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nimui sukilimo. Tik bėda I 
tame, kad aštuoni iš tų juri-!

Vakar dienos “Laisvėj” tilpo ; —- ....—
korespondencija iš Chicagos
apie įvykusį susirinkimą, kurį Amerikonai PraSOSl j 
sušaukė Chicagos ALDLD. ap- « . n .
skričio komitetas. Strazdas pir- OOVietU 
mininkavo. Prieš Komunistų : 
J?artiją kalbėjo Pruseika, Bace-į 
ličius ir šarkiūnas. Už jų re- dienomis Idaho 
zohuciją balsavo socialfasistų I 
“Naujienų” reporteris. Tuomi,;
be abejonės, 
opozicija.

f

KRISLAI
Perdaug Toli Nuėjo.
“Ultimatumas”.
Slepia Savo Tikslus.
Cliffsidės Draugai.
Kodėl Neduodate Progos 

Komunistams?
Rašo Ko m un is tas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Ise***a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlapinėsite 
Pasaulį!

JUODVEIDŽIŲ MASINIAI MITINGAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ NUTEISIMĄ

MIRTIN ASTUONIŲ JAUNUOLIU
WASHINGTON.—Šiomis 

senatorius 
Borah paskelbė, kad jam 

džiaugiasi mūsų,Pavyko Sovietų Sąjungoj 
igauti darbą vienam ameri- 

Well, iš šio susirinkimo ma-.konui inžinieriui, kuris čio- 
tome, kad Pruseika ir jo drau- naį išbuvo be darbo 6 mė- 
gai perdaug toli nujjo. Kuo_- nesius To ir užteko, kad 

Bo- 
jis turi taisyt tą liniją, jeigu • 1 ah sako, kad Jis gauna 
nori pasilikti partijoj, tai Pru- šimtus prašymų kasdien 
seika atėjo į viešą susirinkimą Į nuo amerikonų bedarbių, |Ses. 
ir išnaujo užatakavo Komunis- i kurie maldaute maldauja! sveikino atstovus ir priėmė 
tų Partiją.^ O pamatysite, kaip • j«s page]bėtų jiems ■ rezoliuciją, kurioj protes-

Pliekti Sovietu S.jungt, įtuojama prieš nuteisimą 
bolševistinę disciplina. I ___________ imlrtln astuonių nekaltų

į jaunuolių. Vienam susinn- 
Knvnhifp n? Patarcnnn ikime> kuris ivyko A- M- E- IiUVvKllfJ HZ idierbullv įzion bažnyčioj, Haiwavn!

Darbininkų Gyvybę! :il$400 negl5.

CHATTANOOGA, Tenn.
—Bal. 21 d. čionai įvyko du vimą jaunuolių, 
dideli masiniai juodveidžių buržuazinės 
susirinkimai, kuriuose kai- kurios 

;bejo atstovai nuo Tarp. Dar- 
įbininkų Apsigynimo ir nuo 
Lygos Kovai už Negrų Tei- 

Susirinkę varguoliai

Kapitalistą Garbės 
Medaliai Žuvusioms PENNSYLVANIJOS VALDŽIA ATSISAKO 

ŠELPTI BEDARBIUS; GUBERNATORIUS

Sovietų Sąjungos draugai —. 
Kapsukas, Angarietis, Dauba- ■ 
ras, Žalpis—pasmerkė skloką į 
ir oportunistus. Visi jie šau
kia darbininkus glaustis po Ko
munistų Partijos vadovybe.

da prie kovos už paliuosa- 
Tai vis 

organizacijos, 
nuteisimą mirtin 

jaunuolių vartoja tolimes
niam kiršinimui juodveidžių 
prieš baltveidžius abelnai. 
Tai darbas kapitalistų nau
dai.

Šitoj kovoje už negrų gy
vybę komunistai lošia vado
vaujamą rolę. Štai kodėl 
vis didesnės juodveidžių 
masės pradeda žiūrėt į Ko- 

dalyvavo imunistų Partiją, kaipo į 
į vienatinę jų reikalų gynėją. 

Gi balandžio 28 d. šau- j New Yorko Pirmosios 
į kiama masinė pietinių vals-; Gegužės Bendro Fronto 

Gynimas Patersono pen-^y^ bendro darbininkų I konferencija, kurioj dalyva- 
1 --- 1 į, pa

siuntė protesto telegramą 
Alabamos gubernatoriui

I # t 1 L1JU OCllULO Cull UIIIIIIKU : nuxixvi CLiuiJcl, MH 1UJ U.<
Strazdas: .darbininkų, kurie šuo--fronto konferencija mieste’vo apie 500 delegatų

i • j • ! Irn 1 Tai aa IzzaI in ya AV1YY1 €1 1.^ i ti — • • • • i. — ______ j i j. . 1 _ _
Pvuseikci Butkus

ir da keli mano, kad lietuvių i kalbi o keliu norima nužu- Scottsboro gelbėjimui nu-
darbininkų masės tiek “nupro- dyti, yra svarbus reikalas, teistu mirtin jaunuolių gy-

kovų gadynėj pasirinks eiti su Įtautįni() Darbininkų Apsi-Ivįrx mingtos dvi oreanizaci- 
jais, o ne su Komunistų Parti- • distriktas šaukia1 minetos C1X1 oigamzaci 
ja ir Komunistų Internacionalu. OlStriRtas . saukia . jOS>
Kaip tuos žmones apakino ju^asimus mitingus jų gyni- ■ Svarbu pabrėžti ir tai,; protestuoti prieš nuteisimą 

mui. Vienas susirinkimas, vįS0Ri0S reformistinės Įmirtin ir reikalauti naujo 
įvyks penktadienį, bal. 24įnegru organizacijos neside- i teismo.
d., 8 v. v., Newarke, Work- i
men’s Lyceum svet., 170;
Belmont Ave.

Kitas susirinkimas šau

jog jos šitoj didžiųjų; New Jersey valstijos Tarp- >Vybės. Konferencija šaukia Milleriui. 
znoi nacirinlzc oifi cn j j • • va i • • i a • ! «7 17 v _ -

Kaip tuos žmones apakino jų. 
nesukalbamos ambicijos!

Taigi, taigi, draugai, “Lais
vės” redakcija aplaikė ir patį 
sklokos ultimatumą. Atvažiavo 
tiesiai nuo įvykusio sklokos su- Niikapojamos Algos
sirinkimo, kuriame tapo prade- J^^as susinnKimas sau-

4<ta organizuoti nauja partija kiamas Eliząbethe, taip pat 1116110 U<11 DinfillKalIlS
Jie penktadienį, 8 v. v., Lietu

vių Svetainėj, 69 S. Park
kovai prieš komunistus.

4 reikalauja dviejų dalykų: nau 
jo “Laisvės” suvažiavimo 
prašalinimo d. A. Bimbos 
“Laisvės” redakcijos.

Atsimenate, fašistai išjojo __ 
SLA. draugą Siurbą už tai, kad įkimuose. 
jis buvo l<>munistų frakcijos j 
Centro Biuro sekretorium ir 1 
stovėjo mūsų komunistinio ju
dėjimo priešakyje. Dabar sklo- 
ka nori išvaryti iš mūsų judėji-* 
mo Bimbą už tą patį “prasižen- ■

Atsibaladojo į Jungtines 
i Valstijas Japonijos kuni
gaikštis Takamotsu ir čia jį 
|su didžiausiomis iškilmėmis 
pasitiko Amerikos valdžia. 
Dabar vėl baladojasi Siamo 
karalius su savo pačia. Vi
sur juos pasitinka buržujai 
ir iškilmingai sveikina.

YOUNGSTOWN, Ohio.—
SĮ. Šių miestų lietuviai dar- \ Paskelbta, kad visos plieno 
bininkai turi skaitlingiau-: pramonės dirbtuvės nutarė 

iš šiai dalyvauti tuose susirin- .neužilgo nukirsti visiems

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos ir mitingai turi

Ispanijos Komunistai 
Šaukia Verst ’ 
Išnaudotojus

Ii

New Yorko “Timeso” 
respondentas praneša

ko-
iš

Monarchijos Veislė Jungi 
i Valstijose

Kaip ten nebūtų, po reikala
vimais pasirašo (ne ranka, bet 
mašinėle), tarp kitų, anti-ko- 

, munistiniai biznieriai Garbą- 
v čauskas, Garbačauskienė, Za- 

jankauskas, Kapickas, Burkė, 
E. Butkus, Mikalauskas, M. 
Vaikys, C. Vaikys, J. Vaiginis, 

i Jatužienė ir tt. Paskui seka 
išėję iš Partijos Rainiai, Kluče- 
nai, Matulis, Senas Vincas, Jo- 
kubonis, Briedis, Kreivėnas ir 
kiti. Pasirodo, kad Butkaus 
partijos krikštynose^ būta ir 20 d. plėšikai įsiveržė į mie- 
svečių: šimanskas iš Philadel- sį0 svetainę ir iš iždo pasi- 
phijos, Balsys is Great Necko,! , • u- (P90 non Prapiestis iš Patersono, Deren-S1 iebe $28>000- 

čius iš Cliffsidės, Vilkelis iš-----------------------------------
Wilkes-Barre, šlapikas iš Eas- 
tono ir tt.

darbininkams algas. Nuka-1 Madrido, kad visoj Ispani- 
pojimas sieks nuo 10 iki 15 0°] komunistai pradėjo 

Vadinasi, plieno dar- smarkiausia bruzdėti. Vi- 
užduotas sos Madrido gatvės nuklo- 

įtos Komunistų Partijos at
sišaukimais, kuriuose darbi- 
(ninkai ir valstiečiai ragina- 
imi versti kapitalistus ir 
įsteigti savo valdžią. Nuver- 
tę monarchiją, darbininkai 
turi apsidirbti su kapitalis
tais ir su jų valdžia, , ir pa
siimti galią į savo rankas, 
kaip padarė Rusijos darbi
ninkai ir valstiečiai 
metais rudenį.

nuos.
bininkams bus 
naujas smūgis.

Mažai Reikš Šitas 
48 Valandą įstatymas

•wv

Apiplėšė Miesto Iždą
DETROIT, Mich.— Bal.

ALBANY. — Gubernato
rius Roosevelt pasirašė nau
ją 48 valandų darbo savai
tės įstatymą. Bet mažai 
naudos iš jo turės darbinin
kai. Bosai tų įstatymų tiek 
paiso, kiek nieko, kurie 
jiems nepatinka. Antra, įs
tatymas pilnas skylių, per 
kurias darbdaviai gali pri
versti darbininkus dirbti il
giausias valandas.

1917

Norvegijoj Lokautas Išmetė 
55,000 Darbininką

ANGLIJOS PARLAMENTAS ATMETĖ PASIŪLY-
Svarbu ve kas: tie žmonės 

nedrįsta pasakyti savo tikruo
sius tikslus. Jie tyli apie tai, 
kad kuria naują organizaciją 
(partiją), kuriai išrinko “Cen
tro Biurą” iš septynių narių ir

į Mį NEĮSILEISI SOVIETU PRODUKTU
LONDON.— Konservato- 

iriai padavė sumanymą, kad 
i Anglijos valdžia uždraustų 

komisiją pagaminimui platfor- įvežimą iš Sovietų Sąjungos 
mos. Komisijon įeina Balsys, i produktų, “kurie padaryta 

Matulis ir Butkus. ______________________

Iš Cliffsidės ALDLD. kuopos sekretorių d. Bimbą išvadinate 
Steponavičiaus pasekėjai rašo, 
kad jie “nusuks sprandus to
kiems Bimboms.” Draugai, per
daug augštai užsimojote., šau
kiate, kad jums žodžio laisvė 
yra atimta, bet ar jūs į savo 
diskusijas pakyietėte C. Biuro 
atstovą dalykus paaiškinti? Ne, 
to nepadarėte. O sakote, kad 
net keliuose mitinguose disku
sijas turėjote. Vadinasi,, neda
vėte progos komunistamb savo 
poziciją apginti, o juos nuteisė
te, prakeikėte. Centro Biuro

ir šiokiu ir kitokiu, bet kodėl 
nedavėte jam progos dalyvauti 
jūsų diskusijose? , Bijote, e? 
Jis nebijo nuvykt į jūsų susi
rinkimą ir kovoti už Komunistų 
Partiją. Būkite vyrai, sušau
kite susirinkimą. Tegul Cliff
sidės darbininkai išgirsta, ką ir 
kaip veikia Komunistų Partija.

verstinu darbu.” Tai buvo 
užsimojimas ant prekybos 
su Sovietų Sąjunga. 166 
balsais prieš 137 parlamen
tas pasiūlymą atmetė.

Darbietis Taylor sakė, kad 
Anglijos imperijoj darbi
ninkų darbo sąlygos, algos 
ir gyvenimas daug prastes
nis, negu Sovietų darbinin
kų. Buržujai šaukė, “O

OSLO, Norvegija.—Nor
vegijos darbdaviai daro 
puolimus ant darbininkų 
klasės. 1 Įvairiose pramonė
se paskelbtas lokautas ir 
išmesta iš darbo apie 55,000 
darbininkų. Lokauto tiks
las yra tame, kad nukapoti

Paraguajaus Sukilimas 
Esąs Nuslopintas

ASUNCION, Paraguay.— 
Valdžia skelbia, kad sukili
mas tapo nuslopintas ir lik
viduotas. Prezidentas Yns- 
fran giriasi, kad jis turįs

kur taip, yra?” Taylor at- masių pasitikėjimą. 1 Jis są- 
kirto: “Ogi Indijoj, Afrikoj, ko, kad sukilimo vadai su- 
Vakarų Indijoj ir kitur.” imti ir įkalinti.

WASHINGTON.—

garbės medaliais 10 Ameri- PINCHOT ATMETA REIKALAVIMUS
kos jurininkų, kurie buvo--------------------

m,a-jV I Hafrisburgo Demonstracijoj Dalyvavo 5,000 Darbininkų; 
Alkanųjų Eiseną Padarė Didžiausio Įspūdžio; Kova prieš 
Alkį Turės Eiti Pirmyn; Organizavimas Bedarbių Yra 
Svarbiausia Problema

ninku jau senai žuvę, o du Į 
pasiliko visam gyvenimui | 
paliegėliai. Tai aukos Ame-1 
rikos imperializmo, kuris į 
turi prislėgęs Nicaraguos' 
liaudį.

HARRISBURG, Pa.—Šis Gubernatorius Pinchot
miestas dar nebuvo matęs pareiškė bedarbiams, kad 

! tokios skaitlingos ir karin- j jų reikalavimai “nepraktiš- 
. :gos demonstracijos, kokia ki,” kad jie “nubankrutuo-Svarbi Lietuviy |įvyko bal. 21 d., kuomet ai-:tų valdžią” ir tt. Bedarbiai 

m • • • ir r •• kanų bedarbių eisena pribu-i nurodė, kad valdžia šimtusIVlainieny Konferencija VO ir įsiveržė į valstijos le-jmilionų dolerių išmėto kapi- 
_____ _gislatūros butą reikalauti | talistų reikalams, o palieka 

PITTSTON Pa._  Ame- į bedarbiams pašalpos. Dau-1 bedarbiu.s badauti, kad bus
rikos Lietuviu Darbininkų iS,a"k.alP Penkl tūkstančiai .išleista milionai dolerių už- 
Literatūros Draugijos 12-as ^arbininkų apsupo Jegisla- laikymui Plieno ir Anglies 
apskr. šaukia svarbių kon- turas. r™ nL karsčiausi (policijos, kuri terorizuoja 

i sveikino atmai savusius be- niainierius ir plieno darbi-ferenciją plačiam išdiskusa- 
vimui dabartinės mūsų ko
vos su oportunistais ir su
stiprinimui mūsų darbinin- 
kij judėjimo.
įvyks sekmadienį, bal. 26 d., I 
10 vai. ryte, po num.
Butler Alley.

Konferencijoj
ALDLD. Pild. Komiteto se-; 
kretorius d. D. M. Šoloms-I 
kas ir darys platų praneši-

darbius. ninkus.
Maršavime dalyvavo 400 i _ ..

bedarbių iš visų valstijos į , &i Pennsylvamjos bedar- 
kampų. Ponai legislatures bių eisena į Harrisburgą is-

'darbių reikalą,vimus. Taip miestuose. Visur kelyje be- 
ipat gubernatorius Pinchot;darbiai pasitiko didžiausios 

, , i turėjo priimti bedarbių de- .užuojautos.
c a ^vaus’legaciją, purį pastatė vai- Gi Amerikos Darbo Fe- 

įdžiai bedarbių reikalavi- deracijos biurokratai pabu- 
mus. Reikalaujama tuo j aus-’go alkanų bedarbių. Valsti- 
paskirti $42,000,000 bedar- jos federacija laikė Harris-

T/ P •• lYCvlll LA. -L V7 ILGtl 1lOJLct LU 1 V/O . tį . •

Konferencija nariaf tul.gj0 išklausyti be- Judina darbininkus visuose

m.% Visi Masiniai sąmonin- bi šelpimui, idant kiekvie-,burge konferenciją, bet ją 
rl n vkRi Vi i Irm 1/J n v\i v\ v X z ( ;gi darbininkai ir darbinin

kės dalyvaukite.

Bankierius Numato 
Naują Algų Kapojimą

nam bedarbiui būtų moka- nelaiku uždarė, kuomet su
ma po $15 savaitėje ir pri- Į žinojo, kad bedarbiai pribu- 
dedama po $3 kiekvienam |vo į miestą. Jie nujautė, 
šeimynos nariui. Taip pat j kad bedarbiai ateis konfe- 
reikalaujama įvedimo be- rencijon ir reikalaus pradėt 
darbių apdraudos. kovą už bedarbių reikalus.

CHICAGO, Ill.— Balan- "
džio 21 d. Čionai kalbėjo p. S.S.S.R. Žemės Plotis ir 
G. E. Roberts, viee-prezi-; r f • Skaimc 
dentas New Yorko Natio-; '’FeniOJU ūKaiCIUS 
nal Banko. Jis sakė, kad: r - ’ - -
niekas nenori atvirai kalbė-i. į .
ti apie algų kapojimą, bet I‘nfo™acy08 Parod?> Q1 
kapojimas eina savo keliu Sąjunga apma 21,-
ir dar padidės ateityje.

Ir Čigonai Suorganizavo 
Sovietą

ROSTOV, SSSR.— Čionai 
didelis būrys čigonų sutve
rė milžinišką kolektyvę ūkę 
ir suorganizavo pirmą savo 
tautos sovietą. Jie išleido 
atsišaukimą į visus savo 
tautos žmones, kad liautųsi 
baladotis, apsistotų ir tap
tų žemės artojais.

Philadelphia, Pa
Kalbės Drg. A. Bimba

Balandžio 26 d. Frankfor- 
do ALDLD. ir Philadelphi- 
jos K. P. Lietuvių Frakcija 
rengia prakalbas d. A. Binv- 
bai su koncertine progra
ma, 928 E. Moyamensing 
Avė., Lietuvių Tautiškoje 
Salėj e. 2 vai. po pietų. Mo
mentas svarbus, prakalbos 
svarbios ir kalbėtojas ge
ras. Visi eikit į šias svar
bias prakalbas.

i Komisija.

Nubankrūtavo
Milžiniškas Bankas i

_ j CANBERRA, Australija.- 
Statistines į Australijos premjer. Skul- 

’ lin pareiškė, kad tapo užda- 
rytas New South WalesSa- 

j 236,000 ketvirtaines mylias vings Bankas. Tai buv0 
ir sausio 1 d., siu metų, t u-; milžiniška įstaiga ir nunešė 
rėjo 161,006,000 gyventojų. 5425,000,000 depozitorių pi- 

|Gi sausio 1 d. 1927 m. tetų- ’ F 
■rėjo 146,989,000 gyventojų.

Metalo Darbininkų Kon
gresas

nigų. •V

Iš Chicagos Išdeportavo 
350 “Nepageidaujamą” 
Ateivių

CHICAGO, Ill.—Nuo sau-
MASKVA.— Čionai įvy

ko Sovietų Sąjungos metalo 
darbininkų unijos kongre- šio 1 d. iš Chicagos tapo iš' 
są^, kuriame dalyvavo 430 deportuota 350 
delegatų. Unija turi 800,- daujamų” ateivių. 
000 nariu.

“nepagei- 
Ir me

džiojimas nesiliauna.
■a

SĖKMINGAI PRAVESTAS PENKIŲ METU 
PLANAS VISOJ EILE J DIDŽIŲJŲ DIRBTUVIŲ

Leningrado acetylinu ly-j rublių, gi su bal. 1 d. šių 
dymo dirbtuvė “Elektra,” ; metų metinė išdirbystė pa- 
didžiausia tos rūšies visam 'siekė 71,585,000 rublių ver- 
pasaulyj, ne tik sėkmingai i tės. 
užbaigė savo Penkmečio Leningrado telefonų dirb- 
Planą su bal. 1 d., bet dar tuvė “Krasnaja Zaria,” ku- 
20 nuoš. pralenkė.

Leningrado elektrinių 
produktų dirbtuvė “Svetla
na” taip pat pralenkė Penk
mečio Planą su bal. 1 d. Pa
gal planą, 1932-1933 m. ši 
dirbtuvė turėjo padaryti šiemet ji davė už 45,000,000 
produktų vertės 71,044,000 rublių!

rioj dirba 7,000 darbininkų, 
toli pralenkė Penkmečio 
Planą į pustrečių metų. Pa
gal planą, 1933 metais dirb
tuvė turėjo duoti produktų 
vertės 32,000,000 rublių, gi

RENGKITES PRIE PIRMOSIOS GEGUŽES DEMONSTRACIJŲ!
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PARAMA KITAKALBIAM KOMUNISTU 
LAIKRAŠČIAM

APŽVALGA IHMAI CENTRO BIURO RAPORTAS ’
Rytinių Valstijų Lietuvių Komunistų Konferencijai,

rų darbininkų padėtį Jung
tinėse Valstijose sąryšy su 
bedarbe.

Jis nurodo, kad jau iki 
šiol buvusi bloga ekonomi
nė negrų darbininkų padė
tis Jungtinėse Valstijose 
dar labiau pablogėjo užėjus 
ekonominių! krizini. La
biausia del to nukenčia ne-l 
grai darbininkai šiaurinėse 
valstijose- ir negrai biednie- 
ji farmeriai, randauninkai

Balandžio 11 ir 12 d.
Raportuoja drg. A. Bimba

Draugės ir draugai: Prieš
Komunistų taktika trečio 

laikotarpio metu: paaštrinti 
kovą prieš socialdemokratiją 
ir prieš reakcinius unijų va
dus, daugiau ir daugiau mobi- 
lizuot darbininkų mases ir jom 
vadovauti, organizuoti bedar
bius, stiprinti komunistų judė
jimą, smarkiau kovoti prieš

Amerikos Kviečiu 
Dumpingas

Amerikos buržuazinė 
spauda ir visokie reakciniai 
elementai daug rėkia apie 
Sovietų Sąjungos dumpin
gą. Girdi, Sovietai užgrū- 
|da užsienio rinkas produk- 
i tais, kuriuos parduoda žema 
i kaina. Nors Sovietų valdžiai

Amerikos Komunistų Partija supranta, kad milionai tuos primetimus kelis kar-
• ateivių darbininkų dar negali tinkamai naudotis. Daily Itus užginčino, tačiaus vis'ji iarmeriai, 
Workeriu ir kitais anglų kalba leidžiamais‘komunistinės tiek kapitalistiniam pasauly Į ir farmų darbininkai piėti- 
spaudos organais. Tędel Partija uoliai stengiasi palai-, tebeina riksmas apie Sovie-lnėse valstijose. ■
kyįi it -šūdrutinti kitąkalbius komunistinius laikraščius. į tų dumpingą.
Visai priešingai, negu posteringauja lietuviški sklokinin- 
kai, kurie bando sudrumsti vandenį prieš Komunistų 
Partijos vadovybę ir kontrolę “Vilnyje” ir “Laisvėje”. 
Jie. neturi nei senso- nei- gėdos, išmisliodami, būk Partija 
norinti panaikinti ateivių komunistų laikraščius.

Po panašių sklokų pas estus, denkus, jugoslavus ir ki
tus, Partija įtempė savo jėgas, kad sustiprint komunisti
nius jų organus, ir tie organai šiandie gariaus, negu ka
da pirmiau, eina į darbininkus su partijiniais obalsiais 
ir laimi vis didesnes savo tautų darbininkų minias, kaip 
Partijos pritarėjus ir veiklius jos kampanijų rėmėjus.

Vienas iš komunistinės spaudos svarbesnių reikalų da
bar yra sudrūtinti italų draugų laikraštį “II Lavorato- 
re.” Tuo tikslu - ir Daily Worker savo redakciniame 
straipsnyje (balandžio 22) atsišaukia į visų tautų darbi
ninkus. Ragina New Yorko ir apielinkės visas darbinin
kų organizacijas siųsti savo delegatus su pasveikinimais

• į “U Lavoratore” bankietą, kuris įvyks ateinantį sekma- ■ 
dieni, Workers Centre, 35 East 12th St., ?’ 

_________
gų italų organui, kuriam lemta atlikti didelis darbas ant kviečių, 
tarp keturių milionų tos tautos rankpelnių Jungtinėse ikus milionus 
Valstijose.

Ne gana, vadinasi, palaikyti tiktai savo kalbos komu
nistinius laikraščius ir kada-nekada pasiskaityti Daily 
Workerio. Taip ir kiekvienam lietuviui komunistui ir 
šiaip klasiniai sąmoningam darbininkui turi rūpėti visa 
komunistinė spauda, vis tiek kokia kalba ji būtų leidžia
ma. Ir turi būt iš mūsų* tarpo šluojamas tas nekomunis
tinis, oportunistinis pasididžiavimas, kad ot mes, lietu
viai, palaikome du sąvo dienraščius, pors įr mąžiau mū
sų tėra Amerikoj, negu ispanų bei;ita|ų.

Del tam tikrų sąlygų, berods/ lietuviai ’Homtmistai tu
ri stipresnę savo spaudą, nekaip tuhi kitiį tautų revoliu- 

i ciniai darbininkai. Bet lietuviai vieni nieko negali pa
daryti nei kovoje už tu o jautinius darbininkų reikalus nei 
žingsniuose, vedančiuose darbininkiją linkui visiško kla
sinio pasiliuosavimo,—nepaisant kiek būtų lietuviškų ko
munistinių laikraščių. Tik bendromis visų tautų darbi
ninkų jėgomis tegalima tas darbas sėkmingai varyti pir
myn. Todėl ir visų Amerikoj gyvenančių tautų darbi
ninkai turi teikti paramos visai komunistinei spaudai, 
.ypač ten, kur tokia parama labiausia reikalinga.

Šiandien suvirš 1,000,000
Kapitalistinėj Amerikoj negrų darbininkų yra be 

taipgi didelis riksmas kelia- darbo; jie randasi didžiau- 
ma del to. Prie to Ameri- šiame skurde, jiems gręsia 
kos valdžia padare 'žings-; badas.
nius neįsileisti nekuriuosj Kaip žinoma, negrai dar-

Stebėtina Sveikatos Pažanga 
Sovietuose

1912-1913 metais Maskvoj
buvo po 49 mirimus iš kiek- šią konferenciją stovi eilė la-
vienų dviejų tūkstančių gy- bai svarbių klausimų. Mes 
ventojų abelnai; o iš kiek--turime būti atviri ir pripažin- 
vieno tūkstančio gimusių i V’ -^ad darbininkų ju- 
kūdikių tais metais mirė|“? Tr%tmusTovLiX
907 / Krizi" i lies mus Stovi Kiau Jinitj,, siiiuimau kuvuli prieš

. . į Simas : su viso pasaulio revo- i dešinįjį pavojų, prieš imperia-
1930 metais iš kiekvienų ' liucimu darbininkų judėjimu listų ruošiamą karą, už gyni- 

dviejų tūkstančių gyvento- ■ 8U Komunistų Partija, ar vis Sovietų Sąjungos.
jų Maskvoj temire jau tik toll.ao L.desln^ir Pa^aliaus i iš kitos pusės, dešinieji op- 
po 26; kūdikiu mirtingumas |social aslzmo 110ger|’ įortunistai traukia arčiau pT-ie
qnmaiUio iki 124 nuo tūks-! Konferencijos Svarba I burz-uazijos, visaip kliudo mu- sumažėjo iki. nuo darbui, bando pastot kelią,
tancio. Taigi mirtingumas; Idant pasekmingai nugalėti;vengia kovų, smerkia jas. >. 
apskritai yra ten jau pu-' oportunizmą mūsų eilėse ir;
siau sumažėjęs, palyginant;prie8US’ puolančius is lauko ; 
su caristiniais laikais. Su-|1)USfiS’ tai ^kalingas turėtu 
lig to, reikėtų spręsti, kad 
ir žmonių gerovė yra kur 
kas augšeiau pakilus> negu 
kad buvo prie caro.

Tokį žmonių. sveikatos
progresą Sovietuose maty
damas, Milo Hastings, gilus 
sveikatos reikalų žinovas, 
rašo N. Y. Evening Gra-

i socialfašizmo liogerį.
Konferencijos Svarba

Idant pasekmingai nugalėti vengia kovų, smerkia jas.

siau sumažėjęs, palyginant;prie8US’ .
- ; puses, tai reiKanngas tureli; Lovstonas išvystė Amerikoje 

i paveikslas dabartinės pasauli-; savotiška teorija. Jis ir jo pa
nes ir amerikinės klasių kovos Sekėjai sakė: komunistų In- 
prieš mūsų akis. Idant ši ternacionalo taktika tinka ki- 
konferencija aiškiai matytų, j tose šalyse, bet ne Amerikoje, 
kaip stovi kovos frontas, tai Amerikos kapitalizmas, jo ma- 
trumpais bruožais ir raportuo- nymu, dar jaunas, sveikas ir 
siu šiai konferencijai situaciją.) Į)Ujoja. Pramonė plečiasi pie- 
Aš esu įsitikinęs, kad ši kon-j tuose. Krizio čia nesimato, 
ferencija nustatys teisingą ko-, Amerika reikia išimti iš ka
vos Jiniją prieš visus mūsų ■ pitalistinio pasaulio. Bet štai 
prusus. užeina ekonominis krizis.

Są.'ygos, kuriose tenka mums; jis labiau kaip kitur, pa- 

taip vadinamam verta tikėti visokiais (pra- nlJ sąlygų. Lietuvių judėjimas :kaip io.ooo.oob bedarbiu.
manytais) pranešimais, !yra tik dalis Amerikos ir viso j jų padėtis baisiausia. Ky- 
būk Sovietuose “stoka” mai-i pasaulio darbininkų judėjimo. I ]a bedarbių judėjimas 
sto, būk žmonės ten “pus- 
baclžiai” gyveną, ir tt. Toks I 
žmonių amžiaus ilgėjimas i 
ir sveikatos gerėjimas mu
ša tuos melus, kurie sklei
džiami prieš Sovietus.

Sovietų produktus. Esą, rei- bįninkai didžiumoje dirba 
kia kovoti su bovietų dum- paprasčiausius darbus 
pmgu. dabai mažą atlyginimą.

Bet štai ką dabar pati
Amerikos valdžia daro. Pre- Jungtinėse Valstijose, apie 
zidento Hooverio suorgani-1 devyni milionai negrų gyve- 
zuota Farmų Taryba pla-1 na pietinėse valstijose. Iš 
nuoja dumpinti daug kvie-jto skaičiaus, šeši milionai phic’e (bal. 18 d.), kad ne- 
čių Europos marketuose. ' ’ . .....................
Ta taryba suorganizuota 
supirkimui Amerikos per-

U Z
!labai mažą atlyginimą.

Iš suvirs 12,000,000 negrų
nymu, dar jaunas, sveikas ir

:gyvena 
“juodame ruožte”; didžiu- 
ma JU yra biednieji farme- 

dienį, Workers Centre, 35 East 12 th St., New Yorke; i viržio kviečių, kad tuo būdu riai ir farmų darbininkai, 
šaukia visų tautų darbininkus ateiti paramon tam drau- palaikius^ augštesnę kainą Daug yra tokių, kurie ap- 

. Ji turi supir- dirba žemes turtingiemsžemes turtingiems 
bušelių. Už j baltveidžiams farmeriams

i bušelį mokėjo 92 centus. Gi j už tam tikrą javų dalį. Jie 
dabar, kaip paaiški, dum-’ gyvena pusiau vergijoj, 
pindama tuos kviečius Eu-I N . famu randaunin. 
ropos marketuose veikiau- |r farmu ’darbininkai 
šia parduos uz pusę tiek, AT :. . < , m • r a 'North Carolina, Virginia,

mo ėjų. ai u s. me :YenneSg6e Arkansas ir ne- 
rikos kviecių dumpinirnas.,Ir Įk . Texag g da_

Itai bus geras dalykas, nesi. . v .. ?
ta darys kapitalistinė Ame-'‘X86’ls. Priez,a^es eko"oml- 
rika. Jeigu Sovietai pla- 1110 krlZ10’ de!ei-

Amerika.
10,000,000 

padėtis baisiausia, 
bedarbių judėjimas

i Komunistų Partijos vadovybe.
i Milžiniškos demonstracijos ir 
jbadujančių maršavimai ant 

i ro-

Ekonomiričs ir Politines
Sąlygos.

Viso pasaulio ir Amerikos j valstijų sostinių ir miestų 
situacija yra tokia. Tuojaus j tusių. Lovstono teorija apie 
po pereito imperialistinio karo; Amerikos kapitalizmo bujoji- 
mes pergyvenome pirmą poka-jmą subyra į šiupulius. 
rinį laikotarpį. Tai buvo ga-j 
dynė, kada kilo revoliucijos j

Raudonieji Pennsylvanijos Sostinėje
Raudonasis pavojus aplankė ir Pennsylvanijos valsti

jos sostinę Harrisbūrgą. Keturi šimtai alkanųjų bedar- 
. bių maršuotojų iš įvairių miestų ir didelis pulkas jiems 
pritariančių darbininkų užtvenkė Pennsylvanijos seimo 
rūmą; ir kapitalistiniai įstatymų leidėjai buvo priversti 
sustabdyt savo politikieriškas diskusijas ir išgirst bedar
bių reikalavimus; o bedarbiai reikalavo paskirt po $15 
savaitinės pensijos kiekvienam bedarbiui ir dar po tris 
dolerius kužnam negalinčiam dirbti jo šeimynos nariui; 
panaikint įstatymus, atkreiptus prie kovingąjį darbinin
kų judėjimą; paliuosuot bedarbių organizuoto jus ir ki
tus politinius kalinius, ir tt.

Bedarbių reikalavimai buvo pakartoti per jų delega
tus ir pačiam valstijos gubernatoriui Pinchotui. Guber
natorius gi, kuris puošiasi liberalėmis (laisvumo ir žmo
niškumo) plunksnomis, parodė savo tikrą spalvą, ’kuo- 
rrfct jis pareiškė, būk tie bedarbių reikalavimai, suformu
luoti komunistų, esą, “beprotiškai dideli, net juokingi.” 
Taip kalbėjo gubernatorius, t kuris užsisakė nupiešt savo 

j paveikslą už $4,500, jkurie; bus išmpket} |iš valstijos iždo, 
—gubernatoriuj kuris nesigaili milionų; dblerių valstijos 

[kazokams, laikomiems laužymui streiku ir kriušinimui 
darbininkų judėjimo apskritai. ‘

Atsakydami į tokį gubernatoriaus Pinchoto dantų pa
rodymą, alkanieji maršuotojai ir vietiniai bedarbiai sto
jo į energingą demonstraciją. Joj dalyvavo 5,000 darbo 

• žtnonių, ir tai buvo smarkiausia demonstraciją, kokią tik 
Harrisburgas buvo bet kada matęs. Prieš demonstran
tus sudrebėjo kinkos ir mekleriškiems vadams Pennsyl- 

, vanijos Darbo Federacijos, kurie tą dieną (bal. 21) buvo 
' atidarę savo suvažiavimą. Pabūgę demonstrantų, jie 

tuojausuždarė savo seimelį, kol praeis audra.
Šitokie žygiai atkreipia į save akis plačiausių minių 

bedarbių ir dirbančiųjų ir, komunistų vadovybėje, mobi
lizuoja darbo masių ūpą kovon už tuojautinę bedarbiams 
paramą ir valstybinę apdraudą visiems bedarbiams.

nuotu tai daryti, tai kįpi- ^vilnes ir kitų
talistinč Ameriką sukeltų Produk^;'®^auja žemes 
,. .v. . .. b savimnkij leisti uems pasi-

VonUoiicfo? plantacijose ir dirbti
ibe algų, kad jie galėtų tu- 
! rėti prieglaudą ir sklypą že
mės, kur galėtų užsiauginti 
kiek daržovių.

Daugely vietų pietinėse 
i valstijose patiekiami įstaty- 
1 mai, kad negrai miestų dar
bininkai būtų prašalinti, o 
į jų vietą paimti baltieji be
darbiai.

Iš įvairių vietų negrai 
darbininkai būna reakcinių 
elementų per spėką vejami 

Į iš darbo.
Šiaurinėse valstijose įvai

riuose miestuose masės neg
rų darbininkų yra be darbo. 
Daugely atsitikimų negrai 
darbininkai išmetami iš 
darbo, o jų vieton pahųami 
balti darbininkai.

Atsidūrę skurdo ir bado 
padėty, negrai darbininkai 
pradeda suprasti, kad tik 
per kovą jie gali pagęįinti 
.savo būvį. Vis- daugiau ir 
daųgįįU hčgrų darbininkų 
9^oj,a j| ^pVą prieš bedąrbę 
pb- Partijos va-
dpvyhę.- ?;: [

i Buržuazija ir jos agentai 
dedą vis^S pastangas, kad 
sukiršinti'baltuosius ir juo
duosius ciarbinįnkus yienus 
prieš kitu^’. Klasiniai į sąmo
ningi' darbininkai , privalo 
griežtai prįėš, tat kovoti. 
Baltieji ir negrai darbinin
kai privalo .solidaringai, 
bendrai kovoti prieš savo 
bendrą priešą — Amerikos 
kapitalizmą.

Kapitalistai tiksliai sau-1 
i kia apie Sovietų dumpingą, i 
kad tuo būdu sukiršint mi
nias prieš Sovietų Sąjungą, 

i idant būtų galima rengtis 
Iprie karo prieš Sovietus.

Visko Perdaug
laik- 
sme- 

Anthur Brisbane, 
ra-

Multi milionieriaus 
raščių leidėjo Hearsto “ 
genys,” 
“New York American” 
šo:

Franci ja pradėjo siųsti auk
so į Jungtines Valstijas, ir 
mūsų didžiausias aukso sandė
lis ant žemės pataps dar di
desniu. Ko mums dabar rei
kia, tai kad kas nors pasaky
ti] mums, kaip naudoti tą auk
są, pinigus, anglį, aliejų, kvie
čius, medvilnę ir kitus daly
kus, kurių mes turime per- 

L daug.
Mes visko turime ir nežino

me, kaip paskirstyti.
Taip, kapitalistinėj Ameri

koj visko pilna, \bęt. ąp.i.^10 
milionų darbo ž^oiiių; ] 

| darbių, skursti? ‘ 
Daugelis jų badauja, neturi; 
pastogės, ... neturi tinkamų 
drabužių. • • ■ ’

Ateis laikas, kada tie tur
tai buš tinkamai paskirsty
ti. Bet jis ateis- tik tada, 
kada Amerikos darbininkai 
tvirtai' -.susiorganizuos, nu
vers kapitalistinę sistemą ir 
įsteigs savo tvarką Sovietų 
pavidale.

Lovstono teorijos pasekėjų 
.Jie ne- 

bedarbių ir 
Ta'i kita tiek tik daliniai dirbančių, 

sukilimo J’e nemato >r darbininkų ma- 
. Jiems niekas 

DarJir toki spontaniški streikai, 
i kaip Lawrence audėjų ir Wil
kes Barre apielinkėje mainie- 
rįų.
' Lawrence streikui vadovavo 
mūsų Nacionale Audėjų Da"- 
bininkų r e v o 1 i u c inė unija. 
Streiko vadai tapo areštuott 
ir laikomi deportavimui. Vi- 

įsur kovos aštrėja. Objekty- 
įvės sąlygos revoliuciniam ju- 
Į dėjimui geros, tiktai trūksta 

. Mūsų įtaka pa-

i bangos, kada darbininkų kla- ** ^arp0,žvėrys nenori ura uunį , ’ Kivt9 kraililIoafl. itiiop™to 10 nuhonų be.
Aktoriais

įsė, išmaudyta kraujuose, kilo 
j prieš išnaudotojų klasę.
j buvo laikai, kada «

Gana-sunKU yra nutraukt jjepsna liepsnojo ne tiktai Eu- ?“•' kairėjimo.
i • •ii j 1 ..... — I iv rntri cnnnikrutamuosius paveikslus tu- ,'ropoj, bet ir kolonijose, 

lų žvėrių sykiu su jų gar
sais. f į ■ • ; ;

Očlaivininkas į koįriandie- 
rius Dyott praleido kelias 
savaites, kol jam pavyko 
nutraukt judamąjį paveiks
lą tigro ir kartu “pagaut” 
jo riaumojimą raistuose 
šiaurinėj Indijoje. Dyott 
buvo paslėpęs žolėje radio 
mikrofoną ir pats turėjo 
būt gerai pasislėpęs 
žvėries.

Bronx’o žvėrinčiaus 
riausias viršininkas 
mars turėjo vargo, kol 
vertė tigrą riaumoti klėtko- 
je priešais aparatą garsinių 
judamųjų paveikslų. Prie 
drūtos vietos jis pririšo mė
sos gabalą su kaulu. Kada 
tigras įsismagino graužti, 
ir ūmai buvo tas gardus ką
snis nuo jo nutrauktas, tai kapitalizmo stabilizacija, 
jau Žvėris neiškentė, ir per- Trečias Poliarinis Laikotarpis i j °® ir Ji
pykęs baisiai suriaumojo.

Raistų Žvėiys abelnai yia ^jas pokarinis laikotarpis. ( 
tylūs, sako komandierius >svarbiausi požymiai: 7’’ 
Dyott. Jie išleidžia.garsus’negirdėtas visame kapitalisti

nuo

vy- 
Dit- 
pri-

bininkų klasė buvo perėjusi į 
užpuolimo veikimą. Bet bur
žuazija su pagelba social-bur- 
žuazinių, šovinistinių partijų 
nugalėjo darbininkus. Tik 
Rusijos darbininkų klasė lai
mėjo. Tik šešta dalis pasau
lio pateko į darbininkų ran
kas, o kitur buržuazinis sure-i 
dymas pasiliko.

! V* VJ 1A41 V4X

Buržuazija priėjo prie ofen-bnums spėkų.
šyvo: prasideda puolimas ant jstaraisiais metaj^ darbininkų 
darbininkų klasės, naikinimas j miniose sutvirtėjo. Pietuose, 

kur nebuvo mūsų judėjimo, 
dabar Komunistų Partijos įta
ka plečiasi labai greitai. Iš
naudotojų klasė ir jų valdžia 
puola ant mūsų. Bet masėse 
komunistinės idėjos prigyja.
Amerikos Kompartijos Role

Viešpataujanti klasė nusi- 
Net Komunistų Partijose at-, gando komunistinio judėjimo, 
sirado daugiau oportunistinič! Paskyrė Fish komisiją tyrinfe- 
ir reformistinio nusistatymo.,ti. Tyrinėjimo pasekmė: pa- 
Komunistų Internacionalas tą j siutusios atakos ant darbinin- 
laikotarpį apibūdino laikina j{ų klasės ir Komunistų Parti

jos. Puolimas ant Kom. Partį-

! nelegališka, yra. puolimas ant 
' visos d a r b i n i n k ų klasės.
Tuos puolimus mes atremsime

pirmesnių užkariavirrffų, grio
vimas darbininkų organizaci
jų. Tai buvo antras pokari- 
,nis laikotarpis. Sovietų Są
junga dar silpna po ilgo pilie
čių karo. Kapitalistinis pa
saulis pradėjo “susitvarkyti”. 
Darbininkų judėjime reformis- 
tiniai elementai paėmė viršų.

Su 1929 m. prasideda tre-
•_.Jo 

Didelis, i tik masiniu veikimu.
Komunistų Internacionalas 

i yra pabrėžęs, 
svarbią rolę vaidina 

Su-1 Jungtinių Valstijų Komunistų 
Mes gyvename tvir- 

Kilimas čiausio kapitalizmo šalyje, ku- 
Aš-;ris vis daugiau ir daugiau ąp- 

.... a X!. J._ - J. . 1 . , r

imperialistinių šalių ir Sov. Są-j prieš’ mus didelės užduotys: 
jungos. Susikirtimai tarpe pa-i kova prieš imperializmą, vys- 

;čių imperialistų ir grūmojimas! lyti ir plėsti darbininkų , strei- 
Ste- kus, ginti negrus, kovoti prieš

paprastai tik tam, kad nu-^ą™3 pasaulyje ekonominis pakartotinai 
gąsdint Savo priešus arba 
pašaukt 
rius.

Kiek
Bronx’o

1 krizis. Kilimas darbininkų ju- ■ kokią 
dėjimo visame pasaulyje, 
kilimai ir karai kolonijose ir i. Partija, 

jįųsiau? kolonijose.
bandymų nedarė Sovietų Sąjungos ūkio.
žvėrinčiaus < virsi- trėjantį prieštaravimai tarpe'^jodinėja pasaulines 

ninkas, janf viS’dar nepasi- 1 
sekė nutraukti garsinius j u- 
džius vilko ir povo. Kad iš-Į nauju pasauliniu karu. Ste-O1..L _______ ____
gaut šnypštimą tūlų didelių bėtinai didelis pasisekimas vy- baltą/šovinizmą, vesti bedarbių 
Žalčių, prisiėjo juos suleist Tinimo Penkių Metų Plano S; kovas, ginti ateivius darbinin-

- - ■ * SSR. Sutvirtėjimas įtakiniai ' ‘
ir ideologiniai Kominterno ir 

’ jo sekcijų,

savo šeimynų na

kus ir t.t.
Viešpataujanti klasė sten- 

Darbininkų narių giasi darbininkus padalinti.
. v. , ....... v - Streikij bangos: Stengiasi amerikinius darbi*

Zvennciuj esami didieji ce-1 visame pasaulyje. Ūmūs ninkus nustatyti prieš svetur- 
repokai (turkliai) subaubia streikai, spontaniški streikai girnius, baltuosius prieš negrus, 
tiktai po sykį į dieną tam’Amerikoje ir Europoje. Chi-i padalinti darbininkų klasę J 
tikru laiku, O hippopotamas:nbos involiucijos laimėjimai, keturias grupes ir sumušei 
tiktai po sykį į kokia savai- ...... - • ■ 1 ■■ . J,uos- Komunistų Partijos už-
l?. Taigi ?„„k, priįiUiky., h*., kada tay« labai S„-;
ti su gai smiu judziu ka-,nei vuotos,» O jąsias suner- ijĮ^g visų yra vieni ir’tie p’atys 
merą prie šių žvėrių balsų.] vavo keturi vyrai, didelėmis j reikalai, 'kad išnaikinus anta- 

varir gonizmą tarpe baltųjų ir ne
grų. Negrų yra apie 14 mi- 
lionų. Tai didelė spėka. Jie 
yra labiausiai išnaudojami ir 

I jie suvaidins revoliucijoje svar> 
įbią rolę. (Bus daugiau!.

į kovą su kitais gyvūnais., 
Meškos irgi išdavė garsus, ..........
tik, kada buvo supjudytos, kairėjimas’.

ATSAKYMAS J. V,
negrų

ai

Inforpiatięn
Ave., New

Bedarbė ir Negrai 
Darbininkai

O. E. Huiswood, 
darbininkų veikėjas, Jungti
nių Valstijų Komunistų 
Part, narys, parašė straips
nį ' “International Press 
Correspondence” apie neg-

Didžiosios rupūžės, gy-i pietomis pieluodami 
veliančios medžiuose, nie-Jnes blekes ir tuo būdu su- 
kaip nesutiko “užgiedoti.” i keldami labai nemalonų ir 
Tik tada jos paleido savo;1 didėlį triukšmą.’ 
smarkius, apkurtinančius I J. K.

Apie nelegališką atvažiavimą 
į šią šalį gauti platesnių infor
macijų galite kreiptis pas Fo
reign, Language 5 
Service, 222 4-th 
York, N. Y.

Prigėrė po Ledu mas vandenį, paleido kibirą,
ir, jį begaudydamas, pasly- 

Balandžio 3 d. 18 vai. pil. jo ir įkrito į vandenį. Van-
< Rakauskas Petras, gyv.1 dens srovė Rakauską paga- 
' Knutie, Daugirdo g. 3, ties vo ir panešė po ledu. Lavo- 

semda- nas nesurastas.
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Puslapis Trečias

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Kur nėra 
rių, tai yra, 
ni lietuviai 
klausantieji 
jai, jie turi

I sekretoriai.
Kur nėra

frakcijų sekreto- 
kur yra tik pavie- 
darbininkai, pri- 
Komunistų Parti

ta daryti, kaip ir

Dabartinėje mūsų kovoje su Yorko if NeW Kuopoms yra išsiuntinėta 7. Apskričio tvėrimo klausi
mas. 8. Nauji sumanymai.

Suv. šaukimui Kom. Narys
K. Steponavičius.

412 Anderson Ave.
Cliffside, N. J.

oportunizmu iškarto jo vadai 
sakėsi priešingi tik d. Bimbai. 
Paskui CB., o dabar neklauso j 
nei Komunistų Partijos, nei dd.' 
Angariečio, ir Kapsuko. Neigi 
jiems tinkamas autoritetas vi
so pasaulio proletariato vadas 
—- Komunistų Internacionalas. 
Jie risis ir risis į darbininkų 
neprietelių balą, kol 
bjauriausiais niekšais. Išimas, kad būtų sušaukta šios!

Kurie darbininkai yra suvilti apielinkės L.D.S. kuopų suva- 
Kyck Butkų ir Strazdų, jiems laikas Į žiavimas. šiam sumanymui 

Jr jau labai laikas kuogreičiau-1 keletas kuopų pritarė ir jau 
šiai atsipalaiduoti nuo jų ir ei-i rengiamasi prie 

■ti su Komunistų Partija.

i laiškai šio suvažiavimo šauki
amo reikalu. Jei kuri šios ap- 
ielinkės kuopa kalbamojo laiš- 

!ko neaplaikėt, tai įsitėmykite 
!šį pranešimą ir pasirūpinkite, 
į kad ir jūsų kuopa dalyvautų 
; suvažiavime.
i iį Suvažiavimui dienotvarkis, 
'kurį pagamino bendras komi
tetas, dalyvaujant nuo Pater-j 
'son, N.J. kuopos P. Sakataus-
i kui ir M. Ragauskui ir nuo’p 
Cliffsidės, N. J., kuopos— K. j 
Steponavičiui ir K. A. Bukave-, 

įckui, —yra sekantis:
1. Suvažiavimo atidarymas.

•į2. Paskyrimas mandatų komi
sijos. 3. Rinkimas suvažiavi-1 

"imui prezidiumo. 4. Kuopų ra-i
1 1 5. Centro ir abelnai
organizacijos reikalai. 6.

įnešimų svarstymas.

Jersey Valstijų Lietuvių 
Darbininkų Susiv. Kuopą 

Suvažiavimo
i partijos narių, bet j 

Įyra simpatizuojanti draugai, jie į 
j privalo pranešti apie kolonijų i 

.įveikimą Centro Biurui. Jie pri-į 
n piavcs i į va|0 suprasti, kad CB. yra jų Į 

Reikia rengti . partijos artimiausi jiems įstai- 
Visus laiškus siuskite: i 

sėkmingiau j Centro Biuras, 46 Ten 
! s < i n ii ■XV x r

“Daily Worker” ir Pirmoji riai prival° išsikil,pti tas rezo J p v- liuci jas iš “Laisvės
UuguZCS jas gyvenimai!.

studijavimo ir apkalbėjimo su- ga. 
kaip i

pravesti rezoliucijose užbrėžtą j St., Brooklyn, N. Y. 
veikimui plana gyvenimai!. r . m 1 • o 
Draugai, praėjo'ta gadynė, kaA» teiMS MoklUO? 
da mes padarydavome tarimus, 
priimdavome rezoliucijas ir at
liktas darbas: Dabartinis Cen
tro Biuras imsis darbo, kad re
zoliucijas pravesti gyvenimam I 
Centro Biuras išdirbs smulkme-1 
niškus planus savo darbuotei 
kad rezoliucijos būtų įgyvendin
tos.

Tarptautinė diena visų sąmo
ningų darbininkų, Pirmoji Ge- sirinkimai, 
gūžės, jau visai arti. Darbinin
kų klasė, po vadovyste Komu
nistų Partijos, rengiasi pasiro
dyti energingai ir kovingai už 
savo klasinius reikalus. Bus 
kiekviename mieste masiniai su
sirinkimai ir demonstracijos. 
Viešpataujanti klasė rengiasi 
kliudyti visais galimais būdais. 
Hooveris net paskelbė tą dieną

f “vaikų sveikatos” diena.
Masiniuose susirinkimuose 

bus renkamos aukos sudrūtini- 
mui mūsų judėjimo ir ypatin- j 
gai “Daily Workerio.” Pusė 
visų aukų eis del “Daily Wor
kerio” paramos. “D. W.” 
nintėlis 
dienraštis, kuris gina 
kijos reikalus. Visų 
kų pareiga jį remti.

Puolimas ant Negrą
Scottsboro mieste, 

valstijoje, nuteista miriop 8 ne-: 
grai jaunuoliai. Juos kaltina 
užpuolime ant dviejų baltų blo
go pasivedimo merginų. Tai 

-fyra sužinus puolimas ant ne^“ į u* Vartus 
* rų. Net balti vaikinai, kurie 

buvo tame incidente, nebuvo 
prileista liudyti. Dabar viena 
iš merginų pareiškė, kad ji 
są nei mačiusi tų nėgi ų.

Viešpataujanti klasė nori 
deginti negrus jaunuolius 
kaltai ir nustatyti negrus prieš 
baltąją rasę. K. P. ir visi ko
vingi darbininkai eina į pagel- 
bą tiems jaunuoliams.

Tilpusis L.D.S. organe “Tie 
soj” ir pagalinus “Laisvėj’ 

pavirs i L.D.S. kp. Cliffside, N .J. įne
SKAITYKIT, PLATINKIT

“LAISVĘ.”

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

suvažiavimo 
Suvažiavimas įvyks 17 d. ge.

gūžės, “Laisvčs” svetainėj. 46 j 
iTen Eyck St., Brooklyn, N.Y. j 
ISesijos prasidės 10 vai. ryte.' 

Delegatus kuopos renka—Į
vieną nuo kuopos ir vieną nuo'p01Įaj 
dešimties narių.

Kuopos, išrinkdamos delega-į Kuopų 
itus, pagaminkite ir įnešimų su-i 
važiavimui. Jei kuopoms yra i 

! kokių neaiškumų organizacijos 
j reikaluose, tai suvažiaviman 
‘yra pakviesta L.D.S.A. orga- 

liekmi ir 4 gr su.Vkdan?i įduros pranešimai sako, kad!n0 redaktorius ir Centro se- 
;pu i ion e. nze io jie susi revo]įucįja įen įurį aiškaus ! kretorė, kurie nušvies visus ne- 

i i • • -i •vi i — i v • aiškumus,darbininkiško pobūdžio. į 
Kaip visur, taip ir čia kalti- Į Tad’ rengkitės draugai, prie 
narni komunistai. Praneši-!šio P>™o ir svarbaus mūsų 
mas sako, kad dai ne vie-!mo> apsvarstysime šios 

|nas armijos vadas neperėjo Į apielinkės Apskričio kūrimą; 
Į sukilėlių pusėn. čia išdirbsime planus bendram

_ . . XT i A 'kuopų darbui, prakalbų ir pa-
' Jungtinių Valstijų amba- s]<aitų rengimui; čia apkalbė- 

sime būdus gavimui naujų na- 
revoliucinė armija su- rių ir naujų kuopų organiza- 

"" • «v 1 i i • įvimą. Taip pat bus apkalba-
I komunistų 'ir’šiaip ““visokių ima ir ,abelni. m'ūsvų ,°J8a»izaci- 

iš jal’P° !'e‘'palaidu elementu iš šiauri-; O’nrcii cnlrnci nncn-tin- [ _ _ *1, . . . Iįneš dalies. Vadinasi, jei į
_ j ir ką veikia priešai, daro primetimus vienam ar ki- j teisybėj tai komunistai sto- ____ >7 _ _

Reikia rašyti ir į šį skyrių bei i tam draugui, o paskui jau puo- W* priešakyje bedarbių SU-!mįngas mūsų organizacijos la- 
i skyrių iš darbaviečių.

zej “Vienas laiptas po kitam 
įmyn. Jei tik stojo ant ; kelio į » o j
'nuolaidaus slydimo prie talks-įHOndUFOie SUKilllIIiaS 
i tymosi su buržuazija, eserai ir J
'menševikai nesulaikomai nūs- fi§ąg 
pydo žemyn ir nuslydo iki dug-j ~ r
juo. 28 vasario jie prižadėjo Pe-į JT 
Iterburgo Soviete su ta sąlyga į 
Į remti buržazinę valdžią. 6 ge-;
i gūžės jie išgelbėjo ją nuo žlū- 

Susisiekimas su Centro BiuruĮgimo ir leido pakeist save į josi
i tarnus ir gynėjus, sutikdami i

WASHINGTON.- Iš Hon
Pas mus dar yra 1

paramos. "U. w." vie- oportunizmo veikti tik savo ko-,vjenjjo su kontr-revoliucine i
anglų kalboje mūsų Uonijoje, neteikti žinių Centro buržuazija pasiutusio pykčio, 

daibinin- Biurui. lokio dalykai yra be.meĮ0 p. šmeižto kampanijoj 
darbimn- galo žalingi. Kartais draugai | prje§ revoliucinį proletariatą.

ant vietos veikia neblogai, bet jg birželio jie užgyrė prasidė-
’T' nieko nežino. O kartais jus j plėšraus karo atnaujinimą, 

vietos dalykai eina vis blo- g liepos jie sutiko kviest reakci- 
ir blogyn, bet draugai ne- no kariuomenę prieš darbinin-

...” T. 6, 76 p. Liet. Kalb. , w ........
Jeigu jau kas kartą pradėjo į sadorins J. G. Lay praneša, 

komunistu prieŠ darbininkl? judėjimą, (kad u. - -
- M: tai iškarto nežymiai, o paskiau -i i -v. /• • ii u-i n- ntvvvni i sicleda išimtinai is bedarbių! 11 atvyiai.

CB. 
ant

Alabama v , . .. -r -praneša apie tai CB., nereika- ]<us 
lauja pagelbos. Tokia padėtis 
nepakenčiama ant toliaus. Kie
kvienas sekretorius 1 
frakcijos privalo nemažiau, kai | 

; į savaitę pranešti' “ 
i Centro Biurui. Reikia rašyti 
apie viską, kas tik dedasi jūsų i negatai iškarto sakosi nesutin-Į 
kolonijoje, kas veikiama mūsų : ką su vienu ar kitu klausimu, į 
draugų ir ką veikiane-

SU- 
ne-

vajus •

dir-;

Naują Narių Vajus
Naujų narių gavimo 

neina taip, kaip reikia, 
tingai tie draugai, kurie
ba fabrikuose, negana darbuo-I 
jasi. Kiekvienas draugas gali i 
gauti bent vieną draugą bei i 

f draugę į partiją. Bet draugai 
negana darbuojasi. Tai nedo-; 
vanotinas apsileidimas.

Tarptautinis Darbininku 
Apsigynimas

TDA. yra klasių kovos dar- | 
buotojų apsigynimo organizaci- į 
ja. Ji gina šimtus ir tūkstan-i 
čius draugų, streikų vadų, are- i 
štuotus laike demonstracijų ir 
šiaip klasių kovos aukas. Gina 
ateivius darbininkus, kurie yra 
skiriami deportavimui. Bet ne
gana draugai darbuojasi del T. i 
D. A. Mes esame patyrę, 
/net kai kurie K. P. nariai 
^priklauso. Tokia padėtis 
pakenčiama. Komunistų 
tija įsako savo nariams,
jie visi privalo priklausyti T. į 

t D. A. organizacijai.

Pirmos Gegužės Obalsiai I
Nicaragua klausime mes 

turime kelti šiuos obalsius: ša
lin rankas nuo Nicaragua! Iš-' 
traukite Amerikos marinus iš Į 
Nicaragua! Remkime Nicara-! 
gua sukilėlius su P. Cabezas 
priešakyje! šalin Moncada val
džia, J. V. imperialistų įrankis! 
, Kubos klausime: šalin fa-

• Cistinis teroras! šalin budelio Į 
Machado valdžia! Lai gyvuoja! 
agrarinė ir anti-imperialistinė 
revoliucija! Lai gyvuoja soli-? 
darumas J. V. darbininkų ir 
Kubos masių! Lai gyvuoja 
Kubos Komunistų Partija!

Indijos klausime toki pat: 
obalsiai prieš britus

> listus ir pardaviką Gandhi. 
Jungtinėse Valstijose obalsiai 
— bedarbiams apdraudos ir 
ateiviams laisvių, ir daugelis 

/.kitų obalsių.

Lietuvių Kom. Rytinės \ 
Konferencijos Rezoliucijos

Draugai, Lietuvių Komunis
tų Rytinė Konferencija padarė 
labai daug svarbių nutarimų. 
Tai pasukimas mūsų judėjimo 
į kairę. Visi draugai K. P. na-

kad 
ne-}
ne-: 

Par-' 
kad i

imperia- 1

la visą judėjimą. ■ kilimo prieš badą,

'jos viduriniai reikalai.
Pasirūpinkite, draugai, kad 

į šisai suvažiavimas būtų skait
lingas kuopų atstovybe ir sek-

bui.

Saulės Spinduliai Minkština

Šiluma Svarina
LUCKIES v a s u o m e t 
pcilcmkūs jūsų gerklei

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

išbalsamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kuiną._

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

325

I
I
1

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ

IšDIRBYSTfiS
CIGARAI

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

361

J. Naujoku Cigarų
Dirbtuve 

Broadway,
Brooklyn, N. Y

j

VIENINTĖLĖ amerik oje lietuvių

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

tfllWi Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO- 

lhBILIŲ MEŲHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
1AVIČIUS, B. J, VAITKUNAS ir kiti.

Mes padedam 
Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 

Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Ifiardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis _____
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS,_ __  ____
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame .už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo, 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

© 1931. The American Tobacco Co.. Mirs.

g leiepnone, Algonquin 4-^uoy
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A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

6»

*x>3QOr»

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

i

lĮftiilIilIltilillflHHĮiiĮibllĮ11!!

A. LUTV1INAIS
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 

Tel. Trinity 3-1045

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 Retinoskopiškų Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

Near 1st Avenue- 
Telephone, Algonquin 4-4049

It’s toasted
Jū»u Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį

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

Kiekvienas žino, kad saulė nokina - del to 
“SPRAGINAMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų 
- Derliaus Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINAMU” pašalinami. Jie 

parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigare- 
tuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus jūsų 
gerklei.

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

Lu twin’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 įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.
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Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Baland. 23, 1931

minučių- pasisekė savo jėgomis sulaikyti 
saulę, kad jis—toks mažutis žmogelis—pa
sidaro keliais atvejais stipresnis už saulę.

Bet staiga, pačiam triumfavimo įkaršty- 
| je, savo pergalės džiaugsmo metu, jis su
judo, pilnu išgąsčio riksmu suplasnojo ran
gomis. Saulė vakaruose užsidengė debesi- 
'mis, o jis, kaip akmuo nukrito į ataugas 
pušies pašaknyje ir pasijuto begulįs kietoj 

'žemėj. Vieną akimoju jis gulėjo nekrus- 
i teidamas. Negreit pasijuto, kad dar gyvas 
ir smarkiai plakančia širdimi išlindo iš at- 

ižalų krūmo.
Jis apčiupinėjo kūną, apžiūrėjo savo 

rankas, bet nieko nerado: nei vieno įdrės- 
ikimo, nei vieno lašo kraujo. Iš karto pa- 
isidarė jam taip gera sieloje, kad jis net už
dainavo. Bet staiga jis užtiko didelę ant 
pat kelio kelnėse skylę, ir jo nuotaika pa- 
lengvėl pakito. Panoro verkt, ašaros jau 
sunkėsi akysna. Jis su liūdesiu prisiminė 
tolumą, kurioje jis galėtų taip gerai pasi
slėpti nuo baisaus tėvo, nuo jo žiaurių 

i žvilgsnių ir sunkių smūgių. O, kaip jis ne
apkenčia jo, to žmogaus su buteliu degti
nės kišenėj ir žiauriais, keiksmais lūpose, 
kuriais jis apžarsto motiną ir vaikus!... 
Vakarais jis valkiojosi gatvėmis, dainavo 
ir švilpavo. O pargrįžęs namo mušė vai- 
’__ Jei vaikai jieškodavo paguodos pas

spinduliuose. Rudens vėjas nuilsusiai per--motiną, jis pradėdavo spardyt ją kojomis,

Vertė J. J.Hans Lorber

Fabrikas
Vertėjo žodis.

Kalėjime besimokant svetimų kalbų, 
man į rankas pateko Lorberio (vieno Vo
kietijos jaunųjų proletarinių rašytojų) 
apysakų rinkinėlis rusų kalba. Kai kurie 
apsakymėliai patiko, ir aš juos visus, ge
resnius ir prastesnius, išverčiau į lietuvių 
kalbą. Versdamas turėjau galvoje tą, kad 
man, besimokinančiam rusų kalbos, bus ne
maža rusų kalbos pamoka, o “laisvės” dar
bo žmonėms — pluoštas proletariškų apsa
kymėlių.

Vert
Kauno Sunk. Darbų Kalėjimas.

1930 m.
4 » 4

Kelias ėjo iš miesto, perėjo sodžių ir tę
sėsi toliau, pagal horizonto liniją į vakarus. 
Tuojau už kaimo prasideda miškas ir lydi 
jis kelią iki pat malūno ant atšlaitės. Rau
doni stiebai švelniai vilgėsi vakaro saulės i kus.

bėgo medžių apsuptą kelią. Jis ėjo iš lau-' bjauriai ‘'keiktis ir grąsinti" uždegsiąs' na- 
ko ir su savimi nešėsi išknaisytos žemes, mus. Tiktai, kada kaimynai jį prilupo mir- 
aitrų kvapą. _ tinai—nutilo ir gulėjo, murmėdamas užki-

Po liemeninga pušimi sėdėjo vaikas ir, mušiu balsu. Dribsėjo skersai kambarį iš- 
užsisvajojęs žiūrėjo į tolumą; jo žvilgsnis sitiesęs, su drabužiais ir sunkiais batais, 
aplenkė malūną ir apsistojo kraujuotuose Motina nuvilko jį, gailiai verkdama, nuplo- 
vakaro debesyse. Jis svaidė savo nenuga- vė nuo veido ir ranku purvą ir kraują, 
limą liūdesį po tolumą, kuri apgaudinėjo jį Taip ji mylėjo tą žmogų, nebodama savo 
savo paslaptingumu; jam taip norėjosi gi-'kančių, ir buvo kantri ir švelni jo auklė, 
lintis vis toliau ir toliau—į tolimą paslap-) Feliksas pakraipė galvą. Jis motinos ne- 
tingą pasaulį. Jis norėjo matyti, tiktai ma- suprato. Savo vaikiškomis rankomis jis be 
tyti—šalis, miestus, kalnus ir lygias, vis [jokios baimės pasmaugtų tėvą. Ii* dabar, 
nenurimstančias, jūras. ' kelnių suplėšymo proga, "laukia jo grumo-

Iš artimiausio kaimo skverbėsi vaikų janti, žiauri bausmė. Jis pajuto tokį nusi- 
riksmas ir šunų lojimas. Šis pasivėlinęs, minimų antplūdį, kad užsidegė noru, kad 
nuilsęs amatininko mokinys paskubomis taip kur nors mestis, bėgti tolyn nuo savo 
'J** J’““* : miesto namų, jeigu tik... jeigu tik nebūtu pas jį
miesto kryptimi. _ Bekeliaujantį vaiką dar | liepsnojančio vaikiško prisirišimo prie mo- 
•stipriau apėmė liūdesys... Juk nevelttii jį tinos... O ką reiškia jo, dešimties metų 
Feliksu Einsidleriu*) vadina. ' vaiko, jausmai prieš audras didžiulės žmo-

Kada saulė slėpėsi už malūno, jis pasi-[nijos?—Nieko. Atsisakęs nuo motiniško 
šokėj’o aukštyn, kad dar kartą ją pamačius.' prieglobsčio, jis iš karto prapultų, žmoni- 
Bet čia, ji vėl dingo, iš akių. Tada jis lipo [ja kietaširdė ir priešinga silpniems. Ji nu- 
į liemeningą pušį, vis aukščiau ir aukščiau i skriaustų Feliksą Einsidlerį, nuskriaustų 

, —-į pačią jos viršūnę. Dabar jis vėl gale- [ del to,, kad Feliksas neturtingas—vargšas... 
jo matyti saulę—matyti dar ilgai. Ji gu- j ir jo kelnėse skylė.
Įėjo ant tolimų pievų, ir upės vandeny ąt- Palengva atkiūtino vaikas į sodžių, štai 
simušo auksiniu rutuliu. Feliksas Einsid- jis nūn stovėjo prie pirmutinio sodelio, ku- 

■leris iškilmingai apsidžiaugė, kad keletai rio užpakaly prasideda siauras, einantis į 
.didelę mokyklos aikštę, kelias.

(Tąsa bus)

riksmas ir šunų lojimas.

ėjo jam—vaikui — dar nežinomo

*) Einsidleris—lietuviškai atsiskyrėlis.

Rezoliucijos Mūsų Spaudos ALDLD 217 kuopos na-Iriame reikalauja naujo “Lais- 
Kkiicimii riai ir “Laisvės” skaityto-1 vės” šėrininkų suvažiavimo ir

JliaUSlinU ija| Winnipeg, Kanadoj, su-i Ka<?<Tdr.g* A; Ęirnba pasitrauktų
--------  i .i Us Laisvės ir abelnai iš lietu- siiinkime balandžio 1 d. pii—: • • j--* n__ . . . .. v . . v. vių darbininkų judėjimo. Po

Kadangi jau daug tilpo ome iczoliuciją, užginančią pareiškimu pasirašo org. K.
rezoliucijų “Laisvės” šuva- /‘Laisvę,” pasilikusią po pil- Derenčius, sekrt. V. Katinas ir 
žiavimo ir abelnai mūsų ina, Komun. Partijos vado-j ižd. J. 1 umavičius.
spaudos klausimu, tai siuo^6-. Po..rezo?iueiją pasi- --------
tarpu, del vietos stokos laik-1 
rašty, netalpiname visų re-i 
zoliucijų ištisai, tik sumini- [ 
me rezoliucijos turinį ir kas 
ją priėmė.

rašo J. Bilis, J. Urbanavi- ALDLD. 115 kp., Pitts- 
[ čius, K. Plečkaitis ir A. Bla-[ field, Mass., kaip praneša 
ižaitis. ‘ [susisiekimų sekretorius M.

_____  'Sillers, sutinka su dabartį- 
ALDLD 66 kuopa, Grand )niu “Laisvės” nusistatymu.

“Laisvės” Redakcija.: Rapids, Mich
ALDLD. 10-to Apskričio 

konferencija, kovo 15 d.,; 
1931 m., Saginaw, Mich,, i 
priėmė rezoliuciją už Ko
munistų Partijos pilną va-Į 
dovybę “Laisvei,” “Vilniai” 
ir “Darbininkių Balsui”. Ki- į 
toje rezoliucijoj užgiria i 
Komunistų Partiją ir jos 
vadovybę-darbininkų kovo-[ 
se. Po rezoliucijomis pasi
rašo J, K. Alvinas^ U. Lit- Į 
vinienė ir St. Usaitiš. •

‘Ji., susirinkime ----------------
'kovo 30 d., savo rezoliucijoj n n , 
užgiria Komunistų Partijos Dailgaū !»» 
užimtą poziciją . “Laisves” [ Išnaudoja 
šėrininkų suvažiavime ir
:sveikina/‘Laisvę”, pasilikus. WATEKBURY> Con„._ 
. šią po jos pilna vadovybe., Darbininkus nežmoniškai per- 
Pasirašo org. K. Petriką, sekioja ir išnaudoja. Amer- 
nut. sekr. A. Senkus ir fin. ican Brass Kompanija rolling 

i sekr. A. Garbon. skyriuj įsakė visiem darbinin
kam, kad pietų laiku ir vaka
re nesitrauktų nuo mašinų ir 
savo varstotų tol, kol sušvilps 
švilpukas. Varžo darbininkų 
teises iš visų pusių. Bet jei

• ALDLD. 11 Apskričio su-i 
šauktas visuotinas lietuvių 
darbininkų organizacijų na
rių susirinkimas, kovo 29 d., 
Lietuviu Namo Bendrovės 
svetainėj, W. Frankfort, 
Ill., po išdiskusavimo priė
mė rezoliuciją, kad “Lais
vė” ir “Vilnis” būtų po pil-j 
na.Komunistų Partijos va
dovybe. Po rezoliucija pa
sirašo B. Iškauskas, F. Pik- [ 

’ sus ir M. Albinas. Kita re
zoliucija išnešta už stipri
nimą ALDLD 11 Apskričio 
ir abelno darbininkų judėji-1 
mo.

ALDLD. 39 kp., Scranton, 
; Pa., susirinkime balandžio 
'12 d. priėmė rezoliuciją, už
ginančią “Laisves” poziciją!tik darbininkai neturi darbo, 
po Komunistų Partijos va
dovybe. Pasirašo J. Gluks- 
nis, V. T. Turauskas ir J

;A. Klevinskas.

i tai tuojaus varo namo. Tam 
; kiai darbininkai išdirba tik po 
dvi valandas į dieną.

Scovill Mfg. Kompanija per- 
i eitais metais padarė pelno 
; daug daugiau, negu 1929 me
tais. Skaitlinės parodo, kad 
13,00.0,000 dol. daugiau pelno 

me balandžio 8 d., užgyrė I padaryta, negu mietais pir- 
dabartinį “Laisvės” nusista-! miau. O darbininkų padėtis 
tymą po Komunistų Parti- daug pasunkėjo.

Liet. Darb. Prog. Kliubas, 
Elizabeth, N. J., susirinki-

jos pilna vadovybe. Pasiža
da “Laisvę” remti visais ga
limais būdais. Po rezoliuci
ja pasirašo Pirm. J. Pinken 
ir sekr. P. Poškus.

ALDLD. 77 kp., Cliffside, N. 
J., |savo susirinkime balandžio 
15 d. priėmė pareiškimų, ku-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

i;

WORCESTER, MASS-
A.L.D.L.D. 11-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 26 balandžio, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
10:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit 
ir užsimokekit mokesčius, nes kny
ga “T . . .
ma, o ją gaus tik tie nariai 1

Sekr. J. K. Karazija.
(96-97)

yra vertas aukso, bet kad bedarbes 
laikas, tai užteks sidabru.
50c ir 35c Jauniems 20c.

Kviečia Vilijos

si j šias prakalbas. Mes šiose pra
kalbose patirsime, kuris kelias mums 
darbininkams tinkamesnis. Įžanga 
veltui.

Kviečia Rengėjai.
(95-96) (

NEW’BRITAIN, CONN.
Operetę “Šienapjūtė” ir Koncertą j 

rengia Vilijos Choras nedėlioję, ba- i 
landžio (April) 26 d., 1931 Lietuvių į 
svetainėje, 354 Park St., New Bri-

. Prasidės lygiai 1:30 vai. i

Gerbiami New Britaino ir apielin-1 
........ ! “šienapjūte, “

,, Dainuoja atskiras vy
Vėliau šokiai prie geros mu- j rų choras, merginų choras, 
Ateikit visi, nes tokių paren- visi sykiu. Prie operetės patarnaus

Komisija.

HARTFORD, CONN.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- ! ■ 

mas rengia šaunų koncertą ir šokius * 
šeštadienį, 25 balandžio, Lyric Hall, - 
kampas Park ir Broad Sts. Prasidės ’ - 
7:30 vai. vakare. Visi lietuviai dar-) 
biįlinkai dalyvauki!, nes gerai žinote, : 
kad ši organizacija rūpinasi tiktai j 
darbininkų reikalais, gina politinius I 
kalinius ir t. t. Komitetas. i

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)

CAM^IDGErMASS.
A.L.D.L.D. 8-ta kuopa rengia pra

kalbas, koncertą ir šokius šeštadienį, 
25 balandžio, Central Hali, 40 Pros- i JSVULUJILUJU, 
poet St. J’radžia 7:30 vai. vakare, tain, Conn. 
Programos" išpildyme dalyvaus Lais- i po pietų, 
vės Choras, Ig. Kubiliūnas, merginų 1 Gnvbi-o 

n. vn-;. rpaipgi bus sulošta ) kės lietuviai!Aliejus” tuojau bus siuntinėja- i sekstetas ir kiti. .___ ______
ma, o ją gaus tik tie nariai, kurie j Įabai juokingas veikalėlis “Kas bo-• graži operete, 
yra užsimokėję uz siuos metus. sas.” Vėliau šokiai prie geros inu-hu choras, mi sas."

i zikos.
• girnų retai būna.

CHESTER, PA.
Bedarbių konferencija bus 

dienį, 25 balandžio, Lie!uvių 
svetainėj, 3-čią vai 
darbių delegatai, si 
kelionės į Harrisburgą, išduos ra
portą, ką laimėjo del bedarbių ap- 
draudos. Visi lic!uviai darbininkai 
dalyvauki!, daug svarbaus išgirsite. 
Įžanga dykai. Užsibaigus konferen
cijai, tą pačią dieną, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Kliubo svetainėj bus bankie- 
tas naudai Daily Worker. Kviečiame 
visus atsilankyti ir paremti savo kla
sės spaudą. Įžanga tik 15c.

P- P-
(96-97) i p0 pietų.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susirin

kimas bus pirmadienį, 27 balandžio, į 
Liet. Liaudies Name, 8th St. ir Fair- : 
mount Ave., 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti.

Org. A. (talkus.

šešta- 
Kliubo)

po pietų. Be- j 
ugrjžę iš alkanų ] 

į Harrisburgą, išduos

Visi

tai yra

į rų choras, merginų choras, solo ir 
' . Prie operetes patarnaus 

1 skaitlinga orkestrą ir gitarų muzika. 
! Koncertą sudarys iš keturių chorų 
{surinkti gabiausi dainininkai. Dėlto 
i kiekvieno yra užduotis atsilankyti ir 
j pamatyti, kad po laikui nereikėtų 
gailėtis. Nors pamatymas to viso

PLYMOUTH, PA.
į Lietuvių Kapinių Korporacijos su- j 
! sirinkimas bus sekmadienį, 26 balan
džio, po No. 40 Ferry St., 2-rą vai.

Draugai, visi dalyvauki!, 
į nes yra svarbių reikalų aptarti. Bus 
: kalbama ir apie .30 gegužes apvaikš- ' 
' čiojimą ir prakalbas. Kurie dar ne- ; 
; užsimokėjot už lotus ir jų apdirbimą, 
! malonėkit užsimokėti.

Sekr. J. Staskevičius.

McADOO, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- ; 

(96-98) ) mo kuopos susirinkimas bus sekma-'
—----------- 1----------- i dieni. 26 balandžio, Mickūno svetai-

PITTSBURGH, PA. i nej, 2-rą vai. po pietų. Visi ateikit, į
,r. , . ..... t. • v. .. . ’yra svarbiu reikalų apkalbėti apie'Vietos .ir apylinkes Priesfasmtimo į W51kes_Barr‘c mainierius, kurta strei- . 

Susivienijimo Komitetas rengia dis-1 kuoja Kviečiame ir pašalinius atsi-
’^landžio, L. , iankvti ir prisidėti prie mūs kuopos.] 

M.D. svetainėj, 142 Orr St. Pradžia : komitetas.
1-mą vai. po pietų nauju laiku. Šiuo i 
laiku yra labai daug svarbių klausi- | 
mų, tat visi darbininkai turėtų atsi- į 
lankyti ir apkalbėti svarbesnius be-1 . 
ganiuosius reikalus. Kadangi tą die- | 
ną A.P.L.A. Pirmas Apskritis rengia j (------ “~_
vakarienę su gražia programa, tai ; (huugystč 
gera proga ir iš apielinkės suvažiuot. i u,’o 
Diskusijos, kaip minėjom, prasidės 1 i n0Je, 26 kąst Zlst^St. 
vai.., o programa 4-tą vai. po pietų. }..........................

P. S. Sekr. A. Sliekienė.

Tom įsu
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NESIKANKINKIT
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Tšpildykite kupolą šian
dien bo atidėliojimo.

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

l
skaus- 
būsite 
nauja

g)

* po
Choras.

(95-96)

GRABORIUS

pa ta r-

ir už

kai n.}

lando], lauki

t8s pas: __

Norintieji ge

riausio

žemi} 

nuliūdimo ra

BAYONNE, N. J.
Darbininkes ir darbininkai, atkreip- ’ 

’ ‘ * atydą! Labai svarbios P RA- ) 
KALBOS! Rengia D.L.K. Vytauto j 

ė subatoje, balandžio (April) ■
1931 m., Wm. Ruzgio svotai- , 

„ , ■ -- -■ Pradžia 7:30
i valanda vakare. Kalbės V. Bovinas i 
į iš Brooklyn, N. Y. Sekamais klausi- 
I mais: Savyšelpos organizacijos; Be- I l 
| darbo ir Kova prieš Ją; Kuriuo I f 
keliu mes turimo eiti—Bado ar Ko- į I 

i vos ? ■ J
Brangūs darbininkai ir (kubiniu- !

kės! Bedarbe su kiekviena diena ple- - 
čias ir plečias'. Beduonių milionai , 
be sustojimo daugėja. Ir tu, darbi
ninke bei darbininke, jei šiandien dar .

i dirbai, bet rytoj gal jau nedirbsi. Ir 
' kuomet liksi išmestas iš dirbtuvės, 
'kuriuo keliu eisi? Ar tuo, kuris ve- j 

A.L.D.L.D. 22 ir 190 kuopos ren-i da per kovą prie žmoniško gyveni- | 
gia prakalbas trečiadieni, 29 d. ba- į mo, ar tuo, kuris prie bado ir mir- ■ I 
landžio, Lietuvių svetainėj, 6835 Su-[ties? Tat, kad nepadaryti klaidos i | 
perior Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka- kelio pasirinkime, būtinai ateikite vi- ’

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141-mos kuopos susirin- ■ 

kimas bus sekmadienį, 26 balandžio, Į 
po No. 928 E. Moyamensing Avė., į 
10-tą vai. ryto. Visi nariai ateikit i 
laiku, yra svarbių reikalų aptarti. 
Pasirūpinkit ir mokesčius užsimokėt.

J. Baranauskas.

CLEVELAND, OHIO

j

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas —_______________
Adresas ___ .____________
Miestas ________________
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

TeL: So- Boston 0304-^,

Ii 

a i 
at

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5045 CHENE ST., DETROIT, MICH.

39-ta

o

KOMITETAS.
Proletaras.

i

SCRANTON, PA.' - SCRANTON, PA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 

KUOPA STATO SCENOJE

AIDO CHORAS iŠ WILKES-BARRE, PA.

WESTON FIELD SVETAINĖJE, SCRANTON, PA.
ĮŽANGA 75c., VAIKAM 25c PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE

r

Gi laikrodžių dirbtuvė su 
pirma diena gegužės užsidaro 
visai. Kalbama, kad atsida
rys apie liepos mėnesi, bet tai 
tik spėliojimai. Tai reiškia, 
kad dalykai eina blogyn ir 
blogyn. Darbininkai jau turės 
imtis kovos, nes kito išėjimo 
nėra.

Gerbiamieji! Girdėtis daug nusiskundimų iš mūsų publikos—serantoniečiai apsilei- 
* do dailės srityje, nesurengia dailiškų pramogų. Taigi, A.L.D.L.D. 39 kuopa pasirūpi

no duoti labai gražų parengimų: stato scenoje operetę “PEPITĄ.” Veikalas yra la
bai įdomus ir puikus. Perstato Amerikos milionierių lėbavimą Meksikoje. Ten įvyk
sta meilė, romansai ir pagalinus vedybos amerikono su meksikonka ir jo sesers su 
meksikonu, sukilėlių vadu. Daugybė gražių dainelių, kurios išpildoma solais, duetais, 
kvartetais ir viso choro.

Svarbu paminėti, kad artistai, kurie vaidins šį veikalą, yra profesionališkai išsila
vinę ir perstatys veikalą pilnoje gyvybėje. Dainos taip pat darys malonaus įspūdžio, 
kurias gražiai sudainuos choras ir atskiri artistai. Matydami šį veikalą, užmiršite 
savo vargus ir rūpesčius,, jausitės nors valandai laimingais.

Nuoširdžiai kviečiame skaitlingai atsilankyti,



Wi! W”"
Ketvirtai., Baland. 23, 1931 > Puslapis Penktas

RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO
Iš Komunistinio Darbininkų 
Veikimo

NORWOOD, MASS. — Ko- 
munistų Partija ir kitos darbi
ninkų organizacijos smarkiai 
rengiasi paminėjimui tarptau
tinės darbininkų šventės — 
Pirmosios Gegužės. Prie kal
bėtojų bus ir gera muzikalė - 
programa. Jau yra užkvies
tas ir apsiėmęs L. L. __
ras, Finų Benas, taip pat jų 
choras ir jaunieji pionieriai, 
.kurie gerai dainuoja.

r Šiais metais Pirmoji Gegu
žės įvyksta labai blogose sąly
gose, darbai visai sumažėjo, 
gyvenimo reikalai eina blo
gyn. Visi darbininkai turi eit. 
į demonstracijas ir protestuoti 
prieš nedarbą, prieš negrų 
linčiavimą, ateivių deportavi
mą ir visą valdančiąją klasę. 
Reikia kelti protestai prieš ka
ro pavojų, už gynimą Sovietų 
Sąjungos ir t. t.

Todėl yra visų lietuvių dar
bininkų pareiga dalyvauti ge
gužinės demonstracijose ir rei
kia raginti kitus darbininkus, 
kad/ir jie dėtųsi prie susipra
tusių darbininkų ir dalyvautų 
kovose.

Norwoode prakalbos įvyks 
Finų svetainėj, 37 Chapel Gt., 
7-tą vai. vakare. Bus gera 
programa, tad kviečiame visus 
darbininkus dalyvauti.

Proletaras.

pašei pa duotų tam darbinin
kui, nes už tą pašelpą nega
lima pragyventi. Tas darbi
ninkas gavo tik $6.20, o jo šei
myna yra iš 9 asmenų.

Bedarbis.

lavimus. Bet tie ponai pareiš
kė, kad jie negali duoti atsa
kymą, nes nebesą daug sena
torių ir kitų ponų. Darbinin
kai sudainavo Internacionalą 
ir skirstėsi. Tačiaus tuomet 
policija puolė darbininkus 
mušti. Apie 24 darbininkai 
buvo sunkiai sumušti. Kiti net 
guli ligoninėj. Bet tas bruta- 
liškumas darbininkus nesulai
kys nuo kovų. Priešingai, 
darbininkai dar labiau kovos 
prieš tą brutališką elgesį ir 
visą kapitalistų klasės tvarką.

Juozas Biiis.

Darbai Vis Dar Mažėja
STEUBENVILLE, Ohio. — 

Darbai šioj apielinkėj visai' su
mažėjo. Mainieriai dirba tik

R. Cho- P° dvi dienas į savaitę. Bet 
uždirba tik po du doleriu į! 
dieną. O iš tų pačių dar ima i 
kompanijos daktarui ir kitiems WINNIPEG, Kanada.— Siau- 
reikalams. Taip, kad darbi- :gjanį didelei bedarbei Kąna- 
ninkas neturi nei už ką paval- doj> darbininkai jau pradeda

ELIZABETH, N. J kad juodveidžiai ne žmones, 
I bet žvėrys. Tokiam tamsūnui, 
tai tik ir tinka su karveliais 
gyventi. \

Sekantis Aušros D raugi j ds 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
gegužės 14 d. 
draugės, būtinai

draugija turi dalyvauti šiame
Kurie nariai prisirašė nes pus rinkimas naujos vai

tai šiame susirinki- dybos kitam pusmečiui.
Aušr. Draugijos Korespon.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Draugai ir 
turime • visi 
susirinkime,

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,

Aušros Draugijos mėn. su
sirinkimas įvyko balandžio 9 
d. šiame susirinkime prisira
šė dvi naujos narės: O. Skilan- 
dienė ir M. Ruzgienė, šiuom 
laiku ligonių 
daug.
kovo mėn 
me likosi visi užtvirtinti.

Pikniko rengimo komisija 
pranešė, kad piknikui dieną 
pas drg. Vaičionį galima gaut 
birželio mėn. bile nedėldienį, 
bet susirinkimas pavedė komi
sijai ant valios. Rašant šią 
korespondenciją, komsija man 
pranešė, kad piknikas įvyks 
nedėlioj, birželio 7 d., Vaičio- 
nio darže, Cranford, N. J. 
Rengkimės visi, nes vieta labai 
puiki, svetainė šokiam didelė.

Pirmosios Gegužės delei 
pranešė, kad r engi m u i s i 
prie Pirmosios Gegužė s ap- 
vaikščiojimo delegatų konfe
rencija įvyko bal. 5 d. Bet ši 
konf. nebuvo skaitlinga, nes 
daug draugijų dar neturėjo iš
rinkę delegatų. Konferencijos

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417
A.L.D.L.D. XII Apskričio 

Parengimas
ALDLD. 39 kuopa ruošia 

vaidinti operetę “Pepita” 12 
Apskričio naudai, šį veikalą 
suvaidins Aido choras iš Wil
kes Barre, Pa. Vaidinimas į- 
vyks balandžio 25 d. 7 :30 vai. 
vakare, Weston Field svetai
nėje, Scranton, Pa. Įžanga 
75c., vaikams—25c.

Taigi, gerbiamieji, kviečia
me visus nuoširdžiai atsilanky
ti ir pamatyti tą gražų vei- 

. Kuomet ši operetė bu- 
ivo vaidinama Wilkes Barriuo- 

tai visiems labai patiko, 
! kiti ją nori jau antru kartu 

■L-z;, Aido Choras ją gerai i 
suvaidino tuo kart, o dar ge-j 

; riau vaidins dabar.
rn ta i a . . kad wilkesbarrieciai farp. Darb. Aps. atstovas busais važįuoti j Scrantona i

; antru kartu matyti tą veikalą,I 
i tai visa Scrantono apielinkė,’. 
i turi būti būtinai.
I Retai kada galima tokį vei-'
■ kalą matyti. Tad rengkitės 
i visi—jauni ir seni—matyti ir 
j būti šiame parengime.
i ALDLD. 12 Aps. Oraganiz.

gyti.
Darbininkai labai jau susi

rūpinę, bet dar neina į tikras 
darbininkų kovas. 7 
jau susiprasti ir žinoti, 1 
darbininkai tik kovodami ga-i 
lės ką nors laimėti. Tad rei
kia organizuotis į darbininkų 
karingas organizacijas, į uni-']<as ];artą vjs daugiau ir dau- 
jas, Darbo Unijų Vienybės gjau kylantį susipratimą, 
Lygą. isirado ir keletas fašistų, kurie, . ,

sumanė čia susitverti fašistinę 19 d., kurioj buvo išdirbta ga-; 
draugiją. Į ta draugija prisi-! Litini planai, kas link apvaikš-i 
rašė 4 špitolninkai, 3 garan-! čiojimo darbininkų šventes 

įtuoti fašistai, vienas save va-1 Pirmosios Gegužės. 
' dinantis “socialdemokratas” ir j 
dar kelios moteriškos, kurių j susirinkime nedalyvavo.

'tikslai yra labai aiškūs. Var-iL.L. Namo Bend, atstovas pra 
Idą davė šiai draugijai “Kultu- nešė, kad finansiniai namas ne' 
,'ra”. j kaip verčiasi. Pereitą mėn. ■

Darbai jos bus aiškūs, jinai i turėjo nedatekliaus $630. į 
išdavinės darbininkus, atkal-'Bend. viršininkai veda bjauriąI 

Ypatingai'nuo darbininkų organi-į politiką. Komunistų parengi-; 
p ® iį, priešinsis darbininkų mams svetainės neduoda, jie I 

kovoms. Tai bus tas pats tik- sako, kad jiems pavojinga.: 
slas, koks yra visų fašistų; ji į Tarp. Darb. Apsigyn. ir gi nu-i 
gelbės Smetonai ir kitiems to-įtarė neduot svetainės, nes ant; IwSUlWOiOl

matyt, kad kito išėjimo nėra, 
kaip tik kovoti griežtu išėji
mu j gatvę ir demonstracijas.

Reikėtų yra ir lietuvių kurie neatsilie- 
kad ka nuo kitataučių darbininkų 
- ; ir smarkiai darbuojasi darbi

ninkų labui.
Bet matydami darbininkų

Mikas Kukutis,

at_ i delegatai nutarė šaukti antrą;-“ 
I konf. Antra konf. įvyko bal..

kurioj buvo išdirbta ga-j

ŽODIS NUO DR. MENDLOWUZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo- 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

Bedarbiu Tarybos Veikia
AKRON, Ohio.—Balandžio 

11 d. Bedarbių Taryba buvo 
surengusi aukų rinkimui “Tagi 
Day.” Bedarbių Taryba buvo 
nutarusi turėti aukų rinkimą d padėjo“šoki?nuo' tilto 
11 ir 12 balandžio, bet reikėjo 
vaikščioti pas visus ponus, kad 
gauti leidimas. Vienok, tik; 
ant 1,1-tos dienos kovo gauta j 
leidimas ir tai tik ant 7 valan-! 
dų laiko. Ir tas aukų rinkimas 
turėjo eiti, po miesto tarybos 
priežiūra. Surinkta tik apie 
100 dol. Mat, girdi, Bedar
bių Taryba, tai esanti komuni
stinė, tad ir aukas naudosianti 
savo propagandai. Gi aukos 
buvo rinktos bedarbių marša- 
vimui į Columbus, kad įteikus 
bedarbių reikalavimus.

Dabar bedarbių maršavimas

i Bedarbiai Šoka
iNuo Tilto
i ROCHESTER,
chesterio miesto ponai sumanė' 
“pagerinti” darbininkų bedar-l 
bių būvį. Taip pat čia atsi-į 

i lankė ponas Arthur Brisbane.
■ Dalykas, mat tame, čia yra 
; daug aukštų tiltų. A pamigai | 
, yra aukštas tiltas Driving Park | 
Bridge. Darbininkai, kuriem rnvniT 
jau nusibosta gyventi, tai jie
žemyn. Na, ir pasibaigia bį,dve iams:. D^bmm- jų. parengimų ateina ir Juodu-,

i e ‘mo kančios! ^ai turi k°votl ?ries visus i kai. ivww&uujoiw
V Bet tų darbininkų jau per_ tokius apgavikus reikia skelb-i Aušros Draugijos susirinki- ' 

4 ti kovą ir šiai draugijai, nes j me, vienas spvimstas, ūselį |
jinai bus lizdu darbininkų | pakreipęs, rėkia, kad nereikia į 

•priešams. įleisti sykiu juodveidžių su bal-'
Mes, darbininkai, turime j tais į vieną svetainę. Tas tam-;

stoti į tarptautinį darbininkų'sūnas dar seniau buvęs sočia- ■ 
veikimą ir kovoti už darbą ir į] 
duona.

DR. H. MENDLOW1TZ
Girdėti, j 
rengiasi i 2220 Avenue J. Brooklyn, N, Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261

tai valdžia susirūpino, mat, i 
negražu. Tai tie ponai suma

inė “apsaugoti darbininkų gy
vastis”. Jie nutarė tiltą ap
tverti aukšta dratine tvora. 
Jiems gražiau, kad darbinin
kai pamaži badu miršta.

Na, o ponas Arthur Brisbane, 
čia bevažinėdamas, atrado, 
kad Baush ir Lamb Kompani
ja dirba del Sovietų Sajuųgos 
150 reflektorių iš geriausio 
stiklo. Tai ve kaipTnes mato
me, kad Sovietų Sąjunga duo
da darbo ir Amerikos darbi
ninkams. Jei tik Amerika pa-

atidėta iki geg. 2 dienai, nes laikytų geresnius ryšius su So-
ir legislatures posėdis atidė
tas.

Bedarbių Tarybos tankiai 
turi po kelis bedarbius, ku
riems reikalinga kokia nors 
pašelpa. Ateina darbininkų, 
kuriems reikalinga duoti bent 
pavalgyt.

vietų Sąjunga, tai daug dau
giau darbo būtų ir čia. Arba 
jei mes palygintume dabartinę 
Sovietų Sąjungą su caristine 
Rusija, tai matysime, kad pir
miau buvo viskas kraunama 
ant caro karūnos, o dabar vis-

Tais reikalais Be- kas budavojama del darbinin- 
darbių Tarybos mes šeši buvo- gerovės, 
me paskirti eiti pas miesto pa- 
šelpdavius teirautis, kode! jie gįaj “socialistai” turėtų bent 
sulaikė pašelpą, kurią jie su- pasimokinti i 
laikė bedarbiui M. Pirmoje laikraščių. Z 
vietoje gavome_ paaiškinimą, darbą; be jokių'faktų, jie paš- 
kad ^pašelpa^ nėra sulaikyta. Rudiną darbininkų judėjimą.

Korespondentas.

me paskirti eiti pas miesto pa- Dabar tie fašistiniai tautie-

iš kapitalistinių 
Bet jie varo savo

Pašelpą duoda kokia ten kata
likų patarnavimo lyga. Paša- 
S“

Ten mus pasitiko išdidi mote-j j 
ris. Jai perstatėme dalyką ir 1 u<* r 
klausėme, kodėl bedarbiui M. 
sulaikyta pašelpa, pasakėme, 
kad jo du vaikai serga, jiem 
reikalinga medikalė pašelpa. 
Namuose nėra maisto. Iškart

Juozas Biiis

M. 
eisiu g.,

AR ŽINAI?

222 MANHATTAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

su

142 Orr Street

itiiomolHūiHomoiiioij

ligas jvaro, bet ir J grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

AMERICAN CLOTHING CO 
222 Manhattan Avenue

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

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

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

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

o o

Apsipylė Actu 
Balandžio 5 dieną pil 

V., gyv. Kaune, 
•susipykusi su savo vyru, ne

kistu. iš socialfašisto daugiau j išgerti acto, bot apsi- 
■ nieko ir tikėtis negalima. Tas|Hejo kritinę ir nusidegino, 
karvelių tėvas ėmė šaukti, Medicinos pagelba suteikta

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

IIQIIIQIIIIFfflTdUFZ
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AMERICAN CLOTHING CO
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WINNIPEG, Kanada. —Ba-I 
landžio 15 dieną Kanadoj bu
vo istorinė diena. Mat tą die
ną visos Kanados darbininkai 

, ruošė demonstracijas, kad pa-
ta ponia aiškino, kad pašelpaįrėmus , bedarbių darbininkų 
nėra sulaikyta, bet taip kokie bilių, reikalaujantį bedarbiam 
nesusipratimai įvykę.. Vienok apdarudos. Tą dieną taip pat 
buvo aišku, kad pašelpa buvo buvo’ suvažiavę iš visų Kana- 
Aulaikyta. dos kraštų darbininkų delega-

Pagaliaus, ta poniutė sušau-;cijos į šios šalies sostinę Otta- 
kė mus į raštinę ir liepė su- wa. Tą dieną Winipege iš- 
sėsti. Tuomet jinai pašaukė siliejo darbininkų 15 tūkstan- 
kokį ten kunigų profesorių. | čiy į Market Scjuarą. Demons- 
Tai tas vadinamas Profesorius ■ tracijoj buvo išrinktą delega- 
pradėjo aiškinti, kaa reikia cija įteikimui darbininkų rei- 
jau taupinti pašelpas, nes esą, kalavimų. Ir visa demonstra- 
kitą metą tai dar bus blogiau cija pradėjo judėti ir eiti link 
ir reikės daugiau pašelpų. Ji- provincijos, parlamento, bet 
sai aiškino, kad toji kunigija policija pastojo kelią ir sulai- 
šauksianti kokią tai industrinę i kė demonstraciją. Darbinin- 
konferenciją ir ten svarstysią į kai ėjo šalygatviais ir yėl su- 
reikalus pašelpos. Girdi, yrą i simetė į gatvę, bet ir vėl poli- 
daug dykos žemės, tai tą že-jcija brutališkai neleido vidu

riu gatvės eiti. Vienok dar
bininkai numaršavo iki Mani
toba. Ten buvo laikoma pra
kalbos. Kalbėtojai pasmerkė 
policijos puolimus, jie nurodė, 
kad tik kovodami 
laimės.

Demonstracijos 
įteikė parlamentui

Soho, Pittsburgh, Pa
PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ

Vakarienė prasidės 6:30 valandą vakare
i

viL+UKj V* j va

mę reikia išdalinti į mažus ka-'ri 
valkus ir apgyvendinti darbi
ninkais, nes pramonėse yra la
bai daug darbininkų, tai jau 
negalima visiems sutilpti.

Išklausę to pamokslo, parei
kalavome draugui pašelpos ir 
apleidome tą vietą. Taip pat 
pareiškėme, kad dar geresnę

darbininkai

delegacija 
savo reika-

TARP KITŲ DALYVAUS IR SEKANTI
Vardas—
No.----- —
Mieauts—

AČ, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su, nurody
mais, kaip vartotį.

Po Vadovyste M. CESNIUTES
L. Paulekiūte

Juokingų 
Dainų 

“Specialistė”

_Street or Avenue
State---------------

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

p Visus kviečia A.P#L.A. PIRMAS APSKRITIS.

UETUVIšKAi-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA 
įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

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

numušėme pilno mechaniško kursor Atsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek* 
madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vab po piet.__

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

I
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VIETINES ŽINIOS SS“
Socialfašistai ir Fašistai 

Nori Suklaidinti N. Y. 
Darbininkus Pirmąją 
Gegužės

šeštadienį Dalyvauki!
Protesto Demonstracijoj

šeštadienį, bal. 25 d., 3:30 
vai. po pietų, prie 140th St. ir 
Lenox Ave., prasidės didelė 

New Yorke Užsienio Karų protesto demonstracija prie 
Veteranų organizacijos ir Soči-' Alabamos valstijos kraugerius, 
alistų Partijos vadai deda vi-1 kurie neteisingai nuteisė mir- 
sas pastangas, kad atitraukti i tin 9 negrus jaunuolius už *da- 
New Yorko darbininkus nuo I lyvavimą darbininkiškame vei- 
Bendro Fronto darbininkų de- ' kime ir kovojimą už visos dar- 
jnonstracijos. Policija ir mie- bininkų klasės reikalus. Nutei
sto viršininkai išdavė tiems va- stieji jaunuoliai yra tarpe 14 ir 
dams leidimus laikyti fašisti-, 18 metų amžiaus. 12 2----- -
nes demonstracijas Union Sqjstracija priims rezoliuciją, rei- 
nuo 10 vai. prieš pietus iki 5 kalaujančią naujo teismo, kad 

prisaikintieji teisėjai būtų pa
rinkti iš darbininkų, ir kad 
nemažiau pusės būtų negTai.

Visų New Yorko darbininkų 
pareiga yra dalyvauti šioj de
monstracijoj, idant padaryti ja 
milžiniška. Tik. darbininkai

New Yorke Užsienio

ši demon-

vai. po pietų, taip kad Bendro 
Fronto darbininkų demonstra
cijai neliktų progos ateiti į 
Union Square. Tų fašistinių 
organizacijų vadai garsina tu
rėsią buvusio caro imperialis
tinę karūną. Mat jie mano,
kad iškėlus buvusio caro kru- j galingomis protestų demonst- 
viną karūną, subėgs visi žmo- j racijomis gali išgelbėti tuos Į 
nes, kurie gyveno po caru ir.Jaunuolius nuo sudeginimo!
garbino jį ir jo karūną. Ame- elektros kėdėj, 
rikos reakcionieriai ne tik kad 
vartoja buvusio caro būdus 
persekiojimui ir kankinimui 
Amerikos darbininkų, bet dar 
pradės versti darbininkus gar
binti jo karūnas ir kitas lieka
nas.

Bet pereita Bendro Fronto 
konferencija kurioj dalyvavo 
727 delegatai aiškiai parodė, 
jog New Yorko darbinin
kai atmeta fašistus ir ei
na su komunistais. Net Am
erikos Darbd Federacijos keli 
lokalai atsiuntė savo atstovus.

Nors Bendro Fronto Komite
tas ir negavo leidimo laikyti 
demonstracijos Union Square, 
bet pilnai tiki, kad desėtkai 
tūkstančių darbininkų susi
rinks į Madison Squara, Pirmą 
Gegužės ir apie ketvirtą va
landą atmaršuos į Union Sq., 
kur “socialistai” dar nebus už
baigę savo fašistinės demonst
racijos.

Visi darbininkai privalo da
lyvauti darbininkų demonstra
cijoj, kurią ruošia apie 
New Yorko darbininkiškų 
ganizacijų, atstovaujančių 
sėtkus tūkstančių narių.

T.D.A. Reikalauja Kito 
Teismo del d. Bebrits

500 
or- 
de-

Aidiečiai, Visi Ateikit i 
Pamokas!

įvyks
Visi ai-

Aido Choro pamokos 
penktadienio vakarą, 
diečiai ir aidietės būtinai turi
te ateiti į šias pamokas, nes 
turime gerai pasipraktikuoti 
dainų, o sekmadienį važiuosi
me Į Bronx dainuoti koncerte.

Šį Vakarą A.LD.L.D. Pirmos 
Kuopos Susirinkimas

Ketvirtadienį, bal. 23 d., 8- 
tą vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, įvyks A.L.D.L.D. Pir
mos Kuopos mėnesinis susirin
kimas. Visi nariai ir narės 
būtinai turi ateiti į šį susirinki
mą ir atsivesti naujų narių. 
Nauja knyga “Aliejus” jau 
baigiama ir tuojau bus dalina- 
n/a nariams, bet ją gaus tik 
tie nariai, katrie bus užsimo
kėję už šiuos metus. Taipgi 
reikės aptarti, ką darysim su 
mūsų kuopos iždininku, kuris 
laiko narines mokestis nepa
siųstas į Centrą. Bus ir 
giau svarbių tarimų.

Tad visi ateikit.

dau-

Brooklyno Teismabutyj 
Moteris Išgėrė Nuodą

Pereitą antradienį Bertha 
Rubin, 35 metų, gyvenanti 570 
Bristol St., Brooklyne, atėjusi į 
Supreme Court, išgėrė nuodų 
ir apie tai pasakė šalę sėdin- 

Ji nuga-

Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmentas užsispyrė išde- 
portuoti d. L. Bebrits, redak
torių ungary komunistų laik
raščio “Uj Elore.” Jis buvo 
areštuotas ir sulaikytas depor
tavimui po to, kaip Fishės ko
mitetas jį iškvotė. Pereitą 
pirmadienį buvo kitas kvoti
mas, po kurio tapo užtvirtin- čiai kitai moterei. 
tas nuosprendis jį išdeportuo- benta į Beekman Street ligo
ti. ’ ninę, kur buvo suteikta medi-

Tarptautinio Darbininkų Ap- kai® pagelba. Jos padėtis 
sigynimo New Yorko Distrik- kritiška, bet manoma, kad pa
tas užvedė naują teismą, rei- sveiks.
kalaujantį, kad valdžia leistų Del kokios priežasties ji gė- 
d. Bebritsui pačiam liuosai iŠ-jrė nuodus, neteko sužinoti, 
važiuoti į tą šalį, kurią jis pa-i Taipgi nesurasta jokių liūdiji- 
sirinks. mų, kad ji būtų turėjusi bent'

T.D.A. New Yorko Distrikto kokius reikalus su teismu, 
organizatorius praneša, kad i-----------------------------------------
laimėjo teisę d. N. Milich iš-į 
važiuoti į Sovietų Sąjungą. Jis i 
buvo nuteistas išdeportavimui' 
į Jugoslaviją.

Visų darbininkiškų organi-; 
zacijų ir pavienių darbininkų 
pareiga yra remti Tarptautinį i 
Darbininkų Apsigynimą, kuris 
rūpinasi gelbėjimu visų darbi
ninkų.

Ši Vakarą Muzikantą 
Generates Pamokos

Šį vakarą “Laisvės” svetai-i 
nėj įvyks generalės pamokos 
visų Brooklyno ir apielinkių 
muzikantų bendro beno Pir
mosios Gegužės demonstraci
jai. Visi muzikantai su tin
kamais instrumentais del beno 
esate kviečiami į šias pamo
kas. Norima sudaryti didelis 
ir gražus benas, kuris Pirmo
sios Gegužės demonstracijoj, 
New Yorke, linksmintų mar
guojančius darbininkus. Beno 
suorganizavimu ir tvarkymu 
daugiausiai rūpinasi d. Retike-

Komitetas.

Pirmadienį, balandžio 27 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 

'svetainėj, įvyks didelės pra- 
I kalbos. Jas rengia Didžiojo 
New Yorko Darbininkiškų Or
ganizacijų Sąryšis ir Lietuvių 
Komunistų Frakcija. Bus ge
ri kalbėtojai, kurie išduos 
smulkmenišką raportą iš New 
Yorko Darbininkiškų Organi
zacijų Bendro Fronto Komite
to darbuotės ] 
prie 
monstracijos. Taipgi bus aiš
kinama Pirmfosios Gegužės 
reikšmė ir darbininkų kovos! lumui. 
visame pasaulyj.

Visų tautų darbininkai ren
giasi paminėti Pirmąją < 
žės, tad ir lietuviai negali pa
silikti. Visi ateikite į šias pra
kalbas, o čia susitarsime, kaip 
parankiau ir tinkamiau prisi
rengti ir dalyvauti demonstra
cijoj, kuri prasidės 1-mą dieną 
gegužės, 12-tą vai. dieną Ma
dison .Square, New Yorke.

žiančius dūmus iš tvartų, pa
šaukė ugniagesius ir nubėgę 
prie degančių tvartų, bandė 
išvesti arklius.

Bet tvartai buvo taip prisi-

| PAJIEŠKOJIMAI |

PAJIEŠKAŲ draugės Zabelės Kijau- 
skiūtės, Karklupienų kaimo, Virba-

Nori su ja susižinoti Antanas

i -j - . i - • oaiuvca, jLYcii luuuiviių Kalino, viiua-pildę dūmais, kad negalėjo ll-ilio parapijos, duktė Antano Kijaufc- 
gai xbūti juose, vienok išvedė į ko. z
šešis arklius, O likusieji sude- ^UZyas’ 415 Lorimer St., Brooklyn, i TN • x • J

j IŠRANDAVOJIMAI
! PASIRANDAVOJA East New Yorke 

kambarys, garu apšildomas, šviesus
! ir švariai užlaikomas. Esant reika
lui, valgį irgi pagamina. Matyt ga- 

...... .  , "— '.-J’.... Kreipkitės t>o No. : 
'“j prisirengimui M. česnavičiūtė, K. Velička ir į 543 Drew Ave,, Brooklyn, N. Y. 

Pirmosios Gegužės de- didžiulis Aido Ch»™. «............................................. <9C'98>
Brooklyn, N. Y. 
programai, tęsis šokiai iki ve-i 

Svetainės durys atda-Į 
iros 5:30, programos pradžia'

‘ __ • 6:30 vai. po pietų. A.L.D.L.D. ; nykios ir miško, ant kranto Pere
Ppp-11 23-Čia kuopa nuoširdžiai kvie- i Marquette upės, 1 mailė nuo mies- -------- ..
- k čia. visus narmwimu lankvfn- : Piuko: ^mė _gera, taipgi visi trio-' i barberystes amato.

Paskutinis Pakvietimas
Šį sekmadienį, 26-tą balan

džio įvyksta puikus parengi-
T> T 11 I *UJ> vrllKl JIg* Pmas Bronxe. Jame dalyvaus 1 įima bile laiku.

Choras iš;
Pasibaigus, j

; REAL ESTATE: Namai, Žemė
! PARSIDUODA gera farma, 200 ak

rų žemės,, pusė dirbamos, pusė ga-

Telephone, Stagg Z-B110

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU ROSIU SVIE20S VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku iiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Iš A.LD.LD. 172-ros Kuopos; 
Yonkers Susirinkimo

A.L.D.L.D. 172-ros kuopos Į 
mėnesinis susirinkimas įvyko 

i bal. 12-tą dieną. Narių į su
sirinkimą atsilankė nedaug. 
Tai negerai, kad nariai mažai 
rūpinasi kuopos reikalais.

Šiame susirinkime nutarta 
keletas svarbių tarimų, kurie 
liečia visus kuopos narius, i 
Įsitėmykit, kuopos susirinki-; 
mai bus perkelti iš sekmadie
nių į penktadienius; dabar su
sirinkimai įvyks antrą penkta
dienį kiekvieno mėnesio, 86 
Jefferson St.

Nutarta surengti išvažiavi
mą pabaigoje gegužės mfėne-' 
šio. Taipgi nutarta prisidėti 
prie Tarptautinio Darbininkų į 
Apsigynimo ir remti jį visais 
būdais.

Pas mus su darbais labai 
bloga. Daugybė žmonių vaik
ščioja be darbo ir niekur jo 
negali gauti. Visi žmonės su
sirūpinę, suvargę, bėdavoja 
nemato geresnės ateities.

Koresp.

čia visus parengimų lankyto
jus skaitlingai atsilankyti.

Kelrodis: Važiuojant iš že-’Va.is-. J. .- 
miltinės miesto dalies, imkite i X’TrTXiTTS 
3rd Avė. eleveiterį, išlipkite i resu: P. Skeberdis’ R 1, 
ant 180th St. ir eikite 6 blo-!Custer> Mich- 
kus į rytų pusę; ten rasite > 
Clinton Ave. Parengimas' 
įvyks 2075 Clinton Ave. !

bėsiai, visa reikalinga naujausios ma- 
j dos mašinerija. Parsiduoda su gyvu- 

Pardavimo priežastis—suirutė 
’ - _ ' . Del plates-

! nių informacijų rašykit seRamu ad- 
: P. Skeberdis, R 1, Box 3, 

(91-98)

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga
■ \ ___ ... Galit

1 išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa- 
I daryti gerą pragyvenimą. Mes mo- 
; kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursąs tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

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

New York, N. Y.
71-98

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 
pagclbėsit.

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

PARSIDUODA NAMAS 
Didele Nuolaida

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

| gai nuo audros ir “pulley screens,” 
i tik 5 minutas reikia eiti į transpor- 
į tacijos linijas. Visi asesmentai už- 
I mokėti. Vieta: 104-43—91 st Ave. 
; Richmond Hill, N. Y. Telefonas, 
i Virginia 7-1506. (85-99)

PARDAVIMAI
į PARSIDUODA St. Bernard šuo, 33 

colių augščio, 10 mėnesių senumo.
Kreipkitės po No. 195 Ferry St.,

! Newark, N. J. (96-97)
PARSIDUODA grosernė labai pui

kioje biznio vietoje, apgyventa lie
tuviais ir kitataučiais apgyventoje1 

! vietoje. Parduodu todėl, kad turiu 
i kitą biznį. 428 Lorimer St., prieš 
j “Laisvę” Brooklyn, N. Y.

(91-96)

IWWIfUl

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi-Į 

irisuomenei, kuri valgo restaura-i 
cijose, kad mes atidarėme nau
ją lietuvišką valgyklą po se-Į 

kančių antrašu:
! 150 LEONARD STREET
! ,Tarpe Stagg ir Scholes Streets j 

BROOKLYN, N. Y.
26-tai T . . , ,' v. . . ' .
ryte" Vyriausia kukarka šioje vietoj

yra plačiai žinoma
VALERIJA BALVOČIUS 

kuri yra turėjusi savo restau-

A.LD.LD. 23 Kuopos 
Narią Atydai!

Draugai! Sekmadienį 
balandžio, 10-tą vai. 
įvyks kuopos susirinkimas pas
drg. Baleišį, 834 E. 156th St., 
apt. 20-tas. šiame susirinki
me kiekvienas narys privalo' -o
dalyvauti. Vakare bus kuopos! nacijas Montello, Mass., ir So. i 
parengimas, kurį turime aptar-; P°s^onj Mass. Taapgi yia dir-j 
ti ir tinkamai prie jo prisiruo-į ^.US1 kukamą keletoje 
šti. Nariai, kurie esate nepa-l^ valgyklų Brooklyne. Atei- 
simokėję mokesčių, malonėki 
te ateiti ir pasimokėti.

Valdyba.

j kite persitikrinti kaip skanūs' 
čia valgiai ir pasimatykite su ’ 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes
WVWIAflM.VW WIAIIAIi

ryta
Bel-

Great Necke Sudegė 10 
Arklią ir 1 Mulas

Pereito antradienio
Great Necke užsidegė
grave Square Riding Academy 
arklių tvartai, kuriuose buvo 
16 arklių ir vienas mulas. Du 
policistai, patėmiję besiver-

DVIDEŠIMTS METŲ JUBI- 
lšjaus iškilmės 

PIKNIKAS
Su pirma gegužės 1931 metų 

sukanka 20 metų nuo įsisteigimo 
“Laisvės”. šiemet “Laisves” pik
nikas bris kaipo 20 metų jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks 4-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 

' skelbimo dienoje. 4-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli 'atvyku
sioms bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš arti ir 
toli rengtis prie šios iškilmės; 
kviečiame darbininkų chorus at
vykti ir revoliucinėm dainom svei
kinti savo dienraštį, kuris gina mū
sų klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę" materialiai ir 
lai duoda jos rėmėjams inspiraci
jos grumtis tose darbininkų kla
sė? kovose^ į kurias “Laisvė” mus 
■Šaukia. “L." Administracija.

SUSIRINKIMAI 
! “Laisvės” Spaudos Bendrovės 

Direktorių Reguliaris 
Susirinkimas

“Laisvės” Boardirektorių reguliaris 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 24 d., 1931 m., 7-tą vai. va-

I kare. Susirinkimo vieta—“Laisvės” į 
I svetaine. Visi direktoriai turi būti j 
! laiku.

Direktorių Sekr.
F. ABEK.. 1

I. ' ‘ ‘ (94-96) I

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška/ į,

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

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas) Pulaski t-1090

KELRODIS: B. M. T. elevelterlu; Išlipt rint Flushing Ave. stotie*; 
B If T subway—išlipt ant Montros* Ave. stnries; riaais

___ Bipadwai karabmlIUfii am UnsMim Axa. ....... ....... <

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

JONAS STOKES *
Lietuvis Fotografistas 

šiuoini pranešu savo koštume« 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. ctotis, Brooklyn, N. Y.

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Atnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

53OESOI

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
30EZ30'

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

I Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
ll gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 
Q sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenk 8- 
m mingas, ir galima duot vaikama, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- 
■ I siema. Kaina............................................................ 60e, per paltą CSe

Kundroto apticka yra didžiausia Ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptas, ir užtikri
nant, kad sudėtinės žią receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes taip pat tunme žolhj ir gerą sandelį gyduolių Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514

likirpkit iį skelbime ir priaitakll kartu n aiaakymu*




