-

kainų.

nuliūdimo va-

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma- 

: no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuogo- 
riausiai.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Petras Naujokas
SavininkasSaules Spinduliai Minkština

Kiekvienas žino, kad saule nokina - del to “SPRA- 
GINIMO“ proceso naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai. 
LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų - Derliaus 
Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI“ - ir extra slaptas šildymo 
procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
tesakė * SPRAGINIMU“ pašalinami. Jie parduodami kitiems. 
4ų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei:

© 1931, The American Tobacco Co., Mfra.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

AI ūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu* 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius eiga- 
rusimo tik į artimesnius mie-.....
stus, bet, ir <į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

361 Broadway,
Brooklyn, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

Ivairių 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 
Staten Island 
ry.

nuo 
Fer-

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

A. GUI VAISAS

S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N 
Tel. Trinity 3-1045
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progos, tai jis sugalvojo kitą 
“skymą”. Pradėjo šaukti, kad 
bolševikai griauna bažnyčią 
ir ten pasikvietė policiją ap
ginti savąjį dievą, bet žmo
nės pasijuokė iš Bubino iste- 

. Tuo Bubi- 
! narių sėdėtų frakuose apsiren--nas kursto policiją, kad pas- 

■ ’ taįitaroji darytų užpuolimus ant

Zinovjev. Vertė D. M. šėtoniškas.

KOMUNISTAS AR BEPARTYVIS
(Tąsa)

O ne! Buržuazinis surėdy- ' 
mas, suprantama, laikosi su pa-' 
gęlba priespaudos, artilerijos i 
(kanuolių), durtuvų ir tt. Kaip 
caristinėje Rusijoje, taip ir ka
pitalistinėse šalyse, kanuolės, 
durtuvai, nagajkos ir buožės vi
sada vaidino svarbiausią rolę. Į 
Bet buržuazija laikosi ir dar 
ištisą eilę visokių apgavysčių.

‘ Pirmoj vietoj paleidžiama jos 
reikalus ginti kunigas, paskiau 
mokytojas, kuris nuo * kūdikys
tės persigėręs buržuaziniais 
nuodais ir grūda juos mūsų 
vaikams. «Toliaus svarbią ro
lę; vaidina buržuazinė spauda. 
Buržuazijai’ tarnauja ir parla
mentų atstdVai, nes jie iš jos 
tarpo, jai tarnauja ir bažnyčių 
ambon i jos, advokatai, buržuazi
nės dainos ir teatras. Tas vis
kas jos priemonės apgavimui 
darbininkijos. Didelis ir labai 
veiklus apgavystės aparatas.

Bu apgavyste dalykas ne taip 
atviras, ne tai kad paimti dur
tuvą ir pasakyti darbininkui: 
neklausysi—tai perversiu tau . 
pilvą! Buržuazija veikia dar ir 
gudriau. Durtuvas—jos myli
mas įrankis, bet ji turi dar šim
tus kitų įrankių ir būdų paver-* 
gimo delei.

Paimkime tokią buržuazinę 
Franciją, kur viešpatauja taip

darbininkas nueis į tokios par
tijos susirinkimą, ir ten pusė rikos ir išsikirstė.

gę ir cilinderius dėvinti, 
; darbininkas jausis ne kaip, ne 
savo vietoje. O atvirai buržu
azija negali kalbėti, kad reikia 
galią atiduoti Kornilovams, o 

j žemę palikti dvarponiams, nes 
’’ir paprasčiausias darbininkas 
sukolios juos ir apsisukęs nueis

buržuazija negali jus 
tiesiog į savo partiją, 
gi jiems lieka daryti?
•1*1 • V . . 1 . 1 • t L 1

vadinama buržuazinė respubli- tingėjimo.
ka. Kaip ji veikia, kaip ji mo
ka veikti per apgavystės tink
lą ant darbininko nuo pat jo 
kūdikystės. Vos < 
kūdikis gimė ir pradeda kalbė
ti, vos pradeda jis atskirti gar
sus, jį jau mokina pirmąją dai
ną. Bet kokią dainą? Supran
tama, buržuazinę arba bažnyti
nę. Jam pasakoja, kad prezi
dentas, tai jau tokis dievo pa-

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20-ta kuopa rengia pa

skaitą. temoj “Literhtūros istorija ir 
jos reikšmė klasių kovoj,” įvyks sek
madienį, 19 balandžio, Lietuvių sve
tainėj, 2-rą vai. po pietų. Taipgi 
bus ir diskusijos “Laisvės” ir “Vil
nies” klausimu. Draugai ir draugės, 
minėtos draugijos nariai, “Laisves” 
ir “Vilnies” skaitytojai, visi daly
vauki! šiose diskusijose ir išsireiškite 
savo mintį, kas turi kontroliuoti dar
bininkų laikraščius. Bus apkalbama 
mūsų organizaciniai ir klasių kovos 
reikalai. Tat visi dalyvauki!.

Rengėjai.
(90-91)

GRANDRAPIDS,MICH.
Lietuvių Dailės Choras statys see- j 

noj puikią operetę, “Nebaigta Ko- ! 
va” sekmadieni, 19 balandžio (April), j 
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugijos sve- i 
tainėj, 1057 Hamilton Ave. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Loš gabiausi ak
toriai. Bus duodamas rankinis laik
rodėlis, vertės $20.00, veltui tam, ku
ris turės laimingą numerį. Įžanga 
visai maža: išanksto perkant tikie- 
tą 45c, prie1 langelio 50c. ’ Kviečiame 
visus atsilankyti, -būsite užganėdinti.

i ,’Liet. Dailės Choi‘as. 
. (89-90)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkės Lietuvių 

Darbininkų Draugijų Priešfašistinis j 
Komitetas rengia diskusijas sekma- i 
dienį, 26 balandžio, Lietuvių Mokslo 1 
Name, 142 Orr St., Soho. Diskusijų 
tema: delko lietuviški patriotai taip 
smarkiai rėkauja “mes be Vilniaus 
nenurimsim,” ir ar Lietuva kada 
nors atgaus Vilnių ir kokiu būdu. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.
( 89-91)

ROCHESTER, N. Y.
Puikų TEATRĄ “PIRMI ŽINGS

NIAI,” keturių veiksmų dramą, ren
gia A.L.D.L.D. 50-ta Kuopa ir L.D. 
S. sekmadieni, 19 balandžio (April), 
1931, Gedemino svetainėje, 575 Jo
seph Ave.; 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, 
darbininkai, nepakęsdami skurdaus | 
gyvenimo sukyla prieš poniją, prade- I 
da kovą už pagerinimą gyvenimo są
lygų. Greta aštrių kovų, veikale 
yra ir gardaus juoko. Gi del pagrą- | 
žinimo veikalo yra pridėta keletas 
atatinkamų dainų. Atsilankę visi bū
site patenkinti.

Visus užkviečia Rengėjai. !

McADOO, PA. i
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopa, kuri nesenai susitvėrė, 
rengia gražų balių šeštadienį, 18 ba
landžio, White Eagle, svetainėje, praj 
sides 7:30 vai. vakare. Bus gera I 
muzika šokiams, grieš lietuviškus ir j 
amerikoniškus šokius, 
skanių valgių ir gėrimų, 
vietos ir apielinkės draugus ir drau
ges atsilankyti ii’ paremti mūs jau- ; 
nutę kuopą. ' 1

i. Rengėjai. | 
, (88-90);

DETROIT, MICH. |
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos, susirin-1 

Avė., vienas.blokas nuo Central sto- kimas bus šeštadienį, 18 balandžio, 
po pietų. Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 

Prelegentu bus Dr. J. J. Raškiau- Highway, 7:80-vai. vakare^ Visi na
cius, kuris aiškins apie užlaikymą riai ateikit ir ipokesčius užsimokekit.

tų lietuvių, kurie neduoda ky
šių jo piktam dievui.

Fergusono Misijos
Ferguson, išvykdamas iš To

ronto į Angliją, laikraščių re
porteriams pareiškė, kad jis 
esąs imperialistas ir, sako, 
būtų kvaila manyti, kad jis, 
būdamas imperialistu, negin
tų jos interesų. O imperijos 
interesai, tai ruoštis į karą

Todėl 
kalbinti 
Tai kas 
Jiems pasilieka išgalvoti “be- 
partystė”, nepartyviškumas. Ir į prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
jie tatai išgalvojo ir darbiniu- darbininkai neleis savo vienin- 
kąms pakiša tokį dalyką: “nesi- teles valstybės užpulti 
kišk, brolau, į tuos reikalus, tai skelbs karą karui, 
ne tavo reikalai, kam tau kištis 
į politiką, buk geriau “beparty- 
vis”. Sako— “bepartyvis”, o
sau galvoja— “besmegenis, be
galvis ir žioplys!“

Tas patsai priseina pasakyt 
ir apie menševikus ir eserus. 
Į savo politiniai subankrutavu
sią partiją jie nedrįsta kviesti 
darbininkus, štai jie ir sako 
darbininkams: bukite “bepar- 
tyviai.”

Draugai, prieš tą piktą mums 
priseina kovoti labai energingai, 
nes tokie dalykai greitai prigy
ja ir traukia darbininkus prie 

Darbininkas buvo 
užuitas ir per ilgus metus pa
vergtas, per ilgus metus 
lėgtas. Taip jau sunkiai

ir jie

luv paiz j v i ii*

darbininko ! gy.ven?^’. kad J0 sm*ąenys

pris-1 
jam 

pras- 
yra 
tas:

Embargo.%
Kanados valdžia irgi 

“dencių” ]_ 
ir piestu stojasi rėkdama!* prieš 
Sovietų penkių metų planą. 
Tas natūralu, nes visi kąpita- 
listai rėkia, bet kartu nebęgali 
ir apsieiti be pasaulio 6-tos da
lies.

Tuo klausimu anglų kalboje 
yra išleista brošiūra: “Smash 
the embargo”. Parašyta la
bai populiariai, žinomo kal
bėtojo, Fred Rose. Kaina tik 
5c. Vertėtų ir lietuviams ją 
platinti. Kalba lengva supras
ti.

šoka
prieš Sovietų prekes

Rankpelnis.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

' Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sękanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 CentųNUPIGINTA KAINA!
KAS TA! YRA TR0CK1ZMAS?

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS

tai veikia. Darbininkui 
daug lengviau priimtina 
“nesikišk, tai ne tavo reikalai, 
buk geriau bepartyvis”. Sup
rantama, tas darbininkui leng
viau suprasti. Kad suprasti, 
kas yra partija, o dar kuri ir 

teptasis, vaikutį mokina mylėti ^eĮ’esn®> peš partijų yra daug, 
Napoleoną! O juk Napoleonas !s.« reikl“ pasirinkti savo par- 
pasmaugė pirmąją, nors ir ne reikia skaityti ir mąs-
socialistinę, bet vis tieK didelę i otas Jau netaiP lengva.

(Bus daugiau)

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” 

Mickus, 278 
Figens, 221

ELIZABETH,
Second St.
Second St.

N.

B.
V. Donaven. 182 First St.

Ir pas Šlageri.

PRANEŠIMAI
Bus gera

Taipgi bus
Kviečiame

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

11

* revoliuciją. Jau perėjo, prabė- 
goldaugiau, kaip šimtas metų.; 
Buržuazija iki šių laikų garbi
na Napoleoną. Ir štai kiekvie
nas vaikutis nuo-.trijų metų, 
dar neišmokęs kaip reikia ištar
ti tėvo ir motinos vardą, o jau 
žino apie Napoleoną, jam grū- ’ 
da tą dainelę. Jį mokina mels- 
fisj nes tas reikalinga buržua

zijai. skiriamas rusų kalba kalban-
* . 2 ! tiems darbininkams. Pirmas
Ęikime toliaus. šešių metų num> jau pasjr0(|ė labai įdo-

vatkutis pastojo j mokyklą, i mug, 6 puslapių mėnesinis
Jam suteikia veltui knygą, kar- jaįkraštis. Leidžia: Red. ko-
taw dar kaip kur ir duonos iegįja> sudaryta prie Kana-

tatai daro šveica- ^os Kom. Partijos Centro K-to.1 
rijoje. Bet čia pat jam šutei-1 prenumerata metams 60c. Pi- 
Kia akmenį—čia jam 
kiekvieną dieną tam tikrą dalį Labaį išsplėstas turinys; kal- 
buržuazimų nuodų. Vaikams lengva ir suprantama. ni<unH, 
suteikia mokytojus iš kunigų ir mjntis jrgj aiškiai darbininkiš- JžanS‘l.

♦

MONTREAL, KANADA
Šis Tas.

Kanados darbininkai sulau-

FREEHOLD, N. J. | 
; . ................’ i

A.L.D.L.D. 235-ta kuopa rengia pa- j 
skaitą sekmadieni, 19 balandžio 
(April), Fordham Hall, 20 Ford

ties. Pradžia 2-rą vai.

y naują draugą propagandis- sveikatos ir 
--tą: “Kanadski Gudok”, kuris ■ įvairių ligų.

kuris aiškins i .
kaip apsisaugoti nuo 
Įžanga veltui. Prašo

me visus lietuvius pasinaudoti ta 
proga, nes daktaras suteiks daug 
naudingų patarimų.

Rengėjai.

Visi na-

buržuazinių nuodų.

(90-91) P0SJ-er __________________ ' landzio 
CLIFFSIDE, N. J. 

Rusų ir ukrainų Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 300 kuopa ren- 

į-------------------------------- - -— *- giav balių sekmadienį, 19 balandžio,
a gus ir naudingas laikraštis. Atletų 

* Walker
vai. po 
kiams, 
/ _ i 
lankyti.minyskų bei buržujų,, kurie ir ka,'komunistiška, žada kar- 

patys nemato tikrų dalykų sto- įas nuo karto įdėti ir įliustra- 
vio. Ir visi jie dirba del to kū- cjjy*f 1-me num. yra įdėta be- 
dikio, nuo šešių metų jam jau derbis nešąs obalsį: “Kovoki- 
jrddinėja, kad jis ir sutvertas me prieš alkį“. Iš visko ma- 
tik tam, kad dirbti ir kariauti, į tyti, kad jis bus darbininkų 
o kapitalistas tam, kad valdyti mylimas, prie jo išleidimo ir 
ir ‘.komanduoti jam, tai yra, Montrealo A.L.D.L.D. 137 ktio- 
gerti iš jo kraują ir naudotis jo pa prisidėjo su finansine para- 
darbo vaisiais. Jį mokys, kad ma> paaukota $5.10. Būtų 
jau ši tvarka, kur mažuma vieš-1 taipgi gerai, 
pa^auja, yra nuo paties dievo skaito rusiškai, kad užsiprenu- 
paiėdymo: kad tai geriausia meruotų,'tą laikraštį. Labai 
tvanka ir kad ^komunistai, tai vaizdžiai piešia darbininkų 
nghžmonės, o žvėrys. Ir iki 15 kovas Kanadoj. ' ' 
Išmetu iš darbininko vafiko jau Sveikintinas draugas.Išmetu iš darbininko vafiko jau 
padarytas i ištikimas buržuazi
ni® surėdymo gynėjas ir karei- 
vii } >1 • !
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Ir tiktai kada Komunistų 
Partijai pavyksta pasiekti tokie 
dąįfbininkai, paimti juos į sa- 
vd: rankas, atšaldyii jų patrio
tinį karštį ir išgydyti juos nuo 
ti^.nuodų, atrišti jiems akis, su
pažindinti juos su darbininkų 
Reikalais ir pritraukti prie par- 
tijos,—tiktai tada jie pradeda 
atbusti ir gyventi nauju gyve
nimu ir pažinti tai, kas aplin- 

« kui juos darosi.
•*" i
Ir taip gyvenime niekšiška ir 

Tljauri apgavystė, o žodžiuose 
saldi liežuvystė apie “beparty- 
viškumą.’/'

Kitaip prie darbininkų ma- 
B^V- sių' buržuazija juk neprilys.* 
į 'Kaipgi darbininkui pasakyti:
į Stok į bankieęių ir dvarponių
r, . * partiją? Negalima, iš to nie- 

kap neišeis. Nes vistiek, jeigu ■F. ■ ■ i JC i ( * X J

t V
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Dr. Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine 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 “k'ompAiiijbs,” 
del pamiršimo savo bėdų,-—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniules
Paraše 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. 1

Knyga 152 puslapių.

SekrJ N. Astrauskiene. 
( 88-90)

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

os rengia teatrą sekmadienį, 19 ba-: 
laiiužio, Lietuvių svetainėj, 25 ir i 
Vernor Highway! Bus sulošta puiki 
drama .iš darbo žmonių gyvenimo 
“Alkani Žmonės.” Lošimą išpildys 
A. L. Proletnieno 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 j šokius: 
vyrams 50c, moterims 35c. Ateikit 

•1 ir pamatykit tą puikų veikalą, kuria
me atvaizdinama darbo žmonių gy-

i venimas. Rengėjai. ’
(87-90)'

Kaina 25 centai.Kliubo svetainėj, kampas 
ir 3rd Sts. Prasidės 4-tą 

pietų. Bus gera muzika šo- j 
skanių valgių ir gėrimų. 
50c. Kviečiame visus atsi-1 

Rengėjai. 1 
(90-91)!

HARTFORD, ČONN. i

Puikus Teatras irB Koncertas! 
“UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ”

Trijų aktų drama. Teatrą sulos wa- 
terburiečiai. Dainuos Laisvės Cho- j 
ras. Rengia B. D. O. P. Komitetas, i 
Įvyks sekmadienį, balandžio (April) 
19 d., 1931, Kevin Barry Club Hall, 
227 Lawrence St.; pradžia 7-tą vai. 
vakare. — Gerbiami draugaj ir drau
gijų Parengimtj Komitetas jau senai 
turėjo surengęs teatrą, kadangi ne
buvo progos surengti, bet dabar pasi
taikius progai rengia puikiausi te
atrą, paimtą iš atsitikimų Lietuvoje. 
Sulos draugai iš Waterburio. Pasi
baigus teatrui, dainuos Laisvės Cho- 
raą, vadovaujamas J. Plikūna. Todėl 
visi stengkitės atsilankyti ir pama- 

j tyti, ko dar nematėt. Kviečiame vi- 
lietuvius atsilankyti.

Komitetas.
(90-91

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

šeštadienį, 
Hali, 105 Jackson St. 
vai. vakare, 
visus 
kyti.

kurie draugai £ės! Bendras Darbininkų Organize-

Bubino Monai. 1 sus l 
Montreale Francūzų kunigai!. 

savo ištikimus parapijonus 
kurstė prieš kitataučius ir su
kurstė parapijonus prieš sve
timtaučius, bet tas jiems ne
visai nusisekė. Mat, jie ne
skyrė nė anglų; tai prieš tai 
suniurnėjo anglijos “patriotai”. 
Dabar jau būbnija tik vien 
prieš ateivius. Valdžia pogro
mų metu visai atidengė savo 
fAšistinį veidą. Iš pašalies 

•kurstė ir jų pačių “peiperiai”, 
padėjo tą atlikti, bet paskui 
nusiramino. Kada puolimai 
buvo daromi, tai Montreal© 
didlapiai pranešinėjo žinias ir 
džiaugėsi, kad darbininkai 
tarp savęs pjaunasi. Polici
ja buvo siunčiama į kiekvie
ną vietą, bet mušeikom nie
ko nedarė; didlapiai džiaugė
si, kad “no arrest was made”. 
Lietuvių kunigėliui nebuvo tos

18 balandžio, Jackson 
Pradžia 8-tą 

Įžanga 35c. Kviečiame 
lietuvius darbininkus atsilan- 

Rengėjai.
89-90)

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

mas bus sekmadienį, 19 balandžio, 
po No. 211 E. Main St., 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti.

K p. Or gOrg. i
(89-90) I
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Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus j trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidų 
riąi pasiliuosuoja; tada im 
kitę tik pp tris kartus 
dieną. .Viskas pagerės: jū 
sų galva palengvės, 
maš pranykš ii- jūs 
atgal prie darbo su 

dįen be • atidėliojimo.

1 
skaus- 
būsite 
nauja

Įšpiljykite kuponą šian
dien be ; atidėliojimo.

■ s Įdękite ; 35c pinigais ar 
stanftpomis, ir 25 tabletai bus 
pasiusti -jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerį. ; ' ’į

KUPONAS ,
Prišiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas ____ •_______ ____ _
Adresas ___ ______ _______
Miestas —______________
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuvlikos aptiekoS, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir S04B CflENE STį, DETROIT, MICH.

i >> •'
1

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

Apysaka

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 ęu prasigėrusiais, tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 
atsidavę “dievo valiai.”
! Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia 'Viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
'Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

i
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ŽINIOS Iš KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

kaip tik nepamatuotą. Prie to 
Centro Biuras yra nuskirtas K. 
P. Centro Komiteto. Jis dirba 
po tiesiogine CK. kontrole. Cen
tro Biuras neturi kitokios lini
jos, .kaip tik KP. Centro Komi
teto liniją. Komunistų Partijos

' Antra klaida, kas del kritikos ninku organizacijose nepri 
1 . v ’ . • J 1 T.prieš oportunistus. Ji yra ve
dama ir jie vadinami tokiais 

i vardais, kokie jie yra. O su iš
laukiniais priešais vedama ko- 

iva, ir su skloka negalima jau
jokia draugiška kritika, bet rei-

^klausė.
Tamsus būdamas, nedalyva

vo darbininkų kovose; kuomet 
buvo streikas ir reikėjo dar
bininkams stoti į pikietų Uni
jas, tai tas darbininkas ėjo

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Dideles Reikšmes Konfe
rencija

Lietuvių komunistų rytinė 
konferencija atsibuvo 11 ir 12 
dd. balandžio. Dalyvavo dau
giau 80 draugų ir draugių iš 
visų rytinių valstijų. Tokios 
konferencijos jau senai netu
rėjome. Padaryta daug svar
bių tarimų. Nusitarta su di
desne energija kovoti už komu- 
nizriio principus ir idėjas. Iš
lukštentos mūsų judėjimo klai
dos.

Rimtai pasukta komunistinė 
linija i kairę, nes to reikalau
ja klasių kova. Tai pirmu kar
tu lietuviai komunistai rimtai 
susidomėjo bolševizavimu mū
sų judėjimo, mūsų klasinių or
ganizacijų įtraukimu į klasių 
kovą už pačios darbininkų kla
sės reikalus.

Konferencija pateikė veiki
mui planą savo rezoliucijoje, 
kuri yra išdalinta į dalis del 
kiekvienos mūsų darbo šakos, j 
Visomis spėkomis reikia ją pra-1 
vesti gyvenimai!. *

Konferencijoje i š r e i k š t os į 
draugų mintys bus sutvarky-1 
tos ir paduotos spaudoje^ kad 
darbininkų klasės nariai žino- 
taKapie savo partijos narių iš
reikštas mintis, kad žinotų, 
kaip buvo kritikuojamos pada
rytos klaidos ir kokie patiek
ti sumanymai.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 
Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias irdarban, jisai nepaisė (tarpinin

kų reikalų, buvo tikras kom- 
Jisai dirbo

kalinga tik kuoaštriausia kova. 
N;es skloka, kuriai vadovauja - .. 
Butkus, yra griežtai antikomu- ver^s-
nistine. Jos žygiais džiaugiasi Alden CoaL Ko kasykloj.
visi darbininkų priešai, fašistai \ s vdarb,’nlnku" . ve,ze 
ir socialfašistai. i dar,ban,nakcia> ku°met dar.b1'

smilkai buvo sustreikavę ir ėjo 
Ikuri vienbalsiai užgyrė Centro' Mes suprantame, kad Bošto-’ griežta kova. Tokierp darbi- 
j Biurą, kartu užgyrė ir So. Bos- no draugai galėjo priimti tokią ninkams nieko negalima nei 
i tono draugų delegacija, išrinkta rezoliuciją tik neturėdami pil-į pasakyti, kad jie atsisakytų 
to paties Bostono draugų susi- 'nų davinių-ir nesuprasdami da- nuo skebavimo. Jie laukė iš 
rinkimo, kuris patiekė ir virš barti'nės kovos pamatinių skir- pačios kompanijos, kad jinai 
paduotą rezoliuciją. , ; tumų. j darytų mielaširdystę jiems.

'Bet kompanijos rūpinasi tik 
i savo pelnu, o įle darbininkų 
reikalais. Darbininkai turi 
patys išsikovoti savo gyveni
mo pagerinimą.

Laikas jau pamislyti ir ki
tiems darbininkams apie nau- 

Reikia organizuotis 
iį revoliucines organizacijas ir 
I 1 ______ „ 2 __v JI ___ __

tijos vadovybe padarys jų jv’mus. 
viešpatavimui galą. Už tai jie! v tis’
taip puola darbininkus ir ma-1. „ ~
no, kad tas juos išgelbės. i•XllCLXJXKGC’

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA

dytu Markso, Lenino, Komunis-1 Centro Biurą šitoje kovoje su 
tų Internacionalo ir Komunis- i oportunizmu partijos viduje ir 
tų Partijos keliu. O tie, kurie s« darbininkų priešais iš lauko 
eina prieš Komunistų Interna- Pllsos. manome, kad dabar ir 
cionalą ir Kom. Partiją, esu 8°' Bostono draugai sutiks §u 
tikras, kad juos laukia tas pat-i^k ką atsibuvusia konferencija, j 
sai likimas, kurio sulaukė Troc
kis, Lovestonas ir kiti renega
tai !

Pas mus “Laisvės” ir “Vil
nies” šėrininkai taipgi aplaikė 
renegatų lapelį, kuris užvardin
tas “L. šėrininkų Suvažiavimo 
Didžiumos Pareiškimas.” Visi 
darbininkai tik pasipiktino jį 
aplaikę ir pareiškė, kad dau
giau nebeliko kas daryti su tais 
gaivalais, kaip tik kovoti, ži
nau, kad jums reikalinga fi- Iš D. N. Y Liet. Draugijų 
nansinė parama, bet iš priežas
ties nedarbo, < 
negaliu ją suteikti.

Draugai iš Pittsburgho, ne- 
igalėdami atvykti į konferenciją 
del tolimos kelionės, atlaikė sa
vo konferenciją 9 d. bal. ir pa-j New Yorko Lietuvių Draugijų 
darė bendrą pareiškimą, kuris i delegatų susirinkimas prisiren- 

l skamba sekamai: I _
Kadangi mes negalime daly- ■ Delegatų 

1 vauti J. V. Komunistų Partijos ; bet 
i Lietuvių Komunistų I__ ~___  .

❖ i

trr*

dabartiniu laiku, Delegatų Susirinkimo del
Pirmosios Gegužės

Pereitą antradienį, “Lais
vės” svetainėj įvyko Didžiojo

( numato darbininkų kilimą iri.
ėjimą prie vienybės. Jie su-U^
pranta, kad visi darbininkai'- ...... ,

. ! susivieniję po Komunistų Par-pc.ov°t1 uz darbimnk,ų reikala-

Įgimui prie Pirmosios Gegužės. ! Pintosios Gegužės Delegatu; 
atsilankė nedaug, | 

; atsilankiusieji padarė! 
j konferen-! daug gerų tarimų ir išdirbo,

cijoje, 11 ir 12 dd. balandžio; i planus, kaip rengtis ji^drgani-! , . .
: sekamą bendrą duotis prie Pirmosios Gegužės Manhattan Lyceum svetainėj, cijose> kad mes atidarėme nau- 

i New Yorke, įvyks visų tautų ja lietuvišką valgyklą po se- 
atspausdin-' delegatų antra Bendro Fron-i 

fn knn fprnnri in trnlnl.inam iš-1

už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 

. prie manęs sekančiu
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136 
« v 

Keystone — Main 1417

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DIL H. IV! END LOW IT Z
2220 Avenue J, , Brooklyn, N.

TEL., MIDWOOD 8-S261Konferencija 
jšiuomi pranešame lietuvių vi- 

Pirmadienį, balandžio 20 d., • suomenei, kuri valgo restaura- |
tat padarome sekamą bendrą ; ' 
pareiškimą: ‘ ‘ j demonstracijos.

Kadangi paaštrėjusi klasių i Nutarta tuojau aispausum-j--- ;;
kova ir darbininkų judėjimas ti 3,000 lapelių ir išpiatinti J b° kon.erencija galutinam iš
yra pažengęs daug į kairę, ku-;juos po visas. draugijas ir vi-■[ dusimui planų ir prisirengi- 
rio vadais yra Amerikos Jungt. sur, kur tik randasi lietuvių n]ul prive apvaiksciojimo darbi- 

t.. .. -r. ... • Pirmosios Gegu-'nin‘;^ šventes, Pirmosios Ge
gužės. Visų draugijų delega
tai būtinai turi nueiti. Jei ka
tros draugijos dar nėra išrin
kusios delegatų, jos tuojau tu
ri išrinkti, arba jų valdybos 
paskirti ir pasiųsti.

į Valstijų Komunistų Partija ir darbininkų.
i visame pasaulyje Komunistų žės demonstracijoj lietuviai 
Internacionalas, mes žinome,! darbininkai maršuos po vado- 
kad Komunistų Partija veda;vyste D.N.Y. Lietuvių Draugi- 
teisingu keliu visą šios šalies JU Bendro Fronto Komiteto 
darbininkų judėjimą. Mes vien- sykiu su visų tautų darbinin- 
balsiai ir pilniausiai užgiriame knis. Nutarta pakviesti d. Re- 
ir pasisakome už Komunistų tikevičių, kad jis sudarytų be- 
Partija ir jos CK. Kartu mes papuošimui mūsų demonst- 

lužgiriąme JVKP. Lietuv. Frak-: racijos. Taipgi atsišaukti į vi- 
Mes, ne-Įcijų Centro Biurą ir dabartinę sus Brooklyn© ir New Yorko 

muzikantus, kviečiant juos 
i prisidėti prie to beno. Kad 
1 pasekmingiau s u m o b ilizuoti 
lietuvius darbininkus ir dau
giau įtraukti jų į Pirmosios 
Gegužės demonstraciją, nutar
ta surengti prakalbos “Lais
vės” svetainėj, kurios 
įvykti dvi, ar tris dienas prieš' 
demonstraciją. Tose prakal
bose bus išduotas smulkmeniš
kas raportas ir planai, kaip 

prisirengta ir kaip bus 
Vedimui vi-

Pasveikinimai Konferen
cijai

Draugai, kurie negalėjo at
vykti, jie prisiuntė savo pasvei
kinimus. Juos mes čia ir tal
piname. Draugai iš Baltimorės 
sako:

Brangūs Draugai! 
galėdami kartu su jumis daly
vauti taip . svarbioje konferen
cijoje lietuvių komunistų ryti
nių valstijų, tokiu svarbiu mo
mentu ir del išsprendimo dide
li^ klausimų, mes sveikiname 
tusus konferencijos\ dalyvius ir 
Imkime jums, draugai, pasise
kimo, linkime išdirbti planus, 
kaip nugalėti oportunizmą ir 
ant toliaus išlaikyti “Laisvę”, 
“Vilnį” ir visą judėjimą Ko
munistų Partijos vadovybėje 
ir maršuoti po Komunistų In
ternacionalo kovos raudona ve- priešams kovoti 
liava. Draugai, mes stovime [“Laisvės” ir 
su jumis ir vykinsime gyveni-’p. kontrolės, 
man konferencijos nutarimus, i 
—K\ Mikolaitis, 
J. Mikolauskas

“Laisvės” užimtą «poziciją, kuri 
eina su Komunistų Partija. ;

Taipgi mes vienbalsiai užgi- 
riame “Laisvės” didžiumos šė- 
rininkų padarytą pereitame su
važiavime . nutarimą palikti 
“Laisvę” po Komunistų Parti
jos kontrole.

Mes pasmerkiame visus tuos 
Komunistų Partijos narius, ku
rie eina prieš Komunistų Par
tiją ir kartu prieš Komunistų 
Internacionalą, ir gelbsti opor
tunistams ir kitokiems darb.

už ištraukimą 
Vilnies” iš po K.

Mes skelbiame kovą visiems 
I. Krivickas, dešiniems oportunistams su jų 

ir P. Vaitekū-j dvasiniu vadu d. L. Prūseika 
nas. ; priešakyje.

Iš Worcester!© d. H. ^tankus | Taipgi 
rašo: f 
viai lietuvių komunistų suvažia- siliktų po Komunistų Partijos 
vięno! Sveikinu jumis ir veli- kontrole, kaip kad ir “Laisvė.” 
nu tiesti kelią smarkesnėms ko-1 Taipgi mes pareiškiame, kad 
voms prieš oportunizmą lietu- kokius tik nutarimus padarys 
vių darbininkų, judėjime. Nes konvencija Komunistų Partijos 
esu giliai persitikrinęs, kad jei- ir Komunistų Internacionalo 
tfli būtų buvę pas mus daugiau linijos prisilaikant, jus visus 
proletarinės dvasios, savikriti-įvykinsime gyvenimam 
tikos ir kovos už komunistines | Pasirašo draugai: J. C—, 
idėjas, tai dabar nebūtų taip .veckas, A. K. Sliekienė, J. D. j 
pakėlęs galvą oportunizmas, nes Sliekas, J. ' 
jis nebūtų išdrįsęs prisišlieti Urbonas, 
prie mūsų organizacijų ir laik
raščių.

Komunistų Internacionalo dė- • 
sniuose aiškiai pasakyta, kad 
komunistai negali sudaryti ben
dro sugyvenimo su oportunis
tais ir klasių tainkintojais..

Mes -turime vesti neatlaidžią 
kovą prieš oportunistus, nes da
bar oportunizmas stovi mums ' 1 Bostono AKP. lietuvių frak 
ant kelio ir nenori prileisti prie cija reikalauja, kad Centro 
darbininkų klasės atkaklių ko-! Biuras- būtų perorganizuotas.»

2. Kad visokios kritikos ir 
polemikos būtų “Laisvėje” sus
tabdytos tokio pobūdžio, varto
jant tokius žodžius, kaip “sklo- 
kos lyderiai.” Vieton to, varto
ti vardus ypatų, išėjusių prieš 

. Ro
mus seka-; misija: V. K, Rymkus, P. Ku- 

ibiliunas, N. Januška. ‘ • 
• Brangūs Draugai Delegatai:! Draugai iš So. Bostono pą- 

—Iš priežasties negalėjimo kar-įdarė didelę klaidą, priimdami 
rezoliuciją, kurioje reikalauja 
perorganizuoti CB. Tokioje re
zoliucijoje turėtų būti išdėsty
ta Centro Biuro prasikaltimai, 
jeigu tas yra reikalaujama. Jo
kia konferencija ir jokia parti-

—roi mes pageidaujame,
Brangūs draugai, daly- kad ir dienraštis “Vilnis” pa-

Bostono

Amerikos

Kasykloje Užgriuvo

kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 

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

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei- 

t'kite persitikrinti kaip skanūs 
į čia valgiai ir pasimatykite su

. SCRANTON, Pa.—Akmuo !senais savo Pažįstamais,
griuvo nuo viršaus ir sutrėškė i 
Petrą Rumšinskį. Velionis 
buvo katalikas, jam nerūpėjo 
darbininkų reikalai. Velionis; 
turėjo didelę šeimyną. Darbi- ,

turi'____________ ______________
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MM—a VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?

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

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

Valerija Ęąlvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
modemiškiausius šių dienĄ 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 drabužiuai sdlig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas f ar oVerkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

yra 
demonstruojama.
so darbo lietuvių tarpe išrink-1 
ta komisija iš šių dd. Saulėn©, 
Stakovo, Bernoto, Taraškos ir 
Kuncevičiaus. Nutarta pa
kviesti Aido ir Lyros chorie- 
čius, kad jie dalyvautų de
monstracijoje ir padėtų publi
kai dainuoti revoliucines, dar
bininkiškas dainas.

Taipgi 
zoliucija 
Draugijų 
šininkui 
ji duotų 
bininkų. 
Square.

nutarta pasiųsti re- 
nuo D.N.Y . Liet.

Sąryšio policijos vir- 
reikalaujančią, kad 
leidimą laikyti dar- ! 

demonstraciją Union,

I' j.3 d j Negrai Reformistai Tarnauja
Varnag^is hKhaei

New Yorke įvairio negrų re-1 
formistų or;
vaujamos pasiturinčių biznie
rių, kunigų ir reakcionierių,!

Draugų Rezo- ganizacijos, vado- j 
msitiirinčiii biznio- I

Kom. Partijos lie-. tiesioginiai susirišusių su poli- 
tuvių komunistų susirinkimas 
So. Bostone i 
rytinei konferencijai sekamą 
rezoliuciją: /

- _ . ;. cija, susijuhgė į vieną bendrą
nutarė pasiųsti frontą> ka(Į pastoti kelią neg-

vy; jis nori pastoti mums ke-i
]ią ir prie platesnių darbininkų 
minių. Draugai, drąsiau ko
von ir pasidarykime sau kelią.

. Jšalin oportunistai nuo mūsų re
voliucinio kelio!

Drg. J. Gudžinskas iš fice-į mūsų Komunistų Partiją.
nechtady sveikina r.*."2 ~nechtady

tu su jumis dalyvauti taip svar
bioje konferencijoje, siunčiu 
jums mano širdingiausius lin
kėjimus. Draugai ir kovotojai 
už pasiliuosavimą darbininkų 
klasės iš kapitalistinio jungo!
Pareiškiu jums, kad aš stoviu i jos augštesnė ištaiga kitaip ne- 
4u jumis, nes jūs einate nuro-'gali suprasti tokią rezoliuciją,

Namų Maliavotojai ir Dailydės
(CARPENTERS)

Maliavojame 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 Telefonuokite:

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Brooklyn, N. Y.

IQIIISIIIQIIIQIIIGIIH mom

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

wwoi

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

Bet tie, kurie vartoja po plačią
VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

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

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą,Išarclymas, sutaisymas, pustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIOIŪS, - B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) Ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiračymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 rylė 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedūlirtje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

. © Telephone, Algonquin 4-4049 2?
,1

\ __ ------—-- i—______ —i—j-------------------------

rams darbininkams, kui’ie or
ganizuojasi su baltais darbi-' 
ninkais į kovingas organizaci-' 
jas ir veda kovą už visos dar-1 
bininkų klasės reikalus.

Jie visokiais būdais perse-, 
kioja tuos darbininkus. Poli-: 
cija jiem padeda varyti tą 
darbą. Jau ne sykį buvo at-' 
sitikimu, kad reakcionierių su-' 
organizuoti mušeikos užpuolė:S 
gatve einančius susipratusius i 
negrus darbininkus ir sudaužė j 
juos, o paskui areštavo ir nu-1 
baudė neva už tai, kad jie būk I 
norėjo tuos reakcionierius su-; 
mušti. Keliuose atsitikimuose; 
susipratusieji negrai darbiniu-! 
kai buvo areštuoti ir nubausti 
už primestas jiem klastuotas 
vagystes, kada jie tokių vagy
sčių nėra papildę.

Ne tik baltieji darbininkų. 
išnaudotojai, bet ir juodieji!juodieji Į

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc

ĮŽANGA, DIENĄ IR NAKTĮ 50c t .
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį i ant trečių lubų, oringam kambary—35c 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas! Pųlaski 6-1090

. i . >■ : •
KELRODIS: B, ^M. T. eleveitenu; lllųn ont. Flushing Ave. stoties; 

R M T ant jWo'httnhi* Ay« visais
karais—Išlipt am Flushtna *»«

ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c u^ 
baksą apsiginkluok nuo savo am- • 
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kantnaa Clermont A venae) 

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

Siųsdami pinigas.su savo adresu, užrašykite: ’

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

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

Vardas—
No._____
Miemati—

f I I.------------------------j
—Street or Avenue

—, State—---------

LIETUV1ŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai '*

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
. Išsimokinkite naujausios rūšies mp->

SKirstymas įvairių rusių iiiuvuių; 
elektrinės sistemos, batarejos, mąg- 

ęjrf netai, pradčtojai (starteriai) ir elekt-
rds gamintojai. Klasės dieną ir nąk- 
tį. Ekspertai mokytojai.

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

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui *
Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir DiĮildęia Užtikrintu, 

Atdarą Šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek* 
madieniais 10-tą Vai. rytą iki 2 vai. PO P»et. _

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

•4

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. ' 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj, lavinimas; abelni pertai* 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir išr > 
skirstymas įvairių rūšių motorų^ ,

pinigas.su


I

Vieta: 104-43—91.st Avc.
Telefonas, 

(85-99)
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“Laisvės” Name

■ PARDAVIMAI

GAMINAME
į

pir- namie prie geros
$1,

12 IKI 3

■s01

Duonos—Duoneles—Skaniausios

Telephone, Stagg 2-4409

“LAISVĘ.”SKAITYKIT, PLATINKIT

KETVIRTAS METINIS B. ŠALIN AITES MOKUMŲ

KOi 416

ĮVYKS ŠEŠTADIENY,!

Pradžia 8-tą Valandą Vakare

Po Koncertui Tęsis

O3G

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

f5«

O

Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

IIW.M'M WIW»!

o
y-

60
11

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

h 7-;1

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

libalzamuoja ir laidoja numirusiui* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoma, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams

taip pat tunme žohų ir gerą sandėlį gyduolių 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

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

TEL., STAGG 2-0783

Knndroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nanti, kad sudėtinės ėių receptą dalys, gydytoju užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

PARSIDUODA puiki saldainių krau
tuvė, gerai išdirbtas biznis, par- 

| davimo priežastį patirsite ant vietos.
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

j (88-93)

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr. 
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAVEMEYER STREET 
Willi am sburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

IR PIETUS •:
Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip

'jtljSinnS.,

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.

PARSIDUODA NAMAS
Didelė Nuolaida

Labai gera proga pirkti 6-šių kam- 
■ barių atskirą namą, ant ištaisytos 
gatvės, puikiai išdekoruotas, yra lan- 

Jatl buvo | 8'a‘ nuo audros ir “pulley screens,”

PARSIDUODA radio ir muzikalių in-, 
strumentų krautuve. Labai gera j 

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

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip

’ders” padarome bile laiku nuo ankstyvo ryto iki vėly- ' 
bai nakčiai.

GRABORIUS 
(Undertaker)

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

mis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

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

ŠOKIAI!
t

Prie Geros Orkestros

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

6, 5 ir 4 kambariai. Yra visi vė
liausi įtaisymai. Kaina $7,800. Sa- 

1 vininkas Frank Trezza, 317 John St., 
, Harrison, N. J. . (85-90)

MOT. LAUKUS,- Fotografas 
214 Bedfbrd AVe., Brooklyn

, Geriausia Stud tin, tirdblilijhe,*, kit /persitikrinti

Puslapis šeštasVIETINES ŽINIOSM

gūžės.
šiais metais darbininkai turi 

labiau suglausti savo spėkas ir 
sueiti j tvirtesnę vienybę, kad 
parodyti galingą darbininkų

if

1

racijos, kurią ru.ošia Bendro
Fronto Komitetas, atstovau-

ŠĮ Vakarą į A.LD.LD.
1-mos Kuopos Diskusijas

Šį vakarą, balandžio 16
“Laisvės” svetainėj, A.L.D.L. | džio 19 d., 
D. pirma kuopa rengia svar
bias ir dideles diskusijas dien
raščio “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo klausimu ir kitais 

x klausimais, rišančiais su tuo 
klausimu.

Šios diskusijos bus svarbios 
ir įdomios, tad reikalinga, kad 
visi Brooklyno ir apielinkių liex 
tuviai darbininkai ateitų į jas 
ir prisidėtų su savo mintimis. 
Tad visi ateikite patys ir atsi
veskite kitus darbininkus, ku
rie yra suinteresuoti viršminė- 
tais klausimais.

t Sekmadienį LD.S.A.
j 1 -mos Kuopos Vakarienė 

d., į Sekmadienio vakare, balau-i
, “Laisvės” svetainėj, Į 

įvyks Lietuvių Darbininkių Su-Į 
sivienijimo Amerikoje pirmos' 
kuopos vakarienė. ,.. . , _ -
j v i „ • v. įtik 5 mmutas reikia eiti i transpor-daug rašyta apie šią vakane- įacjjos Unijas. Visi asesmentai už- 
nę, tad’ šiuo sykiu galima tik mokėti.

Richmond Hill, N.
j Virginia 7-1506.

Telephone, Stagg 1-1*10

LORIMER RESTAURANT
lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer

N. Y. Tūkstančiai Sveikino 
Jersey City Streikierius 
Kailiasiuvius

Pereitą pirmadienį Jersey 
City streikuojanti kailiasiuviai 
atkeliavo į New Yorką ir lai
kė labai sėkmingą masinį mi
tingą, pačiam centre kailiasiu- 
vyklų. Tūkstančiai darbinin
kų susirinko klausytis jų pra
kalbų. Šiose prakalbose jie 
pasmerkė International Fu r 
Workers unijos viršininkus,kad 
jie bendrai su Jersey City po
licija ir bosais pradėjo žiau
riai pulti streikuojančius S. K. 
& S. Rabbit Fur Dressing 
dirbtuvės darbininkus. La-

pranešti, kad komisija jau ga
mina valgius ir turi prirengu
si visą programą.

Iš visko matosi, kad ši va
karienė bus didelė ir linksma, 
nes visi brooklyniečiai ir apie- 
linkių lietuviai rengiasi joje 
dalyvauti.

j Aną sykį per klaidą buvo 
! paskelbta, kad tą vakarienę 
rengia L.D.S. pirma kuopa, bet 
ištikro ją rengia L.D.S.A. 
ma kuopa.

Įžanga į vakarienę bus 
į šokius—35 centai.

GERIASIA PROGA šiuo bedarbės 
laiku, nes galima no tik pragyve

nimą padaryti, , bet ir susitaupinti 
grašio. Parsiduoda groseriiė, dclika- 
tesenj kendžių ir cigaretų storas. 
Prie storo yra 4 kambariai gyveni
mui. Parsiduoda pigiai, nes savinin
kas turi du bizniu, tai priverstas vie
ną parduoti. Kreipkitės po-No. 906 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

■ • (89-92)

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau- 

, kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-98

New Yorko Darbininkai 
Maršuos nuo Madison 
Square j Union Square

—---------------------------------r—
JONAS STOKES ' į

Lietuvis Fotografistas
Šiuomi pranešu savo koštu me-' 

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

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

Pirmosios Gegužės demons
tracijoje New Yorko darbinin
kai maršuos nuo Madison Sq.'i 
i Union Squara. Bendro Fron-j 
to konferencijos komitetas at-! 
sišaukia į visus New Yorko ir [

blausiai jie smerkė I.’f. W. apielinkių darbininkus, kad jie | 
unijos prezidentą KauffmanaI susirinktų j Madison Squaiu, 
ir įrodė, kad jis nuvykęs į jerli Pammėjimui tarptautines dar-, 
sey City laikė konferencijas su . bininkų šventes, Pnmosios Ge-I 
policijos viršininkais ir padarė 
sutartį su Suit Case and Bag 
Makers bosais, sulig kuria jis 
pasižada jiems pristatyti ske- 
bų.

Atlaikę prakalbas, numar- klasės solidarumą ir pasiryži-j 
šavo prie I.F.W. unijos rasti- mą į kovą prieš kylančią reak-j 
nės ir pikietavo. visą valandą, i ciją, prieš deportavimą atei-1 
Jie nešė iškabas, ant kurių bu- vių darbininkų, prieš persekio
jo užrašyti reikalavimai, kad jimą ir linčiavimą negrų darbi- 
Kaūffmanas atšauktų visus Į pinkų, prieš kapojimą algų ir, 
skebus ir liautųsi daręs tokias1 greitinimo sistemą dirbtuvėse,1 
sutartis su bosais ir p'8Hbija,1 prieš badą ir už bedarbių ap- 

draudą, prieš besivienijančius 
“socialistus,” policiją ir kitas 
fašistines organizacijas po va
dovyste Užsienių Karu Vetera
nų Į priešdarbininkišką de
monstraciją. Labiausiai į ko
vą už apgynimą darbininkų tė
vynės—Sovietų Sąjungos.

Visų tautų, visų spalvų dar
bininkai turi susiburti į vieną 
darbininkų klasės milžinišką 

Socialistų” ir

VARPO VALGYKLA
tree! Brooklyn, N. Y

sutartis su bosais ir p'8Hbija, 
kurios gelbsti boshms kapoti 
darbininkų algas.

Jersey City kailiasiuviai 
streikuoja prieš nukapojimą 
algų.

Rengiasi prie Jaunuolių 
Dienos Demonstracijos 
Rengiasi prie Jaunuolių Dieno 
-Pereitą pirmadienį New Yor
ke įvyko jaunųjų darbininkų demonstraciją,
pifma konferencija prisirengi- Užsienio Karų Veteranų de- 
mūi prie nacionalės jaunuolių monstracija bus priešdarbinin- 
dienos Gegužės 30 ir 31. De- kiška, ji šaukiama tuo tikslu, 
legatų pribuvo 54 nuo 11 skir- kad atitraukti darbininkus nuo 
tingų organizacijų sudarančių tikrosios darbininkų demonst- 
3,000 narių.

Nutarta dėti visas pastan- . .
gas įtraukimui visų darbiniu- ',ant,s. aP'.e 3?, daIbn’,nklsk,.> 
kiškų jaunuolių draugijų ir or. į ^gamzacijų New Yorke.

Įl MIRTYS-LAIDOTUVĖS Jtoa demonstracijos. Jų svar-J 
biausi obalsiai bus: kova už, 
bedarbių apdraudą; kova j 
prieš militarizavimą jaunuolių 
ir organizavimas darbininkiš- g0 2nd St 
ko jaunimo į kovą prieš kapi-:^ 
talistų išnaudojimą. i

(Tuojaus bus išspausdintai 
25,000 lapelių ir 40,000 garsi-;

kurie bus paskleisti tar-;m|r§ bal. 12. Bus laidota bal. 
jaunųjų darbihlnkų.

atsi^aukiapia į yisbs darbiniu-

Petras Valaitis, 45 metų, 
______ mirė balandžio 

Palaidotas balandžio 
, šv. Trejybės kapinėse.
Veronika Dūda, 40 metų,

i 20-14—41st St., Astoria, L. 1., i
• m;ro b?J. 12. Bus laidota bal. j 

Bus 16 d., Kalvarijos kapinėse.V.., XX.., V CV. t

Helen Smolenski, 7 mėnesiu,1 
kiškas organizacijas ir pavie- 178 Middleton St., mirė bal. 12 
nius darbininkus, kad padėtų c| 
sukelti gana pinigų prisiren
gimui ir kelionei į Passaic, N. 
J;r’ kur įvyks jų demonstraci
jose i

Sekanti konferencija įvyks 
gegužės 9 d., visos jaunuolių 
draugijos ir organizacijos yra 
faginamos rinkti'delegatus Ir 
pasiųsti į ją. 

1 ' 1 -Į------ - -

Pirmosios Gegužės Kapitonu 
Susirinkimas Šį Vakarą

Visų organizacijų kapitonai, 
kurie yra išrinkti’ vedimui ir 
tvarkymui Pirmosios Gegužės 
demonstracijų laikys susirinki
mą, kuriame išdirbs organiza
cinius planus ir sutvarkys ki
tus dalykus, kurie liečia de
monstracijos tvarką. Tad visi 
kapįtondi būtinai turi dalyvau
ti Į

Susirinkimas įvyks Šį vakd- 
rą,:bab 16: d., .7 :30 .vai,, 16 
W. 21st St., New Yorke,

Palaidota bal. 14 d., šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Daugiau Vietos Žinių 
Penimame Puslapyje

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. 185-tos 
kuopos suąirinkimas. Visi nariai da
lyvaukite. Kurie dar neužsimokėję 
už šiuos metus, ateikite ir užsimo
kėkite.

Sekr. V. P.
(88-90)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusi moteris prie 

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

(88-90)

SHUBERT SVETAINĖJE
r

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

te

Jau ketvirti metai B. šak
naitė mokina piano skambini
mo ir muzikos teorijos sie
kiančius patapti muzikais jau
nuoliu^. Kas metai jie parodo 
savo prasilavinimą 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: Elena 
Aušriūtė, mezzo sopranas; M. 
Česnavičiūtė, sopranas; O Kat- 
kauskaitė (iš Hartfordo, 
Conn.), mezzo-sopranas; A. 
Višniauskas, baritonas ir W. 
Endžiulis, žymus smuikininkas.

J. LeVANDA
(Levand suskas)

AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS 
Vadovaujamas L. B. Šalinaitčs, dainuos šiame koncerte

ĮŽANGA YPATAI $1.00; VAIKAMS 35 CENTAI

Išanksto Įsigykite Bilietus
Jariiaica—Broadway Line elėveiiteriu iki Gates Ave. stoties.

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

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel„ Greennoint 0-2017-2360-3514

lUrirokit ii fdrelhima ir nriRi«f«tcit kartu <ut»atyau.
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