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Draugė Bolševike, narė LDS- 
A. 9 kuopos, Chicago, Ilk, rašo 
sekamą laišką:

“ ‘Uošvėje’ už balandžio 17 
d. ‘Krisluose’ d. Komunistas ra- 

yšo apie vienos narės sugrąžini
mą Agitacijos Fondo blankos ir 
apie pareiškimą, kad nerinks 
aukų ir neaukos partijos Agita
cijos Fondui. Tas pareiškimas 
buvo tik jos vienos, o ne visos 
LDSA. 9 kuopos. Kuopa, nėra 
tarus nieko panašaus apie Agi-

Maldos Nieko Negelbėjo; JUODVEIDŽIŲ MASES PRADEDA KELT! 
Rodys MarcS.™ — pR0TESTĮJS pR1B NyTEĮSfflį MlRT|N V’kl” 
lamentas užgyrė įstatymą, | AŠTUONIŲ NEKALTU JAUNUOLIU
kuris suteikia miestų vai- ■ c c
džioms teisę leisti rodyti jo
džius sekmadieniais. Prieš [ 
to įstatymo priėmimą buvo 
sumobilizuotos visos kleri- i

tuoja. Mes turime ir įrodymu, kalinės spėkos, bet nieko ne- navL;n:nL11 Cvvuka! 
kad Komunistų Partijos neboi-! gelbėjo. Kuomet parlamen-‘ VaiDiIUlmų UyvyDę.
kotuojame ir ją remiame fi
nansiškai. Balandžio 9 d. kuo
pa turėjo susirinkimą ir jame 
buvo skaityta atsišaukimas Ko
muniste) Partijos, kad remtume 
bendrą frontą prisirengimo prie 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijų. Kuopa nutarė dalyvauti 
ir paaukojo $5 rengėjams. Tai 
kaip d. Komunistas gali rašyti 
apie visą kuopą, nežinodamas

“Taipgi kuopa tam pačiam 
susirinkime nutarė pasveikinti 
‘Vilnies’ šėrininkų suvažiavimą, 
kuris įvyks 10 d. gegužės, su 
dešimčia dolerių. O ‘Vilnis’ yra 
komunistinis dienraštis ir jį 9 
kuopa remia finansiniai ir dva
siniai. Puolimas ant visos kuo
pos neištyrus tikros padėties 
yra nedraugiškas pasielgimas. 
Jis kenkia komunistų judėji
mui.

“Beje, turiu- priminti, kad aš 
lankau kiekvieną 9 kuopos su
sirinkimą ir niekuomet niekas 
jokio tarimo nedarė, kad Ko
munistų Partiją boikotuotų. 
Mes ją rėmėme ir remsime.”

pasakyta, 
sugražinti

rašo Bol-
viena

NEW YORKO SOCIALISTU IR POLICIJOS 
SUOKALBIS PRIEŠ PIRMOSIOS 

GEGUŽES DEMONSTRACIJA
i BERLYN.—Visoj Thurin- 
! gijoj valdžia uždraudė vi-1 
[sus Komunistų Partijos su-1 
Isirinkimus bei demonstraci-1 

Visos Lietuvių Darbininkų Organizacijos, Visi Darbininkų Su- jas. Tai padaryta pagal ■ 
sirinkimai Turi Protestuoti Prieš Nuteisimų Mirtin Nekal- Vokietijoj I
tų Jaunuolių; Parodykime Klasinį Solidarumą; Gelbėkime ivira diktatūra 

ninkus.
Thuringijos

kad Vokietijoj įvedama at- 
prieš darbi-

socialdemo- 
mai juodveidžių ir baltvei- [ kratai^ padeda valdžiai pra- 

natikų meldėsi, kad kunigų -kaltų negrų jaunuolių pra- džių pietuose reikalauja • 
naujo teismo nuteistiems 
jaunuoliams. Smarkiausiai nePaJegtų uždėti savo jete- 
darbuojasi Tarptautin. Dar- ;na ard darbininkų klasės, 
bininkų Apsigynimas. i ~ 7 ~ 
i j * i * 1 * Bandė Žuvimis Išgelbėtikur tik randasi komuųisti-1 
nių darbininkų, nešama pro-; 
testai prieš bandymą pasių-! 
<sti jaunuolius į elektros ke- i

New Yorko Darbininkai Turėtų Pasmerkti ir Atmesti Sociali
stinius Provokatorius, Kurie Nuėjo Talkon Policijai ir 
Teršia Tarptautinę Darbininkų Klasės Šventę; Dalyvauki
te Madison Square Demonstracijoj!

to viduje ėjo biliaus svars
tymas, tai už sienų 3,500 fa-'
1--------------- - ---------------------- , ----------- -------------o „ | 1 ’ . v

dievas nubaustų tuos, kurie deda is, 
balsuos už tą bilių. _ 
tiek 258 balsais prieš 
bilius praėjo.

Nuteisimas mirtin 8 ne-

,, - Judinti plačias ma-
Betvis!ses juodveidžių. Iš miesto 

210 i Chattanooga pranešama, 
i kad tenai juodveidžių orga- 
[nizacijos kreipiasi prie 
Tarptautinio Darbin. Apsi- 

A I n I n fpnfrn Kn. gynimo ir Lyg°s Kovai už rl.jL.l/.LjcLL VvlUiy iw I Juodveidžių Teises, prašy- 
mitetas Protestuoja !damos?allU’^ -Net dvit 

J Ijose negrų bažnyčiose kal-
Prieš Nuteisimą 
Mirtin 8 Negrą

bėjo T.D.A. atstovas ir su
sirinkę negrai varguoliai 
pakėlė protestą prieš nutei
simą mirtin 8 jaunuolių.

Advokatas Steve Roddy, 
i iš Chattanooga, kuris buvo 
paskirtas “apginti” negrus

naujo teismo 
jaunuoliams.

' vesti Hindenburgo diktatū-
Be jų pagelbos valdžia

BROOKLYN, N. Y.—A-! 
merikos Lietuvių Darbiniu-! 
kų Literatūros Draugijos 
Centro Pild. Komitetas pa
siuntė Alabamos gubernato
riui Milleriui sekamą tele
gramą:

“Varde 6,000 lietuvių dar- džiai pasipiktinę pasielgi- 
bininkų ir darbininkių, or- mu Roddy, jog net Minis- 
ganizuotų į Amerikos Lie-,terš’ Alliance of Chattanoo- 
tuvių Darbininkų Literatu- ga pasmerkė jį ir atstatė jį 
ros Draugiją, mes protes-1 kaipo savo organizacijos ad- 
tuojame prieš nuteisimą į vokatą.
mirtin aštuonių nekaltų ne-į Dideli masiniai susirinki-1 Ala. 
grų jaunuolių mieste Scotts
boro ir reikalaujame jiems 
naujo teismo, kuriame džiu- 
rimenais galėtų būti 
juodveidžiai.

“Pasirašo:
. Pirmin. R. Mizara

Skr. D. M. šolomskas.”
Pild. Komitetas taip pat

ragina visas ALDLD. kuo-'automobiliais į kalėjimą, iš- buvo

pakorę ka- Juodveidi netoli tos vietos,

Prie šitos kovos už negrų i 
jaunuolių gyvybę turi pri
sidėti visi lietuviai darbi
ninkai, visos jų organizaci
jos. Dar kartą reikia pa
raginti mūsų organizacijų 
centrus ir kuopas, kad tuo-

teisme, padarė bjaurią ata- jaus priimtų protestus ir te- 
Mat, Apsi- legrama pasiųstų Alabamos 

gubernatoriui. Taip pat ko
piją reikia siųsti “Daily 
Workeriui.”

Joks lietuviu darbininku 
susipirikimAs /negali .praeiti 
be priėmimo ir pasiuntimo 
protesto telegramos. Tele
gramas adresuokite: Gover
nor Miller, Montgomery,

ką ant T.D.A.
gynimas išvilko aikštėn to 

■ advokato apgavystę laike 
teismo. Taip labai juodvei-

ir
PIETINĖSE VALSTIJOSE NULINČIAVO DAĘz 

VIENĄ JAUNĄ NEGRĄ DARBININKĄ

NEW YORK.— Vargiai timą Union Square aikštė- 
•kada pirmiau tokioj bjau- je. Policija pasikvietė tal
erio j rolėj pasirodė Ameri- kon darbininkų pardavikus 
kos Socialistų Partija, kaip 
dabar ryšyje su Pirmosios 
Gegužės demonstracija. Pa
sirodo, kad jie virto provo
katoriais ir kruvinos polici
jos įrankis.

sulošti tą provokatorišką 
rolę.

New Yorko darbininkai 
turi pasipiktinti šita socia- 

jlistu ir policijos konspiraci
jos įrankis.

Dar kovo 16 d. Komunis-
i'tų Partija paskelbė, kad ji j Matydama tyčia sudarytą 
[rengia Gegužinę Demon-‘provokaciją, Komun. Parti- 
;straciją Union Square aikš-[ja ir bendro fronto konfe- • i m • 1 • • T — z-* ZS 1 * • • * J • 1

ir tėvas didelės 'po pietų. Policija davė lei-Įnus delei Gegužinės demon- 
nuėjo į Schuyl-[dimą demonstraciją laikyti. [stracijos. Demonstracija 

kili upę meškerioti, kad iš- Bet štai balandžio 4 d. So- šaukiama Madison Square 
šeimyną iš bado, cialistų Partija paskelbia,'aikštėje, kampas 23rd St. ir 

Pamatė policistas ir jį sua-ikad ji laikys savo gegužinę'Madison Ave. ir prasidės 
reštavo. Nežiūrint to, kad’demonstraciją Union Square; 12:30 dieną. O paskui, apie 
Kennedy teisme išpasakojo [aikštėje kaip tik tuo pačiu 3 ar 4 valandą iš Madison 
apie savo šeimynos padėtį, I laiku. Policijos galva Mul-( Square masė darbininkų 
nutukęs teisėjas jį nubaudė rooney pranešė, kad Sočia-[maršuos į Union Square, 
užsimkėti $25. Bet, žinoma, lįstų Partijai duotas leidi-Į Lietuviai darbininkai per 
Kennedy neturėjo $25, tuo mas demonstraciją laikyti, [savo organizacijas dalyvau- 
būdu ,tapo pasodintas į ka- o komunistams nevalia. ja bendro fronto konferen- 
lėjimą. Gi šeimyna palikta! Tas parodo, kad socialis- cijoj ir mobilizuojasi į Ma- 
badauti. tų ir policijos susitarta iš- dison Square demoftstraci-

Šeimyaą iš Bado, bet 
Pakliuvo Kalėjimai!
NORRISTOWN, Pa. — straciją Union Square aikš- ja ir bendro fronto konfe- 

Frank Kennedy, 48 metų-tėj, kuri prasidės 12:30 vai. .rencija atmainė savo pla- 
bedarbis 
šeimynos,

geibėjas

Policijos galva Mul-( Square masė darbininkų

ja bendro fronto konferen-

tų ir policijos susitarta iš- dison Square demoftstraci- 
provokuoti kruviną susikir- ją.

UNION CITY, Tennessee, niekas ant jo neturėjo jokio jeiegatus Chicagon į'“V.” 
—Bal. 18 d. čionai baltvei- užmetimo. Tula balta mo- suvažiavima.

Slaptas Skfokos Susinsi- . . .'. . . . .kLs PHladelpHjoj “IŠKAS ELEKTRIKINIŲ PRODUKTŲ FAB-

PHILADELPHIA, Pa.— 
jBal. 17 d. kliube, 1011 Fair
mount Ave. skloka laike su
sirinkimą. Nutarė siusti 9

RIKAS MASKVOJ UŽBAIGĖ PENKMEČIO PLANĄ

Surinko tam
džių buržujų gauja pribuvo teriškė sucypė, suriko, pri- tikslui $45. Aukojo Lauri- 

t *• 4- z-v Lx I -• z-** I »• I -« -w/l T .. ...
policistas, pamatėpas savo susirinkimuose laužė duris, išėmė juodveidį

priimti ir pasiųsti panašias George Smith ir ;
protesto telegramas Alaba- Įėjimo kieme ant stulpo. Tas
ma valstijos gubernatoriui, pats senas primetimas, būk pribuvo gauja ir nulincia-

suėmė, įkimšo į kalėjimų,

Smith padaręs pasikėsinimą 
ant baltveidės merginos.

vo! Tai šitaip pietinėse val
stijose subrutalėjus bosų

Jeigu ištikryjų 9 kuopa neda
rė tarimo grąžinti Agitacijos 
Fondui blanką ir nei aukoti, nei 
rinkti jam aukas, tai visų drau
gių labai atsiprašau. Bet tai 
ne mano kaltė. Tai bus fuše- 
rystė ponios Strazdienės. Ji 
savo laišką iš balandžio 14 d. 
adresuoja “Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Centro Biu
rui” ir sako: "LDSA. V-toji 
kuopa, yra gavus jūsų laišką iš 
vasario 20, 1931. Pereitame sa
vo susirinkime musą kuopa nu
tarė pranešt jums", kad "šitaip 
dalykams susidėjus musą kuopa 
nemato reikalo azikoti, ar mnkt 
aukas į Agitacijos Fondą.'’

Ar tai čia ne boikoto skelbi
mas? Ar ne aiškiai 
kad kuopa nutarė 
tuščią blanką?

Jei tas tiesa, kaip
ševikė, kad Strazdienė 
padarė šitą tarimą, bet apsi- 
maskavo visos kuopos vardu, 
tai 9 kuopa tuojaus turėtų tą 
ponią tinkamai nubausti.

Agitacijos Fondas yra komu
nistų įstaiga. Jį įkūrė Centro 
Biuras varymui komunistinės 
propagandos ir vedimui kovos 
prieš darbininkų klasės priešus. 
Jokių kitokių įplaukų Centro 
Biuras neturi, nes jokių nari
nių duoklių negauna. Visos 
partijos narių duoklės eina tie
siai į partijos vienetus ir Cent
rą. :

Vadinasi, kurie boikotuoja 
Agitacijos Fondą, tie boikotuo
ja Komunistų Partijos veikimą 
tarpe lietuvių darbininkų. Cen
tro Biuras griežtai priklauso 
nuo Komunistų Partijos Cent- 
ralinio Komiteto. Komitetas 
Biurą skiria ir prižiūri kiekvie- {Sovietu su Amerika išėjo 
ną jo žygį.

J?mira George Smith buvo jau- sistema veikia prieš juod- 
mJIlbvi V d i viliai darbininkas. Iki šiol |veidžius.
Jauja Sutraukyt Ryšius!1 ; . . -------- ■ .

su Sovietų Sąjungą Nankingo Valdžia Nusigandus Komunistę Sukili-
- - - - -  mo; Hankowe Įvesta Karo Stovis

LONDON.— Parlamente 
konservatoriai vėl prisimy
gę reikalavo, kad Anglija 
sutraukytų ryšius su Sovie
tų Sąjunga. Jie sakė, kad 
Anglija nieko nelaiminti iš 
prekybos su darbininkų res
publika.

Skaitlinės parodo ,kadlai- 
kotarpyj tarpe 1924 ir 1930 
metų Anglija įvežė Sovietų 
produktų daugiau, negu iš
vežė į Sovietų Sąjungą, ant 
$479,000,000. • Gi prekyba

sykį pabrėžiu, jog mes 
tikime, kad LDSA. 9 
draugės pasiliks «ištiki-

Dar 
tvirtai 
kuopos 
mos komunistų judėjimui, jog 
jos nesidės prie oportunistinių 
mūsų judėjimo griovikų, nepai
sant tokių Strazdienių bei Stra
zdų.

kaip tik atbulai. Amerika 
išgabeno Sovietų Sąjungoj! 
produktų daugiau, negu 
įgabeno Sovietų produktų, 
ant $390,000,000.

SHANGHAI 
pranešimas,/ kad laukiama 
komunistų > sukilimo Wu
chang provincijos miestuo
se ir pačiame, Hankowe. 
Nankingo valdžia didžiau
siame sujudime ir paskelbė 
karo stovį Hankowe. Val
džia paskyrė $24,000 tam, 
kuris pristatys komunistų 
vadą Ho Chung, gyvą, ar 
negyvą.

Komunistų armija užpuo
lė miestą Kingchowfu, Hu
peh provincijoj. Tai visa pa
rodo, kad Nankingo val
džiai nesiseka kovoti prieš

Gautas komunistus. O juk Chiang 
Kai-shekas gyrėsi, kad su 
pabaiga šio mėnesio Raudo
noji Armija, bus sunaikinta 
ir komunizmo pavojus pra
šalintas.

Nusižudė Jaunuolis
Balandžio 6 d. Kaune, Vy

tauto pr.' pr. 41, pik Zeno
nas Ilgauskas 18 metų am
žiaus, norėdamas nusižudy
ti, “Montekristo” revolveriu 
persišovė krūtinę. Ilgaus
kas nuvežtas ligoninėn. Jis 
paiko raštelį, kad žudėsi del 
nuobodaus gyvenimo.

navičius $10, Kutra $5, Be
kampis $5, Bender, rodos, 
$5; Misiukonis $2, Merkis 
$2, Adomaitis $2 ir tt. Se
nas Vincas buvo visas čy- 
fas. Jam padėjo Bendora- 
vičius, Šimanskis ir Merkis.

Nutarė turėt susirinkimą 
ateinantį šeštadienį del pri
sirengimo ardyt Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
rengiamas prakalbas, ku
riose kalbės d. A. Bimba, iš 
Brooklyno.1 .Toliau nutarė 
užimti organizacijų komite
tuose vietas ir piknikų ko
misijas, idant galėtų pini
gus pavartoti savo tikslams.

“L.” Korespondentas.
Nuo Red.-— Iš šio prane

šimo matyt, lead Senas Vin
cas ir Šimanskas slaptai 
suokalbiauja prieš komunis
tinį judėjimą. Mes šaukia
me Philadelphijos lietuvius 
darbininkus nepasiduoti jų 
apgavystėms. Draugai, ei
kite su Komunistų Partija. 
Visi būkite rengiamose pra
kalbose sekmadienį.

Prakalbos įvyks Lietuvių 
Svetainėj, 928 E. Moyamen- 
sing Avė. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

MASKVA.— Su balandžio 
1 d. milžiniškas “Elektroza
vodas” užbaigė savo Penkių 
Metų Plano kvotą. Vadina
si, programa išpildyta į pus
trečių metų.

Šiame Sovietų fabrike 
dirba 15,000 darbininku. 7 v

Apart Amerikos General 
Electric kompanijos fabriko 
Schenectady, “Elektrozavo
das” yra didžiausias tos rū- Unijų Taryba nutarė pasta- 
šies fabrikas pasaulyje. tyti “Elektrozavod” darbi-

Pagal Penkmečio Planą, ninkams sanatoriją.

tik 1932-1933 metais “Elek- 
trozavodas” turėjo padaryti 
produktų už 420,000,000 ru
blių. Gi jau šiemet padary
ta produktų vertės 421,000,- 
000 rublių! Tai milžiniškas 
progresas, nes 1930 metais • 
“Elektrozavodas” tepadarė 
už 60,000,000 rublių.

Maskvos Distrikto Darbo

tyti “Elektrozavod” darbi-

Pennsylvanijoj Mainie-p;^ ak' 
riai Pradeda Stot Kovon - - - - - - - —

MacDonaldo Valdžia Vadina
“Laisvės” redakcija gavo Banditais Nicaraguos' ' 

sekamą telegramą liuo drg. « i/i-r 
Žaldoko, kuris darbuojasi uUnllellUS 
tarpe mainierių Pennsylva-  
nijos valstijoje: I

“Du tūkstančiai mainiol LONDON-- Socialistas 
rių dalyvavo alkanųjų de- Arthur Hendersonas, užsie- 
monstracijoj Kulpmonte.1 nio reikalų ministers, par- 
Puiki demonstracija įvyko 
Shamokine. čionai streikuo
ja daugiau kaip 10,000 mai- 
nierių prieš algų kapojimą 
ir paskubos sistemą.”

Kova eina prieš anglies 
baronus ir reakcinius Uni
ted Mine Workers of Ame-ikad sukilėliai užmušė 
rica unijos vadus, kurie; anglu buržuju, kurie pasi 
parduoda mainierius. Lie-1 taiVė mūšio lauke.

lamente paskelbė, kad Nica- 
raguos sukilėliai yra “ban
ditai” ir apsidžiaugė, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
tą sukilimą malšina. Hen
derson labai apgailestavo,

RENGK1TES PRIE PIRMOSIOS GEGUŽES DEMO NSTRAC1JŲ!
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WILKES-BARRE, PA.APŽVALGA ĮDOMUMAI

HONDURAS SUKILIMAS

Whitesville, W. Va., C. &
v

jai, privalo glausti savo spė
kas su Kompartija ir smar
kiai kovoti su•ntered a* second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

Lowell, Lawrence,

turintis 11,000 to- 
. Jis buvo trupu

tį pakeltas nuo senųjų savo 
i pamatų, ir pritaisyta po 

Laike streiko buvo nuro-’juom velanai ir rituliai.

jka verčia mainierius būti i SV°V0, 
ištikimais išnaudotojam

Perkraustč 8 Augšty Didelį 
Mūro Namą

Indianapolyj, Indianoje, 
i “perkraustyta” dide-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year.............$6.00 United States, six months...........$3.00
Brooklyn, N. Y., per year.......... 18.00 Brooklyn, N. Y., six months... .$4.00
Foreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Canada and Brazil, per year... .$6.00 Canada and Frazil, six months.$3.00

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ine.

■▼ery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

Algą Kapojimas
Jungtinių Valstijų Darbo 

Departmentas praneša, kad 
sausio mėnępį buvo 340 algų 
nukapojimų. Vidutiniai al
gos nukapotos ant 10 nuo
šimčių; nukaposimas palie
tė 52,500 darbininkų.

New York Shipbuilding 
Korporacija, Camden, N. J., 
balandžio 6 d. del 40,000 
darbininkų nukapojo algas 
ant 20 nuošimčių.
, Goodyear Tire ir Rubber

Ohio,

i

ta

I ■

frazėm neilgai gali tęstis.
Ir pats Jeronimas nusimas- 
kavo.

. Argentinos _ lietuviai dar- Spgka Ver(5ia Mainierius i 
bininkabpartųieciaur pasa-^^; NlIo!ankjais B lano 1 
hemai simpatizuoją Parti- * . .Agentais

Pereitas streikas davė ge-
renegatais, lekciją kasėjams, kad va- A11 

besidangstančiais . kaii Įais i ^aį ^U1ue pasiskelbė, kad tapo 
fašistais ir kitokiais atvi-P’e yra drauSai darbmmkų, dis astuonių augstų mūrinis 
rais darbininkų kalsčs prie-Įalškiai pasirodė, kad ne tik namas Bell Telefono^ Kok
sais. Platinkit ir stjprinkitigina bosų reikalus, bet spė- 
“Tiesos Žodį.”

tyko patraukti virvę.
Kas tie dešinieji, “Sanda

ra” nepasako, bet veikiau
sia turi minty savo sėbrus 
smetoninius fašistus iš 
“Vienybės” ir “Dirvos” pa
stogės. Mat, šiuo tarpu 
sandariečiai fašistai nesutin
ka su vienybiniais fašistais. 
Sandariečiai dar vis mano, 
jog geriau galima savo , pa
sekė jus mulkinti prisiden
gus demokratijos skraiste, o 
vienybiniai i fašistai visai 
spjauna ant demokratijos ir 
atvirai garbina Lietuvos fa
šizmą.

Jeronimas Švedas Išbrauktas 
iš Argentinos Komunistę 
Partijos

Argentinos draugai pra
neša, kad Jeronimas Švedas 
tapo išbrauktas iš Argenti
nos Komunistų Partijos. Jis 
papildė visą eilę nekomunis-‘dabartinio mašinerijos išto-i 
tinių darbų: .suareštuotas'bulinimo. Tie devyni mi- 
išsiplepėjo, įkriminuodamas įlionai bedarbių galėtų dirb- 
kitus darbininkus; kadaise ti, sutrumpinus darbo valan- 
dirbdamas prie “Rytojaus“ 
visą eilę padarė netikslumų.

Jeronimo brolis Bronius 
jau senai pašalintas iš Kom
partijos ir patapo “anar
chistu.” Jeronimas nusida
vė labai kairiu ir savo bro
lį vadino “šunim”,

• kitokiais' būdvardžiais.

Nusižiūrėdami į Nikaraguos revoliuciją, pradėjo suki
limus ir Hondūro respublikos darbininkai ir kaimiečiai 
prieš Jungtinių Valstijų imperialistus.

Honduras yra gretima su Nikaragua šalis, Centralinėj 
Amerikoj; turi 773,400 gyventojų ir 46,332 ketyirtainiš- 
kas mylias žemės, su turtingiausiomis kasyklomis ir vai- ..
singiausiais laukais. Kompanija, aki on,

Jungtinių Valstijų valdžia jau pasiuntė tris karo lai- praneša, Kad ji nukapos ai- 
vus, kurie saugotų "Amerikos kapitalistų pasiglemžtus £as del savo. 13,000 darbi- 
turtus Hondurase, ir kad neleistų sukilimui virsti į tik- ninku nuo 5 iki 20 nuošim- 
rą revoliuciją prieš Washingtono ir Wall Stryto impe- čių. 
rializmą.

Bet kas liečia vyriausius sukilimo vadus, generolus G. River ir kituose Massachu- 
Ferrerą ir R. Diazą, tai iš jų vadovybės nėra jokio pavo-jSetts miestuose gatvekariu 
jaus Jungtinių Valstijų kapitalui. Jie įsiskverbė sukilL ■ darbininkams algos nukapo- 
mui vadovauti tiktai prieš ligšiolinį Honduraso preziden-į-mos -įq nuošimčiu 
tą Colindresą patys norėdami sau riebiai,apmokamų vie-|J Indiana valstijoj angįes 
tų ir dar riebesniu kyšių nuo amerikines United Fruit 
Kompanijos ir kitų imperialistinių biznių. Nors genero-L f - i "
lai Ferrera ir Diaz deklamuoja prieš “speciales, perdide-P0 ^a^ hminkam^ a gas. 
les teises svetimšalių” kompanijų Hondurase, tačiaus jie Whitesville, W... \ a., C. & 
ištikrųjų visai nemano tas kompanijas suvaldyti; o to- y- Coal Kompanija nukapo- 
kios deklamacijos jiems reikalingos tiktai, kad mulkinti ja^algas ^ant 5 nuošimčių, 
revoliucinius darbininkus ir sodiečius, suvedžioti juos ir T ’ . ’
neleisti išsivystys tikrai kovai ,delei Amerikos imperia- moterims, 
lizmo iššlavimo iš Hondūro. l

Kad dabartiniai sukilimo vadai nėra baisūs Amerikos tuvėse, bėgy pastarųjų me- 
imperialistams, tą. pasako ir New Yorko Times’o korės- tų algos tapo nukapotos ant

50 nuošimčių. Kitose dirb
tuvėse taipgi labai, mažos|jp

ki’; kad sukilėliai užpuldinėtų tų kompanijų nuosavybę.’.’ gįfdainių^Svėj’ B8”** Bet gi dirbtinas kairumas- n« sistemą bus galima

pondentas (balandžio 20 d.), rašydamas:
“Vaisių kompanijų viršininkai žiūri į generolą Ferre- 

rą, kaip į palankų Amerikos biznio reikalams, ir nesiti-

O vis dėlto Jungtinės Valstijos bijo, kad sukilėliai gali 
kartais pasiliuosuoti iš tokios vadovybės ir pradėt tikrai 
revoliucinę kovą; todėl tai Washingtonas ir siunčia ten 
vieną savo karišką laivą po kito, kad apgint amerikinių ! 
kapitalistų interesus. '

Taip Turely Būti, Bet 
Taip Nėra

Lima, Ohio, merginoms ir 
, dirbančioms ci

garų ir dirbtino šilko dirb-

nos dirba 50 valandų į sa-
mergi- maskavimasis '

Vyriškų drabužių pramoV<į pv xwvvi, cinici mimu ( . .. ,
__ . Tų gi interesų Hondurase jie turi neJ dirbantieji darbininkai 

gana daug; jie čia yra įdėję daugiau kapitalo, nekaip ku- £auna mažesnes algas. Sū
rioje kitoje Centralinės Amerikos respublikoje; sekama bg Jungtinių Valstijų Dar- 
po Hondurui yra Guatemala, kur Jungtinių’Valstijų im- bo Biuro Statistikų, tos
perialistai yra įvesdinę $69,979,000 kapitalo.

Pati pamatinė priežastis, kodėl Hondūro, proletarai ir 
pusproletariai sukilo, tai pasmarkėjęs jų išnaudojimas ir 
priespauda dabartinias krizio laikais. Amerikinė United 
Vaisių Kompanija 1929 metais vienu pradėjimu nukirto 
25 procentus uždarbio tūkstančiams savo darbininkų; 
po to sekė ir kiti darbo mokesnio kapojimai. Prieš to
kias skriaudas ir sunkėjančią priespaudą kilo masiniai 
Streikai vienas po kitam. Daugelis darbininkų tapo su- 
budeliuota; kalėjimai streikieriais užkimšti.

pramonės darbininkų1 vidu
tinė savaitinė alga‘nupuolė 
nuo $32.16 iki $31.05 tarpe 
1928 ir 1930 metų.

Tai taip fabrikantai pildo 
savo prižadą, padarytą su 
prezidentu Hooveriu laiky
to j konferencijoj lapkri-

das į pietus ir pasuko 90 
laipsnių (ketvirtadalį rato), 
kad padaryt vietos kitam 
statomam namui. Kuo
met namas buvo taip “mu1 
finamas,” visą laiką viduj 
ramiai sau dirbo 600 telefo
nisčių ir kitų darbininkų bei 
tarnautojų. Stebėtiniau- 
sias gi dalykas, tai kad na-

nebuvo nutraukta nei viena 
telefoninė viela, nei jokia 

South Wilkes-Barre loka- elektros viela, nei vandens 
le buvo platinami lapeliai,! nei gazo vamzdis. Mat, iš- 
eilinių narių išleisti, kvie-1 anksto buvo prijungta lan- 
čiant mainierius nepasiduo-' kstūs tų daiktų pratęsimai, 
ti išdavikams, vest streiką 
ant toliaus. Už tai buvo i 
kaltinamas J. Ruedzenski. į I 

Praeita m susirinkime! 
Wolski, vienas iš žymiausių: 
kompanijos agentų, dėjo pa-' 
stangas, kad J. Ruedzenskį, 
nubaudus5 už tai, kad tame 1 
lapelyje buvo punktas prieš'
“check off sistemą.” Tai no-! to aprokavimo, yra apie pusė 
rėjo įrodyti, kad laužymas;
kontrakto. Bet buvo nuro
dyta, kad kontraktas y ra: OO0 * "
laužomas kasdien kompani-į Europoj — 784,190,000,000 
jos agentų pusės. Kad ge-itonų.
riau pasitarnavus kompani- j 
jai, kad diskreditavus yeik-

įdyta, kad skundu komitetas i Taip namą pastūmė 52 pė-
Dr. George Barton Cutten iparduos mainierius, taip ir 

iš Colgate Universiteto ne-jvyko. Kuomet streiką at- 
senai kalbėdamas New Yov-:šaukė, pardavė mainierius, 
ke pareiškė, kad prie dabar- [mainieriai nenorėjo grįžti, 
tinio pramonės išvystymo, mes pilnai žinojo, kad jų 

! daugiau naudojant masine- 'streikas niekais nuėjo. Nors 
riją, užtektų dirbti ne dau- pas darbininkus buvo pasi- 
giau kaip šešias valandas J! ryžimas kovoti, kol bus lai- 
dieną, o kad kaip galėtų už-, mėtas streikas, bet viršinin- 
^Aišku^kad Užtektu dirbti '^a\zin0(^ami pa’ mą bestumiant ir besukant

aišku, Kaa uzieKtų anon islryZimą kovoti, nesauke su- 
keturių valandų į dieną prie !Sįrinkimų.

das. Bet kapitalistai ne
trumpina darbo valandų; 
jiems svarbiausia rūpi pasi
daryti kuodaugiausia pelno. 
Todėl dabartinio krizio me
tu dirbančius darbininkus 
spaudžia smarkiau dirbti, 

niekšu!darbo valandas ilgina.
Tik nuvertus kapitalisti- 

_ su-
“kairiom”'trumpinti darbo valandas.

Kiek Anglies Pasaulyj
Sulig Tarptautinio Geologų 

Kongreso aprokavimo, visam 
pasauly anglies šaltinis siekia 
beveik septynis ir pusę trilijo
nų tonų.

Jungtinėse Valstijose, sulig

Draugai Lawrencieciai Pertoli Nuėjo su 
j Savo Rezoliucija

' “'Laisves” No. 85 tilpo re- 
zdliucija>! priimta ALDLD. 
37 kp. Tai reikia stebėtis, 
kad draugus lawrenciecius 
pasigavo tokis Kuodis į sa
vo oportunistinį vežimą. 
Neejaugi draugai nemato, 
kur jups nuvedė Kuodis — 

" ' ' Jei-čio mėnesį, 1929 metais. Jie p priešpartijinę. balą?
Darbo minios"vra ikaiturioo nripš” Am^ imnprm tuomet pareiškė,, kad algos šlta rezoliucija butų bu- -uaioo minios yia įKaitusiOo pneb AmeiiKos impe.ia- u nukanoiamo^ n Amp vus pagaminta pačių law- hzrną; ir nors daugelis .jų kol kas dar. nemato, kad jas “ nukapojamo. o Ame renc/e> tai i/nesa.

prigaudinėja dabartiniai sukilimo vadai, Jungtinių Vals- rikos Darbo Federacijos re- ^it^Tezolinciia
fijų imperializmo lekajai, tačiaus kovos bėgyje minios inkams prezidentas Green , v, ^v. •
natirs tiesą. Tą tiesą rodo sukilėliams ypač komunistai, užtikrino, jog federacija dė-|^\a Parv zta . z_10p *spatirs tiesą, lą tiesą rodo sukilėliams ypač komunistai, uztiKrino, jog leaeracija de-k 1 '
kurie pasmarkino savo veikimą, kad atvest Hondūro dar- sianti pastangas, kad darbi-100sKa!.e 
lk>' mases į revoliucini kelią prieš Jungtinių Valstijų im-.minkai, priklausantieji prie “aus ir Kuodžio aplinkras- 
perializmą. O Amerikos komunistai ir su jais einantieji federacijos, niekur nestrei- .as suPras> kad ta rezo-

I šimtai tūkstančių darbininkų galingose masinėse demon- kuo tų. Girdi, tuo būdu šaly luclja yra kuodžio.

‘iiiti

Stracijose Pirmojoj Gegužės išreikš savo solidarumą su 
Hondūro ir Nikaraguos kovotojais, išstodami su obal- 
siais; “Šalin Jungtinių Valstijų imperializmą iš Nikara
guos, Hondūro ir visos Centralinės ir Pietų Amerikos!”

Pradžioje savo rezoliuci
jos sakoma: “Mes, Lawren-

į

“Peršvelniai” su Bedarbiais Apsieinama
■

• Kai kurie Amerikos miestai turi “prieglaudos” namus 
bedarbiams. Tokia prieglauda paprastai reiškia beveik

• ; Kalsimą.
!į PfaČiąu Šiais laikais yra pagarsėjęs Detroito miestinis 
namas bedarbiams. Jie ten yra po prievarta verčiami 
dirbti, kaip katorginiai kaliniai. Valgį tegauna tokį, kad 
pusbadžiai turi gyventi. O kas su ta vergija nesutinka 
bei pasipriešina, arba pareikalauja už darbą atlyginimo, 
tokį be niekur nieko išmeta į gatvę; gali išvyti ir iš pa
ties miesto. Juk stačiai yra medžiojami bedarbiai, ku-

I rfe neturi mieste nuosavybės arba nėra jame išgyvenę 
a tfent vienų ištisų metų.
a ;; Kapitalistiniai gi Detroito laikraščiai, keikdami komu- . .......... ... _____

nistus uz oiganizavimą bedarbių, sako, kad bedarbiai “triumfališkai laimėjo” ko- 
dar ir taip “pergerai” vaišinami, kuomet jie dažnai “pa- va slą *

■ &dVjekvm netiįę, nenaudingi siurbėlės!” Tuo pačiu !k;’riuoju span „ 
geibia savaitę “mandagesnio ap-|sak ka,d dabar ta •

siėjimo su gyvuliais, kurie nukenčia nuo žmonių šiurkš
tumo.” O su bedarbiais, matote, dar negana žiauriai ap- 

. sieinama...
|' ;■ Kovokite už tuojautinę piniginę bedarbiams pašalpą 

iš niieštų ir valstijų iždų! Urmu Pirmojoj Gegužės de
monstruokite už valdišką apdraudą visiem bedarbiam!

Tebesigirdi Signalas SOS* ISpėjama, jog tai bus kur
MASKVA.— čia vėl gau- nors toli šiauriuose priša- 

tfts perzradio signalas: “S lęs laivas. ‘Bet visoš pa
rt S—gelbėkite, mes baigia- stangos surasti tą vietą, kol 
me sušalti netoli kranto.” kas nedavė jokių pasekmių.

viso pasaulio anglies rezervų.
: Paduodama'sekamos skaitlinės:

Amerikoj yra 5,105,528,000,-

Azijoj — 1,279,586,000,000 tv 
Afrikoj — 57,839,000,000 t. 
Okeanijoj (Pacifiko arti Pa- 

cifiko salose)—170,410,000,000 
donų.

dis yra lawrenciečių ge- . . .....
rasi draugas, tai jam buvo j Jluosius narius, jis kaltino 
lengva’ juos apmulkinti. !^ac- Jie priklauso NMU 
Kuodis yra pirmiau gyve-. vyias jokio įiodymone-Į Aprokuojama, kad Jungtinė- 
nęs Lawrence, ir kada mes- i turėjo. Bet V/olšldiu. neuž-pe Valstijose anglies užteksią

- - - - -• - 4.ą: teko melagingų kaltinimų. (Ant 2000jnetų. Jokia kita sa-
' c Pribėgęs drožė per veidą B. Negalėsianti ištekti ant tiek 

Razevičiui ir perskėlė iūDa k}iko. ai1^ies* Ane]ba išbaig- ncucvienu n peibKe.L lupą. .gianti savQ resursus į 600 metų,
Belgija užteksianti ant 500 me
tų. Vokietija per 1,000 metų.

Dabartiniu laiku Jungtinėje 
Valstijose ir Europoj pagami
nama 90 nuošimčių viso pasau
lio anglies.

davo darbą “Laisvėje”, 
visada pargrįždavo į Law- 
rencą. Kuodis ir Stakio- 
nis buvo visada geri drau
gai. Tas ant Stakionio ir

Iš to kilo muštynės. Dabar 
kaip tas vilkas bijo ir pasi

paveikė da’ugiaus, negu ant rodyti kasyklose.

vėl būsią gerbūvis—“pros
perity.”

Kapitalistai deda pastan- caus lietuvių komunistinių 
gas, kad suversti krizio naš- organizacinių, nariai.” To
tą ant darbininkų pečių. Jie liau vėl sakoma: “Vyriau- 
nukapoja algas, verčia dar- šiai vadovybei Amerikos 
bininkus skubiau dirbti, ii-! darbininkų klasinės kovos 
gina darbo valandas.

Darbininkams kitos išei
ties nėra, kaip tik stoti į ko
vą. Darbininkai privalo or- 
gąnizuotis į revoliucines 
darbo unijas po Komunistų 
Partijos vadovybei ..

Pranašauja “Pavojų”'
S.L.A. Organizacijai .,
t SandarieČių, organas 

m a pasigiria, būk sandarie- 
čiai kaipo “demokratija”

pi r

organizacijoj* su
•nu, o toliaus

, VICir/lVl. VIA JU

demokratija turi apsižiūrėti, 
kad neatsitiktų, kas atsitiko su 
Dr. Griniaus valdžia Lietuvo
je, nes pradeda paaiškėti, kad 
ir SLA. rengiamasi slaptai už
pulti, tik jau iš dešinės. Slap
tas priešas visados yra pavo
jingesnis už atvirą. Demokra^- 
tinio nusistatymo žmonės, ku
rie puola SLA. Pildomąją ta
pybą ir “Tėvynes” red. p. Vi- 
taitį,. jie. peria sau patys jkiL 
pa ant kakld,' o ūžpūolikai tik

mes pripažįstame Amerikos 
Komunistų Partiją.” O ant 
galo tos rezoliucijos štai;
kaip jau šnekama:

“1) Kad visi svarbesnieji
naujųjų direktorių nutariu 
mai būtų panaikinti;
; 2) Kad į būtų tuoj aus sų< , x. 
šauktas 'naujas “Laisvės?! Kuodžio.

Stakio-

kitų draugų. Jeigu Stakio- 
nis ir Pečulka buvo “L.” 
suvažiavime, tai ir po Kuo
džio komanda. Kuodis pra
nešė Stakioniui, kad jūs tu
rite būti suvažiavime, ba 
“L.” gręsia pavojus iš Ko
munistų Partijos (nors ta
da jie nesakė prieš Partiją, 
bet Bimbos kliką).
niui to ir užteko, kaipo 
priešpartijiniam 
Stakionls senai nepriklau
so Komunistų Partijai. O 
Kralikauskas nežinau, ar 
buvo sugrįžęs į Partiją nuo 
1922 m.

Bet mes grįžkime atgal 
prie tos Kuodžio rezoliuci
jos ir mes matysime, kad 
ta rezoliucija yra ne ALDL. 
D. 37 kp. koįriitęto, bet J.

žmogui.

šėrinjnkų suvažiavimas Jr “Jis atėmė energiją dau- 
kad jam būtų leista išsirih- geliui musų judėjimo gerų
kti; direktorius^ sulyg BeriJ darbuotojų*’— aukų rinkė- 
drovės konstitucijos.” . ; jų ir mūsų spaudos vajinin-
(“L.” B-vės konstitucija ne- jkų, pavyzdžiui, mūsų kolo- 
sako, kaip direktoriai turi.nijoj draugams Stakioniui, 

ir kitiems irbūti renkami. — Red.) Kralikauskui __ _____  __
Puikiai pripažįstama Am. mums artimoje kolonijoj 

Komunistų Partijos vado-1Haverhillyj draugams Ži-
vybė, nieko ir sakyti nega- ilioniams.”
^ma- Visgi reikia stebėtis, kad

Nejaugi Stakionis ir Krą-J Stakionis ir Kralikauskas 
likauskas nemato ar nesu-'pasirašo po savo tokia Te
pranta, kad šita rezoliucWzoliucija.
ja yra tikrai prieš KomųJ Žilionis yra nesykį įstojęs 
nistų Partiją. Komunistų į. Partiją ir nesykį metęs 
Partija' niekad negali u^? Partiją. Jeigu jam nepa
girti tokios rezoliucijos, įr tinka, jis meta viską į šalį 
tąr 'gęrąi,! žinoti, Stakio.?- ir eina sau.
niš ir Kralikauskas. Kuo- šita' pareiškimą rašiauŠitą' pareiškimą rašiau

Ko reikia mainieriams?
Kaip South Wilkes-Barre, 

taip ir kituose lokaluose ei
na kova prieš išdavikus. 
Vienas iš svarbiausių užda
vinių turi būti, tai kiekvie
nas mainierVs turi susirū
pinti savo likimu. Jei tu 
sėdėsi, kaip sėdėjai iki šiol 
nieko neveikęs, tai kompa
nija atims ir tas sąlygas, 
kurias turi, ir algas nuka
pos. Reikia eiti į susirinki
mą visiems darbininkams ir 
gerai organizuotai neduoti 
nei vieno darbininko diskri- 

i minuoti, kuris tihiveda kovą 
prieš algų kapojimą. South 
Wilkes-Barre yra grupė 
jaunuolių, kurie žino, kaip 
kovoti ir kovoja susirinki
muose už. nuoskriaudas (? 
—“L.” Red.). Mainieriams 
tik'reikia lankyti susirinki
mus ir neleisti išdavikams tekėjusios mergaitės, tarp 
ir visokiems agentams kom- Eki°!jko? a.n1' 
panijos mėtyti darbininkus

Svetimšaliai Francijoj.
Statistikos daviniais, Franci

joj 1876 metais buvo 800,000 
svetimtaučių. 1926 metais sve
timtaučių skaičius padidėjo iki 
2,500,000 žmonių. Dabar ma
noma, kad yra 3 milionai sve
timtaučių. Italų yra apie 800,- 
000, ispanų—apie 470,000, bel
gų—460,000 ir lenkų—320,000. 
Daugiausia svetimtaučių dirba 
pramonėj, daug mažiau ’žemės 
ūky.

Vedybas Indijoj
Statistikos apie vedybas Indi

joj-parodo, kad dabartiniu me
tu Indijoj yra 110,684 vedę “vy
rai” ir 208,405 tekėjusios “mo
terys,” iš kurių nei viena ne
turi penkių metų, tarp penkių 
ir dešimties metų amžiaus 575,- 
405 vedę berniukai ir 2,016,687 

de-

žiau 2,334,066 vedų berniukai ir 
6,330,267 mergaitės. Be to, In-

iš susirinkimų, bet priešin- dijoj yra dar 400,000 našlių 
gai reikia daryti. Tad visi mergaičių, iš kurių nei viena 
mainieriai eikite į susirinki- neturi penkiolikos metų, 
mus ir kovokite. i

Rep
Suareštavo 3 Draugus

*

todėl, kad ir aš gyvenami 
Lawrence ir visus draugus 
gerai, pažįstu ir žinau, kas 
ant ko' paveikia. Drg. Sta
kioniui nedaro jokios gar
bės, jeigu jis remia Kuo-

ATLANTA, Ga.— Darbo. 
Unijų Vienybės Lygos trys 
draugai dalino lapelius 
streikuojantiems Georgia 
Pov^er kompanijos darbi
ninkams ir tapo suareštuo*

džio priešpartijinę opozici- y. jų tejsmas įvyks bal. 23
te-

J. Gaidis.
dieną. Jiems grūmoja sunki 
bausmė.



Laiškas iš Kauno Sunkiųjy Darbų 
Kalėjimo

Tręčiadien., Baland. 22, 1931 >
Puslapis Trečias *

*

kalinių susirašinėjimas. Laik
raščiai peržiūrimi prokuroro, 
neįleidžiant grąžinami atgal, 

j Ypač sunku gauti knygų iš SS- 
■ RS. Be prokuroro laikraščius 
savo nuožiūra dar cenzūruoja 

’ir kalėjimo administracija! 
i (pav. Šiauliuose iškarpo). Laiš- 
įkus grąžina kaliniui, ypač jei 
; laiškas rašytas į kitą kalėjimai 
i arba merginai: leidžiama rašyti 
tik namiškiams. Laiškai dažnai. 
perduodami žvalgybai.
Šiauliuose buvo nuteisti mirti McKces

žinome.
Todėl visų APLA. kuopų 

būtina pareiga dėtis prie 
'apskričių, kur jau jie yra, 

. -ir organizuoti naujus, kur 
sumanymais nėra. Taipgi būtinas 

sekančio sei-ireikfllas remti rengiamus 
I apskričių parengimus.

n jų lolė. APLA. 1 Apskritys
... . . °.1 Įrengia didelę vakarienę su

mėnesį,; skaitėsi kaipo lokale, tai; koncel.tu> kuri įvyks 26 d.

kai būtinai dalyvauti virs 
minėtoje pramogoje. •

Geo. Urbonas,
APLA. 1 Apskr. Org.

TRUMPOS ŽINUTĖS. su geriausiais 
Jau nedaug laiko liko iki APLA. 

A. P. L. A. didžiosios šven- mo’ 
tęs, tai yra, tos darbininkiš- • Apskričiai 
kos organizacijos seimo, ku-l APLA. 

1 • • -i v i • — • ' n I rn i (• a n i įremti'Kai ris įvyks birželio _____ ,. *vyxvQ

. T , .. ,---------- Rocks, Pa. Kaip 'niekas nei nemanė apie «P-jb‘aįan'dži3:30 v. p. p
S. Raganas ir Jankūnas, Jiems man jau yra žinoma, sekan- 

daugiau ^ne’ms'mėn’esi;'n;; furiuornnt !Š KaUn-° kaL§R™ raŠytA'S V!iš’|tis APLA. seimas bus daug 
kojų turi nešioti dieną-naktį. l ir deį smulkių raidžių ir dej lai. .didesnis .ir gyvesnis, negu 

: grandines buvo sukaustytas kru- ško ilgumo. Laiškus leidžiama buvusieji seimdl, nes se- 
skolas, dabar iš Šiaulių atvež-, rašyti tik i 2 savaites • kartą. ■ kcintis seimus turės daug iOrgunizdcijci, 
tas Kacas ; 
nes 3 mėn.

Visaip terorizuoja fašistai po-p1’ rašyti tik sekantį kaitą, bos.
i Todėl visų APLA. kuopų .slal,s . p*s^‘A1Sla’.S. dveja.is 1 Apskričio ........... . ........ ..
yra didžiausia pareiga rink- A JA kaiP nal’iai> taiP ir simpati-
ti gerus, prityrusius organi-; 
zacijos reikalais delega
tus į būsiantį 23 seimą 

I Mes visi gerai žinome 
kad seimas yra didžiausia i 
bei augščiausia organizaci-; 

ceriams administracija įsako li-ljps įstaiga. Nuo seimo so-j 
nevedžioti, lidariško sutartinumo pri- j 

klauso organizacijos pašto-' 
vumas ir likimas.

Todėl APLA. 
abelnai veikėjai ruoškitės

darbininkų Giedraitį, dabar sėdi karceryj, 
i už kovą prieš provokatorius P. i 
Jankauskas- Vireliunas. Be kai-! 

.... cerio, į kurį patenka kalinys del. kalejimuo-!ncsuspgjjmo ]<omanfįa at_! 
sikelti, del neskubaus atsakymo 

I pavardės, del ginčo su sargu ir 
re"ltt., politkaliniai jau kaustomi į 
--"geležinius retežius (grandines)

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

K. Požėlos vardo 
kliubui Leningrade.
Brangūs Draugai:

Reakcija Lietuvos
se kyla, paskutiniu metu fašis
tai rengia dar visą eilę planuo
tų užpuolimų; jie rengiasi 
voliucinius darbininkus Lietu
vos kalėjimuose dar d 
smaugti, prisidengiant visokio
mis “reformomis” ir kalėjimų 

eu ropeizavimu.”
Garsiausias fašistinis kalėji

mas Lietuvoj ligšiol buvo Kau- 
Dabar fašistai 

dar visą eilę 
Išplėstas ka- 

pastatytas 
kalėjimas 

Utenoj, jau baigiamas statyti 
Mariam polėj, pernai pastatytas 
naujas kalėjimas Raseiniuose, 
žadamas išplėsti Šiaulių kalė
jimas. •

Ypač žiauri reakcija siaučia 
Šiaulių kalėjime. Atvažiavusie
ji iš Šiaulių kaliniai pasakoja 
apie režimą Šiaulių 
kalėjime: iškarpomi straips
niai net iš siunčia- 
mų fašistinių laikraščių, nelei
džiant gauti maisto, neleidžiant 
pasivaikščioti. Atėmė nuosavus 
drabužius, kepures. Sukausto j 

a keliems mėnesiams į kandalus
4 Kacą sukaustytą atvežė net j 

Kauno kalėjimą. Iš Ukmergės 
kalėjimo dar baisesnių žinių! v v , . .
ateina: moterys (kurios anks-,^? švilpuko, šaltoj Kamei oj ap- 
čiau buvo Zarasų kalėjime) nu-; sirengiame, sutvarkome j guolius 
baustos už 1 rugpjūčio šventi-!11’ Kaukiame, patikrinimo. Pri
mą 6 mėn. be pasimatymų, mai-!ver^® stovėti į dvi eiles susiri- 
sto ir t.t. ir už 7-XI pailgino! 
iki 11 mėn. Yra žinių, kad; 
tam pačiam Ukmergės kalėjime j 
kalėjimo sargams duotos gumi- i

*
no kalėjimas, 
pastatė ir stato 
naujų kalėjimų.
Įėjimas Zarasuose, 
moderniškiausias

skričių organizavimą, bet 
šiandie mes matome visai 
ką kitą.

, jtvo Al LA. kaipo susnselpimo gabiausios Jaunimo Ratelio 
--įrašyti tik į 2 savaites ■ kartą, imantis seimas turės daug i organizacija, pačių daibi- į spėkos iš viso Pittsburgh© 

surakintas į graudi-■ Neišleidus laiško kalinys laišką'’painesnių, keblesnių kiau-Jiinkų kontroliuojama, įgmi- <’apielinkčs, kad palinksminti 
■po keliu savaičių gauna atgal simų. Del to nėra nei kai- na daugiau įtekmės — 

sunkiadarbius lietuvius,
litinius kalinius. Kauno kalėji-j 
me moterys politkalinės, I 
visą laiką turi įvairiausių baus-!gąs kalinys gali išvakaro užsi- 
mių, pradedant karceriu ligi rašyti pas felčerį. Iš ryto fel- 
mušimo ir pasimatymų, maisto, ceris ateina į koridorių ir iš
siuntimų neleidimo iš “laisvės.” šaukia ligonius. Felčeris savo 
Visi Kauno kalėjime kaliniai ( nuožiūra gydo sergančius ir ga

isam nubausti 1-3 mėn. nelei- 
klžiant pasimatyti, gauti mais
to iŠ namiškių. Dabar fašistų 
laikraščiai rašo, kad valdžia ža
da visai neįleisti iš “laisvės” 
maisto, drabužių ir kitų daiktų. 
Fašistai senai griežia dantis del 
organizuoto politkalinių gyveni
mo, baisiai administracija siun
ta del revoliucinio kolektyvo. 
Visi anksčiau minėti projektuo

jami uždraudimai yra kaip tik
’.’ bandymas sugriauti kalinių or-

Yra ir fašistinė medicinos Į 
beveik*'pagelba. Patikrinimo metu ser-;

Ii užrašyti ir nuvesti pas dak
tarą. Bet kaliniui patekti pas 
daktarą baisiai sunku, nes fel-

Keliamės iš ryto sulig paduo

gonių pas daktarą 
O kas fašistų daktaras? Pav., 
dabar Zacharinas 19.30 m. va-: 
karą nuvykęs j 9-tą fortą tyčio
jos iš politkalinių. Kai atėjo 
reumatizmo kankinamas kali-! 
nys, Zacharinas atsiklausė vir-j 
šininko ar kalinys “pasitaisęs,” į 
gavęs atsakymą, kad 
didelis “maištininkas,’ 
žiūrėjo. Kitam siūlė 
“ponelių” ir tt. Aišku nei ne
paprastas kalinių atsparumas,

M. D. svetainėj, po num. 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Šioje pramogoje dalyvaus

as prie skanios vakarienės sve- 
įvčius. Todėl vardan APLA.

i yra kviečiama

pr utie jo gan gerai augti
kaip nariais, taip ir finan-1 
įsais, ir tokiu būdu pasirodė 
i būtinas reikalas organizuo- 

’ |ti apskričius. O kad aps
kričiai lošia organizacijoj 

i svarbią rolę del organizaci
jos geroves, tai mes gerai

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbaliainuojn ir laidoju numirusiu* ant 
M šokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pns mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.....

kuopos ir LIETUVIS GRABORIUS

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigarų

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ

LŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

.1 ’•»'

Mūsų išdirbystė savo ci- 
! garų gerumu įsigijo popu- 
I liarišką vardą visoje plačio- 
i j e Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie- 

! stus, bet ir į tolimesnius. 
: Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
I greitai.

J. Naujoku Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway,
Brooklyn, N. Y

patar-

ir už

kainą,

Norintieji ge

riausio

žemą

nuliūdimo va

landoj. šauki-

kalinys'įams cĮuocĮa pb tokius atsaky- 
nei ne- mus: “neginau, nemačiau, atsi- 
išrašyti isa]<au pasakyti.”

Pačiuose kalėjimuose del už- 
nei Raudonosios' Pagelbos tei-! puolimų ir smurto (pav. sukau- 

> Kruškolo, Laukaitytės 
; tokioms saly-į mirties ir k.) vedami protesto 
sulaikyti kalinių i badavimai ir kitų rūšių kovos.

Revoliucinių politinių kalinių 
kolektyvas.

Kauno Sunk. Darb. Kalėjimas.

pavimo

kiama parama, kuri yra labai |stymo 
naudinga esant tokioms sąly-J""/ 
goms negali 
mirtingumo.
Įėjimo jau 
sveikata: dabar gana silpnas 
AdamauskasAAbramavičius tu- 1930—XII—16. 
ri džiovą ir širdies. silpnumas, 
Radžiui džiova ir tt. Džiovi
ninkų kalėjime niekas negydo, 
ant džiovininkų sveikatos prak
tikuoja fašistai gydytojai įvai- 

į rius savo išrastus “vaistus.” * I /

tis pna:
ikiavusius nuo komandoj kori
doriui “ramiai” iki baigias pa- 

' tikrinimas koridoriuj. Vėliau 
:paskirti kaliniai atneša kavą; 

nes lazdos—kaip policininkams, puo^asi t\r^oh£?nnVanCJU(^'r</lU°' 
kalinių raminimui. Sumušta už 1 
šventimą vyrai ir moterys.

Kauno sunkiųjų darbų kalėji Į fjulŠpėS g]api03;
me nuo pernai metų terorizuo-; sausų malkų, arba malkų vietoj 
davo politkalinius išvežę į 9 [—apipuvusių kelmų. Prieš pie- 
fortą (10 kl. už Kauno). šj-'Įus išleidžia vienai valandai 
met fašistams tuo nepakako: pasivaikščioti. Išeinant
forto ir is Kauno kalėjimo ke-; dnbnia kndliolika kalinių išvežė j provin-'tt! A ,.k. dienos Jau zuv0 s,e Pohtkali-
cijos kalėjimus. Iš 9-to forto 
į provincijos kalėjimus išvežti: 
Grosmanas, Adomauskas, < 
vackis ir k. Iš Kauno kalėji
mo į provincijos kalėjimus iš
vežti : Mainelis, du broliai Fei- 
gelsonai, Kadys ir daug kitų.
Forte oras drėgnas, kameros 
sienos šlapios, kameroj tik vie
nas langas. Pats fortas—beto-' 
no trobesys po kalnu — Kauno 
tvirtovės liekana.

Kauno kalėjime minėjom vandens indams išplauti, 
spalio revoliucijos sukaktuves 
(7 lapkričio). Iš ryto adminis-; Vakare uždega rausvą elekt- 
tracija pradėjo draskyti raudo- ros lempą. Lempoą visose ka- 
nus ženklelius. Kaliniai neda- merose kabo prie pat lubų 2—3 
ve, pasipriešinusius išvilko . į metrų aukščiau stalo. Prie ma- 
koridorių, atvedė būrį sargų: ^os lempos vakare dirbti beveik 
apdaužė koridoriuj kalinius, nieko negalima, tik “naujokai,” 
apibaksavo, nuplėšė ženklelius, kurie dar nesenai kalėjiman at- 
Po to vėl užsidėjom ženklelius, varyti, gali skaityti, mat dar 
Vidudienį kai dainavom “Inter- nesuspėjo sugadinti akių. Va- 
nacionalą” atbėgo vėl* kalėjimo karionės duoda skystos kruopų 
valdininkai su būriu sargų rėk- sl’iub°s ir duonos. Gula kali- 
dami “nutilkit.” Vėl draskė niai a.n^ dviejų aukštų narų 
ženklelius, nudaužė iki mėlinu- Riae v^e_nas kito, kaip silkės su
mo rankas, kai kuriuos apspar- ^spaudė. ,Susikimšimas didelis, 
dė. Vakare vėl atėjęs tikrinti!^111* ^ar 5a.ro ^a^u būdavo 13 
kalinius valdininkas rado kali-! nayU gulėti, tai dabar įrengti 
nius su ženkleliais, draskė, tem-^vieJV aukstlJ 20*fia! • Smetonai kovai su komunistais 
pė į koridorius. Kalinių apdau- i ^ių, oro toks trukumas kad 
žvmas vnač revoliucines sukak- i nežiūrint šalčio, reikia laikyti ^serų vadai malones prasy- zjmas, ypač revoliucines sukak diena atvirus lan mai* apgavo net savo vienmin-
tuves minint ir revoliucinių ! Per naktl ir dien^ aįV11.US nndnvo na+
švenčių metu, liko paprastu da-i^us» nes paprasto vėdinimo ne- 

ilęį i pakanka.
Šiemet

fašistai nistracija naudoja mėtymą 
daužo lygiai vyrus ir moteris, i kameros į kamerą.

Kauno kalėjime buvo vienas 'meros kaliniams įsako susirink- 
karceris, fašistinei administra- ItP savo daiktus ir phskui išve- 
cijai nebėra kur savo aukų kiš-1 džioja į kitas kameras ir kitus 
ti, dabar įrengė tris karcerius, skyrius. Kauno kalėjimo poli- 
Karceriai tušti nebūna, per šį jtiniai kaliniai sėdi trijuose sky- 
pusmetį vien politkalinių apie riuose: vieną dieną permeta į 
60 žmonių perėjo per karcerius.! vieną skyrių, rytoj kitur, sa- 
Baudžiama karceriu už mažiau- vaitę pagyvenęs atsiduri dar 
sius menkniekius 5-7 paromis.: kitur. Pernai atskyrė “moky- 
Net džiovininkai iš ligoninės’tus” nuo “nemokytų,”.
buvo nuvaryti į karcerį. Kar-; atskiras kameras, “inteligen- kur fašistai sukišę revoliucinius 
cery padėtis tokia: diena-naktis'tams” davė šviesesnes lempas,!darbininkus ir valstiečius sten- 
tamsu, gulėt ant cemento grin-itur būt manė susilaukti kokių giasi palaužti jų kovingumą ir 
dų, neduoda jokių drabužių bei'nors skilimų, šiemet atskyrė žy- priversti pasitraukti iš revoliu-j 
apsivilkimo, maisto kasdien tik 
duona (60 gr.) ir vanduo, tik 
trečią dieną duoda šiltos sriu
bos. Karcery trūksta oro, be
galės dulkių, vabzdžių. Ilgai 
karceryje kankino J. Skurkį,

'-Inos gabalas (200 gr.). Po "pus- 
i ryčių” koridorių aptarnaujan- 

,.i tieji kaliniai pakuria krosnis: 
, maža teduoda

Keturi metai ka- 
pribaigė kalinių

Nuo 1929 m.' rugsėjo pirmos I
I kaliniai nepasidalintų su kito
mis kameromis knygų, laikraš- 

,čių, maisto. Laikraščiai pasi- 
dalinti baisiai sunku. Kieme 
rudenį daug purvo, jo negalima 
apsisaugoti ir kameroj. Pietų 
atneša: kartais kopūstų su ke
liomis bulvėmis ir mažučiais mirė be teismo. Vili Jb- 
gabalėliais mėsos, kartais bars- neikįs> atsėdėjęs Kauno kalėji- 
čių, dar rečiau kruopų su zir-'^ ]ęeiįs metus, buvo paleistas, 
niais, prie to dar gabalą duo- vg]iau fašistai ištrėmė į Var
nos (200 gr.), duoda kelis lit- nįus> ŲUVo vėl atvežtas į Kau
rus keliolikai žmonių karšto no kalėjimą ir čia mirė džiova.

Visa ta reakcija, tie daužy
mai revoliucinių darbininkų lv*j 
dvasios neperlaužė. Revoliucijj į 
nis judėjimas, vadovaujamasi^ 
L.K.P., liko vieninteliu neatlai- ! O 
džiu ir išlaikytu fašistų priešu.' 
Revoliuciniai darbininkai, ypač į r 
komunistai, liko vieninteliai, j | j 
kuriuos fašistai terorizuoja, ■ p / 
nes “plečkaitininkai” ir “eseru-1,p 
kai” (ypač vadai) padavė kru-iįį' 
vinajam Smetonai malonės pra- I 
šymus. “Plečkaitiada” galuti-, R 
nai baigia savo dienas, jo va-j 
dai tarnavo Pilsudskiui ir Sme-' 0 
tonai, dabar, einant susitarimui “ 
Lietuvos su Lenkija, “plečkaiti
ninkai” tereikalingi laisvėje

niai: K. Krastinaite—ją užmu
šė, buvo nuteista komunistų 
spaustuvės byloj. Edvardas 
Leimanas, nuteistas už priklau
symą kompartijai ir raudonos! 
vėliavos kabinimą. Laukaitytė Į 
apkaltinta priklausant kompar- Į

lyku. Sukruvina, sumuša 
sąmonės nustojimo.
Ukmergės kalėjime

361

■Iš

A. LUTVINAS

&

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dė
žutėje.

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMQ- 

"• KILIŲ MECHANIZMO.
Praktika ant vietos, 

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą,

I 325

darė maloniomis irMk yflfž į 
lengvai vartojamo-S 
mis. Greitai praša-""® ’ 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

!MPRORf/J

E. 14th STREET, Near 1stKURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
jįĮL Jf wL Jp ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap

sules^ Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
bandyk šiandie. Tri 
i jų dydžių vaistinė
se 35c, 75c ir $1.50

A. LUlVilSAS

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

AT

Usually $18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn, N. Y.46 Teri Eyck Street

Ml

contained in the original edition 
by International Publishers

‘Everything
Issued

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

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

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

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

■><J v

VIENINTĖLĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITY

THE COLLECTED WORKS

Įčius, prašymus padavė net sa- Q 
jviškiams nieko nesakę ir liko H 

Terorizavimui kalėjimo adnu-'II 
iš

Visiems ka-
Nebepasitenkina fašistai vien j Q 

kimšimu į kalėjimus, dabar jie | 
rengias naujiems mirties spren- ( 1 
dimams ir šaudymams. šiau-' g 
liuose teisia jie drg. Kasparaitį j I 
ir kitus, taip pat Kaune turi j | 
įvykti Kompartijos byla: 
tinami J. Sniečkus-Jankus, 
Jankauskas-Vireliunas ir Kas- j 
peraitis. Į

. . Toki maždaug keli bruožai iš 
. sudarė Lietuvos—iš Lietuvos kalėjimų, O

kal- į U
o

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE

dus, vėliau nuteistuosius atskyrė cinės kovos eilių. Revoliuciniai 
nuo nenuteistųjų, aktingesniuo- darbininkai kalėjimuose atsako 
sius arba kuriuos administraci-’•pasiryžimu, solidarumu: jei pa- 
ja skaito vadais sukišo į 5-tą sižiūrėti kaltinamuosius aktus 
skyrių, kur režimas aštresnis, (paskutiniais laikais areštuotų

Griežčiausia kontroliuojamas revoliucionierių, tai jie fašis- OŽIO £mmX COmmZmmZimK o KQXZ3C8

TSardymas, sutaisymas, sustatymas, supiast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti, 
įleidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

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

ELIZABETH, N. J.
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G. Zinovjev. Verte D. M. Šolomskas.

KOMUNISTAS AR BEPARTYVIS
(Pabaiga)

Reikia Mylėti Savo Partiją
Kas tikrai džiaugiasi Karo

lio Liebknechto darbu ir tų 
žmonių, kurie ėjo ir krūtinė
mis atidarinėjo darbininkų 
klasei kelią iš tamsos, kas ger
bia tuos, kurie pirmieji stojo 
į kovą, kada taip buvo sunku

rus,” tai jau aš juos palygi
nau su tarakonais. Kada gry
čioje alsiranda tarakonų, tai, 
kad pasiliuosuoti nuo tų para
zitų, žmogus naudoja karštą 
vandenį arba kokias nors ki
tas priemones prieš vabalus... 
Bet niekas neuždega patį na
mą. Tokių idiotų mažai pa
saulyje! Partijos, apvalymai 
ir yra tokia priemionė, kaip. • • V 1 • 2. 1 Ik J k C* VUniU MA 1V141IVAAV f .

ir viešpatavo* carai tas o- apva]ymas namo nuo tarako- Iv* 4-Alrinm r>*Y\nZY111 A v . _munistas. Ir tokiam žmogui, 
stojančiam į rnūsų partijos ei
les, mes sakome: pas mus dar

nų. Gal jūs sugalvosite dar 
geresnę priemonę, išbandysi
me. . .Bet neklausykite tų, ku-

yra daug nedateklią, tą m|es rje sjQ]0 jums mesti namą
žinome ir patys. Lengva kri
tikuoti ir dantimis skalinti, 
pliaukšti liežuviu ir juoktis. 
Bet ar gi tai tinkamas darbas 
del darbininko? Tik del se
nos bobos—tai taip! Del 
buržuje, kuris pasirengęs mus 
šaukšte vandens paskandinti, 
tai taip, bet ne darbininkui. 
Kaip mes juokiamės iš jų, taip 

’ir jie juokiasi iš mūsų? Bet 
darbininkui tas visai netinka 
Darbininkas, jeigu i

(partiją), išeiti iš jos ir pa
degti ją! Netikėkite padegė
jams ir kurstitojams.

* *. J r * .
Būkime Komunistais

• , i • • *

Netikėkite kurstytojams! Ir 
jeigu jus traukia prie laisvės, 
kaip traukia prie saulės kviet- 
kelį, prie laisvo darbo ir ko
munizmo, tai yra, prie tokios 
visuomenės, kada jau nebus umuuu.mu. t j f j į laimSngai

Darbininkas, jeigu mato, kad ig Šviesos ieie-n iii
jo partijoje blogai, tai turi ^u'mumiTta'Ttoįte
jam skaudėti širdį, ir jis 
stengtis pataisyti, prašalinti 
tą!

I

Kad tapti lygiateisiu KomįU-| 
nistų Partijos nariu, apart to, 
darbininkas turi dar mokintis, 
mokintis ir mokintis. Jis turi 
žinoti, kad komunistas — ne 
viršininkas, ne plėšikas. Lai 
jis nepamiršta, kad komunis
tais buvo desėtkai tūkstančių 
darbininkų, kurie jau tada 
ėjo prieš carą, kada rodėsi, 
kad jis dievo pastatytas. Ko
munistais buvo tie desėtkai 
tūkstančių, kurie atidavė sa
vo gyvastį ir užklojo kaulais 
mūsų kelią. Už ką ? Ar už 
savo asmeninius reikalus ? Ne, 
jie atidavė savo gyvastį už!' 
darbininkų ir valstiečių reika
lus. Jokiu asmeniniu reikalų 
nebuvo nei pas želiabovą, nei i; 
pas Karolį Liebknechtą, nei : 
pas Volodarskį, Urickį. nei < 
pas tuos desėtkus ir šimtus žujams, menševikams ir ese- 
tūkstąnčių kovotojų, kurie kri- rams: sustokite, 
tb už mūsų reikalus. Komu- jūs “bepartyviai, 
nistai ėjo ant mirties tik: to- likite jais, kam jums partijos

į mūsų partiją, darbininkai ir 
valstiečiai, jūrininkai ir karei
viai !

I

Bet lai eina į mūsų partiją 
tik tas, kas yra tinkamas iš
mokti jos programą, ,kas tin
kamas kovoti už ją! Kada 
mes galutinai nugalėsime, o 
tada jau daug bus komunistų! 
Bet tokių 
Mums reikia 
stoja į mūsų 
d a kraujais 
pergalė, kada kiekvienas co
lis žemės yra per kovą atko
vojamas nuo priešo. Mums rei
kalingi tie, kurie myli savo 
partiją, kaip mylėjo savo par
tiją Steponas Chalturinas, 
Petras Aleksiejevas ir kiti.

Mes kviečiame į savo eiles 
tuos, kas netiki bobiškoms pa
sakoms ir plepalams, o kas 
mato, kas negero pas mus at
eina ir taiso. Patarkite bur-

mums nereikia, 
komunistų, kurie 
partiją tada, ka- 
perkama n>ūsų

geri ponai, 
tai ir pasi

$1,000 pomirtinės ir $12.00 sa
vaitinės pašelpos”, čionai La
pelis meluoja susiriesdamas. 
Štai ant kiek velionis K. Ra
džiūnas prigulėjo prie SLA. 2 
kp: pomirtinės—$150, pašel- 
pos ligoje—$9.00. Mėnesinė 
jo mokestis buvo sekanti: Į 
apsaugos skyrių—32c. Pašal
pos—60c. P.L. .05, S.R.15. 
Viso $1.12c.

Pas mus yra visi dokumen
tai, kiek velionis K. Radžiūnas 
mokėjo mėnesinių duoklių. 
Mes Lapelį skaitome, kad jis 
suvis trumpai temato ir dar 
pirmininkauja SLA. 2 kuopai.

Kame Lapelio prirodymas ir 
šiame jo pliauškime: “Jam 
susirgus ir iš niekur jokios pa- 
gelbos nesulaukiant, sumišo ir 
iš proto išėjo, nors geri žmo
nės (ne bolševikai) jį ir su- 

ašelpė”. Klausiame Lapelio, 
kokie tie “geri” žmonės šelpė 
jį? Ar tokie geri žmonės, kaip 
Lapelis? Gal Lapelis ir bū
tum sušelpęs velionį, jei būtų 
buvę išrokavimų. Belines ga

 

na gerai žinome Lapelį kiek 
jis yra “gailestingas” šuva u- 

 

siems. Lapelis jau keliolikai 
metų kaip pats palikęs savo 
šeimyna ir baladojasi 
“apgailestaudamas ’ ’ 
šeimynų vien tiktai su 
mais ir melagystėmis.

vienas, 
svetimų 
šmeiži-

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 ir 190 kuopos ren

gia prakalbas trečiadienį, 29 d. ba
landžio, Lietuvių svetainėj, 6835 Su
perior Ave. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kalbės R. Mizara iš Brooklyn, 
N. Y. Taipgi dainuos A. Ž. Jau
nuolių Choras, T. Raulušaičiūtė, B. 
Rasiliūtė ir A. K. Gailiūnas. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Komitetas.
(95-97) 

camIjrIdgeTmass.
A.L.D.L.D. 8-ta kuopa rengia pra

kalbas, koncertą ir šokius šeštadienį, 
25 balandžio, Central Hali, 40 Pros
pect St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Programos išpildyme dalyvaus Lais
vės Choras, Ig. Kubiliūnas, merginų 
sekstetas ir kiti, 
labai 
sas.” 
zikos. 
girnų

SVARBIOS KNYGOS
Aptaškėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Taipgi bus sulošta 
juokingas veikalėlis “Kas bo- 
Vėliau šokiai prie geros mu- 
Ateikit visi, nes tokių paren- 

retai būna.
Koinisij a.

(95-96)
HARTFORD  ̂~CONN.

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia šaunų koncertą ir šokius 
šeštadienį, 25 balandžio, Lyric Hali, 
kampas Park ir Broad Sts. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Visi lietuviai dar
bininkai dalyvaukit, nes gerai žinote, 
kad ši organizacija rūpinasi tiktai 
darbininkų reikalais, gina politinius 
kalinius ir t. t. Komitetas.

- (95-96)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas bus sekmadienį, 26 balan
džio, po No. 40 Ferry St., 2-rą vai. 
po pietų. Draugai, visi dalyvaukit, ; 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Bus 
kalbama ir apie 30 gegužės apvaikš- i 
Čiojimą ir prakalbas. Kurie dar ne- 
užsimokėjot už lotus ir jų apdirbimą, t

Staskevičius.
< (95-96) I

McADOO, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopos susirinkimas bus sekma- j 
dienį, 26 balandžio, Mickūno svetai
nėj, 2-rą vai. po pietų. Visi ateikit, ! 
yra svarbių reikalų apkalbėti apie i 
Wilkes-Barre mainierius, kurie .strei- 1 
kuoja. Kviečiame ir pašalinius atsi
lankyti ir prisidėti prie mūs kuopos.

Komitetas. 1
(95-96) 

bayonneT’n? J.
j Darbininkes ir darbininkai, atkreip- 
j kite atydą! Labai svarbios PRA
KALBOS!- Rengia D.L.Ki Vytauto 
draugyste subatoje, balandžio (April) 
25 d., 1931 m„ Wm. Ruzgio svetai-

- Pradžia 7:30 
Kalbės V. Bovinas 
. Sekamais klausi- , 

imais: Savyšelpos organizacijos; Be-! 
darbe ir Kova prieš Ją; Kuriuo 
keliu mes turime eiti—Bado ar Ko
vos ?

Brangūs darbininkai ir darbinin- , 
kės! Bedarbė su kiekviena diena ple
čias ir plečias. Beduonių milionai 
be sustojimo daugėja. Ir tu, darbi
ninke bei darbininkė, jei šiandien dar 
dirbai, bet rytoj gal jau nedirbsi. Ir j 
kuomet liksi išmestas iš dirbtuves, i 

'kuriuo keliu eisi? Ar tuo, kuris ve-1 
per kovą prie žmoniško gyveni-Į 

mo, ar tuo, kuris prie bado ir mir- j 
ties ? Tat, kad nepadaryti klaidos | 
kelio pasirinkime, būtinai ateikite vi- Į. 
si i šias prakalbas. Mes šiose pral- • 
kalbose patirsime, kuris kelias mum s. 
darbininkams tinkamesnis. Įžanga j 
veltui.

Kviečia Rengėjai. I

NUPIGINTA KAINA!

Kaip Lapelis posmuoja, kad i malonėkit užsimokėti. 
)S. iždas “ledinis” ir negali! Sekr. J.LDS. iždas “ledinis

■ apmokėti pašalpų sergantiems 
nariams, tai iš kur jis sužino
jo apie tai? Ar nuo Vitaičio, 
kuris tau visas informacijas su
teikia, kad geriau sektųsi 
šmeižti progresyvius darbinin
kus. Velionis K. Radžiūnas 
taipgi buvo bedarbių eilėse ir 
užlaikė nemažą savo šeimyną, 
tokiu būdu turėjo vesti vargin
gą gyvenimą. Tokių darbinin
kų yra milionai, kurie badau-j 
ja. Gi Lapeliui atrodo, kadi 
visi suvargę bedarbiai darbi
ninkai, kurie kovoja už duona,.: nėję, 26 East 21st St. 

lyra pamišę revoliucionieriai . I valandą vakare. ” ” 
K. Radžiūnas del bedarbės iBrooklyn. N. Y.

buvo neužmokėjęs už 4 mėne
sius j LDS. Tokiu būdu liko 
suspenduotas ir negalėjo gauti 
pašalpos, nes taip rodo kons
titucija. Taip daro ir SLA. 
ponai, tai kam tai kitiem pri
mesti ? Gi ŠLA^ turi milioną,

dTlTVdI »VO LDS- dar tik.naujai ’’Te buvo ištikimi proletariatui. Idiečių, darbiežių eserų; taigi|zuojama o^aniZaC1ja. Vad.- (ia
Draugai, tarpe mūsų yra; būkite geriau bepartyviais. O! 

žmonių, kurie savo partiją my-imes, darbininkai, mes būsime 
Ii daug labiau, kaip savo šei-; partijiečiais todėl, kad mūsų 
myną, kaip savo kūdikius.' partija, tai tas, kas tik yra 
Žmonės, kurie išsiauklėjo ko-;geresnio darbininkų klasėje, 
munistų partijoje, kurie ią^ai toji darbininkų dalis, kuri 
budavojo, kurie stovėjo prie j nutvėrė už gerklės buržuaziją, 
partijos lopšinės, kurie matė, j nusmaugs ją ir paliuosuos visą 
kaip ji gimė, kankinosi, kaip! pasaulį! 
ją persekioju, kaip tik už vie
ną pavadinimą “komunistas” 

Imūsų draugus buvo pagatavi 
nuskandinti Fontankos kana
le, kurie kartu su partija ken-l 
tėjo ir džiaugėsi,—tokie žmo
nės myli savo partiją daugiau 
visko pasaulyje! 
jų kelrodžio žvaigždė, joje jų 
-gyvenimo tikslas. Tai tas del 
tų žmonių, kurie del partijos 
gyvena ir kada reikia miršta. 
Ve tokiais komunistais m(ums 
reikia dar labai daug padidin
ti partijos eiles. Nėra gar
bingesnio vardo, kaip partijos 
nario vardas!

Bet, suprantama, ne per 
amžius mes kentėsime ir pirm 
laiko mirsime, kentėsime badą 
■ir alkį. Ne visada mūsų par
tijai prisieis rtik, kaip vanduo, 
'kraujas lietiį kovoje su darbi
ninkų priešais. Jeigu imtis 

jenęrgingai už darbo, tai bus 
piūsų pergalė, bus ant mūsų 

•gatvės šventė, ir ji bus dides
nė ir šviesesnė, kaip visos ki-i 
tos šventės. . .

Kaip Taisyti Partiją?
Kaip nei viena valstietė mo 

'tina, kada jos šeimynoje su

FOREST CITY, PA.

zuojama organizacija.
■ naši, Lapeliui rūpi tik šmeiži
mas kitų asmenų ir organiza
cijų. šitais tų ponų šmeižtais 
net pašaliniai žmonės pasipik
tinę.

Mes Lapeliui patariame, 
jisai apie save rūpintųsi, 
jam pačiam: nereikėtų 
“tvarkdarių” basam ir 
marškiniam bėgti, 
šmeižęs suvargusius darbinin
kus, iš kurių patsai tunki.

kad 
kad 
nuo 

vien-
Sustok

*

PARAŠfi A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymejimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 

• Trockis nuo pat įsi&eigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susjin- 
teresavo.. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė'pra- 
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla
čiuos 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. Kaškiaučiu#, 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,—ta; 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—

Atsirado Naujas Pliuškius
“Tėvynės” No. 14, balan- 

Partija yraidžio 3 d., 1931, tūlas Lapelis 
rašo sekamai: “Kovo 10 d. 
š.m. iš proto išėjo tūlas “revo
liucionierius”. Apie 4 valandą 
ryte jis pagrąsino išžudyti vi
są šeimyną” Taigi mes, na
riai LDS. 27 kp., klausiame 
Lapelio: Ar jūs su “Tėvynės” 

nvisu štabu turit skanaus juo
ko iš to nelaįmingo darbinin
ko, kuris susirgo širdies liga, 
kaip kad gydytojas įrodė.

Tas darbininkas nugabentas 
į ligoninę už poros savaičių 
mirė. Toliaus Lapelis pos
muoja: “šis žmogelis, kaip 
ir daugelis bolševikų “revoliu
cionierius”, bijodamas tvarkda
rių ir kad jiems į rankas ne- 
pakliuvus, basas' leidosi bėg
ti”.

Tai klausykite, kokia čio- 
i nai teisybė, iškarto iš Lapelio 
Į rašto, kad “revoliucionierius” 
i iš proto išėjo ir rengėsi išžu- 

savo v’s3 šeimyną, apsi
sega kūdikis, neišmeta jį ant;8r.vžęs posmuoja, kad bijoda- 
gatvės, o gydo, o jeigu pavo- nias tvarkdarių, “leidosi bėgti 
jingai jis serga, tai atiduoda į! Ar tai nepajuokimas darbin. 
ligoninę, kad nuo užkrečiamos iš kurių prakaito ir pats Lape- 
ligos apsaugoti kitus kūdikius, lis gerokai apsivėlęs, aptukęs, 
taip ir mes turime pirm visko • Bet mes Lapelį gan gerai ži- 
susirgusius pagydyti, pagelbė-Į nome, kad jis ir, rodos, n®P®r" 
ti ištaisyti draugui darbininkui 
jo klaidas, ir prašalinimas iš 
partijos vartojamas tik tada, 
kada jau kitų būdų nšra... 
Ir mes prašaliname tūkstan
čius ir desėtkus tūkstančių tų, 
kurie nepataisomi.

Kas liečia vagius ir niekšus, 
kurie pakliūva kartais ne tik 
j partiją, bet net į “komisą-

senai iš “tvarkdarių” rankų 
pasiliuosavo už “mėnulio švie
sos spindulius”.

Iš nelaimingo, ir sergančio 
darbininko juokus krėsti gali 
tik idiotas, kokiu yra tas pats 
Lapelis. Toliaus tas žmogus 
sapalioja: “Reikia pažymėti, 
kad minimas “revoliucionierius” 
prigulėjo prie SLA. 2 kp. ant

LDS. 27 kp. Sekr 
Pirm. Jonas Kundrotas.

iwiecia. ^engėjai.
(95-96/j

NEW BRITAIN, CONN. !
Operete “šienapjūtė” ir Kondert?.1 

rengia Vilijos Choras nedėlioję, ba] 
landžio (April) 26 d., 1931 Lietuvių 
svetainėje, 354 Park St., New Bri
tain, Conn. Prasidės lygiai 1:30 vai. 
po pietų. ' i

Gerbiami New Britaino ir apielin
kes lietuviai! “šienapjūtė,” tai yra 
graži operetė. Dainuoja atskiras vy
rų choras, merginų choras, solo ir 
visi sykiu. Prie operetės patarnaus ■ 
skaitlinga orkestrą ir gitarų muzika..; 
Koncertą sudarys iš keturių chorų 
surinkti gabiausi dainininkai. Dėlto : 
kiekvieno yra užduotis atsilankyti ir 
pamatyti, kad po laikui nereikėtų 
gailėtis. Nors pamatymas to viso ! 
yra vertas aukso, bet kad bedarbės : 
laikas, tai užteks sidabru. Įeiga po i 
50c ir 35c Jačfhiems 20c.

Kviečia Vilijos Choras. Į 
(95-96) .

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. Kaina 25 centai.

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

ApysakųKonstipacijos Pavojai
Gera sveikata daugiausia priklauso nuo 

tinkamo vidurių valimosi kiekvienų dienų. 
Tai reiškia, kad prisirinkusių ligas gimdančių 
atmatų, kurios užnuodys visų sistemų, pa
gimdys netekimą apetito, virškinimo pakriki
mus, galvos skaudėjimą, vėmimų, kvaitulius, 
neskanumų gerklėj, gasus ar išpūtimų vidu
rių ar pilvo, inkstų ar pūslės įdegimų, ner- 

'viškumų, praradimų miego, tų jautimus! pa
vargusiu. nusikamavusiu, stoka spėkų ar , >
energijos ir abelnų organų ir funkcijų silp- ; E.WINDSOR, ONT., CANADA'

Nuga-Tone greitai išvalo kūnų nuo visų ' A.L/" T ° ‘ ’
ligas gimdančių nešvarumų. Jis suderina ir i teatrą 
sustiprina nervus, muskulus ir organus, su- - ‘ 
teikia jums gerų apetitų, nugali konstipaci- . .
ją ir virškinimo pakrikimus, pašalina inkstų ma Vieno veiksmo' juokai 
ar pūslės jdeglzrjų, suteikia poilsingą, atgai- Vargail’r ' 
vinantį miegų ir priduoda sveikų raumenų -• "npy 
suliesusiam kūnui. rleJ> —--

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vaistų Ont., Canada, 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtu 1 kare. ' 1---
jų stake, paprašykit jį užsakyti jų del jūs i. v,,vn',.n 
iš savo, džiaberio. vaaaic.|

21 kp. rengia didelįA.L.D.L.D. 21 kp. rengia didelį , r 
ir balių su programa 25įftą | 

ii

IŠ KITUR

Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines dvasios, kylančios darbininku ko
vos s 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” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, •* Brooklyn, N. Y.

i

balandžio, 1931. Bus perstato- 
“Viršąigjjo 

Ukrainų darbininkų • sveti- 
Drouvillard Rd., E. Windsor, 

Pradžia 6-tą vai. va- 
O koncertinė dalis 7:30 vai. 

vuk.uiu.| Užsibaigus vaidinimui, pra
sidės šokiai prie geriausios E. Wind- 
soro simfonijos orkestros ir tęsis iki 
12-tai vai. nakties. Dalyvaukite visi 
ir visos. «*

Kviečia Rengimo Komisija.
(94-95)

HARRIŠON-KEARNV; N. J.
A.L.D.L.D. 136 kp. rengia išvažia

vimą ‘ (outingą) nedėlioję, birželio 
Kulakausko darže, 

Apielinkes draugijos

Kom. Narys.
(94-95)

j ;

PITTSBURGH, PA.
Vietos ir apielinkes Priešfašistinio f*’’T ^,rn;

Susivienijimo Komitetas rėngia dis- Nutley, N. J. . . ,v _ .
-------- l vengkite tą dieną nerengti įsvazia- 

Pradžia vhmb NT..... .
kusijas sekmadienį, 26 balandžio 
M.D. svetainėj, 142 Orr St.
1-mą vai. po pietų nauju laiku, šiuo 
laiku yra labai daug svarbių klausi
mų, tat visi darbininkai turėtų atsi
lankyti ii* apkalbėti svarbesnius bė
gamuosius reikalus. “

NEWARK, N. J.
Tarp. Darb. Apsigynimas- , ■ Tarp. Darb. Apsigynimas rengia

gamuosius reikalus. Kadangi tą die- dideų protesto susirinkimą (mitin- 
ną A.I .L.A. I irmaji Apskritis rengia j gą) apgynimui penkių Patersono 
vakarienę su gražia programa, tai j Tautinės Audėjų Unijos darbininkų, 
gera proga ir is apielinkes suvaziuot. į gręsiantiems elektros kede, pėtnyčio- 
Diskusijos, kaip minėjom, prasidės 1 į balandžio 24 d., š.m., 8-tą vai. va- 
val.., o programa 4-tą va . po pietų. Į kare> Workmen’s Lyceum, '190 Bel-

P. S. Sekr. A. Shekiene. mont Ave., Newark, N. J. Bus žy- (95-96) - -- - ■ -- - - -

philadelphlaTpa.
A.L.D.L.D. 141-mos kuopos s'usirin- 

kimas bus sekmadienį, 26 balandžio, 
po No. 928 E. Moyamensing Avė., . . 
10-tą vai. ryto. Visi nariai ateikit j darbių New Yorke, 
laiku, yra svarbių reikalų aptarti. v*ox

Pasirūpinkit ir mokesčius užsimokėt. šiai išgirsti teisybę. 
. J. Baranauskas.

(95-96) < . 1

apgynimui

Jilvllv riYC., XNCVYCUll, Al • O. “ J

mūs kalbėtojai: Richard B. Moore, 
Tarp. Darb. Apsig. negrų organiza
torius, George Maurer, Pagelb. Rašt. 
Tarpt. Darb. Apsig., Fred Biedenkap, 
org. Neprigulmingos Autuvų Darb. 
Unijos, Sadie Van Veen, vadovė Be-

Atsilankykite visi kuoskaitlingiau- 
. Įžanga veltui.

T. D. A. Narys.
(94-95)



JUOZAS KAVALIAUSKAS

antrašu:

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDLOWITZ

AR ŽINAI?

Brooklyn, N. Y.

I-tcxe —n ■ i MMiMJWtv’a.WJrwumjc/pa

IH&iHSIUOIIIStlISI

6102 Grand Avenue 
(Kaupai Clermont Avenue) 

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

HieilIBIIipillBIIIGIHBnieiUGIIfBIIIBIIieiHEI

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6261

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

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

J. YURGELIS IR I. J. MA

Savininkai

91 
3
u 
i

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

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

STREET
PA.

Trečiadien., Baland. 22, 1931

RAŠTAI Iš DARBO IR KOVU LAUKO

ti

PITTSBURGH, PA bjaurią pries
paudą

i

BOSTONAS IR APYLINKEKiek

ją

šis i

Darbininkas.

35-ki II

Vardas—Be to, dar pri-

?Wri.*MKI

ir eiti

Kp. Koresp.

4

tiiei
sutverti ko- 
Niekas tam 

kilo ginčų 
išlaikymo, 

nurodinėjo,

o
-5
-

p iešė
Jisai

2.

o‘

o

£

v

“o“

ti ir reikalauti iš valdančios 
klasės pašelpos ar darbo. Tre
čia, nereikia žiūrėti į Ųomuni- 
stų Partijos narius

Į 

o'

Į savo naudos, bet del visos var- 
Antras, neį- 

draugai, 
šios demonstraci-

A V J. vy V4.?J '•'?) — U V J. 4. V U1C-4.J VI J

(darbininkai pradeda rimtai 
kovoti prieš 

J.

__Street or Avenue
—, State

Toleikai.) Tu turi' sivaizdinkime.
I iniciatorius

Į i 
skilus- ( 
būsite i 
nauja i

dėti ir kovoti, o ne nuėję de- ■ ti 
monstracijon ištolo žiūrėti, j

Viso aukų surinkta 20 dol. 
Aukos surinkta laike Seno Vin
co prakalbų, 4 d. vasario.

Negali discipli- 
tik tie, kurie ne
susipratę. Disci- 
išlaikyti oportu-

Tikietų kainos yra C ' 
centai. Pinigus už parduo-’

kiti
ePergin;j Boston, Mass. Taipgi yra dir 

parėmimui ■ busi u£ kukarką keletojc lietu

BUENOS AIRES, Argen
tina.— Čia gautas praneši
mas iš miesto Formosa, kad

l
i 

s

A.L.D.L.D. 87-tos Kuopos 
Susirinkimas

Sekmadienį, bal. 26 d., 2-rą i SKAITYKITE “LAISVĘ” 
vai. po pietų, J. Užkuraičio i

nistai labai daug įtakos 
įgavo darbininkuose, kurie 
kenčia baisiausią bedarbę. 
Atrodytų, kad Paraguajuj

----v katalikai, 
P. kovoja, | Gamboragis ir

$

L. i 
L--! H

Sukilimo ruošime kaltina
mu. komunistai. Valdžia sa-

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutės Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą
Vardas __________
Adresas ________
Miestas ------------

AUBURN, ME.
Aukos' Tarptautiniam 

Darbininkų Apsigynimui.

•t

"o' I 

t

NAUJA LIETUVIŠKARESTAURACIJA

No____
MieauiB

nubaudė žmogų visai ne- j Nepamirškim gerai
- He- xi

dar- nados darbininkai ir darbiniu-1 ęaxaK tl ^a" 
Jeigu pa- kės jau nuo senų laikų grūmė 

si su kapitalizmu Pirmoje Ge

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

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktj ant trečiiį lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia paisyta didelis plaukimui prūdas su t 
šviežiu vandeniu." Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLlAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojhnosi kambaryj. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taif» pat Ėk$TORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu. L ’ ‘ .
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski K-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveltenu; ItUpi aut Flushing Ave. stoties; 
R M T onhway—Išlipt ant Ava atnties: vi«ais

Broaiiwav karai*—Išlipt Mi Ehishlna <*•

3 Ir Paraguajuje Einąs

! v Puslapis Penktas

aukotų tam reikalui.
Pagalinus buvo sumanyta, 

kad reikia paaukoti iš draugi
jos iždo 25 dol. Taip pat bu
vo pasiūlimų ir mažiau— 10- 
15 dol. Balsavimai parodė, 

i kad už 25 dol balsavo 8 bal
sai, už 10—4 bal. Tik du bal
savo, kad visai neaukoti. P 
sirinkime dalyvavo 19 narių.

Susirinkimo pirmininkas pa- Jerkauskienė, 
reiškė, kad pinigai turi būti j. Žilinskas, ro ouc; Apsegie-i čiasi po 
išmokėti Tarptautiniam Dar- j n§, L. Selemonienė, U. Vaito-! 
.................................. - Bet Ro-!nienė. P. Vedneris, S. Eisman-1r bpUD 1 ą-

P. Joniškis, j tas, 
k. Urbonas q

Didelis Sukilimas
i

Brolis Brolį Lupa :niy-
' Nekurie draugai sako, kad (

SHENANDOAH, Pa.—Kiek •juos demonstracijos rengėjai i 
laiko atgal, dienos darbą už-' “sufūlino.” Klaidą ir didelę 
baigus, persirengimo kamba-' klaidą turite, draugai, taip 
ryj J. Toleika užvedė pasikal-. manydami. Gerai žinote, drau- 
gėjimą su kitais darbininkais gai, iš praeities, kad Kompar- 
apie blogus laikus, bedarbę tijos nariai bei jų sąmoningi 
etc. Tuo pačiu laiku pašoko simpatikai miekados “nesufūli- bininkų Apsigynimui, 
“brolis” Bolys Overa, kuris no” masių be rimtos, didelės mos 
ten irgi persirenginėjo ir kuris priežasties. .. ,,
yra 2611 lokalo prezidentu, ir šaukia demonstracijas ne del puolė pirmininką visaip grą- Krapavicka

gindami, jie lakstė po svotai-i 
nę, rėkavo, girdi, eis į kapita- 

kad j listinį teismą, kad uždraudus 
_._i-1 išmokėti tą kaliniams paramą.

Bet manoma, kad tas karš- 
Tai yra visos Kanados tis atslūgs, 25 dol. bus išmokė

ta Tarptautiniam Darbininkų 
Ši organizacija 

gina darbininkų reikalus, gi
na politinius kalinius, kuomet 
jie patenka į kalėjimą, kovo
dami už kąsnį duonos. Ta 

kaipo į žiaurioji policija, kartu su ki- 
‘ >, areštavo, gal-; 

tik jie mums visur ir viską iš- Į va sudaužė ir lietuviui, draugui j 
Ir patys .turime prisi- Jasaičiui.

už savo klasės reikalus.
Juozas Bilis.

sako
—Tau jau nereikia dirbti, i 8‘uomenės labo.

(Suprask
np.tnus, etc.
'—Tau irgi nebereikia dirbti:?03 y*'a 1!Oks tai atskiras as- 

—atkirto Toleika. — Tu turi u \ . - ? , . . •
gana pinigu pasidėjęs banke. icai iniJĮ e ai n.u. ai1" Ąnqjo.vn

< Vagie, kepurė dega-sako ■,nas' Dem«nstraciją visi ren- Aps.gynunui.
patarlė. Tas pats ir .Lr
“Brolis” B. Overa tuomi labai1 
užsigavo ir J. Toleika pradėjo 
visaip plūsti. Negana to, i
“brolis” B. Overa suplanavo U "i :...... .............V ihaJa Ln\>ntn1Qiaskundą ant J. Toleikos už jta-'^’"8 
rimą grafte lokalo viršininkų.
Ir lokalo “susirinkime,” 30 d. 
kovo, nubaudė žmogų ant $50 
pabaudos. Ačiū “check off” ziureu.j
sistemai, i lokalo susirinkimus Alsku s.avaĮn10' kad Kompart.-- 
darbininkai nebesilanko, tokiu ! ’?s, narla>. ^,zn’.lai Jra yiaaeli 
būdu, keli suėie lokalo vh'ši-1k,ek ,’'^tvirtesni uz nepartijie-, 
ninkėliai gali darytį kas jiems <:,us' ,bet dvasiniai, tai jie plie-. 
patinka. J. Toleika su tokiu i >’!»'ai nes jų idėja ir Partijos, 
“lokalo” nuosprendžiu nesuti-1J ls.cip ma _J.uos . . uzgiudma. 
ko ir tolimesnės bylos išspren-l ralP turą būti su kiekvienu są- 
tlimas perduota Distriktui. Dar' monlnsų darbininku.

>Oas link “vagies kepurės.” Ke-|
Ii metai atgal, mūsų lokalas, 
kaip ir daugelis kitu U.M.W. 
of A. lokali), per ilgą lai^ą 
mokėjo “aseesmentus” kas mė
nuo po $2 nuo nario, 
vėliau, nežinia kokiu ten būdu 
tapo surasta, kad mūsų loka
las yra permokėjęs $670 į uni- 

Tie pinigai tapo sugrąžin
ti į lokalą ir iki šiol apie juos 
nei gu-gu. Angliakasių tarne 
tuo klausimu eina įvairūs spė
liojimai. Gi m.ūsii lokalo vir
šininkai nesistengia ką nors 
paaiškinti.

J. Toleika savo pasikalbėji
me su B. Overa nei mintyje 
neturėjęs apie lokalo pinigus, 

^vien tik kalbėjęs apie indivi- 
aualį “brolio” B. O. turtą. O

4 pastarasis apvertė viską augš- 
tyn kojomis, ir sulig savo no
ro, i 
kaltai. Tai tau ir “brolis” lie
tuvis lokalo viršininkas, 
bininku užtarėjas!” <" 
jėgtų, tai kitą, taip pat darbi
ninką. šaukšte vandens pa
skandintų.

Su-,Pq dolerį aukojo: C. Liktorai-
J- tis, J. Apšega, J. Povilaitis, L. i

P. Jerkauskas..1 ten įvykęs sukilimas ir ple-
Po 50c : Apšegie-j čiasi po visą Paraguajaus

Kitas praneši-
U. Stukienė, K. Kalvelis, Dias sako, kad sukilimas bai 

Arbačius, K. Selenąonas, J. giamas numalšinti.
is, K. Bukis, K. Ste

ponaitis. Smulkių aukų su-! 
rinkta $7.50.

Visiems aukojusiems širdin- k0, kad Paraguajaus komu-

TORONTO, Kanada. — Ba-; 
landžio 12 d. A.L.D.L.D. 1621 

j kuopa laikė mėnesinį savo su-! 
w sirinkimlą. Taip pat įvyko su-;

Tačiaus, draugai, lai būna' sirinkimas ir Kanados Darbi-i 
mums kiekvienam pamoka iš ninku Apsigynimo Lygos. Su- j 
pereitos demonstracijos. Turi- sirinkimas ėjo paprasta vaga.) 
me stot kiekvienas. į Komunis- Nauju nariu'prisirašė į A.L.D. i 
tų Partijos eiles. Turime visi l.D. kuopa: P. Lenčys, J. Sas-! 
darbininkai tapti plieniniai ko- nauskas, S. Lekavičius, F. Le-1 
votojai prieš pūvantį kapitaliz- kavičienė, 
mą. Tuomet niekas mūs “ne- ą, Petronis, 
sufūlins.” Padarykime gal

gai tariame ačju.
Komitetas.

Nuo Redakc—Pinigai gau- 
ir perduoti ten, kur reikia.

Visų pareiga kovo-,Kliube, įvyks A.L.D.L.D. 87-' 
!tos kuopos susirinkimas. Visi 
J nariai ateikite, ir kurie dar 
i neužsimokėję už šiuos metus, 
; užsimokėkite duokles. Taipgi 
’atsiveskite naujų narių. Kat
ine nariai užsimokės duokles į 
j Centrą šiame susirinkime, ki- 
itame susirinkime jie gaus 
i naują tik dabar išleistą, dide
lę, gražią knygą, “Aliejus.” 

Kviečia
A.L.D.L.D. 87-tos Kuopos 
Komitetas.

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET

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

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA,

Apsg. Lygą 
nedrąsai, baimei ir siuntinėji-■ Kaukus, S. Lekavičius, F 
mui vienas antrą į pirmas ko-. kavičienė ’ — -
votojų eiles, bet paspaudę ran-! sauskas ir 
kas vieni kitiems, stokime į > 
priekį lenktyniuodami kovon į Pakelta 
su kapitalu ir pastarasis taps parėmimo 
greitai nugalėtas,* tuom ir pa
sibaigs mūs badmiriavimas, > 
nes 1____ „______
pribrendęs. I biams apdiaudos. Tam reika-

__ __ į lui parinkta aukų $2.59. Taip 
Pirma Gegužės jau čia pat,!??* visit susirinkusieji pasižd- 

tai yra viso pasaulio proletari-' deJ° dalyvauti demoiistracijo- 
ato tarptautinė kovos 'diena! SP’ !llllos lvy'(P . ° ja • a“ 
Nepamirškim gerai prie josis,«sta, .?asY?!knu,mas ?‘'auJ:,ų 
prisirengti. J. Valstijų ir Ka-: ™sl! ’a’^cnn, kuris dar tik i Irn iMtn /J ai a ai4-i ^/\ irnnrlii •• IZ n

K. Marsauskas ir 
Į Kanados Darb.

J. Sarapa, J. 
Le-

P. Fulis, K. Mara- 
A. Petronis.
klausimas reikale ! o 
finansiniai delega-'da kovas klasiniai "i 
keliauja į Ottawa, į sių’t darbininkų prieš kapitalis- 

Kad sukėlus kiek 
yra ruošiama- didelis Į 
ts 1,0 d. gegužės.

NORWOOD, MASS.
Gerai Darbuojasi

Lietuviai, finai, italai ir
darbininkai gerai ir

darbuojasi ,......-....... lOJ uz, JVU1WV11V(V
Tarptautinio Darbininkų Apsi-1 vių valgyklų Brooklyne. Atei- 
gynimo organizacijos, kuri ve-Į kito persitikrinti kaip skanūs 

i n_i • “prasįkaltu-• čią valgiai ir pasimatykite su 
; senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

l ...ww —Į. w • •• - W— I I ir ■ ■ * ....  ■ II -...... II ll.l I W .»!■■■■ |, M. w w MII ■ I ■

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

kad

AMERICAN CLOTHING CO
Vyriausia kukarka šioje vietoj 

yra plačiai žinoma
! VALERIJA BALVOČIUS
! kuri yra turėjusi savo restau- 
racijas Montello, Mass., ir So.

. Taipgi yra dir

tų, kurie v
gs mus oaaminavimas, > Įteikti Kanados parlamen-jtų klasę, 
laikas yra jau ganėtinai Lui bilių, reikalaujantį bedar- pinigų, ; 

koncertą 
koncertas įvyks Lietuvių sve-1 
tainėj. - j

Prie šio parengimo dar ban-j 
doma įtraukti ir kiti darbinin
kai, kaip tai lenkai ir vokie-Į 
nai. Rengimo komitetas la>| 
ko savo posėdžius kas savaitė, 
kad tik, geriau prisirengus.

Tikietai šio parengimo jau 
. Norima, kad kuc- 

daugiausiai parduoti tikietų iš
anksto. Pirmos savaitės par
davinėjimas davė geras pasek- 

klą, turime sukoncentravę sa-| lietuvius darbininkus,* kad kasjmes- Parduota už 15 dol. Iki i 
j parengimui norima parduoti

; nadsky Gudok”.
j

----------- --------- . i Paskiaus buvo klausimas j
gūžės už 8 vai. darbo dieną ir delei sukėlimo pinigų Lygai j platinami, 
kitus palengvinimus. Dabar, i lietuvių kvotos. , Nutarta pa-

Dar Apie Demonstracijas 
Kanadoj

TORONTO, Ont.—15 <1. ba- 
landžio iš visos Kanados dar- 
bininkų-baduolių delegacija, 

^nuvažiavus Ottaworr, ir 12:30 
vai. dieną, įteikė Kanados 
parlamentui Bedarbių Apdrau- 
dos JBilių su virš 100,000 para- 
šų. Tfcj pat valandoj turėjo 
visos Kanados miestų ir mies
telių bedarbiai ir dirbantieji 
išsilieti į gatves demonstraci- 
jon reikalavimui minimo bi- 
]iaus priėmimo, Tuo, žinoma, 
rūpinosi visos darbininkiškos- 
revoliucinės organizacijos su 
Kompartija priešakyje? sigynimo sekretorius. Baigus 
Smulkmeningai nėra žinių, i draugijos reikalus, pirmininkas

kitus palengvinimus. Dabar, j lietuvių kvotos. ______
kada esam įvynioti į šio bai- daryti laimėjimus tam reika- 
saus krizio, bado ir skurdo tin-, lui. Taip pat kreipiamasi į
------- -- — —-- — w. vi cvx xyxxixxiixixo, XY CVVl IX CVO I 

vo spėkas ruoštis Pirmos Ge-1 ką gali paaukotų šiam reikalui? 
gūžės demonstracijoms kartu;Jei kas turi kokį atliekamą bent 500 tikietų. 
su viso pasaulio proletariatu daiktą, tai gali paaukoti šiam 
daug aktyviau, negu kada pir
miau.

Toronto Žvalgas.

Romos Katalikai Priešinsi i 
Darbininku Klasės
Reikalams

WINNIPEG Kanada.— Ba-; 
landžio 12 d. lietuvių pašelpi- 
nė draugija turėjo savo mene-! 
sinį susirinkimą. Į šį susirin-1 

Jkimą atsilankė drg. Kriuger, 
j I Tarptautinio Darbininkų Ap

(draugijos reikalus, pirmininkas 
kaip kituose Kanados mies- j davė draugui Kriugeriui bal
tuose ši demonstracija buvo s^- Draugas Kriugeris pa
sekminga. Tik iŠ buržuazinių ! aiškino, kokia dabar yra pa- 

4-telegraminių žinių, matosi, kad i dėtis darbininkų ir biednesnių 
Sudbury, Ont., neužteko poli- farmerių. Kanadoje _ dabar 
cijos demonstracijai skirstyti, priskaitoma api 400 tūkstan- 
JMontreale 4 draugai areštuoti, čių bedarbių. Be to, dar pri- 
Toronte demonstracija tapo sideda 40 nuošimčių farmerių, 
mechaniškai ir demagogiškai1 kurie jau subankrutavo, nega- 

! lėdami išsimokėti morgičius. 
Jie turi apleisti farmas 
į bedarbių eiles.

Kalbėtojas nu 
(skirti policijos baisų terorą.

1 — 1 • "I 1**1

suparalyžiuota.
Iš vakaro prieš demonstra

ciją, tai yra 14 d. balandžio, 
tapo areštuoti visi vietiniai 
veiklesnieji draugai

ilaimėjimui. Tokiu būdu mes vemaj. rungus uz. parųui 
įgalėsime sukelti savo kvotąįtus tikietus reikia siųsti į 
j finansų. Daiktus galima at- distrikto raštinę. Raginame, 
| nešti pas draugą J. Kevėžą, kad visi darbininkai tikietus 

nusipirktumėt išanksto, nes pi
nigai yra labai greitai reika
lingi Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui.

Programą išpildys penkių 
. Nuo lietu

vių bus L.L.R. Choras, vado
vaujamas draugo Edward o J. 
Sugario. Dabar jau choras tik 
lavinasi naujų dainų. Visi ir j 
visos būkite geg. 10 dieną,? 
Lietuvių Svetainėj 
vakare.

; 157 Gore Vale Avė.
Visų darbininkų yra pareiga 

‘remti šią įstaigą, t.y., šią or
ganizaciją, kuri rūpinasi dar
bininkų gynimu, jinai veda! 
bylas ir .gina politinius kali-j tautų menininkai, 

į nius.
Po susirinkimo buvo pakvies

ta draugas Mikelionis pakal
bėti. Po prakalbėlės buvo dis
kusijos. Daugiausia diskusuo- 
ta, kad reikalinga 
munistų grupelę, 
nesipriešino. Tik 
delei disciplinos 
Kai kurie draugai 
kad ląbai sunku ją išlaikyti. 
Kiti vėl nurodė, kad jokios 
disciplinos nėra.

Tai reikia pasakyti, kad vie
ni ir kiti klysta. Partijoj yra 
disciplina. Kiekvienas narys 
turi jos laikytis, partijos rei
kalai, partijos linija, tai yra 
visų narių linija ir reikalauja
ma ją pildyti.

NESIONKINKIT SLOGOMIS , 
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreičiausiia
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 _ 
dieną. Viskas pagerės: jū 
sų galva palengvės, i.’ 
mas pranyks ir jūs 1 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpiidykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

H -H L

kalbėtojais ir vadais demon-i nurodė, kaip darbininkus ne-| Tačiaus Partijos disciplina 
■ galima išlaikyti kiekvienam 

darbininkui, 
nos išlaikyti 
ra klasiniai 
plina sunku 
nistams ir tokiems; kurie tik 
kitokiais tikslais yra 'arba at
eina į partiją. Darbininkai 
gali panešti daug sunkesnių ir 
kietesnių, dalykų. Tad visiem 
reikėtų stoti į Komunistų Par
tiją.

stracijos), žinoma, šnipų nuro-j kaltai puolė policija laike de- 
dyti. Paskirtam laike ir vietoj; monstracijų. Daug’darbimn- 
varguolių darbininkų prisirin-1 kų areštuota Toronte, Montre- 
ko gana daug, bet nesant kon- 
trolės-vadų ir policijai “tvar
kant,” darbininkai pavaikš
čiojo apie 2 valandas gatvė
mis iš vietos j vietą, dideliai 
nepasitenkinę, išsiskirstė. Su
sikirtimų su policija didelių 
nebuvo, nes kuomet kalbėtojų 
nebuvo, tai ir nebuvo ką pulti. 
Apie areštus dar neturime ži-

ale ir kituose miestuose. Daug 
darbininkų yra sumušta, ki
tiem gręsia kalėjimas ir teis
mai. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda tų politinių 
kalinių bylas. • Tad reikalinga 
samdyti advokatai, dau lėŠuo- 
ja pinigų tiems reikalams. 
Tad kalbėtojas atsikreipė j 
susirinkimą, kad draugija kiek

sian-
vaginame

c7-tą vai.

blMŪElIEDarbininkas.

NAUJAUSIOS MADOS.

o

llfilHBHIOHH

25 centai už skrjmutę.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas jvaio, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolg prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 

’ _ ’žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

LIETUVIŠKAI-AMERIK0N1ŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai jrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapo j lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, prhdėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klases dienų ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

Atsižvelgiant į bedarbę, mes numušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis vąžiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrinta. _ 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare, bėk 
madieniais 10*-tą vai. rytą .iki 2 vai. PO_PieL

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YORK, N. T.
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VIETINES ŽINIOS
Pasekmingai Rengiamasi 
Prie Pirmosios Gegužės 
Demonstracijos

Pirmadienį Prisirengimo 
Prakalbos prie Pirmosios 

I Gegužės
Pereitą pirmadienį, Manhat

tan Lyceum svetainėj, New

D.L.D. ir L.D.S.A. kuopų ir Ly- neįvyko. Įvyks sekantį trečia- £ 3 ~ 4
ros Choro nariai laukite, kol dienį, balandžio 22 d., “Lais- B PAJIEŠKOJIMAII 

kur vės ’ svetainėj. Pradžia 8-tą | Bbus pranešta, kada ir 
įvyks šis atidėtas susirinkimas.

Reikalauja Prašalinti
N. Y. Majorą Walkerj

Pradžia 8-tą
PAJIEŠKAU draugės Zabelės Kijau- 

skiūtės, Karklupienų kaimo, Virba
lio parapijos, 
ko. Nori su 
Guzikas, 415 
N. Y.

duktė Antano Kijaus- 
ja susižinoti Antanas 

Lorimer St., Brooklyn, 
(94-96)

Telephone, Stagg 2-fllO

LORIMER RESTAURANT
Liduviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

vai. vakare.
Drg. F. Abekas duos prelek- 

ciją temoje “Naujas karas— 
galimybės ir galimos pasek
mės.”

Visi, kurie iki šiol lankėte 
Injokyklą, nepamirškite ateiti, j

i Mokykla yra vieša, ir del to | REAL ESTATE: Namai, Žemė 
gali ateiti P>'elekcijos pašilčiau-lpARgIDU0DA KCi.a farm!b 200 ak. 
syti ir pasaliniai—tie, kurie | rų žemės, pusė dirbamos, pusė ga- 
iki Šiol nesilankė. I nykios ir miško, ant kranto Pere

• Marquette upės, 1 mailė nuo mies-I Mokyklos Komisija. tajpgi visi trio. i
(94-9o) | bėsiai, visa reikalinga naujausios ma-

I dos mašinerija. Parsiduoda su gyvu- 
lliais. Pardavimo priežastis—suirutė 
! šeimininiam gyvenime. Del plates- 
j nių informacijų rašykit sekamu ad- 
| resu: P. Skcberdis, R 1, Box 3, 
I Custer, Mich.
i _ _ (91’98)

PARSIDUODA NAMAS 
Didele Nuolaida

Labai gera proga pirkti 6-šių kam

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšis ■

Yorke, įvyko paskutinė konfe- įr Lietuvių Komunistų Frakci-i kieriai už gerklių tąsosi.
rencija Bendro Fronto prisi- ja ruošia <
rengimui prie Pirmosios Gegu- j prisirengimui prie Pirmosios ! nedorybių. Jie patys vieni ki- 
žės demonstracijos. Ši konfe- Gegužės demonstracijos; įvyks i tų suktybes ir paleistuvystes 
rencija buvo daug pasekmių-1 pirmadienį, balandžio 27 d., I kelia aikštėn. Miesto Reikalų 

“Laisvės”’ Komitetas iš Republikonų Na- 
cionalio Kliubo išduodamas sa
vo metinį raportą pažymi, kad 
Walkeris būdamas miesto ma
joru per penkis metus, aiškiai 
pasirodė netinkamas užimti tą 
vietą ir prašo gubernatoriaus 
RoOsevelto, kad ji prašalintų. 
Tas komitetas pasako, kad i 
Walkeris nesirūpina miesto j Armory, svetainėje, New Yor- j 5“ minutar reikia transpor 
reikalais, tik rūpinasi, kad jįs|ke, kaip skelbia 
pats ir jo partijos politikie-1 Jack Herman.
riai prisipiltų pilnus kišenius j Vadinamas Varšavos 
pinigų. Taipgi tas komitetas ! ]<as' 
pažymi, kad Walkeris pralei-'

Jau senai New York o politi- 
.  Iš- 

dideles prakalbas I kelta daug visokių graftų ir 
_____________________ -n n a n virbi n .Tin nntvc vipni Iri-.

gesnė už pirmąją.* Atrodo, 7:30 vai. vakare, 
kad šiais metais New Yorke svetainėj, 46 Ten Eyck St., 
dalyvaus didelės minios darbi-' Brooklyn, N. Y. Bus išduotas 
ninku Pirmosios Gegužės ap- platus ir smulkmeniškas rapor- 
vaikščiojime.
cijoj viso delegatų buvo 727, j 
nuo įvairių darbininkiškų uni
jų, draugijų, organizacijų ir 
t. t.

Iš Bendro Fronto Komiteto 
sekretoriaus raporto matėsi,. 
kad komitetas veikia stropiai: 
ir energingai, kad {sutraukti ko 
daugiau darbininkiškų organi-Į 
zacijų ir kad paskleisti agita
cijos darbininkų tarpe. Buvo

šioj konferen- tas iš Bendro Fronto Komite
to, New Yorke, veikimo ir iš 
lietuvių veikimo prisirengimui 
prie Pirmosios Gegužės de
monstracijos.

Taipgi bus geri kalbėtojai, 
kurie aiškins šiadienines darbi
ninkų klasės kovas prieš iš
naudojimą ir reakciją. Taipgi 
aiškins Pirmosios Gegužės at
siradimą ir jos reikšmę.

. ............. x Visi Brooklyno ir apielinkių džia naktis ištvirkusiose tur- 
išsiuntinėta šimtai laiškų j įvai- • lietuviai darbininkai jau dabar tuolių 
rias darbininkiškas organiza-j pradėkite rengtis ir garsinti i——: 
ei jas, 
prie Bendro Fronto.
spausdinta ir išplatinta šimtai 
tūkstančių Pirmosios Gegužės 
lapelių.

Nuo 
Fronto iki 
pinigų įplaukė apie 380 dol., 
tuo pačiu laiku išleista apie 
328 dol. ( ..

Iš delegatų raportų matėsi, J)asį1JPtl; 
kad prisirengimas eina visame 
New Yorko didmiestyj. Įvai
rios darbininkiškos unijos ir j 
arganizaci^be j Brooklyno ir Apielinkių
skleidžia? agitaciją, organizuo- Muzikantų Atydai! 
ja benus, rengia agitacines ______
prakalbas, žodžiu sakant, vi-l Didžiojo New Yor 
same New Yorke eina smar-. njnUjgku Organizacijų 
kus prismengimas ir nėra jo-;jr LietuvilJ Komunistų 
kios abejonės, kad Pirmosios; 
Gegužės demonstracijoj daly
vaus arti šimto tūkstančių j 
New Yorko darbininkų.

Susirinkę delegatai vienbal-- |UV]-aį įurgtų savo beną. 
šiai priėmė dvi rezoliucijas ir; ]<vječiame visus lietuvius 
vieną telegramą : telegra-! 
ma ir viena rezoliucija buvo 
Aįfibamos valstijos gubernato- 7ai ^vakare" 
riui, reikalaujanti naujo darbi
ninkiško teismo i* 
jaunuoliams negrams darbi
ninkams, kuriuos tos valstijos 
bosai kelios dienos 'atgal nu
teisė sudeginimui elektros kė
dėj, už tai, kad jie aktyviai 
dalyvavo darbininkų kovose 
prieš bosus.

Antra rezoliucija buvo rei
kalaujanti tuojau paliuosuoti 
penkis Patersono šilko audė
jus neteisingai nuteistus.

Vedimui prisirengimo dar
bo prie Pirmosios Gegužės de
monstracijos į šią konferenci
ją delegatai sunešė nuo įvairių 
organizacijų 160 dol. Patys 
delegatai suaukojo 471 dol. su sonienė koliojo juos ir piktžo-, 
centais.

Demonstracija prasidės 12- buvus policistui, Aisensonienė i Mokykla
tą vai. dieną nuo Madison Sq., _
23rd St. ir Madison Ave., New 
Yorke. Į Union Square at- 
maršuos apie 4 vai. po pietų.

SPORTAS
SMARKIOS RISTYNĖS
ŠĮ VAKARĄ

Šiandien vakare įvyksta im
tynės tarp kelių porų parink-j barių atskirą namą, ant ištaisytos 
tinių ristiku, 69th Regiment H’atvOs’ Puikiai ^dekoruotas, yra lan- • c -- — i gai nuo audros ir “pulley screens,

promoteris tacijos linijas. Visi asesmentai už
mokėti. Vieta: 104-43—9Jst Avė. 
Richmond Hill, N. Y. Telefonas, 

vii-1 Virginia 7-1506. (85-99)

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu lajku 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
GI2—10th Ave., Cor. 44th St.

New York, N. Y.

JONAS STOKES
Šiuomi pranešu savo kostume- 

riams, kad perkėliau savo studi
jų iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Marion ’ .. .
cey

po num. 512 Ma
St., kamp. JBroadway, Chaun- 
Zstotis,St. 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 krajavusAtnaujina

71-98< i liCll I Jjflo V ('lloaVUO VU-j ’ 

l'enkaš St. Stasiak grum- 
sis su buvusiu pasauliniu čam-' 
pionu Ed Don George. Ang-i 
las Jim Heslin, kur andai 
4-rių valandų kovai nugalėjo1 
Indijos čampioną Butoną Sing- lys. 
ha, šį vakarą susikibs su vo
kiečiu Max Edelmayeriu, sa
vininku didelės 
Yorkvillė j. Max
svarus ir tikisi, 
sulaužyti visus dabartinius ga- i vietoje., 
liūnus viena po kitam,. Tiesa, ■ St£}>. blznb 
taip giriasi ir veik koznas ki-i 
tas ristikas. !-------

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetiku

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

tik susitarus

PARDAVIMAI
po 1 PARSIDUODA bučernė, važiuoju j 

! Lietuvą, parduosiu greit ir už to- 
‘ ainą kiek pirmas pirkikas pasiū- 

Biznio vieta gera, galima da
ryli gražų pragyvenimą. Tuojau 
kreipkitės: 564 Wythe Ave., Brook

lyn, N. Y. (92-95)
Va!^'V PARSIDUODA grosernė labai pui- 

sveria 208 ( kioje biznio vietoje, apgyventa lie- 
kad galėsiąs : tuviais ir kitataučiais apgyventoje 

Parduodu todėl, kad turiu 
428 Lorimer St., prieš 

Brooklyn, N. Y.
(91-96)

i “parties’e,” baliavoji- 
muose su visokiais aktoriais ir 

............................. . Jis į savo 
Jau iš-! sėkmingos ir liktų pavyzdžiu j raštinę ateinąs po pietų ir tai 

' ‘ visiems lietuviams darbiniu-1 suvargęs, be ūpo ir noro bent 
kams, jog skaitlingos minios' kiek rūpintis miesto reikalais, 
yra susidomėjusios Pirmosios Walkeris parašė atsakymą 
Gegužės demonstracija ir jos|gubernatoriui Rooseveltui, ku- 

dalyvaus joje. i riame jis atsakinėja į visus
Pirmosios Gegužės lietuvių j jam daromus užmetimus. Sa- 

kalboje lapeliai jau gatavi. į vo atsakymą Walkeris parašė 
Ateikite į “Laisvės” raštinę gana švelnioj formoj ir, gali- 

" ‘. Platinkite juos dirbamas daiktas, kad gubernato-
tuvėse, susirinkimuose ir visur, i rius nesiskubins jį prašalinti, 
kur tik randasi darbininkų. arba veikiausiai, pasiginčiję,

, kviečianti jas prisidėti tas prakalbas, kad jos būtų aktorkomis ir t. t.

Jsisteigimo Bendro 
šiai konferencijai

arbi- 
Sąryšis 
Frakci

ja deda visas pastangas, kad 
i suorganizuoti daug lietuvių 
į darbininkų į Pirmosios Gegu- 
i žės demonstraciją ir kad lie- 

Tad 
m tį
sy e- !zikantus ateiti į “Laisvės 

tainę, rytoj, bal. 23 d.j 
.................... Ten bus pirmosj 

, . pamokos, vadovystėje
devyniems Retikevičiaus.

Hathaway, Patterson ir 
Moore Kalbės Protesto 
Prakalbose Penktadienį

Penktadienį, bal. 24 d 
Lukes svetainėj, 125 W. 130th j 
St., New Yorke, Tarptautinio j 
Darbininkų Apsigynimo, New 
Yorko Distriktas rengia dide
les protesto prakalbas prieš 
pasikėsintojus nužudyti devy
nis jaunuolius negrus darbi
ninkus Scottsboro, Alabama, 
ir penkis šilko audėjus Pater
son, N. J., Kalbėtojai bus: 
C.A; Hathaway, narys Politinio 
Komiteto Amerikos Komunis
tų Partijos, W. L. Patterson, 

' veikėjas ir organizatorius Ly
gos Kovai už Negrų Teises, 
kuris, nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos, ir R. B. Moore, 
nacionalis o r g a n i z a t orius 
Tarptautinio Ųarbininkų Ap
sigynimo, Negrų Skyriaus.

Visi New Yorko darbinin
kai, juodveidžiai ir baltvei- 
džijp, masiniai turi dalyvauti 
tose prakalbose ir prisidėti su 
savo balsu prie išgelbėjimo 
gyvasčių tų darbininkų, kurie 
yra neteisingai nuteisti.

St

d.

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

Miegančius Apipylė 
Verdančiu Šarmu

į arba veikiausiai, pasiginčiję, 
: viską už glostys.

Tuo pačiu sykiu politikie? 
riams rūpi iškelti visokie skan
dalai, kad atkreipti badaujan
čių bedarbių domę nuo organi
zavimosi ir kovojimo už pašal
pą, kad būsiančiuose rinki
muose pasigauti daugiau bal
sų už “teisinguosius” politikie
rius. Jie mato, kad darbinin- 

■ kai linksta prie Komunistų 
Partijos, kuri teisingai ir ener
gingai kovoja už visų darbi
ninkų reikalus ir vadovauja 
jiem jų kovose.

Minnie Aisenson, gyvenanti į 
1864 Fourth St., Brooklyne, i 
kaltinama apšutinime savo vy-i 
ro ir dviejų posūnių verdan-’ 
čiu šarmu (lye). Sulig jos vy-' 
ro ir abiejų posūnių pasakoji-: 
mo, jiem bemiegant buvę api
pilti verdančiu šarmu. Jie ne-i 
galėję matyti, kas tą šarmą 
pylė, bet girdėję, kaip Aisen-:

džiavo. Kilus riksmui ir pri-;

G. Calza risis su I). Dirnit-! 
rovu; G. Zarynovas su Henri' 
de G lane, ir kt. 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 raportuokit Bend
ro Fronto Komitetui:
16 West 21st St., New York, 
Tel.: Chelsea 3-0962.

' (93-102)

įšoko per langą ir norėjo pa-in 1 , . T •
bėgti, bet policistas ją paga-! iCH-Wita į IrCCiadlCIlį 
vo. Ji tapo nuvežta į Kings 
County ligoninę ir perduota į 
protligių skyrių del ištyrimo 
jos proto. Jos vyras ir abudu 
posūniai nuvežti į Coney Is
land ligoninę ir randasi blo-

‘game sveikatos stovyje.

Pereitą sekmadienį del 
priežasčių lavinimosi mokykla

Extra Svarbus Kriaučių 
Susirinkimas

Amalgameitų Kriaučių 
to Skyriaus .susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 22 d., 
7:30 vai. vakare, 11-27 Arion 
PL, Brooklyn, N. Y.

Visi kriaučiai, dalyvaukit 
šiame susirinkime, nes bus 
svarstoma apie kainas už ka- 
valkų darbą ateinančio sezo
no “overcoat’ų” ir “topcoatų.” 
Komisija jau turi kainų listą, 
bet dar turi apsvarstyti visi 
kriaučiai. Tad dalyvaukite 
visi.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH.

Mickus, 278 Second St.
Figens, 22L Second

V. Donaven. 182 First St.
Ir pas Singeri.
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Lietuvos Darbininkų ir Kai m o 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

BALSAS

Maspetho Draugijų 
Nariams

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams .... 
šešiems mėnesiams 
Pavienio num. kaina

Lietuvių Komunistų Frakci
jos šauktas susirinkimas tre
čiadienį, bal. 22 d., pas dd. 
Zablackus, del tam tikrų prie
žasčių neįvyks. Tad visi A.L.

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

R. K.

416

!

be

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krlkitynoms tr pasivažinėjimams.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LĄJDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telephone, Stagg 7957

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

Brooklyn, N. Y.

; 2/ 4 or J Aveį

Geriausia Studijb'cB'rdvklųriė'1 /Ateikit Pecs'tiknnti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

$1.50 
<80 
.05

taip pat turime žolių ir gerų sandėli gyduolių Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

P. J. KUNDROTĄ, Bavhiinkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tek, Greenpoint 9-2017-2360-3514

SUSIRINKIMAI
“Laisves” Spaudos Bendrovės 

Direktorių Reguliaria 
Susirinkimas

“Laisvės” Boardirektorių reguliari 
susirinkimas įvyks penktadienį, ha 
landžio 24 d., 1931 m., 7-tą vai. va 
kare. Susirinkimo vieta—“Laisvės” i 
svetainė. Visi direktoriai turi būti 
laiku.

Direktorių Sekr.
F. A BEK.. I 

(94-96) .

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(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 kuogp- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

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

Mes

KUNDROTO APTIEK A

229
Moderniškiausi Įtaisymai

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Slagg 2-5938 j

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimų. Nereikta virint, o tik O 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 1 
mingas, ir galima duot vaikama, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- I 
siems. Kaina. . ..............................  60c, per paštą Į

IŠŠarpkit ii skelbimų U priMlųskil kartu bu atsakymu.

tmu'i, inrnm




