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KRISLAI
Nebegaiima Vadinti Ben- 

kartu.
Grigaitis ir Jankauskas.
Drg. Julius Daubaras.
Brooklynas Tarė Savo 

žodį.
A. Petriką ir Skloka.

Rašo A. Rimbą
___________________________ Z_______

Tul as A. Petrokas, chicagiš- 
kis, jau antru kartu “Vilnyje” 
verčia kalnus ant manęs. Ka
daise Petrokas buvo Komunis
tų Partijoj. Taip pat buvo

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Iše^a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

\ Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlainaesite

matyt, dabar karštai remia opo
ziciją prieš Komunistų Parti
ją. Bet jis ypatingai šėlsta ant 
manęs, nors su juo nėsu jokių 
ginčui turėjęs.

Tik to. Svarbu tas, kad Pet
rokas taip nusikalbėjo nuo koto, 
jog kontr-revoliucinį Butkaus 
pareiškimą primeta man. Sa
ko: “Opozicijos buletinas— tai 
d. Bimbos benkartas” (“Vilnis,” 
bal. 15 d.). Skaitai tuos žodžius i jjs sušilęs agitavo mainie- 
žmogus ir manai sau, “ot kaip 
oportunistai susuko galvą to
kiam Petrokui”.

Butkus rašė, o L. Pruseika 
redagavo tą provokacinį buleti- 
ną. Taigi, buletino tikras tė
vas (dar net du) atsirado, to
kiu budu jo negalima vadinti 
benkartu. O motinij to “ben- 
karto” irgi butą bent kelių, štai 
jos: V. Paukštys— su $10, Pet
rikai— $10, Liepa— $5, Kapic- 
kas— $5, Degulis— $15, pagim
dė šitą “benkartą”. Gal už tai 
jis taip paškudnas ir išėjo, kad 
turėjo net du nelaimingu .tėvu,

$2.124.737.000 IŠLEISTA KARO REIKALAMS■m Z

Mainieriai Atmetė 
Pardaviką Brennaną

LOCUST GAP, Pa.—Bal. 
16 d. čionai susirinko apie 

11.500 mainieriu. Kalbėjo 
i senosios unijos 9-to distrik- 
ito rprezidenetas Brennan.

DAUGIAU SVARBIU FAKTU APIE
VALDŽIOS SUOKALBĮ NUŽUDYT

AŠTUONIS NEGRUS JAUNUOLIUS
Tarptautinis Darbininkų

Apsigynimas išvilko aik-
rius grįžti į darbą. Bet be-'§tėn daugiau be galo svar- 
veik vienbalsiai mainieriai |du faktu apie kruviną val- 
jį pasmerkė ir nutarė strei- džios ir Ku Klūks Klano

suokalbį nužudyti 8 negrus' 
jaunuolius Alabamos valsti
joj. Pasirodo, kad jie nu
teisti v mirtin pasiremiant 
tik vienos prostitutės Price 
liudijimu. O ši prostitutė 
paeina iš Chattanooga, Ten
nessee, kur ji yra buvus ka
lėjime už visokius krimina- 
liškus darbus.

Kita gi mergina, būtent 
Ruby Bates, teisme pasakė, 

Pasi-|kad ji nepažįsta nė vieno tų 
XT •• VW, -ox rodo, kad Nicaraguos liau-! jaunuolių ir nematė, kadi 
Naujienose (bal. 15 d.) so-įj;~ atsikratyti! bent kuris butų buvęs toj

imperialis- grupėj, kuri jas “buvo už- 
Po tūlo ramaus laiko- puolus.”

tarpio, Sandino su savo pa- Ir Baltveidžiai Liudija, Kad

Nicaraguos 
Liaudis Kovoja už 
Nepriklausomybę

BALBOA, Canal Zone. — 
Iš čionai staiga išplaukė

o dar daugiau nelaimingų moti-1 ketvirtas karinis laivas, pil
nų! Sunkiai jie—jos jį gim- nas jūrininkų, į Nicaragua 

malšinimui sukilimo.dė, sunkiai nabagui ir sekasi

1^1 ClUJ 1U11UOC \MCll. 1U via / ov" | -J • • V

cialfašistas Grigaitis karštai p18 pasnyzus
sveikina Jankauską. Jis labai 
džiaugiasi, kad Jankauskas 
smarkiai purvais darbsto mūsų 
komunistinį judėjimą. Vadinasi, 
Grigaitis rado naują lemoną. 
Kupreišis jau įkarto, išdžiūvo. 
Mes gi visai nepavydime. Te
gul Grigaitis žinosi su Jankaus- 
ku.

Girdėjau, kad Jankauskas 
savo prakalboj Brooklyne iško- 
liojęs, apvaginęs mūsų darbi
ninkiškas įstaigas ir paskui rei
kalavęs debatų su A. Bimba. 
Jis, matomai užmiršo, kad bol
ševikai nestoja į debatus su ga
lutinais niekšais. Ar mes sto
jome į debatus su Zabulioniu? 
žmonės, kaip Zabulionis ir Jan
kauskas, lošia rolę to, kuris, 
idant nukreipus atydą nuo sa
vęs, šaukia: “Ei... kepure de
ga !”

“Laisvėje” tilpo drg. Juliaus 
^Daubaro straipsnis mūsų kovos 

su oportunizmu reikalu. Visi 
“Laisvės” skaitytojai privalo d. 
Daubaro laišką perskaityti. Jis 
nurodo, kaip Sovietų Sąjungos 
draugai komunistai dirba, kaip 
disciplinuotai, sutartinai, po va
dovybe leninistinio Cęntralinio 
Komiteto, jie vadovauja visai 
darbininkijai.

O mūsų tūli draugai nepaiso 
jokios disciplinos, švaistosi po 
partiją, tartum po kokį vieš
butį. Jos nariais skaitosi, o !

nuo Amerikos 
tu. v

sekėjais vėl atgaivino veiki- 
taią. Jie gauna liaudies ma
sės didžiausio pritarimo.

Washington.— Gi Jungti
nių valstijų valdžia Hoove-

Tie Jaunuoliai Nebuvo 
Muštynėse

Pasirodo, kad tie baltvei- 
džiai, kurie važiavo su mer-;

Pardavė Franci jos 
Mainieriu Streiką

PARYŽIUS.— Francijos 
mainieriu streiką suvieny
tomis spėkomis puolė poli- 
icija ir senosios unijos reak- 

nos prostitutes, sėdėjusios, ciniai vadai. Visur buvo 
kalėjime — parodymu, būk paskelbta karo stovis, pi-kalėjime — parodymu, būk paskelbta . karo stovis, 
ant jos ir jos-draugės šitie kietininkai mušami ir tero- 
jaunuoliai užpuolę ir bandę rizuojami. Po kelių savai- 
išgėdinti! O Kaip-jau buvo čių sunkios kovos, mainie- 
pirmiau pranešta, tai net Tiai pasidavė.
ir Price pirm teismo sakė, I ----------------
kad ji nė vieno tų jaunuo
lių nebuvo mačiusi.

Kompanijos Advokatas 
“Gynė” Jaunuolius

Chinijos Komunistai
Paėmė Viena Miestą

KARO REIKALAI PRARYJA BILIONUS 
DOLERIU, 0 MILIONAI BEDARBIŲ 

PASMERKTI KgSTI ALKĮ
WASHINGTON.— Vai- riuos smaugia badas Ame- 

džios iždo departmentas pa- rikoje? Gi valdžia išmeta 
skelbė be galo įdomų rapor-' bilionus karo reikalams, o 
tą apie išlaidas bėgyje pas-' nė dolerio dar nepraleido 
kutinių devynių mėnesių, maitinimui ir užlaikymui al- 
Pasirodo, kad daugiau, kaip kanų bedarbių, 
du trečdaliai visų valdžios Šitas valdžios 
išlaidų eina karo reikalams. 
Iš $3,126,540,000 valdžios iš
laidų, $2,124,737,000 nuėjo 
karo departmental — užlai
kymui armijos ir laivyno,

raportas tu- 
milionams

Jie turėtų 
kad Komu-

Ląkaį, mažai žinių teatei- padengimui lėšų prisirengi- 
>mo prie naujo karo, apmo- 
ikėjimui buvusio karo tūlų

Toliaus ve kokie faktai iš
kelti aikštėn: Juodveidžius dienomis. ___ __ jacimiui uuvuoiu naiv tun<
“ginti” teisme buvo paskir- Chiang Kai-shekui prastai tt. Tai šitaip Ame-

na iš Chinijos pastaromis 
Gali būt, kad!

tas Alabama Power kompa- klojasi, tai todėl buržuazi
ni jos advokatas, kuris paša- ne spauda nerašo.
kė: “mūsų kompanija turi 
pakankamai elektros sude
ginimui devynių nigerių!”

retų atidaryti 
bedarbių akis, 
dabar pamatyt, 
nistų Partija sako teisybę 
apie Amerikos valdžią. Juk 
komunistai sako, kad val
džia ginkluojasi, rengiasi 
prie naujo karo, išleidžia 
bilionus tam reikalui. Juk 
komunistai šaukia darbinin
kui organizuotis ir kovoti

rikos kapitalistai skelbia 
“taika.” vBalandžio 17 New York 

“Times” korespondentas 
pranešė, kad komunistai 

Tai šitas budelis buvo pas- buvę užėmę miestą Patun- 
nekaltuo-' gą, bet buvę vėl išvaryti. 

Tačiaus komunistam pavy
kę užgriebti miestą Kwei- 

kuris ir tebesąs jų 
rankose. Toliaus korespon
dentas priduria: “Kalnai Z-J a a « _ a -■ • . vz Y _ .

tatytas “ginti 
sius!

Jaunuolis Sako, “Tegul 
do ir Mane” \

rio lūpomis skelbia, būk ji 8'h?om mušėsi su juodvei-1 Roy Wright, 14 metų,u ..xuOvW1 . .d®" į šioje apielinkėje knibždėte
patvirtino jaunuolių kurio teismas nesusitai- į knibžda komunistais k 

........... . ”• viais, kurie traukia
i myn.”

džiais, ]
I parodymus, kad pastarieji 
: buvo atskiruose vagonuose 
iir nedalyvavo jokiose muš-

nenorinti laikyti pavergus.
Nicaraguos, būk ji tik prie
plaukas saugosianti, nes ten 
esą Amerikos nuosavybės ir ■ 
piliečių. Netgi įsakyta ^^.^^’e^-lMasilliai KomUIUShį

---- _ __ -vvns fralvos? . _ f

[nešaukiami liudyti. O po 
Iteismo policija juos paleido; .

n^^’jir išvijo iš miesto. Vadina- - čechoslova-:
ai įsi, valdžia bijojo, kad kijos Prekybos Iranspoi-(

jį kė ir kuris laikomas kalėji
me, sako: “Visi aštuoni yra 
nekalti. Jeigu valstybė nu- 

tynėse. Tie visi baltveidžiai1 zu^s tai lai^žudo^ ir;

amerikonam.s_ išsikraustyti m77enUlMkeJ1 teismo, me iki gyvo”s Salvos- 
is centralmes Nicaraguos,! 
nes Jungt. Valstijų valdžia] 
negalinti suteikti jiems ap
saugos nuo sukilėlių.

arei- 
pir-

Tuo tarpu net senatorius'už bedarbiam pašalpą ir 
La Follette yra priverstas |apdraudę. • Komunistų Par- 
pripažinti, kad apie 11,000,- tijos obalsis yra: “Nė cen- 
000 vyrų ir moterų kenčia 
alkį delei bedarbės. O kur nas doleris bedarbių maiti- 
desėtkai milionų vaikų, ku- nimui.”

to karo reikalams; kiekvie-

KAPITALISTAI SLAPTUOSE SUSIRINKIMUOSE 
NUTARĖ PRADĖTI VISUOTINA ALGŲ 

KAPOJIMĄ
-------------- 1 NEW YORK.— Associa

ted Press nedrąsiai paskel
bi [bia, kad New Yorke jau so

ft v, • j. !•• • nai laikomos “neformalės” 
AlCSiai liaiIJOje konferencijos algų klausi-

nių darbininkams. Vadina
si, kapitalistai sudarė suo
kalbį pulti darbininkus. 
Krizis ir bedarbė sudaro 
jiemes prielankias .sąlygas 
dar daugiau nukapoti dir
bantiems algas ir padidinti 
savo pelnus.

Tai tpkia padėtis. Puoli
mas ant darbininkų klasės 
eina visais frontais. Tuo 
tarpu darbininkų atspara 
tebėra silpna.

--------  mu. Tose konferencijose 
Iš Milano pranešama, kad [dalyvauja stambiausi kapi 

Amerikos imperialistų pa-JT to" Darbininku Unija nūta- ltallUU nuolato®-------------- j , ...
stangos apgauti Nicaraguos jdžios suokalWo nužud ;tine. re prisidėti prie Raudonojo įEpeliai pranešima, kad pagaliaus 
žmones. Is vienos puses, k- Darbo Unijų Internaciona- -By,J .. .c; _ų T4 ;, } . j ..jj, 1 > f .
nuolatos siunčia karinius! °1 ’ lo. Tai didelis laimėjimas P°llclJa iškrėtė visą fabriką kapitalistai sutiko, jog lai-

...................i™---- • - • 1.............. ................. ir rado lapelių pas šimtą'kas pradėti visuotinas algų
.darbininkų ir visus juos su-1kapojimas didžiųjų pramo- 
[areštavo. Panašūs masiniai c-.:--. ■ ,i

. . . . . . . . . . . . . . . . .   : NACIONALE MAINIERIU UNIJA ŠAUKIA 
t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAINIERIUS TESTI STREIKĄ

laivus, o iš antros “skelbia- Taigi, 8 jaunuoliai nuteis-'darbininkų revoliuciniam ju 
taiką”! Mano, kad revo-;ti mirtin parodymu tik vie- dėjimui.
liucionieriai nesupras Hoo-it_______________ ___________ l— « ---------*

verio apgavystės ir padės ’ 
ginklus. !

l i areštai įvyksta tankiai. Fa-
18,000 MA1NIERIŲ IŠĖJO Į STREIKĄ SHENAN-šistai medžioja komunis- i 7 n/tailr a niri iwti7« ir ' v ATT a FIMA TADIFo jtus su didžiausiu įsiutimu.

Alfonsas Tebesapnuoja 
Apie Sugrįžimą ant Sosto

DOAll APIEUNKEJE; KOVA EINA PRIEŠ 
SAVININKUS IR REAKCIONIERIUS

butj. Jos nariais skaitosi, o j rAK.xz.tus.— Ispanijos MT. CARMEL, Pa^-Kuo- išėjo j streiką, 
prieš ją mobilizuoja darbinin- [ karalius Alfonsas, kuris čio- met P. ir R. C. ir I. Co., Lo- 
kus, prieš ją rašo laikraščiuose nai apsigyveno, spaudai cust Gap kasyklos nekurias

PARYŽIUS.— Ispanijos

ir slaptai redaguoja provokato- skelbia, 
riškus atsišaukimus!

kad jis tebesitiki 
sugrįžti ant sosto. Jis ma
nąs, kad “jo žmonės” susi- 
Ipras ir prašys jį sugrįžti ir! 
juos valdyti!

Mes turėjome du dideliu ma
siniu susirinkimu Brooklyne— 
bal. 10 ir bal. 16. Abieji mi
tingai parodė, kad masės eina 
su Komunistų Partiją. Balan
džio 16 d. diskusijose milžiniš
ka didžiuma griežtai pasmerkė 
skloką ir jos organizuojamą

> naują partiją, užgyrė bolševis- 
r tįpę “Laisvę” ir pasižadėjo

remti visas komunistų masines ! sindamas, pats liepsnoje iŠ 
kampanijas. Taip ir reikia,

^draugai darbininkai. Reikia at
mesti tuos, kurie bando griau
ti mūsų revoliucinį judėjimą. 
Ir juo greičiau jie bus atmesti, 
tuo mažiau žalos jie padarys.

Trenton, N. J.— Netoli 
nuo čia, bal. 17 d. ant far- 
mos sudegė farmerys Ro- 
kowskis, 40 metų amžiaus. 
Užsidegė krūmai ir bege-

kepė.

z Dr. A. Petriką (“Mislinčius”) 
paaukojo $10 išleidimui But
kaus pareitkimo prieš Komu
nistų Partiją. Vadinasi, jis ak- 
tyviai dalyvauja griovime mūsų 

^darbininkų judėjimo.
Petriką perpyko ant “Lais-

■BM’iwMriWi

Pastatė Penkis
Kultūros Palocius

BAKU.— Čionai Sovietų 
žibalo darbininkai pabuda- 
vojo 5 milžiniškus kultūros 
palocius su puikiausiais par
kais aplinkui. Tam tikslui 
išleista 5,000,000 rublių. Tai 

I vieta apšvietos, mokslo, kul-

Viso strei
kuoja su virš 8,000 mainie
riu.

Streikieriai masiniame su
sirinkime balandžio 15 d. 
Shamokin, Pa., priėmė re
zoliuciją, šaukiančią visus 
9-to distrikto mainierius pa-; tūros ir pasilinksminimo.

dalis kompanija pasikėsino 
sulaikyti nuo operavimoį 
paleidžiant iš darbo apie 
600 mainieriu — mainieriai 
pasipriešino. Reikalavo, kad 
visos kasyklos dalys dirbtų įrankįus jr stoį kovon I

Socialdemokratas Uždraudė

lygų laiką. Kompanija ne
sutiko, 
kavo.
lokalo kontrolėj randasi di
džiulė 
manti
sykių, tai ir kitos kasyklos 
nedirba, būtent Potts, Bast, 
Alaska ir Reliance. Tos

Mainieriai sustrei- 
Kadangi Locust Gap

anglių laužykla, sui- 
anglį iš penkių ka-

vės” redakcijos, kam ji atsisa
kė tąlpint jo buržuazinį straip- pačios kompanijos, kitų ka-! 
spf apie Amerikos rašytojus.

■Ponas Petriką dabar keršija, L 
finansuodamas provokacinius . - •' • .
atsišaukimu^ prieš “Laisvę” 
prieš Komuiįistij Partiją.

prieš išnaudotojus. Kitą re-
zoliuciją priėmė, smerkiau- Krizis Vokietijos 
čią prezidentą John L. Le-! 
wis ir distrikto prezidentą 
M. Brennan už nesirūpini
mą mainieriu reikalais.

Balandžio 16 d. sustreika
vo apie 800 mainieriu Say
re kasyklos, Lehigh Valley

[sykių mainieriai, Bear Vai- C°., Mt. Carmel, Pa. Prie- 
ley, Henry Clay, Bancroft žastis, šiuos žodžius rašant, 

ir ir Monitor Strippings, pri
tardami pirmiesiems, irgi

» . •___i

nežinoma. •
S. V. Rainutis.

Fašistų Partijoj
BERLYN.—Smarkiai ver

da frakcinė kova viduje Vo
kietijos fašistų partijos. 
Daug skyrių priešinasi Hit
lerio vadovybei. Gi parti
jos vadai paskelbė partijos 
valymą ir tik per vieną bal. 
8 d. tapo išmesta laukan 
900 narių.

SHENANDOAH, Pa. — j grįžtų į darbą; griežtai ko- 
Nacionalė Mainieriu Unija i votį prieš bile kokį algų ka- 
ragina mainierius tęsti iP°Pm4; reikalauti apdrau- 
streiką su didžiausia ener-]dos bedarbiams mam.e- 
gija. Naujoji unija siūlo __________
streikieriams tuojaus pada-l 
ryti sekamus žygius:

1. Kiekvienoj kasykloj su- Bedieviškus Lapelius
organizuoti eilinių narių 1
streiko komitetą ir neduoti BERLYN.— Dortmundo 
reakciniams vadams stovėti i policijos galva, socialdemo- 
ant kelio.

2. Išrinkti generalį eilinių nių Bedievių Draugijai leis- 
narių streiko komitetą. jti ir platinti lapelius prieš

3. Atsišaukti į visus uni- bažnyčią* Matote, socialde-
jos lokalus, kad jie parem- .mokratai virto bažnyčios 
tų šitą streiką. įįrankiąis.

4. Kiekvienas streiko lo-| 
kalis komitetas turi išdirbti 
ir priduoti kompanijai kon
krečius reikalavimus.

5. Reikia kovoti prieš ar- 
bitraciją; reikia neklausyti 
reakcinių vadų, kurie rei
kalauja, kad mainieriai

kratas, uždraudė Proletari-

New York.— Sinclair, Oil 
Consolidated korporac. pa
darė $12,026,424 gryno pel
no pereitais metais. O tūks
tančiai žibalo darbininkų 
vaikštinėja be darbo ir bu 
alkiu kariauja. i

RENGKITES PRIE PIRMOSIOS GEGUŽES DEMONSTRACIJŲ!
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APŽVALGA iMiuni RYTINIU VALSTIJŲ LIETUVIŲ K0MUN1 
STĮJ KONFERENCIJOS REZ0LIUC1 JOS

Masines Kovos Prieš ..išnaudotojas tapo užmuš-
Fašistinę Priespaudą Italijoj!S

Giovanni Verdi “Interna- muštas.
tional Press Correspon
dence” plačiai aprašo apie 
Italijos darbininkų fašisti
nę priespaudą.

Aštrus- ekonominis krizis, 
badavimas darbininkų mies- _ .
tuose ir politika, (taikoma nes valdzl0S. atstovą, protes-

| apiplėšimui valstiečių kai- duodami prieš dideles tak- 
ę dieną/' prezidentas noove- < muose sudaro Italijoj labai sa.s; ^Istria mieste fašistų 
prakalboj ^prideklamavo^sal- įtemptą padėtį, ir del to pa-

■ntered a* second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

NIKARAGUOS REVOLIUCIJA IR JUNG 
TINiy VALSTIJŲ “DRAUGIŠKUMAS”

Muilas, Kaipo Sprogstama 
Medžiaga

Ne, nesibaiminkite, jog 
jūsų vartojamas muilo šmo
tas sprogs ir jus į šipulius 
suaižys. Tačiaus muilas ga-’turėtų tarnauti darbininkams 
Ii būt ir labai pavojinga i kaipo įrankis prisirengimui 

0 1 prie kovos su išnaudotojais. Bet 
tik bėda tame, kad ne visi na
riai yra suinteresuoti jų skai
tymu.

Draugijos : kuopos- nemažai I ei jose dar nėra pastatytas ga- 
>•- i na tinkama vaga. Choruose pla- 

rasta, jog sukėlus ore sau-itinėse Valstijose— kaipo auko- tinimas literatūros dar tik vie- 
in- • ’• !mis, taip dalyvavimu masinėse j nur-kitur pradedama užsimegs-

daryt smarkesnę eksplozija, i kampanijose. Mūsų draugija Ji. Vyriausiu darbu choruose 
npo-n nnalin dulled Paqirn! | nemažai padėjus Lietuvos dar-lyra tik dainų mokimmasis ir pa- 

etu Lin- " . ansnų ŪUlKes^ la 10 įr. valstiečių kovoms į rengimuose dalyvavimas. Nie-
niparn I aštrių susikil’- i ae> urulio: dulkėms .eks-j prje§ klerikalus ir fašistus. į ko nedaroma, kad įtraukti jau-
meste, ^ICHIJOJ, t^mų daugely kitų miestų ir Iplodmojant pasidaro daugi Vis tik ALDLD. niekados ne-!nimą į Jaunųjų Komunistų Ly- 
sukllo SU gmK- 4 1- ViqniZ darhinin daugiau karščio ir liepsnų, Į simetė.visa savo energiją į kla- ;gą ir į kitas organizacijas.

ranKose ir uzaege mies-*. M- negu anglių dulkėms eks- šių kovos lauką.  ------ - *' v,>
rotušę, kurioj taipgi bu-lkal Pal.°“° dl«ell kovingu- . s/4 >zacija ,buvo jr te
buveine vietines fašistu1'11?’ 8’lieztai kovoja pries' ’ injaj jr vyriausiai

Foligno, Tolentino 
ir Loro Piceno miesteliuose 
valstiečiai surengė demon
stracijas ir atakavo valdi
ninkus. Camerino miestely 
keli tūkstančiai valstiečių 
demonstravo prieš fašisti-

VII

Rezoliucija Delei A.LD.LD.
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugija yra iš
leidus daug gerų knygų, kurios

A.L.P.M.S. randasi apie 40 vie
netų. Didelėj didžiumoje chorai 
ir meno rateliai. Reikia žymė
ti, kad mūsų chorus ir visą 
Proletmeno Sąjungą sudaro to
limesnis mūsų judėjimui ele
mentas, ^negu kitose mūsų or
ganizacijose. Choruose mes tu
rime daug jaunimo, daug tokio 
elemento, kuris tik artinasi prie 
mūsų judėjimo.

2) Veikimas meno organiza-

sprogstančia medžiaga;
tai tada, kai jis esti milte
lių pavidale. Komercijos de- 
partmentas darė tuo klausi
mu specialių tyrimų ir SU- 'pasidarbavę klasių kovoje JungŠvęsdamas “visa-amerikinę dieną,” prezidentas Hoove 

ris pereitą antradienį savo 
džių žodžių apie Jungtinių Valstijų “draugiškumą” su sireiškFa^darbo " masių" alt- gvardietis, kuris veikė kai-į su muilo dulkių jos gali pa-j 
Centralinės ir Pietų Amerikos respublikomis. Jis šneke- ' .......
jo, kad ši šalis supranta ir atjaučia tų lotyniškų respubli
kų reikalus; kad esą palaikomi'nuoširdūs ryšiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir “žmonių” Centralinėj ir Pietų Ame- gusglossa mieste 
rikoj, o tokie santikiai esą naudingi kaip “jiems, taip ir gyventojai r”1-*1- 
mums.” Bet tuo pačiu laiku, kai Hooveris taip nobaž- lais rankose ir uždegė mies 
nai kalbėjo, tai kariniai jo orlaiviai didžiulėmis bombo- to r 
mis bombardavo miesetelius ir sodžius Nicaraguoj, Cent- Vo buveinė vietinės *fašistų ! 
ralinės Amerikos respublikėlėj, turinčioj išviso 638,000 grupės, 
gyventojų ir 49,200 ketvirtainių mylių ploto. ^keletas milicijos narių tapo

Jau keli metai, kaip Nicaraguoj eina, beveik be ^per- užmušti. ' _

. Istria .mieste fašistų 
milicijantas ir : rusas balta--t • , • « . . - - -

iresnės kovos:
Pabaigoje 1930 metų Lin

po fašistų šnipas, tapo nu
žudyti.

! miestelių.

Miesto majoras ir Cistines spėkas. ,
' Tose kovose slapta Ko- Nauja leOUja Apie

.. .  _ ___ __ _____ _____ _ _ Taipgi įvyko tūk- munistų Partija lošia ma- 
traukos, revoliuciniai sukilimai darbininkų ir valstiečių stančių bedarbių kovingos siu vadovavimo rolę, 

demonstracijos Turin mies- i Tas parodo, kad Italijos . ,
Bedarbiai maršavo gat-'fašizmo jėga pradeda silp- Washmgtono Laivyno; 

Nepaisant fašistinio Laboratory paskelbė sa- 
t t z-k 4- i *• I m riTTD -I O* rJ r, i 11

prieš Jungtinių Valstijų kapitalistus; o paskutinėmis sa
vaitėmis tie sukilimai ypač pasmarkėjo, ir Revoliucijos te.
Armija, vadovaujama Sandino, kerta smūgį po smūgiui .vėmis, užpuolė maisto gabe- nėti.
prezidento Hooverio kariuomenei ir jūrininkams. i namus vežimus ir šaukė j teroro prieš komunistus ir -* ■ * ** ... ... . .. ... —_ « . ,____ „ 1 i .. . • 1 ■> •prezidento Hooverio kariuomenei ir jūrininkams.

O tai yra kova ne tik prieš Jungtinių Valstijų kapita-įobalsį: “Darbo ir duonos ar- abelnai kovingesnius darbi-
listus, kuuie Nicaraguoj yra pasigrobę svarbiausius gam- ba Mussolinio galva nusi- ninkus, vis daugiau ir dau

giau Italijos darbininkų ir 
; valstiečių .stoja į kovą prieš

tos turtus ir savo saujon sugniaužę vyriausias tos šalelės ris!” 
pramones: tai yra sykiu ginkluotos imtynės ir prieš da- i n • f. • • • •
tortinio Niką raguos prezidento valdžią kurią turi nu- L/jišnaudtoij^' ir jų reikalų 
sipirkęs Wall Stry to imperializmas. Mat, nors Nikara- iXJePai o.vnpi’11Q__fqz:q1.;np valdžių
gua iš vardo yra laikoma- “nepriklausoma” respublika,-san^ griežto uždraudimo. .ęj J
ale tikrumoj josios darbininkai ir valstiečiai yra kiečiaus/’trmkuot1, darbininkai Irie-; o v ,
prispausti po Amerikos kapitalo kulpim, negu darbo ,mieste, dirbanti laivų-^LJi. roilHl UZ Keffiim? 
žmonės bet kurioj Jungtinių Valstijų dalyj. O šiuo ka- .prieplaukose, p a s k ei b ė • Ijgtuvos Fašistines Valdžios 
pitalizmo krizio metu ypač pasunkėjo nikaragiečių liau- 'streiką. Tas streikas^ buvo i . . ,, 
dies būklė. Tokiais laikais kapitalistai juk stengiasi su-itaip vadinamas “stovėjimo” i Juo toliau,

h namie, ne tik pačiose savo šalyse, bet ypač kolonijose ir 
pusiau-kolonijose.

s1 Prieš tuos tai amerikinius grobikus ir pavergėjus kau- 
jasi Nikaraguos darbininkai ir valstiečiai, grumiasi kaip I

Į liūtai; ir vien susikirtime balandžio 16 d. r^voliucionie- re ivioniaicone laivų 
rial nudėjo aštuonis budeliškus įrankius Jungtinių Vals- Į^ystej (Venecijoj), 
tijų imperializmo. Patys neriboti Amerikos sandarų j Modena mieste darbinin- 
žvėriškumai pila aliejų ant revoliucijos ugnies. O kaipgi, dirbanti valstybiniahi 
toli eina amerikinių “tvarkdarių” žiaurumai, galima; tabako fabrike, streikavo 
spręsti kad ir iš tokio pavyzdžio. Jie sušaudė kelis de-' prieš mažas algas, 
sėtkus Nikaraguos proletarų per pastarąjį ten žemės j Tekstilės dirbtuvėse Por- 
drebėjimą, paskelbdami pasauliui, kad tai buvę plėšikai! Į denone ir Torre darbinin-

Apie sukilimo rimtumą liudija ir pasiuntimas naujo Į streikavo prieš nuolati- 
desėtko Jungtinių Valstijų karo laivų, apart tų, kurie ni darbininkų metimą iš 
nuo pirmiau buvo laikomi Nikaraguos vandenyse? Niką- darbo, 
ragiečių įnirtimas prieš Amerikos kapitalistus ir jų gize- Reggio Emilia mieste me
lius toks didelis, kad amerikine vyriausybė jau pareiš- chaninių daiktų išdirbys- 
ke, kad nebegalinti apsaugot jų gyvybę ir turfą, ir pata- tės darbininkai išstojo į at
ria tiem poneliams greičiausiai nešdintis į amerikinius virą demonstraciją prieš al- 
laivus. Sukilimo gi pavojingumą Amerikos imperialistai; 
mato ypač tame, kad didelė dalis Nikaraguos darbininkų i 
stojo į ginkluotą kovą ir kaujasi po vėliava Revoliucijos' 
Armijos bei partizanų būriuose. ~ i

I Jungtinių Valstijų Komunistų Partija ir visi klasiniai Į 
susipratę darbininkai karštai pritaria Nikaraguos revo- 
liuęijai prieš Amerikos imperializmą, ir yra pasiryžę vi
saip galimais būdais remti tuos revoliucionierius. Mora- 

; les -gi revoliucionieriams paramos gali daug suteikti ga
lingos^ masinės Pirmosios Gegužės demonstracijos, mi
nių; išstojimai ne tiktai už savo šalies bedarbių ir dir-: 
bančiųjų reikalus, bet taip pat prieš žiaurūną Amerikos | 

j imperializmą.

prispausti po Amerikos kapitalo kulpim

pitalizmo krizio metu ypač pasunkėjo nikaragiečių liau- 'streiką.
tuo atviriau 

versti visą krizio naštą ant darbo žmonių sprando ne tik prie darbo streikas; susidė-ĮSLA. organizacijos virši- 
’ ‘ " " ’ ’ ” ’ i jo iš sabotažavimo 1 * ’

į bos, darbininkams neaplei- smetoninių fašistų valdžią, 
jdžiant darbą. “Tėvynė” jau virsta smeto-

Tą patį darbininkai pada- ninių fašistų organu. Fašis- 
rė Monfalcone laivų išdir- tų “Vienybė” džiaugiasi se-'

Daily Workerio” Reikalas
L

L

Niekad nebuvo svarbiau, kaip dabar, skaityti “Daily 
Workerį,” centralinį organą Amerikos Komunistų Parti
jos., Į jį kasdien sueina svarbiausi pranešimai ir straips
niai apie,darbininkų kovas ir griežtėjantį revoliucinį ju
dėjimą visame pasaulyje. “Daily Workeris” nurodo tei
singus, darbininkiško veikimo kelius ir duoda pamatinio 
supratimo apie tiksliausią nusistatymą įvairiais klasių 
kovos nuotikiais. Be jokio perdėjimo galima pasakyti, 
kad jeigu lietuviai darbininkai būtų daugiau skaitę “Dai
ly Workerį,” tai mažiau būtų buvę progos išsivystyti ir 
“sklokai” prieš Komunistų Partijos vadovybę ir kontro
lę “Laisvėj” ir “Vilnyj.”

“Daily Workeris” kasdien gerėja, vis arčiau susirišda- 
maš su kasdieniniais darbininkų ir bedarbių vargais ir 
kovomis už jų buities pagerinimą. Mūsų ' skaitytojai 
ypač neturėtų praleisti Gegužinės “Daily Workerio” lai
dos, •

žvaigždžių Sukimąsi

3) Konferencija nutaria, kacb 
pamati- choruose būtų organizuojama 
mašina komunistų frakcijos. Mūs drau- 

Draugijos kuo-igų turi būt pareiga daugiau 
ruošimu balių, kreipti domės į chorų veikimą, 

ienių, teatrų, prakalbų ir Reikia suorganizuoti choruose 
Daugelis Komunistų Parti- p’ropagandistų grupes. Reikia

Mūsų organi- 
tebėra 

i tik*
; knygų leidimui, 
jpos pasitenkina 
!vakar 
itt.

T)r 6111111 pqfrnfiyi U°s kampanijų praleidžiama jo-jįnešti į chorus daugiau klasinės a^ZnJse nedalyvaujant. Knygų skai-1 sąmonės, platinti literatūrą 
Kuopos:tarpe jaunimo anglų kalba.

4) Reikia žymėti, kad Lietu
vių Frakcijos Centro . Biuras 
nekreipė domės į Proletmeno 
Sąjungos veikimą. Sekinėje to, 
dauguma Proletmeno Sąjungos 
leidinių, operečių, dramų, ko
medijų ir dainų neatatinka pro
letarinio meno dvasiai. Komu-

■ tymas neorganizuotas, 
nepalaiko lavinimosi mokyklė
lių ir nedaroma jokių pastangų,

Tame ir 
į bus priežastis draugijos narių 
skaičiaus neaugimo.

Kas reikia daryti, kad ALD- 
LD. pilnai atliktų savo darbi
ninkišką misiją, kaipd klasinė i nistų Frakcijos C. B. turi dau- 
proletariato organizacija? 'Įgiau kreipti domes į meno lei-

Pirmas— reikia draugijos . dinius ir visą, tos organizacijos 
kuopas traukti į klasių kovas,' veikimą.
į Komunistų Partijos masines' .
kampanijas, i fėmima streiku- konferencija pareiškia, 
jr ‘ |kad Proletmeno Sąjunga yra

_ Antras— Pild. Komitetas tu-i^h mūsų, darbininkiško ju- 
salm nuo Stambiųjų ri Slltaisyti ir išsiuntinėti kuo-*a^!n10- Proletarinis menas ne-

Ipoms naują susirinkimų dieno- l^ur* sekti buržuazinį meną, 
tvarkį, būtent, idant kuopos su- į l>10į^a1riI?1.s . turi vaiz- 

tų apkalbėjimas einamų Ame-im^ ,r ^°yas. Proletmeno Są- 
rikos darbininkų klasės kovų ir|Jun8^ tyri tverti, kurti naują 
revoliucinių kampanijų. Drau-j ~  .......... .
gijos organe šita paiija kuopų' 

į procedūra turi būti gerai nuš-1 
Įvięsta ir išaiškinta.

Nerūdijanti Geležis Tr?čias- r5ikia practeti sisJJ ;temaciai sviesti draugijos na-Į
Jau senokai žmonės išmo-irius. Pild. Komitetas turi su-i 

ko padaryt nerūdijantį plie-' daryti tam tikrą švietimo apa-' 
ną, bet tai darydavo primai-j rat^» kurio lėšas padengtu kuo- 
šant tūlą dalį kitų metalų. aPsKričini h- patsai Cent-1 
Dabai ..General. Electric: Ketvirtas— turi but pradėta 
kompanijos inžinieriai Įsra- -ideologinė ir organizacinė kova 
do būdą pagamint nerudi--prieš ištižimą, nepaisymą drau- 
jantį plieną bei geležį visai gijos reikalų, ir prieš tuos -ele- LsJ<a’ rev<>liucinę vagą, 
neprimaišant kitų metalų, mentus, kurie pasidarė priešin-1-------------------
Tatai padaroma tirpinanti8! draugijos pamatiniams prin-i 
geležį tokiame pečiuje, kur epams ir veda kovą pnes re-: 
prašalinta visas oras, o pn- vadovaujama Komunistų Par
leista gryno hydrogeno ga-jtijos. 
zo. Tuo būdu ir iš paties j Penktas- ALDLD. komtunįs- 
metalo tampa prašalintos i įV- frakcija turi veikti taip, jog 
visos oro dalelės, ypač gi 1^ draugija taip pat butų mo- 
oksigenas, kuris kaip tįk ir auklėjiniui naujų kovoto- 
duoda pradžią ^rūdijimui. 
Hydrogeno' prileistame pe
čiuje virinant geležį pasta
roji tampa taip sulydyta,

vo teoriją delei žvaigždžių!
sukimosi. Jisai sako, jog kad pagelbėjus nariams supras 
visi visatos kūnai sukasi to-1 ti išleistas knygas.
del, kadangi iš jų pavir- j 
siaus nuolatos atsiskiria da
lys medžiagos. Taip sakant, 
smulkios medžiagos dalelės 
lyg ir garuote garuoja nuo 

i visų visatos kūnų pavir
šiaus; tas keičia kūno lyg
svarą ir verčia jį suktis 
apie savo ašį.—Jeigu me
džiaga 
skirtu

nesikeistų ir nesi-j

garny-ininkai pasisako už Lietuvos kūnų, tai nebūtų visata-

ggio Emilia mieste me-

gų nukapojimą.
Caccivio mieste Stucchi 

šilko fabriko darbininkai 
suorganizavo streiką prieš 
mažas ^ilgas.

Darbininkai, dirbanti sti
klo išdirbystese Enlpoli 
mieste, taipgi streikavo už 
algų pakėlimą, r*

Naples mieste pradžioje 
kovo mėnesio darbininkai 
'medvilnės dirbtuvėj, kur 
■ dirba 3,000 darbininkų, su-

karnų “Tėvynės” pareiški
mu:

Jei šiandie ir rimtai kas 
bandytų perversmo keliu vy
kinti Lietuvos vyriausybės 
permainas, vargiai rastų bent 
vieną pažangų demokratinio 
nusistatymo Amerikos lietuvį, 
kuris tokiam perversmui pri
tartų.
Ir prie to tas fašistinis la

pas priduria, kad dabar
“Tėvyne” patvirtina pozici

ją, kurią “Vienybė” tuoj po 
perversmo paėmė.
Pirmiaus “Tėvynė’’ dar 

vis atvirai nepasisakydavo 
už Lietuv. fašistinę valdžią, 
nes, mat, didžiuma SLA. na
rių darbininkų nepritaria 
Lietuvos kruvinajam fašiz
mui. Bet po skilimo Chica- 
gos seime, kuomet komunis
tai ir abelnai pažangieji 
darbininkai apleido Susivie
nijimą, tai SLA. fašistiniai 
viršininkai pradėjo atviriau

streikavo prieš algų nuka- varytį agitacija už Lietuvos 
pojimą,_ užgriebė . dirbtuvę, fašistinę valdžių. Vitaitis 

pradėjo atviriaus agentauti 
Smetonai.

judėjimo,—sako D r
Sulyg i

j e nei
Gunn.
išskaitliuota, jog mūsų sau
lė kas sekunda netenka bent 
4 milionus tonų savo me
džiagos.

,------ OClJLYU JLzl* LVdlhj, JJULclll, ItUlJli/ hUUpUb Ml" j i • i i • •

tos teorijos sirinkimo vyriausiu punktu bu-| uo^! darbininkų klases gyveni-
v . . a iv Irnunc mnnn Qn

! revoliucinį meną. Proletmeno
1 Sąjunga turi būti ta, iš kurios ■ * 
! reikia traukti nauji rekrutai 
mūsų judėjimui.

j 6) Proletmeno Sąjungoj, cho- 
i ruošė ir kituose jos rateliuose 
' reikalinga Įvesti prolet. sporto > 
'skyriai. Mes turime dėti kuo- 
■ daugiausiai pastangų, kad įneš- 

i ti daugiau ir daugiau klasinės, 
| darbininkiškos sąmonės į mūsų -' 

Ketvirtas— turi but pradėta: c^101lls a sP°rt° ratelius. Visa 
J Proletmeno Sąjunga turi būti 

do būdą pagamint nerudi- i prieš ištižimą, nepaisymą drau-' baugiau kreipiama į darbinin-

G.erai, kad vis didesniu lietuvių darbininkų- skaičius m^i su fašistų ginkluotomis 
Bet geriausia spėkomis. San C._. .

-----° - '‘H 1 1 * f * 1 *v

pnraina, jeigu kiekvienas jį užsirašytų metams arba bent dirbystės .fašistinis direkto?
__ — “T      t * w « Arf M La. 4 M L-v ■•z’. !■»>•■«

diena iš dienos perkasi “Daily Workerį.” 
būtų sau patiems dvasinė nauda ir “Daily Workeriui”

pusmečiui. ’,

f

sudaužė mašinas ir sunaiki
no, žaliąją medžiagą. Per iš
tisą dieną jie kovojo prieš j 
milicija ir žandarmeriją; i ----------------
keletas pastarųjų tapo su- i

Bedarbiai irgi veda ašt- (Smunka 
rią kovą. Genoa mieste ke- j --------
lėtas šimtų darbininkų de- OTTAWA, Kanada.—Eko- 
monstravo ir reikalavo dar- nominis 
bo arba duonos. Turin mie- smarkiai auga, 
ste bedarbiai atsisako mo
kėti randas ir kovoja prieš 
mėtymą iš stubų. Bedar
bių demonstracijos taipgi 
įvyko Colle Vai d’Elsa, Me
ssina Massa Carrara, Leg
horn, San Miniato ir kituo
se miestuose.

Dažnai įvyksta susikirti-

: Uždarinėja Daugiau Kasykhj
vadovaujama Komunistų Par- oJ ‘ į PITTSTON, Pa.—Su pirma -

i liena balandžio bedarbė dar 
padidėjo. Pittstono kompani
ja uždarė kasyklas No. 14 ir - 
No. 6. Batler paleido apie r 
3,000 darbininkų. Angliuką- 4 
šiam lįepia net įrankius pasi- -- 
imti arba padėti į saugią vie

ptą. Tai reiškia, kad greit 
t darbo nebus.

Šiomis dienomis kompanijos 
žmonės vaikštinėja po darbi
ninkų butus ir rašinėja, kiek 
kas turi šeimynos, kas turi 
nuosavus namus ir kaip ilgai 
gali išbūti be darbo. O unijos 
klapčiukai nieko nedaro, tik 
dolerius renka su kompanijos x 
pagelba. _ ’

Pirmiau neimdavo mokes
čių, jei į mėnesį neišdirbi 6 
dienų, o dabar jau ima ir nuo 
4 dienų. Vienam mjaiilieriui 
atitraukė net ir visai nedirb- 
bus, bet jo darbo buvo palikę 
vienas karas 13 pirmesnio mė> 
nėšio. Tai tokia Čia darbinin
kų padėtis. •

J. Kaspariūnas.

jų, naujų spėkų-j komunistų

*• VIII.

“S? m.«»» Spk
įsigauti ir pastaroji visūo-' 
met pasilieka šviesi ir nerū
dijanti.

Išrado, kaip Išlaikyti 
Šviežiais (frenčius

J. F. Rudd iš Atlanta, Ga., 
padarė naujos rūšies plieno 
kubilus, kuriuose galima bū
sią laikyt orenčiuš b£i greip- 

1 vaisius šviežiais per visus 
metus. Kubilai padaryta

Klausimu
I Amerikos Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos , Rytinių val
stijų konferencija, apsvarsčius 
pagrindiniai mūsų judėjimo 
trūkumus ir santikius su Ko
munistų Partija, proletarinio 
meno klausimu pareiškia:

1) Konferencija pareiškia, 
kad proletarinis menas mūsų 
judėjime < vaidina.: žymią rolę.

krizis Kanadoj 
Tą parodo’ metUs. Kubilai padaryta I kelionės^ ir tai be jokių 

prekybos stovis. Raportas j taip, kad prikrovus juos svarbesnių nelaimių bei 
sako, kad bėgyje paskutinių vaisių, prašalinama iš jų vi- sugedimų, 

ekonominių metų, kurie sas oksigenas,—nes oksige- --------
baigėsi su kovo 31 d., .Kana-inas kaip tik ir yra priežas- i 1930 metais Jungtinėse 
dos prekyba sumažėjo ant:čia vaisių gedimo. Paskui |Valstijose buvo 116,670 ka- 
$670,00.0,000, arba 27 nuoš. kubilai aklinai uždaroma, irpinių federaliubse ir valstijų 
Tai ištikrųjų didelis susmu- vaisiai tokioje tuštumoje'kalėjimuose. Čia neįskaity- 
kimas. gali būt švieži ir sultingi ta kaliniai pavietų bei mies-

- ------- . inors metus ar daugiau lai- tų kalėjimuose, " kadangi 
Baltimore, Md.— Nusišo-|ko.- ’' šiuose pastaruose kalinių

ve bankieris John W. Mar- 
. ■’ 1 ~ r--------- T T -----------r.— - -

shall, 70 metų , amžiaus. Jis1 Didžiulis vokiečių dirižab-i veik negalima tikrąjį jų 
buvo vice-prezidentas Safe lis Graf Zeppelin pereitais skaičių susekti.' / 

riuš ir bjaurus darbininkų Deposit and Trust Co. metais padarė 70.000 mylių Y SJ. Z

i San Giovanni
Valdarno mieste metalo iš-

4-r

metais padarė 70.000 mylių

Nuteisė 22 Valstiečiu

šiuose pastaruose kalinių 
skaičius,nuolatos keičiasi ir

Surinko J. Barkus.

SOFIA, Bulgarija.— Ke- 
lis mėnesius ėjusi byla prieš 
58 valstiečius pasibaigė. 22 
valstiečiai nuteisti kalėti 
nuo 1 iki 7 metų. Kiti iš
teisinti. Visi buvh kaltina
mi “šalies išdavystėje,” nes 
jie kovojo prieš buržuazijos 
diktatūrą. /
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

pareiga padėti ant jų vardą ir 
jsuteikti financinę paramą pa
gal savo išgalę. “Daily Wor
ker” yra vienintelis anglų kal
boje komunistų dienraštis ir jis

R

Puslapis Trečias fw

SU- (

E. 14th STREET,325

i n

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

68

Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA 
PETRO

Tai
LIETUVIŲ 

IšDIRBYSTĖS
CIGARAI

Newport, R. I.— čionai 
pribuvo Sovietų Sąjungos 

su medžio produk- 
Tai bus išbandymas,

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
rtų alley.-,.

KAINOS PRIEINAMOS.

Trumpu laiku išmokiname 
. yiskų kas link AUTOMO

BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą,

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842
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namų už nepajėgimą užsimoke- karas susirinkimais ir dirba ki- gai ir drauges susirinkusieji . kad čia neturi kalbėti apie IRDAAVT VN l ARAI? TVH?TIM 
ti randės, susirėmimai su išnau- tus darbus. Tie draugai neturi sveikino karštais aplodimen-1 streiką. Reiškia, Aido Choro DIįvVfiLIn LfiDviY LIVE Uiti
dotojų agentais, veikimas darbi- taiko llei pasi]sSti, nei pasiskai- 

tyti literatūros. Partija c....
prie to, kad kiekvienas
turėtų nemažiau kaip du vaka
rus, liuosus nuo visokių susirin
kimų ir

mums j]- pasiskaitymo literatūros. Par-

ninku klasės priešų toje teri
torijoje ir daugelis kitų įvykių. 
Visa tai privalo kuoplačiausiai 
būti nušviesta tos teritorijos 
darbininkams. Musų dienraš
čiai plačiai nepasiekia, 
reikia tokie dalykai 
tos teritorijos laikraštėlyje.

Galima ir taip padaryti, 
rašyti kuoplačiausiai tą 
mūsų dienraštyje ir tas

. tais. Ypatingai karštomis ova-' režisierius Vilkelis sulošė Ju- 
eina cijomis nulydėtas d-go Lenino [dos rolę, reikalaudamas dže- 

narys paveikslas. 'nitoria.us, kad nutrauktų drg.
Prakalbos pavyko puikiai, 'ž. nuo estrados ir įskūsdamas, 

Tik labai gaila, kad mūsų bro-Jkad jis kalba apie streiką. Ir
■ darbų del savo reikalų ^0 lietuvių buvo gana mažai šitokį niekšą Aido Choras pa-

Pirmoji Gegužės
Jau neliko nei dviejų savaičių 

iki Pirmosios Gegužės. Reikia 
įtempti savo spėkas darbui. Rei- uoje Komunistų mėnraštis ir jis j 
kia, kad kuoplačiausias minias i privalo būti kuoplačiausiai pas-i 
pasiekus su mūsų literatūra iri kleistas. Jam sunkiau verstis, |ris plačiai paskleisti, 
žodžiu, reikia, kad tos minios negu bile kuriam kitam mūsų 
iškalno butų supažindintos su laikraščiui. 
Pirmosios Gegužės reikšme ir 
jos uždaviniais. Praėjo tie lai
kau kada mes tą šventę minė-1 
davome tik toje dienoje. Da-, Musu partija yra vadas 
bar prisirengimas prie jos pir- bininklJ klasės. * Partijos 
moję vietoje. rlams neužtenka tik gerai __

Partija pagamino I irmosios ikyL partijos vieneto susirinki- 
Gęgužės guzikelius. Juos platinti literatūra ir sklei-
kia jau dabar pardavinėti. igti lapeHus> dalyvautf demons-

Bedarbės Klausima# itracijose, vadovauti streikus ir
Ekonominis krizis kapitalis

tinėse šalyse nesilpnėja, o vis 
dar didėja. Jungtinėse Valsti
jose yra jau apie 11 milionų 
bedarbių. Baduolių maršavi-

nušviesti tija daugiau reguliuos darbus būti negali.
—vos trys, tai jau blogiau nei kenčia!

šiuo elgesiu publika labai 
lė, tyras oras mūsų darbuoto- pasipiktino.

sukvietė” į pajūrio “šio

Gal skaisti sau-
ir prižiūrės, idant kiekvienas 

ap- draugas ir draugė
įvykį veikime, o tas palengvins vi- 

nume- siems, nes darbas bus daugiau 
i paskirstytas.

Ko Leninas Mokino

dalyvautų ,us Aukų rėmimui vedamo dar- 
padiskusuoti “visuomeniš- bo tarp streikuojančių mainie- 

rių surinkta $12.02.
ms 
kus dalykus”. Ne, draugai, 
lankykite prakalbas ir susirin-l 

i kimus ir tik ten išdiskusavę | 
turėsime tikras pasekmes.

Vinco Duktė. Malonūs Rūkyti! !
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarų

MASKVA.— Sovietų vai
zdžios organas “Izviestija” 
nurodo, kad Ispanijos revo
liucija galinti pasukti į kai- 
jrę ir eiti prie steigimo So
vietu. Buržuazinė valdžia 

[nieko neduos valstiečiams ir 
darbininkams. Bet jeigu

Del Persikėlimo i V. S. K. , 
Partiją “Karas nepripuoiamas daly-; 

kas, ne “nuodėmė”, kaip mano!
Daugelis mūsų draugų nori krikščionių popai (skelbią pa- i 

važiuoti ir apsigyventi Sovie- Įtriotizmą, humanmgumą ir tai-! 
tų Sąjungoje ir suprantama, i ką neblogiau, kaip oportunis- i 
persikelti į Visasąjunginę KoJtai), bet neišvengiamas kapita-į 
munistų Partiją. Daugelis pa
daro taip: išparduoda savo ra
kandus ir kitką, nusiperka lai- 
vokartę ir jau tada, ateina į par 

tt. Visi šitie darbai yra būtini, į tiją prašyti leidimo. Jiems lei- 
visi juose privalome imti daly- dimas tankiai atsisakoma iš- 

duoti, ir tada jie pyksta. Par-* 
tija dar sykį pastebi, kad kurie i 
nori važiuoti arba, kitaip sa
kant, turi labai svarbias 
žastis išvažiavimui, jie 
visko turi gauti partijos leidi-' 
mą. 7 
šiai prašyti partijos 
paskui sekcijoje, distrikte, 
taip partijos keliais net 
Centro Komiteto. CK.
ims nei vieną prašymą, kas tie- jo puotą, 
siog kreipsis į CK. j Dabar imperialistai visu Unija deda didžiausias

Išvažiavimas ir persikėlimas smarkumu rengiasi karau, dau-, stangas supažindinimui 
Į VSKP. galima tik turint labai 
svarbias priežastis. Tiems, ku
rie tik taip nori važiuoti 
neišduodama. Tie, kurie

Bolševizuokiniės
d ar

il a- 
lan-

vumą. Bet jeigu mes esame 
pirmosios eilės proletariato, jei
gu mes esame darbininkų kla- 

mai ant miestų rotušių ir vals- sčs vadais, o mes tokiais esame, 
tijų sostinių darosi dažnesni, tai privalome turėti artimiaus- 
Mūsų uždaviniai energingai da- sius ryšius ir susisiekimą su 
lyvauti ir vadovauti. ] 
Tarybos daugiau nesivadins ta- kiame arba gyvename.
/■ y bo m iss el vadinsis kuopomis, i 
Nariai negali sudaryti tarybos, 
bet tik kuopas. Tarybas sūda
nt tik tame atsitikime, kada 
mieste’ yra daugelis bedarbių 
kuopų ir tos kuopos del sek- 
mingesnio veikimo išrenka sa-; 
vo delegatus ir sudaro bendrą) 
taryba. Tarybos susidaro 
iš delegatų.

Bedarbių ta*s darbininkais, kur mes vei- 
’ . Reikia

su darbininkais kalbėtis apie 
visus bėgamus įvykius. Reikia, 
kad darbininkai mus žinotų ir 
žinotu, kad mes veikiame: rei
kia, kad jie mums pasitikėtų 
ir sektų paskui mus.

Pasveikinimai “Daily 
Workeritii”

tik 1 Dirbtuvių ir Teritorijų 
Laikraštukai

Partijos vienetai leidžia fab
rikuose ir dirbtuvėse laikraš
tukus. Partijos patvarkymu

lizmo laipsnis, tiek pat teisėta 
kapitalistinio gyvenimo forma, 
kaip ir taika.”—T. 10, pusi. 90 
liet, kalboj.
Kai•as kapitalistinėj tvarkoj 

, neišvengiamas. Pasakos 
i tai, buk pereitas karas 
“paskutinis karas” yra 
gystė! Pacifizmas yra tik pri-i darbininkus jų kovose.

SHENANDOAH, PA.
Vilkelio Niekšiškas 

Pasielgimas

Bal. 15 d. Aido Choras
i Wilkes-Barre čia vaidino ope
retę “Pepitą.” Rengė Lyros prasidėtų proletarinė revo- 
Choras. Kadangi įžanga bu-|ljUcija, tai galima būti tik- 
vo tik 50 centų, tai žmonių:rįems kad Francija ir Ang- 

. prisirinko gana daug. G-. Tcnnmin užrmltn Tauapie. Lyros Choras, kaipo Prole-Tbpaniją užpultų. Jau 
buvo tarų Meno Sąjungos vienetą J dabar TranciJOS spauda pa- 

paremti stebi, kad ispanai turi
Kuo- sivaldyti.” Juk ne veltui

melą- Į visuomet stengiasi

prie- 
pirm'

dengimas busimo dai baisesnio. met kietųjų anglių srityje mai- Francijos valdžia pasisku- 
;kar°. Vienaitine priemone ko- nieriai, nepakęsdami bJau“įbmo pripažinti, dabartinę 
(vot, tai paversti imperialistinę, raus kompanijų išnaudojimo,, ... 1 1 ,,v. -p, •• I
ikara i piliečiu kara, paversti i1 senosios unijos viršininku par- i kllKiną valdžią. rianci]OS|.karą į piliečių karą, paversti į ’ senosios unijos viršininkų par-i , 

Leidimas reikia pirmiau-: kara pavergtųjų ir prispaustųjų * sidavimo anglių baronams, Į imperialistai nori Zamorai
> vienutėj, f tautų ir klasių prieš pavergė- reiškia protestą išeidami į' padėti įsteigt kapitalo dik- 

ū'Jus. Atsukti durtuvus prieš streiką (Glen Alden, Wilkes- į fatūrą, kaip kad 1917 me- 
ikiįtuos, kurie karus rengia ir įt-j Barre apielinkėj, Readingo ii”tajs pasaulio imperialistai 

nepn-j raukia visą žmoniją į tą krau- Lehigh Valley 9-tamn distnk-1 ,-. TzprpnęĮ<1-n valru>jnix
te), tai Nacionalė Mainierių AeiensKio vaiGzianpa_ pasilaikyti.

mai- 
į išleid-1 nierių su tikraisiais kovos bū- 
Nauji ir i dais, organizuodama juos į 

naują kovingą uniją. Kad

Petras Naujokas 
v Savininkas

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius. 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokli Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y

giau ir daugiau pinigų 
žiama prisirengimui. ' 
baisesni žudymo įrankiai geri
nama. Visa tai 

partijos leidimo vienokiu ar ki-, ^et karui, 
tokiu būdu išvažiuos, 
rok uo j am i dezertyrą i 
lauko ir apie juos bus 
į Sovietų Sąjungą.

jis 
be ra ne del tai- supažindinus atsilankiusią pu- j • 

ibliką su streikų padėčia, per- L .

Partija atsišaukia į visus dar- leis ir teritoriniai vienetai savo 
bininkus. kad sveikintų “Daily teritorijose. Kiekvienoje teri-

Gegužės. torijoie yra daug įvykių, kurie
Yra pagamintos specialės blan- nrivalo būti darbininkams nuš

viesti iš komunistinio taško, veikliu draugu taip
ir darbininkų Streikai, mėtymas bedarbių iš darbais, kad jie užimti kas va-

Workerj” su Pirma

kos. Jos įteiktos kiekvienam 
partijos nariui

Apkrauti Darbais
Partija suranda, kad daugelis 

apkrauti

jie bus' Darbininkų klasės užduotis 
G i būti prisirengus ir žinoti kas 
pranešta c,ar{.ti’ kada vgl, užsiliepsnos ka- 

ro liepsna ir desėtkai milionų 
proletaru bus pašaukta po 
klu.

i oiiKą su sueinu pauec 
[traukoj pakviesta drg. žaldo- tais. . . .
j kas pakalbėti. Vos spėjo drg. ar Amerikos valdžia įsileis 

pradėti savo trumpą pra-1įvežti Sovietų medžią, ar ne.,

1

gin-

MINĖJIMUI 20-ties METŲ SUKAKTUVIŲ NUO INKORPO 
i RAVIMO A. P. L. A. CHARTERIO

SU

Rengia A.P.L.A. Pirmas Apskritis. Įvyks Nedėlioję

Balandžio-April 26 dieną, 1931 i

142 Orr Street
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L M. D. SVETAINĖJE

TARP KITŲ DALYVAUS IR SEKANTI

D Al LES RATELIO
Po Vadovyste M. ČESNIUTĖS

Soho, Pittsburgh, Pa
PRADŽIA 3:30 V AL. PO PIETŲ

Vakarienė prasidės 6:30 valandą vakare

L. Paulekiūtė
Juokingų 

Dainų 
“Specialistė

Taipgi yra sukviesti iš apielinkės visi gabūs A.P.L.A. kuopiu menininkai, Dailės Ratelio mu
zikantai, solistai ir juokdariai. Dargi bus “Toastmasteris” šiame bankiete. Turėsite daug 
juokų ir susieisite su visais apielinkės draugais. Nepamirškite—-pradžia koncerto 3:30 vai. 
po pi«w«

Visus kviečia A/P.L.A. PIRMAS APSKRITIS.

BALTIMORE, MD.
Sovietų Sąjunga Paveiksluose

Vietos “Sovietų ’Draugai”, 
balandžio 12 dieną, 2 vai. po 
pietų, Little Theatre, 523 N. 
Howard St., turėjo surengę 
parkalbas, kuriose kalbėjo d- 
gas J. S. Magil. Drg. Magil 
nesenai yra sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos, kur jis dalyvavo 
garsioje 8-nių kontrrevoliucio
nierių byloje, Maskvoje. • ,

Smulkmeniškai kalbėtojas 
perdavė publikai, kurios buvo 
prisirinkę pilna salė, savo įspū
džius. Jo prakalba buvo la
bai įvairi. Kalbėtojas turėjo 
su savim visą eilę paveikslų, 
nuimtų Sovietų Sąjungoj. Pa
veikslai buvo leidžiami per 
aparatą, kaip ir krutamieji 
paveikslai. Draugas J. Ma
gil kiekvieną paveikslą atski- 

I rai paaiškino.
Rodė smarkų, prekybos kyli-' 

mą,naujus moderniškus namus, 
kliubus, mokyklas, kaip jie iš
rodo iš lauko ir viduje. Rodė 
ir garsiąją Dnieprostrojaus 
elektros stotį su vietos gyven
toji] moderniškais namais. 
Raudonarmiečius, jų gyvenimo! 
vietas, kambarius, kur suėję’ 
draugiškai lavinasi įvairiose 
mokslo šakose, panaudodami, 
ne tik knygas, bet ir radio. 
Nušvietė jų santikius su dirb
tuvių ir miestų darbininkais. 
Sportus, pramones bei preky
bos vykdinimo planus, taip 
smjarkiai žengia ir moterys— 
darbininkės, užim\damos įvai
rias svarbias vietas visose in
dustrijos šakose. Tai d-gas J. 
Magil parodė paveiksluose. 

[Parodė taipgi bendras virtu
ves, kurios palengvina darbi- 

| ninkę moterį nuo taip įkiribs 
namų ruošos. Tas duoda ga
limybę joms žengti pirmyn su 
draugais vyrais. Kūdikių au
klėjimas, jų mokyklos, Jaunie
ji Pionieriai, Jaunųjų Komu
nistų Lygos nariai, —viskas 
buvo rodoma paveiksluose.

Aštuoni kontrrevoliucionie
riai, kurie vedė sabotažą prieš 
darbininkų šalį, kiekvienas bu
vo parodomas atskirai ir pa
aiškinta, kokias svarbias vie
tas turėjo jie užėmę.

Parodė jų teisėjus—darbi
ninkus, kurie pilnai sugebėjo 
atlikti savo užduotį.

Vyriausius vadus politikoje, 
pramonėj bei prekyboj drau-j

kalbėlę, tai Vilkelis tuoj pra
dėjo zurzėti ir reikalauti va
karo pirmininko, kad sustab
dytų kalbėtoją. Kuomet pir
mininkas pasakė Vilkeliui, 

į kad drg. žaldokas visai trum
pai kalbės ir nuėjo svetainėn, 
V. pradėjo kelti triukšmą už 
scenos. Kuomet drg. žaldo
kas jau baigė kalbą (kalbėjo 
8 minutas), išlenda svetainės 
prižiūrėtojas ir traukia kalbė
toją šalin, pareikšdamas, kad 
lošėjai norį pradėti lošti ir

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER 

'fihnlsamuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Kaukitės pa* mane. Pa* mane 
galite gauti lotue ant visokių kailinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY

Tfiardyinati. sutnisymaH, Buatatyinan, suprast < _
ir planą automobilio; mokinėm dienomis ir vakarais lietuvių ir angių kalbose. 
Mokytojais yra žymu* ekspertai—L. T1CHN1A VIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
įleidimą (License) ir Diplorpą gvarantuojame už mažų užmokėsi;. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dienų nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo JO ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

{vairių 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 8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

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

A. LblVlMlS

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

NESIKANKINKIT
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

skaus- 
būsite 
nauja

šian-

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

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

ar
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Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

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

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

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE



Puslapis Ketvirtas

SKAITYKITE!G. Zinovjev. Vertė D. M. Šolomskas.

KOMUNISTAS AR BEPARTYVIS
Karolio Liebknechto Pavyzdis. 
sistatymas, aiški programa ir 
kad jis žinojo ko nori. Kiek
vieną raidę -.savo programos jis 
parašė Krauju savo Širdies. Jis 
mokėjo už kiekvieną eilutę sa
vo programos kovoti iki galo. 
Ir tiktai todėl, tamsus, užuitas, 
prislėgtas, nuvargintas karo 
darbininkas pajuto tikrą tiesą 
jo žodžiuose ir ėjo paskui jį.

Jeigu K. Liebknechtas būtų 
buvęs bepartyvis, tai jis nebū
tų buvęs ir Liebknechtų. Aš 
galėčiau privesti be galo daug 
pavyzdžių šiame klausime.

Viskas, kas yra gero ant mū
sų planetos, kas davė mums šį 
ar tą, vertė protauti, surasti sa
vo vietą gyvenime. Visi refor
matoriai, organizatoriai, revo
liucionieriai ir žmonės, kurie 
patraukdavo milionus, įgydavo 
jų pasitikėjimą ir sujungdavo 

sluogsnis, želebovas jau stengė- juos aplinkui save,— negalėjo 
si subudavoti partiją, ir orga-.buti ir nebuvo bepartyviais. Ki- 
nizavo pirmuosius darbininkų taip kiekvienas iš jų butų 
ratelius, organizavo nelegališką 
partiją, sujungė organizuotus 
būrelius, atsistojo jų priešakyje, 
atidarė slaptą spaustuvėlę ir 
pagaliaus užmušė carų.

* Caro valdžia Želebovų pakorė. 
Bet jis gyvuoja atmintyje dar
bininkų liaudies. Jis nebuvo 
bepartyvis, jis patsai organiza
vo partija, pačių revoliucioniš- 
kiausią tais laikais.

Karolio Liebknechto 
vyzdis

O per šiuos du metus, kada 
mes gyvename revoliucijos lie
psnose, kada pasaulis maino 
savo veidų, argi mažai yra di
delių pavyzdžių? Paimkite to
kį žmogų, kaip K. Liebknechtas. 

Kas iš darbininkų negerbia 
K. Liebknechto? Patsai bepar- 
tyviškiausias darbininkas, jeigu 
tiktai dar ne visai tamsus, kur 
—Įtai gilumoje savo sielos jau
čia ir turi pagarbos linkui K. 
Liebknechto. Jis niekados jo

« (Tąsa)
Dar į kūdikio sielų tos žaizdos 
taip giliai įsėdo, ir jis nusitarė, 
kad kaip užaugs, tai užmuš tų 
dvarponį. Bet kada jis užaugo, 
tai pasakė: kam aš turiu už
mušti paprasta ir lygų kitiems 
dvarponiams elementų, geriau 
aš nudėsiu augščiausį jų vadų— 
carų. Ir kovo mėnesį, 1881 
metų, jis pagelbėjo užmušti ca
rų Aleksandrų antrąjį.

želobovas— didvyris. Su lai
ku jį žinos viso pasaulio darbi
ninkai. Tai Leninas aštuonias
dešimtų metų. -Jame tokia jau 
spėka, ir jis tokis jau vadas tų 
laikų, tik jis turėjo veikti prie 
kitokių aplinkybių. Ir supran- 

? tama, kad jis nebuvo beparty- 
vis. Argi jis galėjo pasakyti: 
“Aš jokiai partijai nepriguliu“?

Jau 80-tais metais, kada dar 
; buvo darbininkų taip silpnas ,

Pa-

iš jų butų 
pavirtęs į nieką nereiškiantį 
asmenį, į menkutį vabaliuką, 
kuris šliaužioja ir šokinėja nei 
patsai nežinodamas kur ir kaip 
ir nežinodamas kuom tas pasi
baigs, nežinodamas nieko dau
giau, kaip tik vakar pergyven
tą dieną, nežinodamas kas de
dasi ir kas rytoj bus. Viskas, 
kas buvo darbininkų klasėj 
tvirto, revoliucinio, visa tai 
buvo partyvio Jr prigulėjo ge
riausiai iš partijų tai Komunis
tų Partijai.
Kasgi Bepartyviškiimas Ge- 
, riausiame Atsitikime?

Kas gi ištiesti bepartyviš- 
kumas, kasgi ištikro yra bepar
tyvis? Bepartyvis nežino ko jis 
nori, neturi nusistatęs sau pro
gramos, nekviečia nieko prie 
savęs. Kamgi jis kvies kitus, ka 
da jisai patsai nežino, ko jis 
nori. Jeigu bus tūkstantis be- 
partyvių— tai bus ir tūkstan
tis programų, bus visiškas jų 

nematė,bet žino, kad tas drau-( tarpe pasiskistymas. Bepar- 
gas pakėlė kovos vėliavą, kada tyviškumas— reiškia bespėkys- 
visi vokiečiai ėjo paskui kaize- itę ir pakrikimą. Reikalinga 
rį—tą budelį, ir K. L. atidavė į tvirta organizacija, reikia eiti 
už darbininkų klasės reikalus! kartu kovoti, iškovoti, o jeigu 
savo gyvastį ir iki 
lašo savo kraują.

Karolis Liebknechtas—vadas 
tarptautinio proletariato, ge- 
riausis atstovas Komunistų In
ternacionalo ir atstovas vokie
čių proletariato. Kada visi vo
kiečiai 1915 metais buvo aps
vaigę kariniais pasisekimais, 
Liebknechtas pirmas išstojo su-ninius klausimus, 
nedideliu būreliu savo pasekėjų Tiesa, mes ant savęs i ‘7 
Berlyne ant aikštės ir sušuko: mėme milžinišką atsakomybę. 
“Šalin karas, šalin Vilhelmas, Mes jau gerą dalį kelio perėjo- 
atsukite durtuvus prieš buržu- j me. Kam priseina su 
aziją, aš stoju už tai, kad dar-i kartu vežti t
bininkai paimtų galią į savo i tam jau petys baisiai paskaudo.

Narė.
i.

DETROIT, MICH

Pradedant Aido Choru, A
Kaina 25 centai.

PRANEŠIMAI

I

mas rengia šokius pirmadienį, 20 ba-
v , v • '▼ • J. ___ * _ _ flZA T.1 _ . Y • i ■

46 Ten Eyck Street,

• A

. j ze‘ 
ūkio įrankių, tame į

save. Taip, mūsų šalies padė
tis ■■ ląfrai sunki. Bet kuo nak
tis tamsesnė, tuo žvaigždės aiš
kesnės. Mes vistiek pergalėsi-

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto susirinki-

mumis 
vežimas į kalnų.

Tiesa, mes ant savęs pasiė-

_ i gera muzika šokiams. Kvie; 
šiame visus atsilankyti ir paremti tą 
organizaciją, kuri rūpinasi darĮnnin- 

. kų gynimu. Įžanga 35c.
Į • Rengėjai,

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lyties organu subu- 
davojimas, lytiškos ligos, saužagyste, prostitucija, ženybaz 
kas reikalinga laimingam šeimyniškam gyvenimui, ir daugybe 

įdomių dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui.

Knyga turi 236 pimt. smulkaus rašto, s*i paveikslėliais 
ir gražiai apdaryta. Kainu $2.00/

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais šiuo adresuc
J. BARKUS, New York-, N.Y.

Reikalaukite tuojaus, nes neilgai garsinsime ’
Stambiausia lietuvių kalboje knyga apie lyties 

klausimus

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

Parašyta žymiausio tų dalykų žinovo D-ro W. J. ROBINSONO.

Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
_ . .7 . Visi draugijų atsto-

“party” Olympia parke, tai turime 
prisirengti.

Org. J. J. Bakšys.
(92-93)

worcester,”mąss. 1 !
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 

______ _____ ________ ______  1.7 v 
kurie ivvkc- hnlnndžlo 26 landžio, Lietuvių svetainėj, 29 Endi-! kuris. įvyks balancl/JO cott st Prasidės 8-tą vai. vakare.

i

reikalus! kartu kovoti, iškovoti, o jeigu 
paskutinio J to reikia, tai reikia ir žūti.

' Reikia Studijuoti Mūsą 
Programą

Jūs turite studijuoti mūsų 
programų, jeigu norite teisingai 
suprasti gyvenimo bėgį. Jūs tu
rite žinoti, kokius atsakymus 
duoda mūsų programa į kasdie-

rankas!”... Vėliaus jį Vokieti
jos proletariato budeliai, su pa- 
gelba menševikų, nužudė. Bet 
be perdėjimo— vardas Karolio 
Leibknechto su laiku bus žino
mas nemažiau kaip dabar yra 
žinomas, pasakiško Kristaus.

Nėra reikalo ilgai klausinėti
apie K. Liebknechtų. Milionai žimas bus užtrauktas ant kalno, 
žmonių žino, kas tokis buvo K. Taip, darbininkai tankiai badau
ju. Kada mes galutinai nuga-. ja, taip, mūsų kūdikiai tankiai 
lėsime buržuazija ir pradėsime • atrodo baisesniais už numirė- 
taikos metu budavoti naujų mū- liūs, nors apie juos ir rūpina
si gyvenimų, tai jo vardas bus mes daugiau, negu patys apie 
minimas su didžiausia pagarba.
’Ir dabar aš klausiu jūsų; ar 

galima persistatyti, kad Lieb
knechtas galėjo būti beparty- 
viu? Klausiu: kame buvo spėka 
K. Liebknechto?

O tame, kad kada visi ėjo 
paskui kaizerį, paskui kunigus, 
paskui buržujus, jis atsistojo 
vienas ir pasakė: mano štai ko
kia programa,— 
prieš karų. Iš

Kartais mes išsimušame iš spė
kų, mums sunkus kelias. Bet 
mes sakome: jau trys ketvirta
daliai kelio pereita... Tam, kas 
jau pavargo po sunkia našta, 
tam mažai vilties del pereitos 
kelio dalies. Ir gali būt jis par
puls po ta našta, kada jau ve-

me.
Miestas dar nedavė sodžiui 

ko reikia, taip kaip ir sodžius 
miestui. Mes dar nebaigėme 
karo. Gauja pasiutusių šunų 
apsupa mus: tai baltagvardie-

mano partija čiai prašo paramos pas vokie-
M___  ______„ jo juokėsi ir čius, pas japonus, francūzus,
.kalbėjo: taip, bet tavo partija’anglus ir pas kų papuolė. Net 
ant tiėk maža, kad visa gali su-i juodspalviai jau atvežami pS-ieš 
sėsti ant vieno divono. ! mus. Nieko stebėtis, kad mes

Liebknechtas atsakė: “Mūšipergyvename sunkius laikus, 
‘nedaug, bet kas bus už metų, Į Ir visgi mes pakartojame: trys 
kada darbininkai atidarys 
akis”?

Ir $u kiekvienu mėnesiu vis 
daugiau ir daugiau jungėsi dar
bininkų ir sekė Liebknechtų. Ir 
galų gale paskui jį ėjo visi dar
bininkai.

Liebknechtas galėjo tą pada
ryti tik todėl, kad jis nebuvo 
bepartyvis, kad pas jį buvonu-

ketvirtadaliai kelio jau atlikta.
Kas Mes?

Mes ne kokia tai sekta, mes 
ne “viršininkai”, ne kokie tai 
parinktieji, ne aristokratai, ku
rie slepiasi. Mūsų partija, tai 
jūs, mūsų partija, tai darbinin
kų klasė.

Jeigu iki šio laiko dar nebuvo

tas taip aišku, tai todėl, kad 
pirmiaus mus smaugė caras, 
paskiau buržuazija, o dabar ba
das, kančios. Ant kelio stovi 
tie niekšai ir kliudo mums, kliu
do ir tie elementai, kurie įsiga
vo į musų tarpų ir teršia mūsų 
partijų. Bet kada mes ir šių 
kelio dalį atliksime, jūs atidary
site akis nuo nusistebėjimo ir 
sakysite: kaipgi ta mes nesup
ratome ir manėme, kad Komu
nistų Partija— tai kokia tai ne-' 
suprantama, kokis tai užjurinis 
stebuklas? O, ve, pasirodė, kad 
Komunistų Partija, tai aš pat
sai, tai jūs, tai Jonas, Petras ir 
Marė, tai visi darbininkai ir 
dirbanti valstiečiai...

Reikalinga tiktai organizuo-i 
tis, arčiau susiglausti, kad tap
ti spėka, sąmoningai einančia 
prie savo užbrėžtų tikslų, 
kia stoti partijom

(Bus daugiau)

Pirmadien., Baland. 20, 1931

tų ir Aido Choras prakaituoja 
per vakarus, kad viskas gerai 
išeitų. Prisieina duoti garbė 
mokytojui V. Žukui už jo en
ergingas pastangas. Girdėjau, 
kad bus solistų ir iš kitų kolo
nijų. Tai visi turim būti ba
landžio 26 d. ir pasigėrėti šiuo 
koncertu.

Numušinėja Algas ir 
Atleidinėja Darbininkas

Rei-

BOSTONAS IR AP1ELINKĖ
SO. BOSTON, MASS.

Balandžio 8 d. L.D.S.A. 13- 
ta kuopa laikė savo susirinki
mų. Susirinkime narių daly
vavo ne visai mažai, tad ir su

sirinkimas buvo gana gyvas.
Apsvarsčius kuopos reika

lus, padaryta keletas gerų ta
rimų. Nutarta duoti “Daily 
Workeriui” pasveikinimas už 
$5 į gegužinį numerį. Taip 
pat nutarta paaukoti $5 į Agi
tacijos Fondų. Ant blankos 
parinkta aukų tam pačiam 
tikslui. Lawrencio streiko va
dų bylos vedimui—2 dol.

Nutarta, kad kuopa sureng
tų piknikų savo naudai, nes 
jos finansai jau baigiasi, o 
kuopa dar vis aukoja darbi
ninkų reikalam. Balandžio 5 
d. 13-ta kuopa buvo surengusi 
paskaitas, 
nemažai.
“Dvasiškija 
mas.” Paskaitų parašė drau
gas Paukštys. Skaitė draugė 
K. Zinskienė.

Paskaita gana įdomi ir pa
mokinanti. Tik gaila, kad dar
bininkių moterų mažai teatsi- 
lankė. Po paskaitai sekė dis
kusijos.

13-tos Kuopos

(bėgių) išdirbimo 
bosai taipgi paleido 
šimtų darbininkų iš I 
likusiems numušinė-

žmonių atsilankė 
Paskaitos tema:

ir jos išsigimi-

N.S. PITTSBURG, Pa.—Sriu
bų išdirbimo dirbtv., kurioj vi
sada dirbdavo apie porų tūks
tančių darbininkų, dabar dir
ba vos apie pora šimtų. Dar 
dirbantiems darbininkams al
gas numušinėjo veik ant pu
sės ir verčia dirbti nesvietiš- 

I kai greitai. Prie to, dirba tik 
po kelias dienas į sųvaitę. 
Zovieskų 
dirbtuvių 
keliolika 
darbo ir 
ja algas.

Pot Works Kompanijos sa
vininkai numušė darbininkams 

; taigas nuo 8 iki 12; nuošimčių į 
ir tik po vienų ar dvi dienas Į 
duoda dirbti. Tos kompanijos į 
darbininkai dabar uždirba S 
apie 35 centus į valandų. į 
čia dirba daug senukų, kurie R 
iškapoja stiklus iš plytų. Jie 
uždirbdavo per savaitę tarpe . 
10 ir 15 dolerių, bet dabar ir 
jiems numušė algas, kad jie 
uždirba tik apie vieną dolerį 
į dieną. Jie dirba nuo sva
rų arba nuo šmotų, tad turi 
skubinti, kad ir tą vieną dole-, 
rį uždirbti. , i

Taipgi ir daugelyje kitų 
dirbtuvių bosai nukapojo ai-. 
gas net iki 25 centu į valan-! 
dą tokiems senukams, katrie' 
yra išdirbę tose dirbtuvėse ’ 
daug metų ir dabar kitur dar-; 
bo jau negalėtų gauti.

Kur tik klausyk, visur gir-! 
di darbininkų atleidinėjimą, 
algų kapojimą, darbo dienų 
trumpinimįą ir t. t. žmonės 
susirūpinę; bėdavoja ir neži
no, kaip toliau turės gyventi.

Iš Amerikos Atėjo Daugiau 
3Tūkst. Traktorių.

Iš Amerikos į Novorosijs-
šiuo tarpu visai mažai bu-į 

vo matyti žinučių iš Detroito. Į 
Rodos, kad čionai niekas nėra atėjo 3 garlaiviai, kurie 
veikiama, bet taip nėra. Tub % dide!ę ty 
veiklesni draugai ir drauges 1 _ -i • _ G •
neturi laiko nei išsimiegoti, . 10
pasilsėti. ■ Taipgi progresyvės skaičiuje 3 tūkstančiai trak-! 
organizacijos veikia be susto-; torių. * I
jimo per ištisų sezonų. ■___________ ________ II 

ta kp., T.D.A. kp. ir baigiant; 3 
L.D.S. 21-ma kp., galim saky-l!
ti, kad čia veikimas eina gana; Į 
plačiai. ' 8
jį šiame žiemos sezone Aidoj ” 
Choras turėjo jau keturis pa-| 
rengimus; tris del savo nau-

n VofvirfjY liptiiviii darbi- thus bus antradien}, 21 balandžio, dos, o ketvirtą netuvių aai m Lietuviu svctain6j) 2<j Endicott st., 
ninkiskos spaudos naudai — 8 vai. vakare. Visi draugijų atsto- 
“Laisvei,” “Vilniai” ir “Darbi- vai ateikite laiku, nes yra rengiama 
įlinkių Balsui.” Ir visi, rodoš, 
gerai pavyko, liks pelno ir m;ū- > 
sų laikraščiams.

Dabar Aido Choras vėl ren
giasi visoinis pajėgomis iyie| 
paskutinio, bet didelio koncer
to, 1 
d., lietuvių svetainėje, Vernor p^is 
Highway, bus su šokiais. Yra 
dedamos visos pastangos iš vi
sų gabiausių solistų, muzikan-j

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

• PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
leresavo. 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.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS 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 “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės v
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.

Knyga 152 puslapių.

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

Apysaką

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams.

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

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”; A DMINISTRACIJOS
Brooklyn, N. Y.
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Bedarbiu Armija
Pasiekė 30,000

CHESTER, Pa.—-čia kasdie
ną atleidžia darbininkus nuo 
darbų. Balandžio 9 d. palei
do apie 500 darbininkų Sun 
Shipbuilding Kompanija, šia
me mieste ^bedarbių ahnija 
jau arti 30,000. Reiškia, kas
dieną bedarbių eilės didėja ir 
kartu darbininkų skurdas di
dėja.

7 Scott Paper Ko. nukapojo 
darbininkams algas po 10 cen
tų į valandą. Kuriem mokėjo 
po 6 centų į valandą, tai da- 

a bar gauna tik po 50c. Darbai 
čia yra sunkūs, bosai darbi
ninkus verčia dirbti labai sku
biai. ' ‘ ‘ '
daug susižeidimų. ši kompa-į 
nija per vieną kovo mėnesį pa- i 
darė įplaukų $1,010,678.15. 
Tai matote, kokius pelnus da- kompanijos pelnas.

tik po 40 centų į valandą, spausdino lapelius ir čia išdali-! 
Bet darbo dabar reikalauja no darbininkams, kuriuose ra- 
tiek padaryti, kiek pirmiau gina ir gązdina, kad mainie- 
padarydavo dirbdami nuo ka-’riai stengtųsi dirbti kuogeriau- 
valkų ir uždirbdavo po 60 c.

panija padarė pereitais me-,! Tiem darbininkami, kurie 
tais, tai nerodo. Tik perei- jau negali paspėti tokiu grei
tais metais ši kompanija pa- tumu dirbti, tai reikia apleis- 
darė pelno virš miliono dole- ti darbą ir eiti į eiles bedar- 
rių. Tai- didelis pasityčioji- bių. čia gali dirbti, sulig nau- 
mas iš oarbininkų. . ja sistema, tik labai jauni dar-

Darbo skubumas nėra apsa- bininkai. senesni jau nepaspė- 
komas. Darbininkai, dirbda- ja. 
mi nuo kavalkų tankiai būna; 
sužeisti, nes jie turi begaliniai I 
skubėti. Kitokiu būdu nieko Pračvihic
negali uždirbti. Bet kuomet! 
darbininkas tampa sužeistas, 
tai čia vėl jį kaltina. Ateina 
du kompanijos tarnai arba i Tūkstančiai bedarbių laukia 
taip . vadinami “teisėjai 
daktaras nuo apdraudos. 
šitie “teisėjai” tankiausia su-, 
randa, kad darbininkas pats 
kaltas, o ne tas kompanijos 
vertimas darbininkus taip be
protiškai skubinti. Tie gydy-

Iš Jaunystes Vergas.

MONTREAL, K anad a

Tokiu būdu įvyksta, tojai ir visuomet palaiko k o m- ini a At Č* i U /\yyi Y\ O . • .« « •

fr pavasario prašvintant, laukia, 
Ir kada geriau prasidės darbai, 

ir laukia nieko nežinodami— i 
gausim darbų ar ne. Ir kol 
dar turėsime laukti, nežinom, 
nedirbome per žiemą, gal ir 
per vasarą vargiai gausim dar-; 

štai del ko mes, darbinin-!
nes tankiai hai, taip laukiam

JUOZAS KAVALIAUSKASNĖRDAUGIAURAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai’’ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

I
J 
tI

Laisniuotas Graborius O' ♦
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

. šia produktyviai; kad taupin- 
i tų medį ir kitus kompanijos 
• naudojamus reikmienis dar-
■ buose. Ir kad darytų viską, 

kad mažinant kompanijos iš- 
kaščius. O jei ne, bus užda
ryta ir šita. Nes, girdi, kom
panija neišeina. Na, o tuomi

■pačiu šio kriz-io laiku ir vai
zdžios statistikos parodo ang- 
! lių baronų milžiniškus pelnus. 
' (profits). Tad ar ne bjaurus i

■ toks elgimasis su darbiniu- ■ 
'kais?
i
1 Tai toks kapitalizmo bešir-• 
i dus surėdymas. Kada vie-! 
niems nelaimė, tai kiti ja nau-i 
dojasi ir nelaimingus stumia! 
dar j didesnę pragaištį! Ir jei; 
plačiau 
matysime 
turtuolių

I

Minėtų 
pavasario,, nu kramtė

Telefonai: Bell — Oregon 5186 ♦
Keystone — Main 1417

Haarlem oilLIETUVIS GRABORIUS
Ir jei; 

pažvelgsime, visur ■ 
tokius ir panašinsi 

pasielgimus. J
kasyklų bosams irgi ■ 

kompanija ■’ 
Pasireiškia ir 

Vienas 
Itur ir degti rūkti per vasarą.'net į grupę mainierių ve kaip, 
[O vasaros gamtos grožybės; išsireiškė: “Į peklą juos!...; 
;mums darbininkams neprieina-1Algas kapoti reik pradėti nuo' 
’ mios, nors mes pagaminam mi-j viršūnių—nuo paties preziden-i 
j lionus del turčių, bet mes ne-į to Hoover’io!” Taip kalba! 
galim naudotis jais. Tik tur-’ daugelis. Tūkstančiai darbi-■ 

■čiai, skriausdami darbininkus, ’ ninku ir kitokių, kurie smer-j 
lėbauja, jie turi gerus laikus,, kia šio surėdymo bjaurumą.; 
per vasarą išdykauja, maudo- ■Bet tiktai žodžiais. Darbais1 
si, ir voliojasi pertekliuje, nieko nedaro ir nesideda prie 
jiems nieko netrūksta. O kovingų, organizacijų, kurios 
mes bedarbiai turime kovoti j vadovystėj Komunistų Parti- 
tik dėlei palaikymo savo gyvy
bės. Nebeturėdami iš ko pra-

bu.
panijos reikalus, nes tankiai taip laukiam pavasario, j nu kramtė alga;

1 jin, patys yra kompanijos dali— del duonos kąsnio, kad gauti i 0—tą piocentą. 
mnkai. Jiem taip pat rūpi kur darbas dirbtuvėje, ar ki-.tarp jų murmėjimai.

ro kompanijos. Gi tuo pačiu 
sykiu darbininkams tik bada
vimo algos temokama. Sun
kiai dirbantiems darbininkams! 
gręsia ligos ir sveikatos nete- ‘ 
kimas.

Bedarbių padėtis čia yra la
bai sunki.

Iš Jaunystės Vergas.

Pasidarbuokime Vaiaus

TORONTO, KAN.— Anglų 
Į Bedarbių Tary- kalba einantis laikraštis “The 

bas yra užsiregistravusių virš Worker” paskelbė vajų visam 
400 darbininkų. Reikėtų, kad j balandžio mėnesiui. 
Ar lietuviai bedarbiai užsiregis-j tikslas yra 

rtruotų į Bedarbių Tarybas ir'meratorių ir finansinė 
kovotų kartu su visais darbi- mos. 
įlinkais už darbą ar duoną be- miltono 
darbiam's darbininkams.

Darbininkai turi rengtis prie Į reikalui.
Pirmos Gegužės, pasaulinės remti visomis išgalėmis, 
darbininkų šventės. Visi da
lyvaukite darbininkų susirinki
muose nedžiovinkite savo svei
katą kur nors sntuklėse ąi>ko- 
kiuose kampuose. Stokime vi
si į darbininkų eiles. Darbi
ninkų pamokos įvyksta kas 
antradienį ir sekmadienį, 8-tą 
vai. vakarais, 120 W. 3rd St. 
Komunistų Partija duoda lėk-j 
cijas, kaip geriau kovoti ir su- 2 doh, šešiems mėnesiams—1 
prasti darbininkų reikalus..

Tad

Vajaus 
gauti naujų prenu- 

is para- 
mes Toronto ir Ha-

lietuviai darbininkai gyventi, prisieina pasitrankyti i ah?U ir darbdaviams besąžiniš- 
iš vienos vietos į kitą jieškant ktl Peh*lb ' ...... .
darbo.

Prisieina apleisti miestas 
eiti į lauką, ant gelžkelio 
laukti prekinio traukinio, 

čia jau gręsia gyvybės pa- j 
vojus, jeigu nepasiseks prikib-’

turime gerai pasidarbuoti šiam 
Mes turime jį pa-.

IT
irKurie gali kiek skaityti an-1 

gliškai, tai reikia užsirašyti 
šį laikraštį. Taip pat gauti 
kiek galima pinigų jo paramai. 
Tai tik vienas anglų kalba ti prie greitai bėgančio trau- 
lailu'aštis, kuris gina darbinin- kinio arba paslys ranka ar ko-, 
kų reikalus. Tik šitas laik- ja ir pateksi po traukiniu, tail 
rastis veda darbininkų kovos sumals į dulkes sunkūs gele-'

Ir daugybė ne-

Komunistų Partija 
I neatlaidžiai kovoja už visų 

J žmonišką gyvenimą. Ji kovo
sią už darbininkų bedarbių už- 

i dirbtą turtą. Pjaveizdan, be- 
; darbiai turi būt paliuosuo- 
Įjami nuo taksų (mokesčių), 
i Taip pat paliuosuoti nuo nuo
šimčių už skolas.

Todėl, jei nenorime būti 
pragaišintais, jei nenorime, 
kad būtume palengva badu iš-’reikalus visoj Kanadoj. i žiniai ratai.

Kaina šio laikraščio metams tenka gyvybių važinėdami pre-: marinti, stokime į kovingas or
11 ............ ............. ' ’ daug už-!ganizacijas. •IN2K

dol. Antrašas: 94 Church
Visi reni-Bedarbis. . Tbronto, Ont.

kime šį laikraštį. *
Vv. Strow.

4

i Kompanai, Bosai ir Gydytojai
Prieš Darbininkus Vienijasi Miestas Atrodo Į Ligonbutį

NEW BRITAIN, Conn. — 
Jau bus daug laiko, kaip Lan
der Frary ir Clark Ko. kai ku
rie skyriai nedirba. Visoje 
dirbtuvėje yra generalis ne
darbas. Galima sakyti, kad 
tik vienas trečdalis darbinin
kų tedirba. Vienok sakoma, 
kad ši dirbtuvė dirba. Tie, 
kurie dar dirba, tai dirba tik 
po 32 valandas į savaitę arba 
dar mažiau.

Bosai šios kompanijos yra 
taip pat šėrininkai, tai jie lai
ko ir susirinkimus su kompa
sais ir tariasi, kaip geriau dar
bininkus išnaudoti. Jie nori | 
darbininkus paversti į nesme- 
ruojamą mašiną, kuri suktųsi 

|be jokio perstojimo.
Algos jau buvo nukapotos 

po kelis kartus. .Paskiausias 
nukapojimas buvo 10 nuoš Ba
landžio 13 dieną kompanija 
įsakė visiems darbininkams, 
kad jie nesitrauktų nuo maši
nų tol, kol sustos mašinos su
kęs!. Taip pat sumažino lai
ką nusiprausimui. ‘ Jei pirma 
duodavo, 10 min., tai dabar 
tik 8, kur duodavo 8 min.,. 
dabar—5, kur buvo 5—dabar 
į. ' Moterims duodavo ,8 min., 
dabar tik 5. Tai reikia j|au!mą pietums arba vakare. Boa 
patiems suprasti, kaip kompa-!sas pereina per savo skyrius 
nija rengiasi algas vėl kapo-'ir įsako darbininkams, kad jie 
ti. Juk sumažinimas laiko nu-1 neturi teisės pasitraukti nuo 
siprausimui irgi reiškia nieko! mašinos iki švilpukas sušvil- 
daugiau, kaip tik algų nuka-jpia. 
pojimą, kompanijai daugiau 
pelno.
- čia dar vienas dalykas rei-J Bosai pasakoja darbininkams, 
kia žymėti, tai tas, kad kom- kad toks ir toks darbas rei- 
pan. čia išdirba šeimynoms na-! kia pigiau padaryti, tai bus 
mų rakandus, nuo peilio iki galima pigiau ir parduoti, 
skalbiamos mašinos. Dirbant Tuomet ateina pas darbinin- 

wnilionus tokių ir kitokių reik- kus ir sako-, kad ir tu,'darbi- 
menų pasitaiko, kad kartais irjiinke, turi pigiau dirbti, 
sugadinama vienas kitas daik-l Dar vienas būdas algų ka
tas, kurie netinka pardavimui J pojimui, būtent; Pirmiau dar- 
Tai kompanijos sudeda tuos 
daiktus į tam tikrą vežimą ir 
vežioja po visus dirbtuvės sky
rius ir rodo darbininkams: žiū
rėkite, kiek kompanijos turi 
nuostoliu, tai jūs, darbininkai, 

z tuos daiktus sugadinate.
, Bet tų pelnų, kuriuos kom-

kiniais traukiniais, 
muša ir sužeidžia. Bei; darbi- 

! ninkai, verčiami alkio; nepai
so. Vistiek ir vienoj vietoj 
būnant, neturėdamas iš ko

pat ar

ua^imo

kaina

Šanki

ir iii

ž e m s 

nuliūdimo va-

Norintieji r<-

ri/iuMio

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Rezidencija: 13 West 3rd Slret
7 el.: So. Bos ton <»3(U-W

NAUJA LIETUVIŠKA
jos griežtai kovoja už nukapo
simą milžinišku valdininkams

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 A venue J, Brooklyn, N. Y,

TEL., MIDWOOD 8-«261

I kuri yra turėjusi savo rcstau-!’į 
'racijas Montello, Mass., ir So.1

AR ŽINAI?

222 MANHATTAN AVE.

Yra lietuviška drapanų ištaiga, kuri turi 
moderniškiausių s šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats priėina'bid’ kaina. Siuvamo taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mui

J. TURGELIS IR L J. MARKUS

Savininkai

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

liiioihOiiiBjnoiiigt

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

kančiu antrašu :
LEONARD STREET 
Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

i Vyriausi a kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

150 
Tarpe

Didinkime eiles 
kovotojų. Remkime pasišven-i Boston, Mass. Taipgi yra dir- 
tusius kovotojus už darbiniu- j busi už kūkarką kelctoje lietu
kų klases teises. Gelbėkime į vių valgyklų Brooklyne. Atei- 
jiems kovoje. Vien tik tokiu j kite persitikrinti kaip skanūs 

; su
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pragyventi, suvis nudžiūsi, lik- būdu ir galima apsisaugoti nuo j čia valgiai ir pasimatykite 
si bejlegis.

Draugai darbininkai, mesO , 7

NEW BRITAIN, Conn.— ! turėtume pažiūrėti rimičiaū į; 
Pribuvusiam į šį miestą nau-.tą ir pradėti daugiau protauti.| 
jam žmogui, tai atrodo lyg! Argi jau nuo “dievo” t-'1" •rnr 
pakliuvus į kokį ligonbutį. j likimas mums skirtas, kad tik 
Miesto gatvėse matai darbinin- ‘ 
kų veidai išblyškę, išbalę, at
rodo, kaip sergančių. Bet gi
liau patyrinėjus,’ tuoj aus pa
matai, kad tam yra ir kokios 
priežastys. I

vargti ir vargti, o pelnyti nie
ko?

Tai ne, čia saujalė parazi
tų turčių turi pavergus mil- 

......... , ___ ___ t,_„ __ ______žiną, darbo liaudį. Ai?gi mes 
priežastys. Surandi tos blo-1 negalim pasijudinti ir nublokš- 
gybės dugną, kuomet prade- į ti nuo savęs pavergėjus, kurie 

i visas 
spėkas ir nuvaro be laiko į ka
pus. , (

Kaip matome, mums, darbi-

.d

t

AMERICAN CLOTHING CO. it1

fe

I I 
it
1

1
būsiančios pragaišties.

A- Arbačauskas

toks i SKAITYKIT, PLATINKI! i
LAISVĘ.”

j senais savo, pažįstamais.
Valei’įįa Balvočhitė, 

Į Josephine Tnkionė.
Savininkes

S

^Mi giliau pažiūrėti į tas prie-! iščiulpia iš darbininkų 
žastis.

Tai dirbtuvės, kuriose darbi
ninkai turi dirbth _ pakeičia , nįnkams> nėra kito kelio pasi- 
daibimnko visą išžiūrą. Pa- liuosavįmnj įg įos vergijos. 

Į vergavęs čia daibimnkas, jaunes turime organizuotis; stoti 
} lieka tik gyvenimo šešėliu ar.................................
! ba praeities gyventoju, atgy
venusiu. Darbininkai dirba il
gas Valandas, jie pradeda nuo 
7 vai. ryto ir turi skubinti iki! 
trumpos pertraukos del pietų sįstem:a, tuomet nebus paverg- 

tųjų ir visi lygiai naudosimės

į tarptautinį darbininkų apsi
gynimą, susivienyti, suglausti 
savo spėkas po Kompartijos 

i vadovybe. ‘Tik tuosyk galė
sime panaikinti kapitalistinę

užkandžio; paskui ir vėl rei
kia lupti iki vakaro, 
■darbininko sveikata būna iš
čiulpta iki jisai pavirsta į gyvą 
nabašninką.

Ypatingai šiuo nedarbo lai
ku bosai labai darosi drąsūs. 
Jie atima nuo darbininkų ii* 
tą keletą minutų prieš sustoji-

3^ Pagamintais visais patogumais © 
ir gamtos turtais. Kuomet ne
bus išnaudotojų, tai tikrai bus j 
naujas (pasaulis.

V. Maikis.

Algų nukapojimui irgi var
tojama visokios priemonės.

i Bedarbe Veda j Pragaišti
MINERSVILLE, Pa.—Kaip 

‘visur kitur, taip ir mainose, 
darbai vis blogyn ir blogyn ei-1 
na. Su pradžia balandžio' į? 
Minersville, Pa., ir vėl vienos! I 
kasyklos liko uždarytos neap-! I 
rubežiuotam laikui. Tai Pine ’ g 
Hill Coal Ko., kur apie 6-7 į I 
šimtai darbininkų' nors bent J 
pusę laiko dirbo. Tai jau 4-ta j M 
kasykla šioj apielinkej užsida-jO 
rė. Keturios neva dar dirba, I M 
bet, abelhai imant, ir tos nei Įl 
pusę laiko neišdirba. Iš už- H 
darytu 3 jau nedirbs niekad. J? 
Pine Hill uždarė, manoma, del j| 
to, kad už kiek laiko atida- EB 
rius galėtų priimti į tūlus koh-lgj 
trakto darbus už nukapotą a B 
mokėsi. Nes bosų buvo ban- įj 
dom;a tai daryti pirm uždą-

bininkai dirbo nuo kavalkų,, 
tai padarydavo po 60 centų į 
valandą. Gi dieniniam mokė
davo po 40 centų į valandą. 
Dabar įvedė naują darbo sis- rant, 
tdmą. O ta darbo sistema 
reiškia, kad dabar jau dir- tos pačios’ kompanijos, 
bama nuo dienų, bet mokama pačiu sykiu kompanija

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

AT
Usually $18.50

o

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

contained in the original edition 
by International Publishers
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A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE

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

Bet tie, kurie vartoja po plačiuligas įvaro, bet ir į £rabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas—

No______
Miestas—

—Street or Avenue

—, State----------------

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas

i

« *

1

i

Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapo j lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motoru; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušėme pilno mechaniško kurso

i

3 i

Buy these books from

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street

03Om€C=£S=It<>EaOEZ=3O o
šalę tos, yra kita kasykla 

Tuo 
at-

Atsižvelgiant į bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Speęialis važiavimo kursas $10. I/aisnis ir Diplomą Užtikrinta.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek-
madieniais !0-U vaį.^ 1H2 SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. Y.
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VIETINĖS ŽINIOS Aido Choras Rengiasi 
Prie Pikniko

REAL ESTATE: Namai, Žemė

Pirmadienį Pirmosios 
Gegužes Delegatu 
Susirinkimas

I Policija Išviliojo Pirmas
i Popieras ir Nori Deportuol 
Ateivį Darbininką

Pirmadienį, balandžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Manhattan 
Lyceum svetainėj, 66 E. 4th 
St., 
tinis susirinkimas visų*7he4«gą^ 
tų prisirengimui prie 1 
sios Gegužės. Lietuvių drau
gijų delegatai visi turi daly
vauti šiame susirinkime, nes 
bus išdirbti galutini planai pa
čiai demonstracijai, ir taipgi į

Pradžioje vasario mėnesio 
New Yorko policija areštavo 
meksikietį darbininką d. San- 

New Yorke, įvyks pasku- tiagb Aką, narį Maisto Darbi- 
tetegą^ininkų Industrinės Unijos, už 
Pirmo- ^cTaifnimą lapelių streiku o j an-

tiems sukniasiuvyklų darbi
ninkams. Jis buvo kaltina
mas peržengime miesto įstaty
mų, bet iki teismo buvo pa- 

_____ _________ , leistas po Tarptautinio Darbi- 
nutarta ir išdiskusuota, kaip ? ninku Apsigynimo advokato J. 
veikti iki Pirmajai Gegužės, i Buitenkanto priežiūra. Vasa- 
kad paskleisti daugiau agita-jrio 19 d. jį pašaukė į teismą 
cijos ir prirengti visus New ■ ir iš tenai po prievarta nuvežė 
Yorko darbininkus dalyvauti I į Svetimšalių Kriminalistų Ty- 
demonstracijoj.

Pirmosios Gegužės demon- Apsigynimo advokatė 
stracija prasidės nuo Madison ■ Weiss King pareikalavo teis- 
Square, 12:30 vai. dieną. Visijmo įrodymų, už ką tą darbi- 
lietuviai darbininkai, sykiu su ninką laiko areštavę, bet kaip 
visų kitų tautų darbininkais, tik ji nuėjo į kriminalės polici- 
turi jau dabar pradėti rengtis jos biurą, jai buvo pasakyta, 
prie jos. į kad d. S. Aka esąs paleistas,

--------------------- _ Į bet jo niekur nebuvo galima 
'surasti. Tik po kiek laiko su
žinota, kad jis randasi ant El-

rinėjimo Biurą. Tada T. D.
Carol

Brooklyniečiai Organizuotai
Dalyvaus Pirmosios Gegužės lis Island >>■ laikomas deporta- Fronto 
n J ... ivimui. Už dalinimą viršminė- gegužėDemonstracijoje {tų lapelių jis teisme buvo ištei-i

---------  siutas.
Verčiant imigracijos virši-i

Demonstracijoje

PARSIDUODA 8 šeimynų, su Storu, 
namas. Gera proga pigiai pirkti,; 

nes savininkas išvažiuoja į Europą, • 
tat priverstas greit parduoti. Basi-1 
naudokit proga. Kreipkitės po 
40 Scholes St., Brooklyn, N. V.

J pereitas Aido Choro pa
mokas nedaug atsilankė daini
ninkų. Aidiečiai turėtų visa
da lankytis skaitlingai į pa
mokas, nes artinasi išvažiavi- 

i mų sezonas ir ne viename iš j 
jų Aidui reikės šauniai pasi-i 
rodyti.

Patys aidiečiai pirmutinį i 
šiame sezone rengia pikniką, 
kuris įvyks 17 d. gegužės mė
nesio. Jau dabar komisija 
darbuojasi ir rūpihasi, kad vis
ką prirengti tinkamai ir tvar- 

! kingai. Manoma, kad į šį pik- i 
|niką suvažiuos daug publikos.:

Nauja Aido Choro mokytoja I 
jdraugė E. Retikeviciūte gabiai barių atskirą namą, ant 
mokina chorą dainų. Ji turi gatves, puikiai išdekoruotm 
gerą patyrimą muzikoje ir mo- g 
kinime. Nėra jokios abej O- tacijos linijas, 
nes, kad po jos vadovyste Ai- niokoti, 
do Choras gyvuos gerai ir dai- 
nuos gražiai. Tik aidiečiai tu-i 
ri lankytis į kiekvienas pamo
kas ir gauti daugiau naujų na
rių.

Aido Choras turi išrinkęs at
stovus Į Pirmosios Gegužės 
Bendro Fronto konferenciją, 
choriečiai pasižadėjo dalyvau
ti Pirmosios Gegužės demonst
racijoj ir dainuoti Bendro 

i Komiteto parengime 
žės 1-mą dieną, vakare.

Rep.

No. ;

ak-'PARSIDUODA gera larma, 200
rų žemes, pusė dirbamos, pusė ga- | 

nykios ir miško, ant kranto Pere. 
Marquette upės, 1 mailė nuo niies-1 
cinko. Žeme gera, taipgi visi tiio- 
besiai, visa reikalinga naujausios ma
dos mašinerija. Parsiduoda su gyvu
liais. Pardavimo priežastis—suirute 
šeiminjniam gyvenime. Del plates- j 
nių informacijų rašykit sekamu ad- , 
resu: "P. Skeberdis, R 
Custer, Mich. (91-98) ';

PARSIDUODA NAMAS 
Didelė Nuolaida

Labai gera proga piikti 6-šių kam-;

transpor 
Visi asesmentai už 

Vieta: 104-43—91 st Av< 
Richmond Hill, N.

■ Virginia 7-1506. (85-99

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučornė, važiuoju

Lietuvą, parduosiu greit ir už to
kią kainą kiek pirmas pirkikas pasiū
lys. Biznio vieta gera, galima da
ryti gražų pragyvenimą. Tuojau l 
kreipkitės: 564 Wythe Ave., Brook-! 
lyn, N. Y. (92-95) i

D. N. Y. Lietuvių Draugijų Verčiant imigracijos virsi-i i
Sąryšis bendrai su visomis ki- ninkus pasakyti, del kokios SvClkinklITI Daily Wofkerj 
tomis lietuvių darbininkų priežasties jį norima išdepor- 
draugijomis ir organizacijomis tuoti, jie pasakė, kad jis esąs 

•1 nelegališkai įvažiavęs į šią ša-; 
Tuo pačiu sykiu d. Aka! 

lapelių,; sako, kad policijos viršininkas

V

Telephone, Stagg 7057

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

•Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MATTHEW P.' BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

s

PARSIDUODA gro,seme labai pui- ! 
kioje biznio vietoje, apgyventa lier i 

į tuviais ir kitataučiais apgyventoje; 
| vietoje. Parduodu todėl, 
{ kitą biznį. 428 Lorimer 
j “Laisvę” Brooklyn, N. Y,

kad turiu | 
St., prieš '

(91-96) |

Telephone, Stagg f-8810

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ ROSIU SVIE20S VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barbarystes 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. 44 th St. 

New York, N. Y.
71-98

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

St., kamp. 
St. stotis,

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Telefonas: Stagg 2-9106

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTIST AS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Atnaujina

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

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

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

sparčiai rengiasi prie Pirmo
sios Gegužės demonstracijų, j 1 į. 
Spausdinama 3,000 T 
kurie bus paskleisti tarpe lie-'paėmė jo pirmas pilietystės 
tuvių darbininkų.
prakalbos pirmadienį, balan-'jis yra teisingai įvažiavęs. T. 
džio 27 d., 7:30 vai. vakare, I D. A. advokatė C. W. Carol 
“Laisvės” svetainėj. Visi 
Brooklyno lietuviai darbinin
kai, ateikite į prakalbas, ku
riose bus išduotas smulkme
niškas raportas apie būsiančią 
demonstraciją. Taipgi, šiose 
prakalbose bus aiškinama 
reikšmė Pirmosios Gegužės ir 
kodėl viso pasaulio darbinin
kai pamini ją.

Rengiamos'popieras, kurios liudija, kad

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu' 
ant visokiu kapinių; parsamdo an 
t.omobilius ir karietas yeselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

J. Garšva 
Graborius 

UNDERTAKER
I Al DOTUVT IjL-Dl R F.KTO R! UR

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

OSOESSOJ

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
NAUJAUSIOS MADOS

Šiais vaistais neužtraukia pabrolio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali viduriu malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vahdeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikami, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60e, per paštą 15c

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

Moderniškiausi įtaisymai
Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

PARSIDUODA puiki saldainių krau- 1 
tuvė, gerai išdirbtas biznis, par- į 

davimo priežastį patirsite hnt vietos. ' 
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(88-93) 1

Su Pirmąja Gegužės
Visos darbininkiškos draugi

jos ir organizacijos, visi susi
pratę darbininkai ir darbinin
kų remiam,i biznieriai priva
lėtų pasveikinti komunistinį 
dienraštį “Daily Worker” su 
Pirmąją Gegužės. Šiais me
tais išeis keturi specialiai Pir
mosios Gegužės “Daily Work
er” numeriai.

Komunistų Partija atsišau-
, be 

skirtumo tautų ir rasių, siųsti
•> nume- 

pasveikinimas :

A. RADZEVIČIUS
. GRABORIUS 

(UNDERTAKER)

patelefonavo policijos kapito
nui ir užklausė, ar pas jį ran
dasi d. Aka pirmos pilietystės 
popieros; jis atsakė, kad ran
dasi, ir sutiko jas atiduoti, bet ;
kaip j! pnbuvo paimti tai ps kja į visus* darbininkuSi 
užsigynė tų popierų neturįs. • f
, T;. D‘, Apgynimas gina tą pasveikiniluus* j tuos 

rius. Vienas
Į yra 25 centai, (tai yra už var- 
dą ir pavardę). Biznierių!

I sveikinimai arba apgarsinimai j 
j—2 dol. už vieną colį. Dar-I 
i bipinkiškos draugijos, ■ lalkraš-1 
‘ čiai ir visokios įstaigos kvie-: 
i' čiamos siųsti pasveikinimus už |

darbininką ir atsišaukia į vi
sus darbininkus, kviesdamas; 
juos stoti į smarkesnę kovą už • 
apgynimą ateivių darbininkų j 
ir remti T.D.A.Pirmosios Gegužės Kapitonu 

Susirinkimas Ketvirtadienį
Ketvirtadienį, bal. 23 d., 

vakare, Manhattan Lyceum 
svetainėj, 66 E. 4th St., New[ 
Yorke, įvyks bendras susirin-' 
kimas visų tautų kapitonų, Į 
kuriame bus suorganizuotos 
apsigynimo grupės ir duoda- d 
mos instrukcijos, kaip tvarkyti po num. 2075 Clinton Ave.,' 
demonstraciją ir prižiūrėti, Bronx, N. Y., A.L.D.L.D. 23 j 
kad viskas būtų tvarkoje. Vi- kuopa rengia šaunų koncertą; 
si kapitonai turi nueiti į tą su- ir šokius.
sirinkimą. Lietuviai turi tu-! Šis parengimas veikiausiai i 
rėti 40 kapitonų. Drg. Sta- bus paskutinis šiame sezone, 
kovas daugiausiai rūpinasi 
suorganizavimu.

A.LD.LD..23 Kuopos
I (Bronx) Koncertas ir Šokiai i k!asatlyeinimą> koks joms ga’ j

I . - . . .• ...— i Pasveikinimus reikia siųsti
balandžio 26 į toujau, nes laikas visai trum- 

Tad pasiskubinkit atlik- 
svarbų ir naudingą dar-

Sekmadienį, 
6:30 vai. vakare, svetainėj i pas. 

ti šį

Sklokininkai Laiko
jų Programos gerumas yra užtik-1 Slaptus Susirinkimus 

, rmtas—dalyvaus Aido Choras 
■ iš Brooklyno, M. E. Česnavi-1 
ičiūtė, A. Velička ir l<iti daly- 
iviai. žodžiu sakant, bus pir
mos rūšies programa, kuri vi-, 

įsiems patiks. šokiams grieš i 
orkestrą susidedanti iš penkių

26 muzikantų.
d., 2-rą vai. po pietų, Man-i Visit New Yorko ir apielin- 
hattan Lyceum svetainėj, 66 kių lietuviai, atsilankykite, o 
E. 4th St., New Yorke, yra jnes užtikrinam, kad būsite 
rengiamos didelės protesto pilnai užganėdinti ir turėsite 
prakalbos prieš Lenkijos impe-jgerą laiką.
rializmą. šias prakalbas ren-: “ * *
gla bendrai visų mažųjų tau- 
telių darbininkai, kurias Len-1

ir nesvietiš’ I Sukuiasiuviai Masiniai
Lietuviai darbininkai turi i PjkietUOS Pimiadifinį 

skaitlingai dalyvauti šiose pra-i 
kalbose, nes nemažas skaičius 
ir lietuvių darbininkų neša 
sunkų Lenkijos ponijos jungą 
ir būna pūdomi kalėjimuose.

Dalyvaukite Protesto 
Prakalbose Prieš 
Lenkijos Poniją

Sekmadieni, balandžio

Teko sužinoti, kad pereitą 
n Ir f o J i nn i c Ir 1 /a lz o vo n ch 1 n i _ '

J Visus Partijos Narius 
Ir Simpatikus

Kas turite automobilius, 
trokus ir motorinius dvira
čius, esate prašomi pagel
bėti prisirengime prie Pir
mosios Gegužės demonstra
cijos ir laike demonstraci
jos. Toki vežimai bus labai 
reikalingi, tad jūs panau
dodamas savo vežimą daug 
pagelbėsit,

Tuojau raportuok it Bend
ro Fronto Komitetui:
16 West 21st St., New York, 
Tel.: Chelsea 3-0962.

penktadienį sklokos vadai lai
kė slaptą susirinkimą. Ką jie 
tame susirinkinte nutarė, ne
teko sužinoti. Pereito ketvir

tadienio diskusijos, kurias jie' 
patys surengė ir kuriose skau- j 
džiai pralaimėjo, parodo | 

i jiems, kad Brooklyno ir apie-1 
linkių darbininkai pradeda ’ 
trauktis nuo jų.

Daugelis brooklyniečių, ku
rie jiems pritarė, arba svyra
vo, dabar sako, kadQButkusxir 
kiti jau pertoli nuėjo, jau su 
jais negalima eiti toliau, nes 

! tai būtų išėjimas prieš visą or- 
! ganizuotą revoliucinį darbinin- 
j kų veikimą.

Adatos Pramonės Darbiniu- ---------------------
kų Industrinė Unija atsišaukia
j visus darbininkus, kad pir- Bedarbis, Neturėdamas iš ;Ko į 
madienį, balandžio, 20 d., n e bi »v i-
susirinktų prie Jerry Dress u/VCnil, IllISlZUQC 
dirbtuvės, 500 Seventh Ave. ir- 
prie Needleman & Bremmeiu 
dirbtuvės, 263 W. 40th St. šių 
dviejų dirbtuvių darbininkai 
streikuoja jau suvirs du mė
nesiai. Abiejų dirbtuvių bo
sai yra pasiryžę sulaužyti 
streiką, prisisamdydami ske- 
bų. Jerry Dress dirbtuvės bo-

Rengėjai.

1

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS -
(Undertaker)

107 Union Avenue
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.

i!

ferO

t

u

(93-102).

Bedarbis John Kulupo, gy
venęs 135 Norfolk St., nega
lėdamas niekur gauti darbo ir 
neturėdamas pinigų maitini
mui savo gyvenimo draugės ir 
trijų vaikučių, užsilipo ant 
penkių augštų namo stogo, 
puolė ąnt žemės ir užsimušė, 

sai išgavo indžionkšiną prieš, Tai jau ne pirmas toks atsi- 
streikierius ir dešimtimis jų tikimas.
areštuoja už pikietavimą. ----  ■■ ■ -■ ------
kai turi ateiti į pagelbą strei- IPAJIEŠKOJIMA11 
kuoįantiems sukniasiuviams, i r------------- --------------------- ------ .-J?
kad užduoti galutiną smūgį ■ PAJIEŠKAU partnerio arba partner- 
indžionkšinais a p S i ginklavu-l kos į restorano biznį. Turiu du 
siems bosams ir priversti juos'-2n--’ tai negabu apsidirbti 
pasiduoti.* lįj, Y.

| PAJIEŠKOJIMAI |

oizniu, tai vienas neganu apsiuiruu.
F. M., 43 Division Ave.j Brooklyn, I
U. " (92-94)
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Itkirpkit ii skelbimą ir prlaitidut kanu au aiaakymu.

Kundroto apticka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. _ 
Alės specialistai sutaisyti daktarą receptas, ir užtikri
nant, kad sudėtinės šią receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

Kamp. N. 4-tos gatvės -Tel., Grrennoint 0-2017-2360-3514

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

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiSka Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKATS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai

* kambariai delei išsipčrimo: 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 J Puls ski K-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; Išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B If T unhway—iilipt ant Mnntfnc. Ąva. a+ntios; vigais 

ftxtmdvBX tarai#—lilipt aai rituhlns

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandčlj gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO AI TIEKA

■■ i ■

M
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