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KRISLAI
Nauji Metai, Nauji Lapai 
Kovosime Prieš Ištižimą— 

Oportunizmą.
Partijos Spėkos Augs.
Komunistų Konferencija 

Vakaruose.
“Vilnies” Suvažiavimas,

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Iše^a Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Yra draugų, kurie vis dar 
nepermato, kad šiandien nebe 
tos sąlygos, kokios buvo du-trys 
metai atgal. Beda su jais, nes 
jie tempia mus atgal. Jie nori, 
ųad mūsų organizacijos ir mū
sų spauda eitų senuoju keliu. 
Jie nenori pripažinti, kad tas 
ištižimo, palaidumo, atsiskyri
mo nuo Amerikos proletariato 
kovų kelias privedė mus prie 
pusėtinai didelio pakrikimo. 
Kalbu apie partijines mūsų 
spėkas. O nuo sumažėjimo ° r-1
ganizuotųi komunistii kenčia vi-! HilllWriStlJ KafclS 
sos mūsų organizacijos, visas | 
mūsų judėjimas. Vietomis ap- . 
sireiškė didelis išsigimimas.; 
Tokiam Patersone, kaip Litera
tūros Draugijos, taip Darbinin-

PIRMA GE6UZES-PROLETAR9ATO KOVOS DIENA
Demonstruokite Prieš Bedarby, Algų Kapojimą ir Reakciją
Chinijoj Naujas KAPITALISTAI PRIPAŽĮSTA, KAD BUS Tf»s'™_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £__ _ ’ _ _ _ _ _ Smarkiai Nusmuko

New York “Times’o” ko
respondentas Abend prane
ša iš Shanghajaus, kad atei- 

kių Susivienijimo kuopoje ma-; nantis pavasaris neša su sa- 
tome kelius atvirus Komunistų i vim susikirtimą tarpe Chi- 
Partijos priešus. Keliantis gal- nijos militaristų. Kiekvie- 
vą prieškomunistinis elemėn-, na provincija turi savo ar
tas pastebimas ir kitur. imiją ir savo militaristus. 

Tarpe tų militaristų eina 
. Komunistų Partijos lietuvių njautynės. Jie nenori pasi- 

* Centro Biuras paskelbė kovą d ; chį Kai.sheko dik.
ištižimui ir oportunizmui. Is-; . &
kelta aikštėn partijos rolė. Pir-1 tatUl ai.
mu sykiu prasidėjo klasinių------------------
darbininkių susirinkimuose ir i pfonpyn Kilh/I 
organizacijose diskusijos mūsų ! * * II HUUd
judėjimo vadovybės klausimu.; 
Visur kalbama apie partiją ir ; 
jos veikimą. Kurie bijo, kad 
.šitie ginčai atstums darbinin
kus nuo Komunistij Partijos, tie 
klysta. Tiesa, atstums netiku
sius, svetimus elementus, bet už Lavai įsakė policijai, kad ji 
tai partija sutrauks aplinkui uždraustų visoj

PRADĖTAS VISUOTINAS ALGŲ 
KAPOJIMAS

NEW YORK.— Labai di
delio sujudimo padarė bir
žoje plieno trusto (United

> States Steel Corporation)

MESKITE ĮRANKIUS, STOKITE KOVON, 
PARODYKITE KLASINĮ SOLIDARUMĄ
šiandien Pirmoji Gegužės — Tarptautinė Darbininkų 

Šventė, diena darbininkų klasės solidarumo* ir kovos
Jungtinių Valstijų Preky-1 kapojimas yra neišvengia- nupuolimas Gi nu- prieš išnaudojimą ir priespaudą. Milionai pasaulio kla- 

„ , ; / I Vw\;n puolimas labai didelis. Spe- Simai sąmoningų darbininkų ir darbininkių įseis į gatves>s Butas laiko savo konfe-i m as akyvaizdoie knzio. t______ . . , . y ? . k Iri nr\7Lr» Wnlzl nnnirxi I Llno/x A Ir

save mases tikrą proletarų.

Man atrodo, kad ačiū naujai 
Centro Biuro politikai, smuki-

Francija ir Kuba
Neleis Gegužinių

Demonstraciją
PARYŽIUS.— Premjeras

Francijoj 
gegužines demonstracijas 
bei susirinkimus po atviru 
dangum. Triuškinimui de-

mo procesas tapo sėkmingai su- monstracijų sumobilizuota
I laikytas. Pakilo dvasia parti- 

jinio lojališkumo didelėj didžiu- 
* moj draugų.

Paimkime Brooklyną už pa
vyzdį. Bėgyje pastarųjų pbros- 
trejeto mėnesių nė vienas lietu
vis komunistas neišėjo iš par
tijos. O naujų narių jau gavo
me berods • devynius/ Didžiu
moj jauni darbininkai. Pros
pektų yra ir daugiau gauti.

Tik Chicagos grupelė dešinių
jų draugų Pruseikos globoje ne
siliauna verkę, kad Centro Biu
ro vedama partijos linija mūsų 
judėjime yra “-pragaištinga.” 
Jiems gaila menševiko Strazdo, 
o jie nemato sveikų, klasiniai 

t sąmoningų, . ščyrų proletarų, 
kurie ateina prie partijos.

Gegužės 8 ir 9 d. įvyks va
karinių ir centralinių valstijų 
lietuvių komunistų konferenci
ja. Tikimės, jog ji bus sėkmin
ga, Ji įvyks išvakarėse dien
raščio “Vilnies” šėrininkų su
važiavimo. Vienas iš svarbiau
sių ' dienotvarkio punktų tai ir 
bus “Vilnies” gelbėjimas delei 
Komunistų Partijos ir viso re
voliucinio judėjimo. Bet tai ne 
vienatinis klausimas.

Vakarų konferencija turės į 
reikšti naują kryptį visame tų 
sričių judėjime. Ji turės įpil
ti tikro bolševikiško -kraujo į 
visas rpūsų organizacijas, už
degti tikru revoliuciniu entu
ziazmu visas mūsų komunisti
nes spėkas. Partijinių spėkų 
didinimas ir budavojimas turės 
būt pirmoj vietoj visokio mūsų 
veikimo vakarinėse ir centrali- 
nėse valstijose po vakarų 
ferencijos.

Kiek Nukapotos Algos
NEW YORK.— Biznio 

Biuras paskelbė davinius 
apie algų padėtį. Pasirodo, 
kad visus darbininkus 
imant, šiemet darbininkų al
gos mažesnės 34 nuošim
čiais, negu buvoV1929 me
tais. O valdžia šakė, kad 
jokio algų kapojimo nebus!

bos Butas laiko savo konfe- i mas akyvaizdoje krizio. 
renciją. Susirinkę atstovai # Vadinasi, kapitalistai pa- 
stambiausių korporacijų ir 
kompanijų. Jų oficialis re
porteris yra tūlas Clarence 
L. Linz.

Šitas ponas rašo, kad ka
pitalistų konferencijos svar
biausia dienotvarkio punk
tas yra algų kapojimo klau
simas. Jis sako, kad visi 
delegatai sutinka, jog algų'pojimą.

siryžę dar daugiau Ameri
kos darbininkams algas nu
kirsti. Ir jas nukirs, jeigu 
darbininkai neparodys di
džiausio pasipriešinimo: 
Pirmosios Gegužės demon
stracijos turėtų sutraukti 
milžiniškas Amerikos darbi
ninkų mases. Tai bus de
monstracijos prieš algų ka-

DARBININKU MASES PRIVERTĖ PAL1U0SU0TI
- DARBININKĄ PAUL KASSAY

Ijama panika visoj biržoj. i ir rodys savo klasės spėką. Valdančioji klasė Amerikos 
i ir kitų kapitalistinių šalių dreba iš baimės prieš revoliu- 
j cinio proletariato pasijudinimą. Visur ji ginkluota, vi- 
j sur ji pasiryžus vartoti spėką prieš bedarbius ir darbi
ninkus.

Tiktai Sovietų Sąjungoje darbininkai ir valstiečiai ap
vaikščios Gegužinę laisvai. Jie maršuos gatvėmis po iš
didžiai plevėsuojančia raudona vėliava minėdami savo

Svarbi Pastaba
Brooklyno Lietuviams
Darbininkams

Nepadarykite klaidos. At- pergalę ir džiaugdamiesi nuveiktais dideliais kūrybos 
minkite, kad darbininkų darbais budavojime socializmo.minkite, 1
klasės bendro fronto gegu
žine demonstracija įvyks 
Madison Square aikštėje, E. 
23rd st. ir Madison Ave.
(ten pat ir 5th Avė.). Rei-Isos nuo bado, 
kia būti aikštėj 12:30 v. po

Visose kapitalistinėse šalyse baisus krizis, dar negir
dėta bedarbė. Sovietų Sąjungoje darbai eina visais ga
rais, bedarbės nėra. Visose kitose šalyse milionams dar
bininkų grūmoja badas. Sovietų Sąjungoje masės liuo-

ne tik policija^ bet ir nacio- 
nalė gvardija.

Havana, Kuba.— Valdžia 
uždraudė komunistų ruo
šiamas gegužines demon
stracijas. Tačiaus Kubos 
Komunistų Partija vis tiek 
demonstracijas rengs.

'Manila, Philippinai.—Val
džia išleido uždraudimą bi
le kolnų gegužinių demon
stracijų. Komunistai buvo 
padavę prašymą leidimo, 
bet policija atmetė.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad daug .? reiškia .„ masinis 
spaudimas ant valdžios ir 
bosų. Tiktai ačiū Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo greitam veikimui Akro- 
ne tapo paliuosuotas darbi
ninkas Paul Kassay. Jam 
grūmojo 10 metų kalėjimas 
pagal kriminalio sindikaliz- 
mo įstatymą. Bet kuomet 
prasidėjo bruzdėjimas prieš 
valdžios bandymą nekaltą 
darbininką pasiųsti į kalė-

j imą, teismas buvo privers
tas jį paliuosueti.

Taip ir visuose atsitiki
muose. Darbininkų vieny
bė, darbininkų pasiryžimas 
kovoti ir laimėti supurto 
kapitalistus * ir priverčia 
juos daryti nusileidimus. 
Masinės demonstracijos, 
masiniai pikietai, masiniai 
protestai, tai be galo svar
bus darbininkų klasės įran
kis prieš išnaudotojus.

Neikite į Union Square 
iki 4 valandos po pietų. Iš 
ryto ir tupjaus po pietų te
nai laidys susirjnkimus fa
šistai, socialistai ir policija.

Iš Madison Square darbi
ninkų demonstracija atmar- 
šuos į Union Square tiktai 
apie 4‘vai. po pietų. Nesu
maišykite tų , dviejų aikščių 
ir nepakliūkite į Union Sq. 
anksčiau, negu pažymėta, 
nes pakliūsite į darbininkų 
klases priešų susirinkimą ir 
padidinsite ju armija.

““ S TURI BŪTI KIETA PROLETARINE DISCIPLINAUvll UJHDLl ClvlJUJ —— Lvllj 111 ••

susirinks darbininkai po va
dovybe bendro fronto kon
ferencijos. '

Kapitalistinėse šalyse siaučia kruvina reakcija prieš 
darbininkus. Sovietų Sąjungoj darbininkai ir valstiečiai 
turi valdžią savo rankose ir niekas jų nepersekioja.

Kapitalistinėse šalyse darbininkų klasė stena po lete
na imperialistinio kapitalo. Sovietų Sąjungoje darbinin
kai ir valstiečiai rūpestingai būdavo j a naują tvarką, ku
rioje nėra išnaudojimo ir priespaudos.

• Lietuviai darbininkai ir darbininkės! Eikite į g- 
nes demonstracijas. Dėkitės su kitais darbininkais 
von prieš alkį, prieš bedarbę, prieš algų kapojimu, prieš * 
persekiojimą ateivių ir juodveidžių. Neatsilikite nuo . J 
darbininkų kitų tautų. Parodykite savo klasinį solida
rumą.

Tik masinė spėka pagerins darbininkų būklę. Tik ma
sinė spėka privers valdžią ir kapitalistus šelpti bedar
bius. Tik masinė darbininkų kova atmuš reakcijos ran-> 
ką.

45 Sudegė Traukinyje
Bal.CAIRO, Aigiptas.— 

29 d. užsidegė ekskursinis 
traukinys ir supleškėjo 45 
žmonės. Tarpe žuvusiųjų 
yra 10 kūdikių.

Inžinierius nematė, kad 
traukinys dega ir todėl lei
do inžiną be jokios atodai
ros. Tuo tarpu traukinyje 
žmonės spirgėjo liepsnoje. 
Kiti iššoko per langus, bet 
vis tiek daugelis užsimušė.

536 Žmonės Žuvo
Žemės Drebėjime bus suteik’ta didesn§ pa- J rama.

. i te 2,000,000 rublių nukentė
jusioms sušelpti. Greitu lai-

MASKVA.— Čionai gau
tas pranešimas iš Nakhvi- 
vano parodo, kad žemės 
drebėjimas Transkaukazijoj 
padarė didžiausių nuostolių. 
Tame distrikte 50 nuoš. gy
venamų namų sunaikinta. 
Gi Gerusso distrikte užmuš
ta 200 žmonių ir sužeista 
205. Sisiano distrikte 192 
žmonės žuvo ir labai daug

r . ’ n L- • I •' i^užeistlb -• < '^.1.'...

EaSlOnO . Vietos gyventojai atšišau-
;! kė į .Soyiętų valdžią greitos 

pagelbos. . Niek6 nelaukda
ma, Sovietų valdžia pąsiun-

EASTON, i Pa.— Ameri 
kos Komunistų Partijos lie' 
tuvių -'frakcija rengia Pir 
mosios Gegužės paminėji 
mą, penktadienį, 7:30 vai. 
vakare, Easton Baking Co', 
.svetainėj, 34-36 N. 7th St.

Darbininkai ir darbinin-kon-
i kės! visi dalyvaukite šitam 
masiniam susirinkime. Bus 
plačiai išaiškinta reikšmė 
Tarptautinės Darbininkų, 
Šventės. Taip pat bus dis
kusijos apie dabartines są
lygas ir apie Goning dirbtu
vės šilko darbininkų strei
ką. Įžanga visiems veltui.

Komitetas.
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GEGUŽINĖSE DEMONSTRACIJOSE

Pačioje Sovietų Gruzijos 
sostinėje Tiflize buvo jau
čiamas smarkus žemės dre
bėjimas, bet nuostolių nepa
daryta. Draugo Stalino tė
viškėj Gori irgi buvo 
kus drebėjimas.

smar-

Išdeporhios Apie 
7,000 Amerikoną

MEXICO CITY.—Meksi- 
Ros valdžia sako, . kad apie 
7,000 Jungtinių Valstijų pi
liečių išgyveno Meksikoj il
giau, negu buvo . leista. Ša
kota a, kad visi jie .bus grei
tu laiku išdeporttioti. j .

GEGUŽES GELIU BALIUS '
Rengia Jaunųjų Darbininkų Williamsburgo Kliubas

įvyks Sukatoje, 2 Gegužės (May), 1931
GRAND MANOR SVETAINĖJE

Grand St., kampas Hayemeyer St., Brooklyn, N. Y.
MUZIKA RAINBOW RAMBLERS JAZZ BAND

Įžanga 75 Centai Ypatai
Kas išsikirpęs atsineš šį skelbimą, įžanga bus tik 50 Centų.

Nesiveluokite į šį šaunų balių!
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XTRA!
Brooklyno lietuviai dar

bininkai ir darbininkės, 
šiandien susirinkite “Lais
vės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., 10 vai. ryte. Iš čionai 

(visi trauksime į Madison 
i Square gegužinę demon
straciją.

Kelios dienos atgal Brook
lyno lietuvių, darbininkų or
ganizacijos pasiuntė miesto 
valdžiai protestą prieš už- 
draudimą ;bęndro fronto 
konf erekcijai laikyti gegu
žinę demonętraciižiųę demonstraciją ir mar
guoti gatvėmis. Vakar po
licija pašaukė per telefoną 
ir pranešė, kad leidimas 
bendro, fronto demonstraci
jai duotas.

Užmušė Keturis
WASHINGTON.— Iš Ni- 

caraguos pranešama, kad 
susikirtime tarpe Sandino 
pasekėjų revoliucionierių ir 
Amerikos karinių spėkų ke
turi nicaragiečiai krito. 
Valdžia giriasi laimėjimu 
Jprieš sukilėlius.

Komunistų Partijos New!tai. Neturi būti bėgiojimo 
Yorko distrikto komitetas,iš kampo į kampą laike su- 
įšleido atsišaukimą į visus1 sirinkimo aikštėje. Maršuo- 
partijos narius ir simpati-Į jant gatvėmis, reikia mar
kus reikale disciplinos laike Išuoti eilėje po šešius. 
gegužinės demonstracijos, i Visi turi prisidėti prie 
Tai labai svarbu. Neturi sveikinimo tam tikrų mestų, 
būti jokio palaidumo. Visi i obalsių. Visi privalo daly*-7 
darbininkai privalo užsilai-; vauti dainavime revoliuci-

; kyti drąsiai, bet disciplinuo-! nių dainų.

Sov. Sąjungos Sutartis 
Su Vokietija ir Italija

Philadelphijoj Gegužinė > 
i Demonstracija ;’i

MASKVA.— Sovietų val
džiai skaito ; dideliu laimėji
mu nesenai padarytą preky-: 
bos sutartį su Vokietija ir

Philadelphijos darbininkų 1 
s ■ša ‘SvfiMsn; i
Italija. Tai ’ pralaužimas prasidės 12 vai. dieną. Visi 
sienos imperialistinės bloką- susirinks j Independent 
dos, kurią būdavo ja Fran- i Square, 6th St. ir Chestnut 
cija aplinkui Sovietų Sąjun-, st. Paskui maršuos iki Ci- 
gą. Amerikos imperialistai i 
irgi prisideda prie tos blo
kados, visaip trukdydami ■ Vakare, 8 vai., bus masi- 
prekybą su Sovietų Sąjun-iniai susirinkimai Broadway 
ga. , Arenoj, Broad St. ir ChįfiKį

---------------- tian St.; ir Labor Lyceum
I svetainėj, 2 St. ir CambriaRytoj “Laisve” Neišeis

Iš priežasties Pirmos Ge- Visi lietuviai darbininku 
gūžės šventės, “Laisvė” ne- dalyvaukite demonstracijo' 
išeis šeštadienį, gegužės 2d. je ir susirinkimuose.

ŠIANDIEN VISI Į MADISON SQUARE 12:30 VALANDA'

'i
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DISKUSIJOS RYTINIŲ VALSTIJŲ

visu į Atvirai Kalba už Karą 
' n m 1

j GEGUŽINES DEMONSTRACIJAS!

Iš C.B. raporto tartum susi-

(su

Dabar mes imamės pil-
IVJC* n | 
atakas ta‘> Syvena, ir

del jie taip kalba? Kad sukirti karas.

pi loll vu&ęo pi iv iuuu, bcii pi a- į . • ’ . t

pažįsta įvairūs kapitalizmo ats-1 tikins su Sovietų Sąjunga, die-

ba-

erika, kuri per suvirs 13 metų 
atsisako turėti normalius sali

ne marksis-
Opozicija 

s m u 1 k io- 
Oportuniz- 

daug ir la-

fronta karui prieš Sovietų £Įą-i apsiginkluoti.
Juo labiau Sovietu Sa-! Kiek laiko atgal J. V. vidaus . ... . " mrnu.... v.n

silpnėšime, Sovietai ‘mus nuga
lės. Vedant tinkamas ekono
mines kampanijas prieš Sovietų 
Sąjungą neužmirškime taipgi ir

Darbininkai Didžiausiomis Miniomis Traukite šiandie 
Į Gegužines Demonstracijas, Išreikšdami Pasiryžimą 

Apgint Sovietų Sąjungą Nuo Imperialistų!
■ntęred aa second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 

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

.......................... • daugiau vą prieš Sovietų Sąjungą, nes 
darbininkų kapitalistinėse šaly- Kitaip su laiku, kuomet mes su-

tovai. Nesenai _______  _
pitalizmo atstovas senatorius 
David A. Reed sekamai pareiš
kė :

tiesa!
V. Bovinas. Draugai, mes;se. t

f » t

’ Prie tokių aplinkybių pasau
lio kapitalizmas deda visas pas
tangas , kad sudaryti bendrą

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

imperialistinė skirtingas kad abu negali ne- 
ribotai greta gyventi be didelio 
kompromiso iš vienos ar kitos

: AAA’ pusės, arba pagalios turės iškil- ir kiti reakciniai elementai. Ko-
i aeaa .. , ,, taip kalba? Kad sukir-

Aišk/kad imperialistinė Am- šinti Prieš Sov‘e,tlJ Są-

i Amerikos ka- ua is dienos rengiasi piie ka- 
ro. Dabar yra vienatinis klau
simas, tai kada Amerikos impe
rializmas pasirinks tinkamiau-

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVI, Ine.

livery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York
IMPERIALISTŲ RENGIMASIS | KARĄ 

PRIEŠ SOVIETU SĄ JUNGĄ

I

Šiandieninė Pirmoji Gegužes turi didesnes revoliucinės reikš
mes, negu kuri liors pirmesnė Gegužinė. Kapitalizmas šiuo mo
mentu randasi kritiškesniame stovyje, nekaip bi kada po pasau
linių khro; ir jo krizis diena iš dienos eina vis gilyn ir platyn. 
Jau pati buržuazija nebesitiki greito dalykų pagerėjimo. Kri
vio -pradžioje prezidentas Hoover is pranašavo gerų laikų sugrį
žimą į 60 dienų. Dabar gi įvairūs kapitalistų galvočiai jaustų
si laimingi, jei. galėtų užsitikrinti, kad gerovė sugrįš bent po 
penkių metų. Vis didesnis buržujinių ekonomistų ir politikų 
skaičius atvirai prisipažįsta, kad šiam kriziui-bedarbei nematyti 
nei į galo nei krašto.

Nuo pernai metų Pirmosios Gegužės iki šiandie bedarbių ar- 
mijbs pasaulyje padidėjo bent visu trečdaliu; ir dabar jų pri- 
skaitoma jau tarp 25 ir 30 milionų. Jungtinėse Valstijose be
darbių skaičius jau senai viršijo 10,000,000; o paskutinėmis die
nomis ypač bedarbė plečiasi, kaip girios gaisras. Salaveišių 
Armijos darbo biurai praneša, jog dabar jau antra tiek darbo 
jieškančių, Beduonių ir benamių, nekaip buvo kovo mėnesio pra
džioje. New Yorko World-Telegramo redakcijos štabo narė EI. 
McCormick (bal. 21 d.) raportuoja, kad kiekvienai vietai raš
tinėse yra po 300 bedarbių knygvedžių, sutinkančių dirbti už 
$8 iki $10 į savaitę, po 10 iki 12 valandų per dieną. Vis pa
siutesnė skubinimo sistema ir naujos ištobulintos mašinos kas
dien tūkstančiais veja darbininkus į gatvę. Pav., vienoj- ma- 
šinŠapėj dirbo 500 darbininkų. Bet šiomis dienomis tapo įves
ta nauja mašinerija; 380 darbininkų tapo paleista, o likusieji 
120'padirba daugiau, nekaip pirmiau visi penki šimtai. Iki šiol 
laikomi “žmoniškiausiąis” bosai įvedinėja tam tikrus laikrodžius, 
elektrinėmis vielomis sujungtus su mašinomis; sėdi bosas arba 
jo Superintendentas raštinėje ir mato, kiek dirbinių kuris dar
bininkas per mašiną perleidžia arba kiek kartų jis leidžia jai 
bergždžiai apsisukti; ir nuo to priklauso, ar tave laikys darbe 
ar padarys.

Juo platyn eina bedarbė, tuo žiauriau uždarbiai kapojami, net 
stačiai pusiau vienu tik pradėjimu. Per paskutinius penkiolika 
mėnesių tiesioginiai numušta 12 bilionų dolerių amerikiniams 
daij>ininkams abelnai. Dar daugiau bilionų dolerių prarado 
Amerikos darbo klasė per netiesioginius nukapojimus, per darbo 
sumažinimus iki dviejų, trijų bei keturių dienų į savaitę. Bet 
dari ne galas. Kapitalistai per šiomis dienomis laikomas savo 
©vienyto fronto konferencijas tariasi pradėti naują visašalę 

uarbo mokesnių kapojimo kampaniją, sykiu su masiniais palei- 
din&įimais darbininkų.

Visi tie reiškiniai, mitriausi kapitalistinės racionalizacijos 
pląpai neša bedarbę, badą, ligas ir pirmlaikinę mirtį naujiems 
milionarhs darbininkų, jų moterų ir kūdikių. O šalies kapitalis
tų ^aidžia su Hooveriu gal vinyje nesuranda nei vieno dolerio 
jiems aprūpinti. Patį prisiminimą apie visuotiną bedarbių ap~ 
draudos įstatymą arba apie reguliares jiems pensijas iš valstijų 
bei miestų iždų kapitalistai ir jų politikai laiko neatleistina he- 
rezija.

Tokiose apystovose, suprantama, negali būti amžinos ramybės 
darbin. klasėj, tarp bedarbių ir dirbančiųjų. Jie noroms neno- 
roms yra priversti gruzdėti ir j ieškoti išeities iš savo pragari
nės-padėties. Tą išeitį jiems rodo Amerikos Komunistų Partija 
ir revoliucinė Darbo Unijų Vienybės Lyga, su jų organizuoja
momis bedarbių tarybomis, su demonstracijomis, su badaujan
čiųjų maršavimais ant valstijų sostinių, su streikais prieš už-

Kapitalistinis pasaulis 
smarkumu rengiasi prie karo.

Krizis didėja kapitalistiniam 
pasaulyj, o tuo pačiu sykiu ma
sės badaujančių darbo žmonių 
mato prieš savo akis pavyzdį, 
kaip Sovietų Sąjungos, darbi
ninkai žengia pirmyn budavoji- 
me socializmo šeštoj dalyj pa
saulio. “Kodėl nepasekti Rusi
jos darbininkų pavyzdį?” Gal
voja vis į daugiau ir <

jungą. < 
junga tvirtėja, tuo didesnis pa
vojus kapitalizmui. Už tai ka
pitalistai daro planus, kaip su
naikinti darbininkų respubliką, 
o paskui karo pagelba išnaujo 
persidalinti pasauli.

Imperialistinė Francija uži
ma vadovaujančią rolę rengime 
karo prieš Sovietų Sąjungą. Ji 
dabartiniu laiku organizuoja ir 
vadovauja kapitalistų i------
ant Sovietų Sąjungos.

Bet galinga i
Amerika taip pat neatsilieka 
nuo Francijos. Ji turi savotišką 
imperialistinę liniją; ji -----
pastangas panaudoti anti-sovie- 
tinį frontą savo naudai.

Kad kapitalistinis pasaulis 
prisirengęs prie karo, tai tą pri- j

Nekurie kapitalistiniai laik
raščiai atvirai parašo, jog visos 
tos vedamos kampanijos prieš 
Sovietų Sąjungą taikomos prį- 
rengimui masių prie karo. Pa
vyzdžiui, “New Bedford Times”, 
tekstilės magnatų organas'ta
šo :

“Dabar yra reikalas vesti ko-

Kuomet vasario mėnesį, 1930 
njętąis, .atvykę į šią šalį vienas 
Antrojo f Internacionalo tMcIu, 
ponas : Abramovičius, tai jis per 
“New York Times” išgarbino 
kapitalistinę Ameriką, kaipo 
puikią šalį, o tuo pačiu sykiu 
pasmerkė Sovietų Sąjungą; ten 
esą 10 milionų bedarbių. O vė
liaus Amerikos socialistų vadų 
surengtam susirinkime jis pa
reiškė :

“Sekanti metai atneš nusi
stebėjimą tiems žmonėms, ku
rie yra persitikrinę, jog bolše
vikai pasiliks galioj ant visa
dos.”

Reiškia, šis pranašavo, kad 
šiais metais imperialistai už
duos smūgį Sovietų Sąjungai.

Sociūlistų vadai pasiutusiai 
darbuojasi, kad surengti karą 
prieš Sovietų Sąjungą;

Kuomet sabotažninkai
teisiami Sovietų Sąjungoj, tai 
Amerikos socialistų vadas, mi- 
lionierius Hillquit, pareiškė:

“Sovietų Sąjunga šiandien 
yra kalta tokio baisaus despo
tizmo žingsniuose, kokis buvo 
carizmo laikais, ir laipsniškai 
tolinasi nuo laisvos demokrati
nės šalies idealo, vietoj artin
tis prie jo... Rusijoj šiandien 
yra valdžia mažos mažumos, 
kuri pasinaudojo specialėmis 
sąlygomis įgyti ir palaikyti ga
lią. Ji laikosi galioj per spė
ką ir terorizmą. Jos kruvinas 
valdymas yra taip pasibaisėti
nas, kaip karas tarpe tautų.”

Taip apie darbininkų valdo
mą šalį kalba socialistų vadas. 
Taip apio ją kalba fašistas Fish

■ tai d. Pruseika užsivilko fraką 
ir sukinėjosi aplinkui jį. O 
kada tas gaivalas išvažiavo at
gal į Lietuvą, tai d. Pruseika 
palinkėjo Bulotai pasisekimo 
kovoje prieš d. Kapsuką.

K. P. kova yra sunki, sun
kus jos kelias, bet K.P. lai
mės, nugalės ne tik opoziciją, 

^";bęt ir kapitalistinę valstybę. 
iSujungkime spėkas nuo rytų 
iiki vakarų ir nuo šiaurių iki

reikalų ministeris Wilbur pa
reiškė, kad Amerika turi vesti 
griežtą kovą prieš Sovietų Są
jungą. “Mūsų ekonominė, sor 
cialė ir politinė filozofija neiš
vengiamai turi vesti milžinišką 
ir pamatinę kovą su jais 
Sovietais), pareiškė jis.

Gi admirolas Pratt pareiškė: 
“Pasaulis, kuriame jie (Sovie

tas, kuriame 
mes gyvename, yra taip visai

bolševizmo baimė, tai Europos 
šalys šiuo momentu būtų susiė
musios už gerklių.”

B^t tuo pačiu sykiu, kad su- 
vilti mases, kapitalistai jr • jų 
atstovai daug veidmainiškai 
kalba apie taiką.

Bet prisidengę taikos skraiste 
jie rengiasi prie karo. Iškilus 
Sovietų konfliktui su Chinijos 
militaristais, 1929 metais, im
perialistinė Amerika, po prie
danga taikos, neva vaduojantis j 
Kelloggo “taikos faktu”, plana- i
vo-daryti intervenciją, kad pa-i Darbo 
gelbėti Chinijos militaristams.! Amerikos 
Prasidėjo bažnyčios kampanija 
(1930 metais) neva prieš tikin
čiųjų “persekiojimą” Sovietų 
Sąjungoj; paskui prasidėjo šau
ksmas apie Sovietų “dumpin- 
gą,” apie verstiną darbą Sovie
tų Sąjungoj.

Tai vis kapitalistų tiksliai su- 
darbių kapojimus ir tt. Į tuos gi kovos žingsnius prieš bedar- i galvotos kampanijos, kad sukelt 

savo šalyse mases prieš Sovietų 
Sąjungą, kad prirengti jas ka
rui.

Aš tikiu, kad jeigu 'nebūtų i S1^ momentą pradėjimui karinu- 
*" I ti su Sovietais.

Jungtinės Valstijos praleid
žia 90 nuošimčių savo milži
niško biudžeto karo tikslams, 
a r m i J a i, ^laivynui, f , orlai- 
vininkystei, karo pensijoms ir 
nuošimčiams už karo skolas. 
O tuo pačiu sykiu atsisako su
teikti bent kokią pagelbą 
dalijantiems bedarbiams,

Socialfašistai Tarnauja 
Imperialistams

Fašistiniai vadai iš Amerikos 
Federacijos pagelbsti 

kapitalistams vesti 
bjauriai šmeižtų kampanijas 
prieš Sovietų Sąjungą. Wm. 
Green, Matthew Woll ir kiti di
džiuojasi, kad federacija yra 
atkaklus Sovietų Sąjungos prie
šas.

Socialistai taipgi aktyviai re
mia imperialistų 
prie karo prieš Sovietus, nors 
jie kartais, kad sumulkinti tuos 
darbininkus, kurie dar juos se
ka, nevą pasisako prieš karą.

rengfinąsi

bę, ’.badą ir skubinimo sistemą valdininkai atsako nuodingų du
jų bombomis, policijos buožėmis ir arklių kanopomis ir milicijos 
šautuvais.

Tuo pačiu laiku užkuriama vis smarkesnės atakos prieš atei
vius darbininkus ir negrus, kad tuo būdu suterorizuot ir išblaš
kyt, plačiąsias minias šių darbininkų nuo bendrų organizacijų 
ir kovų su baltaisiais amerikonais darbo žmonėmis prieš abel- 
nąjį visų priešą, prieš reakcinį, fašistėjantį kapitalą. Tai tuo 
tikslu Jungtinių Valstijų “darbo” ministeris Doak skiria išde- 
portavimui iš Amerikos šimtą tūkstančių ateivių kairesnių dar- i Amerikos darbininkų mato, kad šiandid iš visų pasaulio šalių 
binitikų, su užgyrimu Greenų, Wollų ir kitų Amerikos Darbo į vien Sovietuose nėra bedarbės; kad per paskutinius dvyliką mė- 
Federacijos vadų; tai tuo tikslu dabar Alabamoj baltoji buržu- nėšių ten- į fabrikus ir dirbtuves įtraukta dar du milionai naujų 
azija nusmerkė elektros kėdėn aštuonis negrus jaunuolius dar-; darbininkų; kad per pirmuosius dvejus Penkmetės Metus So- 
bininkps. Pątersone, N. J., yra laikomi mirties dekretui penki ■ vietuose pridėta 2,397,000,000 .dolerių uždarbio darbininkams, 
streikięriai, prieš kuriuos fabrikantai padarė suokalbį/ žymiau-? o šiemet jų darbo mokesnio suma padidėja dar $1,458,600,000. 
sį Law^ence’o, Mass., pastarojo streiko vadai skiriami deporta- Visoj sovietinėj pramonėj veikia pdnkių dienų darbo savaitė (ke- 
vTn)pi. Ir kuomet prieš ateivius darbininkus eina deportavimo I tųrios dienos darbui, viena-poilsiui) ; visoj ten industrijoj įve- 
ablavos, apsilenkiant su pačios buržuazijos ligšioliniais įstaty- dinėjama 7 valandų darbo dieųa ;, sunkesniuose gi ir pavojim 
mais, tai Washington© kongresui įteikta visa eilė naujų, griež- į gesniuose darbuose jau nuo pįrmiaus darbo diena tesiekia tik 
čiaųsių įstatymų, sulig Fishės komandos, prieš ateivius darbi-1 nuo 4 iki J6 Valandų.—Visose gi', kapitalistinėse šalyse darbinin- 
njnkus ir komunistus. > kų ir bedarbių badas, skurdas; kančios iš blogo eina kaskart daV

0. vis dėlto nei pats Amerikos kapitalizmas nesitiki išbristi iš i1’ i blogesnį. . į . , '
krizio vien per tą smurtą prieš platėjantį ir smarkėjantį revo
liucini darbininkų judėjimą, per uždarbių kapojimus ir visą ki
tokį-gulimą ant darbo klašės. Kaip Amerikos, taip kitų didžių
jų šalių imperialistai įkaitę ruošiasi į karą ir persidalinimą pa
saulio išnaujo, kaip į savo išeities viltį. Ne dyvai, todėl, kad 
po {vairių “nusiginklavimo” konferencijų, stambiosios kapitalis
tinis valstybės bilionais dolerių padidino lėšas, skiriamas kariš
kiems prisirengimams; ir šiemet vien Jungtinės Valstijos tuo 
tik$|u išleidžia ištisą bilioną dolerių.

Bet kruvinąjį darbą imperialistai ruošiasi pradėti pirmiausia 
ąpOt;^OvieĮtų Sąjungos. Jų laikraščiai ir politikierių “spyčiai” 
cupįini yra tauškimų apie Sovietų produktų “dūmpinimą” į ka- 
dtaiistines Šalis; iš visų pastogių jie šaukia, buk Sovietai esą 
rizio ir bedarbės priežastis; nuo kiekvieno kampo jie meluoja 
pi© darbininkų “vergiją” Sovietuose. Kodėl? Todėl, kad tie 
mpėrialistai ir jų agentai, “socialistų” padedami, stengiasi su
matyti gyventojus prieš Sovietus ir komunjstus ir tuo būdu

juos dvasiniai prirengti karui prieš Sovietų Respubliką. Bet 
tai ne taip jau lengvas tiems nevidonarhs darbas. Nes ir ka
pitalistinių šalių rankpelniai vis plačiau ’sužino, kad Sovietų Są
junga yra viena tikrai darbininkų šalis, kur viskas tvarkoma 
vien tik darbo žmonių naudai. Kaskart’vis didesnis skaičius ir

.—Visose gi’ kapitalistinėse šalyse darbinin
kų ir bedarbių badhs, skurdas, kančios iš blogo eina kaskart daV

t

(Tąsa)
Tiesa, kaip kas nesutinka su 

dabartine “Laisvės” pozicija, 
bet apsipras. Vienas žmogus 
man skundėsi kokios trys sa
vaitės laiko atgal apie tai, kad 
“L.” perdaug rašo apie šias 
kovas. O vėliaus jis patsai 
prisipažino, kad jau jis su
pranta, kode! toš kovos eina.; 
Del ko ši kova yra. Jeigu 
“Laisvė” du trys metai ■ būtu j 
patapusi tokia, ta. męs dabar su mumis
turėtume daug geresnį ir tvir-Į 

buvo Į tesnį judėjimą.
S.L.A. mūsų kova nebuvo ve-, turime gerą konferenciją. C.B. 

dama, kaip reikia. Daugiau-; raportas ir diskusijos parodo, 
šia kovota už ątsakomingas draugai yra susiinteresa- 
v:et22. Daugelis narių jos ne- , Vę klasių kova. Pas mus vi- 

jsados buvo stoka rimtos kri- 
Dabar mes prieiname

jungą, idant masės ne tik nesi
priešintų, bet pritartų karui 
prieš Sovietus.

Visokie renegatai, visokie 
oportunistiniai elementai, kovo
dami prieš Komunistu Partiją, 
pasitarnauja kapitąlistams.

Darbininkai Prieš Karą
Bet nežiūrint suvienyto fron

to kapitalistų ir jų agentų, so
cialistų, įr kitokių reformistinių 
elementų, jiems nepavyko dar
bininkų masėse sukelti karinį 
ūpą. • Darbininkai nenori karo, 
ypatingai jie priešingi karui j 
prieš Sovietų Sąjungą.

Amerikos darbininkai priva
lo kovoti prieš imperialistų ren
giamą karą; privalo organizuo
tis, -kad imperialistinį karą pa
versti į civilį karą nuvertimui 
kapitalizmo.

Be tvirtos masinės Komunis
tų Partijos darbininkai negali 
tinkamai kovoti ir kovas laimė
ti. Tą turi žinoti kiekvienas 
darbininkas. Už tai klasiniai 
sąmoningi darbininkai, pasiry
žę kovotojai, privalo stoti į Ko
munistų Partiją.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 Kp. už 

Komunistų Partiją
Kovo mėnesį opozicionieriai, 

pasinaudodami tuom, kad ko
munistai ir simpatikai buvo 
užimti darbais, pravarė sklo- 
kinę rezoliuciją. Nariai pasi- 

! piktino ir reguliariame 10 kp. 
susirinkime, 27 d., balandžio, 
24 balsais prieš 12, atšaukė tą 
prieškomunistinę, rezoliuciją ir 
užgyrė “LaifeVę/\ įasilikusią 
po Kųmunistų Pąrtijos vado-i 
vybė. ■ H •" V P ’>

Ne dyvai, kad tarptautinis kapitalizfnas rengiasi sunaikint tą 
Sovietinį darbininkų galios Ar sugabumo pavyzdį, kuris teikia- 
įkvėpimo viso pasaulio kovojančiam proletariatui. Iš antros gi 
pusės, ne dyvau kad tarptautinė darbininkų klasė vis labiau da
rosi pasiryžus apginti Sovietų Respubliką.

Dirbantieji ir bedarbiai, laužykime kapitalistinių nevidonų 
planus! Visi šiandien į gatves ir aikštes demonstruot po komu
nistinio bendro fronto vėliava! Prieš bedarbę, už socialės ap- 
dravdos įstatymų visiems bedarbiams! Prieš darbo mokesnio 
kapojimų ir prieš skubinimo sistemą! Už negrų ir ateivių tei
ses! Už Sovietų Sąjungos apgynimų!

Visi urmu į demonstracinius darbininkų išstojimus sykiu su 
viso pasaulio darbo žmonėmis ir su Chinįjos, Nįkarągųos ir visų 
kitų kolonijų revoliucionieriais prieL imp^ializrną ir kapitaliz- 
nuį! Tik per masinę kovą mes tegalėsime pa&eriųti savo tuo- 
jautinę būklę ir pasiekti to, kupm šiandieną dŽi(ui^iąsi Sovietų 
Sąjungos darbininkai v f

vietas. .
galėjo suprasti'.,

Pas mus apsileidimo buvo i tikos.
kaip viršūnėse, taip ir apačio-(prie jos.
se. Nuo dabar reikia mums- Iš C.B. raporto tartum susi- 
dirbti daugiau tikro darbo ir j daro opinija, būk mes užima- 
tviftinti discipliną. į me naują liniją. Tai klaida

Buvo klaidų ir K. P. Vie- taip manyti, komunistinė li
nas pas mus organizatorius pa- nija yra ta pati, kaip ir buvo, 
reiškė, kad jeigu jūs, lietu- tik ji pas mus nebuvo vykdo- 
viai, negaunate amerikonų į ma.
partiją, tai geriau ir jūs ne- nai pravesti K. P. liniją lietu- 
būkite joje. Pakrikome. Vė-Įvių darbininkų miniose.
liaus kitas draugas pribuvo. Man atrodo, kad dd. Buivy- 
Jis patyrė, kad pas mus mies- das ir Krasauskas dar neatsi- 
te daugiau kaip 8,000 lietuvių. į kratė opozicijos pažvalgų. Jie 
Tai vienas trečdalis visų gy-jmano, kad ginčai kilo del ko- 
ventojų ir tūkstančiai jųjų kios nors ypatos ir būk tai 
yra mainų darbininkai. Jis yra kokis pripuolamas dalykas 
pareiškė, kad jeigu mes vien del kokio nors mažo dalyko, 
tik tarpe lietuvių dirbtume, į Tai pamatinė tų draugu klai

da.
Taip aiškina ir d. M. Bacevi

čius savo straipsnyje. Girdi 
jeigu nebūt padaryta tas ir tas, 
taip ir taip, tai nebūtų ir opo
zicijos. Tai visai 
tinis protavimas.

i šaknis

jau nekalbant apie abelną dar
bą, tai ir, tai bus didelis žings
nis pirmyn ir vėl mūsų drau
gai imasi energingai darbuo
tis.

Opozicijos kova nėra prieš 
dd. Bimbą arba Andriulį ar ki- ......
tą kokį asmenį, bet yra kova Į t u r i 
prieš Komunistų Partiją, ir tą j joj buržuazijoj, 
privalo suprasti kiekvienas.

R, Mizara. Tas suokalbis 
padarė mums blogo ir gero. 
Jeigu ne skloka, tai mes ne
turėtume ir šįą . Konferenciją 
taip • skaitljngąi ir svarbią. 
Konferencija, mano supratimu, 
labai gera. Daro klaidą tie 
draugai, kurie jieško sklokos 
atsiradimo ypatose. Tam pri
brendo sąlygos, susidarė tokia 
padėtis ir ji turėjo atsirasti.

Kas del C. B. raporto, gal 
būti per klaidą, bet nieko ne- _  _____  d__ ,
paminėta apie proletarinį nle-’ mentus “Vilnyje”, 
na, o tai yra labai svarbu. I . .
Ten mes turime tūkstančius! Mano supratimu, nei B. nei 
jaunimo * i Krasauskas dar nėra galutinai

Kas del mano nesutikimo su I "“traukę ryšius su opozicijos 
C. B. Strazdo ir “Vilnies” klau-;id?oIo?!?a ir.todel. "ęgal'.sek- 
simu. 
vome prieš pašalinimą Straz
do iš “Vilnies”, tik mes no-! 
rėjome, kad jį labiau numas-! 
kavus. Prie to mes manome, j 
kad buvo padaryta Chicagojei 
klaidų. Pačioje rezoliucijoje i 
apie baltąjį šovinizmą net ne-Į 
paminėtas Strazdo vardas, oi 
jis jo vadu buvo. Ten pažy-i

i mo pas mus buvo 
bai daug.

Drg. Buivydas sako, kad mū
sų tarpe buvo daug ištižimo. 
iTas tiesa. Bet kada C. B. pra
dėjo kovoti prieš tą ištižimą, 
kada susidarė skloka ir viduje 
partijos opozicija, tai d. Bui
vydas ne C. B. padėjo, bet tai 
opozicijai. Dalyvauja skloko- 
je, paskiau padeda mums “L.” 
suvažiavime. Po suvažiavimo 
vėl rašo laiškus d. Pruseikai ir 
tas skelbia juos, kaipo doku-

Aš ir d. Siurba nebu- ! min«ai kovoti- Ir ko1 tie drau- 
i gai nesupras opozicijos pama- 
j tinio pagrindo, kol to nematys, 
į iki tol jie negalės sėkmingai 
kovoti už partijos liniją.

D. M. šolomskas— A.L.D.L- 
( D. pereitais metais daug nuken- 
i tėjo. Mes vien 1930 metais ne- 
itekome daugiau kaip 400 narių 
į ir pakriko 20 kp. Bedarbė, bet 

mėti’ vardai dd.” Prūsei k os ir i daugiau buvo kaltas buvęs sekr. 
Bacevičio, o nėra Strazdo. jd- Wis- . Man užėmus sekre- 

Kas del L.K.P. draugų kri-l^r^aus rietą pradedant ra- 
tikos. Draugai Angarietis ir1 įminti kuopas ir susisiekus su 
Kapsukas iš toli negalėjo mūsf npskičiais iš 20 kp. mirusių 13 
suprasti. Nežinojo, kurie mes 'kuopų jau atsisteigė ii’ kelios 

| darome į 
ir kurie yra sužinūs dešinieji, i 
Mes del perdidelio darbais ap-' 
sikrovimo padarėme klaidų, j

i d. Beeis. Man užėmus sek re-

pripuolamas klaidas naujos susikūrė.
A.L.D.L.D. pirmiau buvo kaip 

...................... ’ Į ir kokia knygų leidimo mašina.
■ * ‘ * j Jos kuopų susirinkimuose nebų- 

L.K.P. draugai į mus prade-1 vo svarstomi klasių kovos rei- 
jq žiūrėti prastai ir jau kokie kalai. Komunistų Partijos va- 
4 metai tarpe mūsų buvo kaip dovavimo ir veikimo klausimai 

i ir karo stovis. Vietomis jie Įveik nekeliami, 
j mus kritikavo nevykusiai. Iri 

Nutarta pasiųsti pasveikini-j aš manau, 1 * 1 ' <
mas “Vilnies” suvažiavimui su palengvino kovą, kaip, Ve, puo-j 
reikalavimu, kad “Vilnis” pa- limas ant d. Andriulio, kuris 
siliktų. po Komunistų Partijos su d. Gasiunu visados “V.” 
vądovybe. Taip , pat nutarta dirbo už K. P.
pasiųsti ir $6.00-Aukų su pa-1 L. K. P. draugų teisingi 
sveikinimu; J; • ■■ ‘ \ • nurodymai, kad pas mus buvo

Nutarta > snjrepgti parengi- didelio dešiniojo pavojaus, 
mas Tarptautinio .Darbininkų Bet jie negerai darė, kad boi- 
Apsigynimo naudai. Pasiųsta I kotavo mus, nerašė į mūsų •. 
protesto telegrama gubernato- spaudą ir nekritikavo mūs. 
riui Miller, Alabama valstijos, Dabar jau gavome nuo d. An- 
prieš nuteisimą g nėgrų jau- gariečio straipsnį ir jis tilpo

Aš pilnai sutinku I siuntinėta. Bus palaikomi arti- 
Me^ kietos i miaus’ ryšiai su apskričiais ir 

kuopomis.
Kas del dabartinių įvykių, 

tai A.L.D.L.D. C.K. eina su K. 
P. nuo pat “L.” suvažiavimo. 
Jau suvažiavime męs Radėjom 
įąimėti “L.” K.P. vadovybei.

(Bus daugiau)

sveikinimu; '■

nuolių mirtin. Pareiškime rei
kalaujama, naujo teismo jiems, 
į-kurio teisėjus (džiūrę) įeitų 
ir negrai. ’ Perrinkta kuopos 
vąldyba, išimant tik d. Julių 
Vaitkų,, finansų sekretorių, ku
ris gerai dirba. Dabar kuopos 
valdyba 
drangų.

išrinkta iš veiklių

/

Pereitais metais C.K. neveikė. 
J _

v 
nedaryta jokių žingsnių linkui 
įtraukime. A.L.D.L.D. kuopų ir 
narių į K.P. kampanijas. Ne
buvo nei paraginimų nariams. 
Dabar A.L.D.L.D. C,K. įniasi 
darbo, kad padarius "tą organi
zaciją klasių kovos organizaci
ja, kad įtraukus kuopas Į K.P. 
kampanijas, kad Įtraukti į vei
kimą.

Bus pagaminta nauji dienot- 
varkiai ir visoms kuopoms iš-

, , . ..... x i Urvelio >.!k. Hvvviav*
, ad °POZlclJai praleistos įvairios kampanijos, Irnvfi Vain. Vp. nun- . * . . .. .

“Laisvėje”, •
Pietaris.

su Č. B. raportu.
anglies mainieriai džiaugia
mės, kad C. B. iškėlė ios sklo- 
kos suokalbius prieš K, P.

Kas del d. Prūseikos, jis 
niekados nebuvo rimtas kovo
tojas., Pąmęnu, kada atvyko 
Amerikon menšęyikas Bulota,
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NAUJAS IŠRADIMAS

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vienų setų ir po /daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, gąliu pribūti j jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskito ir pinigus.

Rašykite: 63 Tfen Eyck St.. Brooklyn, N. Y.

vasarinių 1 SVeikę, t. 
išvažiavi- ’ - - ■ -

Palikta viskas (pramo-l nė,
. gų) komisijos nuožiūrai. Ko-

D i e n oje : misija, turėtų nepamiršti Ham- '

fi*enktadien., Gegužes 1,1031

TARPTAUTINE DARBININKŲ KOVŲ DIENA

Molly

D

gu Federacija. Tačiaus
užėjus

be-

P. Buknys

DETROIT, REICH.
Iš

Balsuotojų dalyvavo J
Buvo nutarta gana -U

su

šluota spėka gynė kompanijų metais, Pirmoji Gegužės atgavo
'Veikalus. savo kovingąjį pobūdį. Komin-

ma- 
ak- 
iš-

de-
su

kitus,— Pirmo- 
demonstracijos!

vėl pa- 
(unijų

Austral i- 
sekmingai 
obalsį:- 8- 
8-nios va-

ISradejas 
F. LASECK 
(Law vičiua)

J. V. Komunistų 
Darbo

A.P.L.A. 47-tos ’ Kuopos 
Susirinkimo.

atida* 
lauko, nei 

ir vejas

buržuaziją, Gegužinė Diena ten 
demonstruojama milžiniškų mir 
gančių masių su didžiausiom 
iškilmėm. . Nuo įsisteigihio 
Komunistų Internacionalo 1919

parodymui savo griežto nusista
tymo kovoti už 8 vai. darbo die 
na.

Tai buvo pirmas Amerikos

1884-5 metais bedarbė 
sikartojo. Federacija

Kam reikalinga vartot lietuvių ra
šybų, tai Remington Portable ‘ 
žinelė turi visus liet, rašybos 
centus. Galit gaut ant lengvo 
mokesčio. Kreipkitės, prie

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N.

lyvavo geras skaičius narių,

1890 m. jau visų žymesnių 
klasės iš. Europos šalių darbininkai ap-

temas per savo
šaukia
ir demonstracijas

Šalį; h] sąryšis)' buvo g; 
ir, paga- ] L _ - _

m. Federacija, kuri

Mano nauju išradimu užrakinta atdarą lango 
niekas negali 
rvil nei iš 
iš *iriaws.
nebaladoja. kad ir di
(Ižinuaioje audruie

legalizavo 16 valandų valandų dieną dalyvavo; monstruoti 
apie. 500,000 darbininkų.

Vien tik Chicagoje Pirmąją

pagyrimu, pasisekę .
Mano išradimas j

mano išradimo ’ 
iš narnu arba eidami 

langą, 
kad niekas

4 gegužės Haymarket aikštė* I

sako: ' Pirmoji Gegužės, kaip kovos'
“Ale iš vergijos mirties gimė diena J. V. vėl pakilo laike pa- i

iqfpio-piaq ' sirūpinkit jųjų ateičia—nupirkit jiem 
\ rašomąją mašinėlę. Ji paakstins

Pirmoji Gegužės, kaipo tarp-; 
tautinė Proletariato Diena, gi- darbininkų visašalis streikas, ir 

, mč iš darbininkų kovų Ameri
koj. “Tos kovos pasireiškė be
veik nuo pradžios fabrikinės 
sistemos Jungtinėse Valstijo
se...” rašo Aleksandras Tiach- 
tenbergas savo brošiūroje “Ge
gužinės Dienos Istorija.”

Pradžioj 19-to amžiaus Jung
tinių Valstijų darbininkai trius- Maguires”, 
davo nuo 14 iki 18 ir net iki 20 
valandų į dieną. Nuovargio ir 
ekonominio nedatekliaus spau- sąjunga) savo suvažiavime 18- 
džiž*ni, jie pradėjo organizuotis . 85 m. priėmė rezoliuciją, kad 
kovAi prieš išnaudojimą. Isto- sekančiais metais Pirmąją Ge 
rija rodo jau 1820—30 metais i gūžes išeiti iš dirbtuvių, kaipc 
šios šalies darbininkų rimtus i 

’streikus industriniuose centruo-' 
se po obalsiais: už teisę orga
nizuotis, už 10 valandų darbo 
dieną ir už augštesnes algas. 
Darbininkai pradėjo organizuo-, 
tis j unijas? streikai įgijo ma
sinį pobūdį, ir pradėjo reikštis 
klasiniai politinis charakteris jų 
kovose. Streikų bangos ošė 
viena po kitai per visą 
klasių kova aštrėjo 
liaus, užėjus kuz.iui-McwcwMci, ;v 
darbininkų prispirta valdančio-; ^vo # visuotino streiko 
ji klasė, prezidentaujant Van1 Nepaisant skerspainių, 
Buren’ui, ] 
darbo dieną valdiškose įstaigo
se dirbantiems darbininkams. _ .............. o___ _ __ _
Tuom pat laiku ir privatinėse Opgužės tuo. metu demonstravo darbiams. Už 7 valandų darbo

25,000 - darbininkų. . Tai buvo , dieną be numušimo algų. Kova 
1- ■ prieš lynčiavimą negrų darbi-1 

.......v. Prieš deportavimą atei-1 
klase. McCormick Reaperdarbininkų. Kova prieš be-! 

savo darbę ir algų kapojimą. Kova 
už Sovietų Sąjungos apgynimą 
n’uo imperialistų ir tt.

i šiose gegužinėse demonstra- 
susirinkimas j cjjQSe> kovoje už augščiau iš-

’ statytus Kompartijos reikalavi-

•jis ryškus tuomi, kad valstija 
ir federalė valdžia puolėsi jį 
sukriušinti. Darbininkams pra
laimėjus šiame fronte, tuojau 
Pcnnsylvanijoj kietųjų anglia- 
kasyklų baronai puolė ten gy
vavusią kovingą angliakasių 
organizaciją, vadinama

sekcijas, Kom- 
darbininkus i 

streikus ir demonstracijas už 
.uojautinius bei galutinuosius 
reikalavimus toje kovos dieno
je. Nuo įsisteigimo Kominter- 
.10, Gegužinės 1 
larbininkai revoliucingai de
monstruoja po visą pasaulį.

Pokariniu laikotarpiu iki 1930 
m. Gegužines Dienos demons
tracijos Amerikoje buvo nuslu- 
gę. Bet, užėjus skaudžiajam 
krizini, įvykus kovo 6 d. 1930 
m. visa šalies plotme nesitikėtai ■ 
skaitlingom d emons.tracijom, j 
už darbą ar duoną bedarbiam, 
kuriom vadovavo J. V. Komu-

/AL-.

gimus, visgi pasekmių buW tramek, A.P.j 
pinigiškai ir gauta narių 
žinoma, ne komisijos 1 
darbas, bet visų eilinių narių.
Taip veikiant ir pasekmės bū
na geros.

Kalbėta, kaslink 
pramogų, piknikų, 
mų.

31 kp. ir 
, tai,!rengti bendrai, kaip tai: pik- 

vienos , nikus bei išvažiavimus, manau, 
_ . -’ būtų pasekmės gana geros.

Ligonių A.P.L.A. 47 kp. ro
dos, randasi trys, du jau pa-i 

. y., drgg. J. Lotoža 
Į ir 1. Butėnienė, o drg. Braidie- 

, vis dar sirguliuoja.
A.P.L.A. 47 Kp. Reporteris,

J. P.

Greitas Laivu Patarnavimas į Europą
Per Hamburgą Mūsų
HAMBURG
ALBERT BALLIN

Išvažiuoja reguliariai 
reguliariai

Puslapis Trečias

wiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiim^^^^
B VIENINTĖLĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. I4th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

B j 
ii82

I

Iškėlus tą obalsį „ unijos šuo- 
■ iiais kilo narių skaičium ir ren- 
; gosi prie 188G m. Pirmos Gegu- 
Į žės.

Darbo Vyčiu (Knights of La 
□or) organizacija (taip pat uni- 

alingesnė, ne 
jos va 

kriziui-bedarbei ^as Terrence Powderly sabota 
obalsį 
streike

jam policijos brutališkumui, 
areštavus ir nuteisus trim me- i 
tam kalėjimo Kompartijos va
dus W. Z. Fosterį, I. Amterį, 
R. Minorą ir 
;ios Gegužes 
iymiai pakilo.

Šiais metais
Partija ir revoliucinė
Unijų Vienybes Lyga šaukia į

■ treiką kovos dienoj—Pirmojoj 
gegužės visų industrijų darbi
ninkus ir ragina ’masiniai

i miestų gatvėse, 
sekamais obalsiais:

Kova už greitą pagelbą

sitąmbesnėse pramonėse buvo 25,900 darbininkų^ Tai ]
Iškovota 10 valandų darbo die-; diena, kuri išsaukė į atvirą mū-!^x;v” 
na šį parazitų klasę su darbininkų : njnku

klase. McCormick n--- —i 
Darbininkams išsikovojus 10 \yorks darbininkai tęsė .----

vai. dieną, aišku, bosai pradėjo, streiką toliau. Bosai bendrai •• •»•• 1 • 11 •» «• i • *
su valdžia brutališkai atakavo

3 d. gegužės įvy
ko streikierių i 
prie McCormick fabriko.
policija ^nušovė 6 darbininkus. į mus darbininkų klasei, turi da- 
<« gegužės Haymarket aikštė* j ]yVauti visi ir kiekvienas lie- 
je buvo iššaukta protesto de-; tuviai darbininkai, 
monstracija prieš policijos bru-! 
tališkumą su streikieriais, kur | 
koks tai provokatorius, vei-, 
kiausia bosų pasamdytas, metė i 
bombą ir nutėškė vieną polici- i 
jos seržantą. Iš to kilo riaušės,

vai. dieną, ; 
rūpintis įvedimu “speed-up” tai 
yra skubinimo sistemos, kad ' streikierius. 
trumpesniu laiku ištraukti iš 
darbininkų tiek pat arba dau
giau energijos savo pelnui, kiek 
ištraukdavo su ilgesnėm valan
dom. Tas verte darbininkus 
reikalauti 8 valandų darbų die
nos. Juo labiau į 8 valandų 
darbo dienos kovą juos skatino 
statybos darbininkai 
joje, kurie 1856 m. 
atsiekė savo iškeltą 
nios valandos dirbai;
landos laisvai laiką praleisti 
pasilinksminti; ir 8-nios valan
dos miegoti.

kuriose gavo galą dar šeši po- 12-tą d; susirinkime da-1 
licijantai; krito dar ir čia ke- jyvavo geras skaičius narių, 
turi darbininkai. Už tą bosų nes Centro PilcL Komiteto rih- 

oa i • v • ir valdžios išprovokuotą sker-j kimais> matyt, nariai užsiinte-J
Rug-p. 20 d. 1866 m. vietinių dynę vėliau būyo nuteisti rny-;resav0. ;

i 4 darbi-142 nariai. 
Parsons, Spies, svarbių tarimų, kaip tai: T.D. 

A. paaukota $5 iš kp. iždo, A. 
P.L.A. 47-ta kp. taipgi yra na
rė T.D.A. ir moka duokles 1c.1 
nuo nario į mėnesį.

Apkalbėta Pirmoji Gegužės 
kaipo viso pasaulio darbininkų ‘ 
šventė, raginta narius, kurie 
tik gali, kad prisidėtų prie Ge-1 
gūžinės apvaikščiojimo. 1 

Kalbėta apie būsiantį “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimą, 
apkalbėta gana plačiai. Nu
tarta aukoti “Vilniai” laike su
važiavimo $3, išrinkta dele
gatas drg. R. Baniušis atsto
vauti A.P.L.A. 47-tą kp. Nu-' 
tarta, kad delegatas laikytų
si komunistinės linijos, kad 
“Vilnis” liktų po Komunistų j 
Partijos kontrole. ■

Kuopa pereitam sezone ne
turėjo jokio didesnio paren
gimo, nežinia, kas kaltas. 
Pramogų, komisija neturėjo ga
na pasitikėjimo iš narių pu
sės surengti kokį didesnį pa- 

Tai bedarbė, bet 
kitos draugijos rengė paren-

unijų delegatai suvažiavo į Bal-:riop įr tapo pakarti 
ninku vadai: ~ 
Fisher ir Engei. 

1888
dabar žinoma kaipo Amerikos 
Darbo Federacija, savo konven
cijoj St. Louise nubalsavo vėl 
atnaujinti streikų kovą už 8 
vai. dieną. 1889 m. steigiama
sis Antrojo Internacionalo Kon
gresas Paryžiuje, turėdamas 

darbi-7

timorę ir čia, vadovaujant Wil
liam Sylvisui, įsteigė Nacionalę 
Darbo Uniją. ,

W. H. Sylvis turėjo ryšius su 
Pirmojo Internacionalo vadais 
Londone, ir jis nuvokė, jog dar
bininkų klasė turi organizuotis 
ne vien tik ekonominiai, ale ir 
politiniai, idant sėkmingiau kau
tis su parazitų klase. Todėl* 
Baltimorės suvažiavimas, ėjęs i pavyzdžių iš Amerikos 
jo dvasioje, nubalsavo už nepri-'ninku kovos, savo rezoliucijoje 
gulmingą politinį veikimą, už! paskelbė Pirmąją Gegužės tarp- 
įstatymišką legalizavimą 8 vai-1 tautine darbininkų kovos die- 
andų darbo dienos ir už paliuo-'na. 1890 m. jau visų žymesnių 
žavimą darbininkų 
kapitalistinės vergijos. ; vcAkščiojo savo kovos dieną, o

Kovai triumfuojant už augs-i J Anglinėse Valstijose visos ša- 
čiau minėtus siekius, vadovausiąs plotme buvo streikai už 8 
įant Nacionalei Darbo Unijai, vai. dieną.
bet gi J. V. kongresas 1868 m. b Ant nelaimės, Amerikos Dar- 
turojo išleisti 8 valandų darbo (bo Federacijoj nuo tada vystėsi 
dienos įstatymą dirbantiems poakeijinč vadovybė ir spyrėsi 
viešuosius darbus. Karolis Mar- į streikus nedaleisti savo kont- 
ksas, kuris dar 1864 m, patiekė raliuojamas unijas kovos dieno- 
rczoliuciją steigiamajam Pir-ije.
majam Internacionalui už sut- viršūnės taip pat pradėjo slo- 
rumpinimą darbo valandų, 1867 
m. pirmame tome savo “Kapi
talo” skyriuje “Darbo Diena”,

O Antrojo Internacionalo

pinti kovingąsias minias, da- .r®ngirn1?l 
leisdami Pirmosios Gegužės de
monstracijas perkelti į arti- i, z v*. » ; j » (

kalbėdamas apie panaikinimą miausį sekmadienį, pasauliniu [tfĮ
yergijos Jungtinėse Valstijose, maštabu. ■ > i v e

Rašomąją Mašinėlę 
i Tėvai, kurių vaikai lanko augštes- 

saulinio karo. Charles E. Rut- nę mokyklą arba baigia pradinę, pa- | 
henberg, vyriausias įsteigėjas 1 sirūpmkit jųjų ateicia nupirkit jiem 
Komunistų Partijos šioje salyje, juos geriau lavintis moksle, 
su apie 20,000 darbininkų de
monstravo Public Square Cle<- < 
velande 1917. m. Tada visur de- i 
monstracijose buvo skelbiamas 
karas karui ir kova prieš Socia-

nauja galinga gyvybė. Civilio 
karo pirmas vaisius buvo agita
cija už 8 valandų dieną— tai 
judėjimas, kuris bėga ekspresi
niu greitumu nuo Atlantiko iki 
Pacifiko vandenyno, nuo Naujo
sios .Anglijos iki Californijos.” 

Tai buvo aiškus Markso įma-
^ymas sėkmingo plėtimosi agi-ilistų Partijos oportunistinę va- 
tacijos už 8 valandų dieną, i dovybę. žymių demonstracijų 
Streikų skaičius didėjo, ir visi įvyko įvairiuose miestuose. Veik 

^platesnės masės darbininkų da-j visur policija ardė demonstraci- 
d^vavo streikuose. Dar didesnės jas, arklių kanopomis tremp- 
svarbos tai kovai pridavė be-1 dama minias. 1917 metais įvy- 
darbė 1873 m. Gi 1877 m. jau ; kus proletarinei revoliucijai 
matome, kad prieš geležinkelių i Rusijoje, kuri sukrfušino mo- 
ir plieno industrijų streikuojan-' narchijos palaikus ir nušlavė 
čius darbininkus valdžia pasiun
tė kariuomenę. Desėtkai tūks
tančių streikierių energingai 
kovėsi su kompanijomis ir kar
tu su valdžia, kuri savo gink-

Moderniniais Laivais
DEUTSCHLAND 
NEW YORK

kas savaitė. Taipgi 
išplaukimai mūs populiariais 

kambariniais laivais:
ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 

Prieinamos kainos
Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
agentus mūsų 

gflAMBUffiC-MNERBCAN IiSNE 
39 BROADWAY, NEW YORK

DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy 
kit ŠCHOLES BAKING, Keptuves DUONA 

j Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
L2 žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
!| | no ir New Yorko. Siunčiam per pačtų ir į kitus 

1 ; Į miestus. V. LUKOŠEVICIA, Savininkas

Scholes Baking, Inc.
PUKE RYE BREAD, ROLLS CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

a

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir majrnetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio ; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIC1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvąrantuojnme už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užslrašyinas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
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Užrakinkite Atidarytus Langus!

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuonii 
užrakinami atdari langai, 
dulke;- sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
inr-kš išeidami iš narnų arba eidami gulti, 

, galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti tain kad niekas negalės iš lauke 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti lamzii.- 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviozn.- 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus Įau
gus. kad ir šilčiausiam? ore. Mano langų už- 

‘raktai yra taip padarytų kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavąlkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad i/ 
seniausi būtu iū«u namai prie- iū-ti labini 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit® naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, net ir prie randavojarnu. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kūrinos mes prisiunčiame 
Gi naiula iš jų laimi didelė. Ne tik kad ap 
-augosite • savo namus nuo svetimų, bot h 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la 
hiau prasidaryti ir negręš jiefris per ‘lantra iŠ’ 
kritimo pavojus. Pardąvinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir

, Window Lock 
kad niekas per jį 

negalėtų įlysti. * Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window , 

, Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką. .......... *

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
' , I J.I > . i

498-500 Ferry St., Newark, N. J.
Telephone, Mitchell 2-2554

čia tik primename apie juos 
t

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai, iš dirbtuves pa-

siam agentui.

uy these books fnim

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

Užlaiko MNKSMIAUSM UŽEIGA ELIZABETHE U-
Įvairių karštų gėri
mų, ypač k u o met 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a I i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
ne, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir 
tik 3 blokai 
Staten Island 
ry.

t. t., 
nuo 

Fer-

Lu t wi n’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.

S« PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. 
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 akiniai

Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 
pus? vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Alsidedaine ant Rctinoskcpiškų Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ
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Penktadien., Gegužės 1, 1931
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dienraščiui G.. <i>

Taip pat<♦>
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9 ryto iki
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<♦>
kesčius. 
tarti.

visi turėtų prisidėti doleriu ki
tu prie padengimo čia minimų 
išlaidų.

tamav 
kreipki

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

•V i 4

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25-tos kuopos susirin-

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Guernsey ir 
vai. vą- 

visus

Komunistų 
11 ir 
visapasaulinė situa- 

■industrinis krizis; kaip ir del

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų n 
Nedaliomis: TO-12 v tu.

It 
i t 
• <t>

Ofisas atdaras nuo
9 vakaro

Norintieji teisingiam- 
m<> ii gerinusių pirk 

lės pas mi
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON. M A t

(arti Centrai Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter X78‘»

OFISO VALANDOS:

Žemnarnijos. Apdraudos ii 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR

nakvynę.
Apskr. pirm. D. Yonush.

(102-103)

DETROIT, MICH.
‘.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 3 gegužės, 
Draugijų svetainėj, ant Vernor High
way, 10-tą vai. ryte, šis. susirinki
mas atkeltas viena savaite anksčiau 
del svarbių priežasčių. Todėl visi na
riai malonėkit atsilankyti, nes bus 
rinkimas delegatų į A.P.L.A. seimą.

Sekr. J. K. Alvinas.
(102403)

STAMFORD, CONN.
A.L.D.L.D. ir U. T. O. rengia put 

; kius šokius šeštadieni, 
i Redmens Hali, kampas 
i i.'..c. Pradžia 6:30 

. Įžanga 50c Kviečiame 
itsilankyti ir pasilinksminti.

Rengėjai.

Že- A.L.D.L.D. 6-tos kuopos susirinki-
' - imas bus sekmadienį, 3 gegužės, L.!spaustuve, Namo svetainei. 10-ta vai. rvte. I

<!>

<|>

<f>

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 80-tos kuopos susirinki-

d. Griciūnienę, 1415 S. 2nd St., 8-tą 
vai. vakare. Visos ateikit laiku ir 
atsivėskit naujų narių. Kodėl susi
rinkimas šaukiamas pas d. Griciūnie
nę, sužinosit susirinkime. |

Org. Tureikiene.
(103-105) 1

BUFFALO? N. Y.
L.D.S. 23-čios kuopos susirinkimas j federal St. 

bus sekmadieni, 3 gegužės, po No.; kįirc. rv 
237 Sycamore Št., 2-rą vai. po pietų, i 
Visi nariai ateikit ir užsimokėkit. mo- i 

, Turime svarbių reikalų ap- i 
Atsivėskit ir naujų narių.

Sekr. A. Smeltzer.

PHILADELPHIA, PA. ■'
______ __ _ _____ A. Ž. V. Draugijėlė suloš puikų 

' kimas bus 4-tą d. gegužės, po No. j veikalą “Raudoni Žiburiai” sekma- 
va-, dienj, 3 gegužės, Lietuvių Tautiškoj 

j svetainėj, 928 E. Moyamensing Avė., 
1-mą vai. po pietų. Bus ir koncer
tinė programa. Kviečiame visus at- 

j silankVti. Rengėjai.
! (101-103)

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin-1 

kimas bus antradienį, 5 gegužės,! 745^ "BaJtimore" St^T-So’ vai Straukos svetainėj, 139 Steamboat1VV. naiumorc bt., /.jo vai. 
Rd., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit ir naujų narių atsivėskit. i 
Turėsim apsvarstyti daug svarbių 
reikalų. ■

Org. S. Petkienė.
(102-104)

A.L.D.L.D. 14-to Apskričio 
Atydai!

A.L.D.L.D. 14 Apskritis turės me- 
■ tini suvažiavimą sekmadienį, 3 ge- I 
i gūžės, Liet. Apšv. Kliubo svetainėj, 
: 10 vai. ryte, Schenectady, N. Y. Vi- j 
sos kuopos, priklausančios minėtam 
apskrityj, malonės dalyvauti, nes rei
kės aptarti svarbių dalykų, kaip tai 
vasariniai parengimai, dabartiniai 
ginčai tarpe lietuviu darbininkų ir 

t. r..........................................

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKGS j
Čia randasi dvi lietuviškos apiiekos, kuriose gailina pirkti vai:- ę 
tu.‘< daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu l.uzu

A. M. .KISHON, Aptiekoiius Salininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5G46 CHENE ST., DETROIT. «ICli

Puslapis Ketvirtas

GEGUŽĖS PIRMA

>

(A. Liubimovo muzikai)
Šiandien darbo klasės šventė 
Jau nerūksta kaminai, 
Darbininkai amžius kentę, 
Jaučias esą milžinai.
Jie šiandieną demonstruoja.
Skamba aidi jų daina, 
Jų vėliavos plevėsuoja,— 
“Traukis santvarka sena!”
Sklysta obalsis vienybė
Užu galią, del teisių,
Bendras siekis, be tautybės, 
Drąsiai siektas—duos vaisių.
Plaukia jausmas toks vieninga
Juosia žemę ištisai, 
Darbininkas yr’ galingas, 
Šiandien kalba jau jisai.
Baltas, juodas ar geltonas, 
Rasė, spalva—ne sklaidys, 
Darbininkas bus valdonas, 
Jį vienybė teugdys.
Ei, rankas tik pasiduotom, 
Taip, kaip broliai, kai savi, 
Ir kovokim ir dainuokim— 
Būtom viskam gatavi!
Šiandien darbo klasės šventė, 
Jau nerūksta kaminai, 
Darbininkai amžius kente, v z
Jaučias esą milžinai.
1931. Buolio Sūnus

Philadelphijos Darbininkai prieš Opozici 
ją, už Komunistą Partiją

Sekmadienį balandžio 26 d. I panijas už šelpimą ir apdraudą 
Philadelphijoj įvyko masinės; bedarbių, už gynimą ateivių, 
prakalbos, surengtos lietuvių prieš algų kapojimą, prieš lyn- 
komunistų frakcijos. Kalbėjo ' čiavimą juodveidžių. 
draugas A. Bimba. Po jo pra-, 
kalbos apie mūsų judėjimą,' ... , . _. , / . - Partijos vadovybe musųapie kovą su oportunizmu, apie . , . ’ < .. .
r , ‘ i x 1 1 ninkisku organizacijų irspauda, buvo perskaityta seka-1 j * 

ma rezoliucija ir vienbalsiai 
priimta; net ir opozicijos vadai? “Mes šaukiame visus 
matydami, kad susirinkę dar- niai sąmoningus lietuvius darbi- 
bininkai pilniausia užgiri^ pko-1 ninkus ir darbininkes suglausti 
munistų Partiją ir atmeta opo- savo eiles, suvienyti savo spė- 
ziciją, nedrįso balsuoti prieš re- kas po vadovybe Amerikos Ko- 
zoliuciją ir susilaikė nuo baisa- munistų Partijos ir Komunistų

: Į Internacionalo raudona vėliava.
“Mes šaukiame visus darbi

ninkus masiniai dalyvauti Pir
mosios Gegužės demonstracijo-

Mes sutinkam su Komunistų 
darbi- 
mūsų

klasi-

PRANEŠIMAI

Kurie davė užsakymus pada
ryti Raudos darbus del vasari
nių parengimų, jau pastebėjo, 
kad kainos už darbą yra že
mesnės. Laisvės spaustuve, i Namo svetainėj, 10-tą vai. ryte, j 
tarnaujanti darbininkiškam j U- Visi nariai ateikit, yra svarbių re i-Į 

, kiek išgalėdama sten- kalų>dėjimui
ginsi pagelbėti draugijoms, kad 
jų parengimai ir bedarbės me
tu duotų pelno. Tat draugijos, 
kada parengimai pavyksta, tu
rėtų atsiminti “Laisvės” var
gingą ekonominę padėtį.

Atsivėskit ir naujų narių. 
Org. G. Shimaitis.

(102-103) I 
NORWOOD? MASS.

i 
Lietuviai darbininkai ir darbinin

kės, visi organizuotai dalyvaukim 
; Pirmos Gegužės paminėjime. Paro- 
' dykini savo klasinį supratimą ir dar- 
j hininkišką solidarumą. Masinis pa- 
j minėjimas su didele programa bus 

i Gegužės, Finų sve
tainėj, 37 Čhapel Ct., 7-tą vai. vaka
re. Programos išpildyme dalyvaus i 
Finų Benas, Finų Choras, L.L.R. 
Choras, Jaunieji Pionieriai, italų j 
smuikininkų grupė ir t. t. Bus ir 
prakalbos. Įžangos nebus.

! Gegužinės Rengimo Bendro 
Fronto Konf. Sekr. J.

Yra draugų, kurie del bedar- penktadienį, 
ės tikrai negali atsinaujinti 

visiems metams “L.” prenume
ratos, tačiaus yra ir tokių skai
tytojų, kuriems nėra kliūčių, o 
vis tiek vilkina atsinaujinimą.; 
Tas labai sunkina 
jau ir taip sunkią finansinio 
nedatekliaus naštą.
daugelis draugijų yra skolingos ' mas bus trečiadienį, J)1 gegužės, pas 
už spabdos darbus, darytus žie
miniams parengimams. Prašo
me jų netrukus atsiteisti.

i

šiais metais sukanka 20 me
tų, kaip “Laisvė” išleidžiama. 

'Jos jubilėjinė iškilmė atsibus 4 
i d. liepos, Ulmer Parke, Brook- 
i lyne. Tai bus labai įdomus pik- 
I nikas, kuriame dalyvaus darbi- 
i ninku chorai iš tolimų miestų, 
i Svarbu ir tai, kad ant rytojaus 
i po pikniko šventa, tai ir iš toli 
' atvykę svečiai turės laiko pasi- 
I svečiuoti ir Į laiką dar sugrįš 
namo.

Dar niekada nebuvo “Lais
vės” naudai surengta pikniko 
visos Bostono apielinkės. Sėk
mingi piknikai mūsų dienraš
čiui būna Wilkes-Barre apielin- 
kėje, dar sekmingesni Philadel
phijos apielinkėje. Be abejo, 
būtų puikios pasekmės ir Bos
tono apielinkėje, jei draugai pa
sirūpintų tokiu parengimu.

Jau atspausdinome knygą 
“Aliejus”, kuri yra 800 pusla
pių. Juo greičiau A.L.D.L.D. 
nariai užsimokės duokles už 
1931 m., tuo greičiau draugija 
atsiteis “Laisvei” už darbą. 
Skubus duoklių apsimokėjimas 
bus ant naudos Literatūros 
Draugijai ir “Laisvei.”

BUFFALO, N. Y.
A.P.L.A. 25-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 3 gegužės, po 
No. 237 Sycamore St., 3-čią vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit ir naujų 
narių atsivėskit. _ Pasistengkit ir mo
kesčius užsimokėti.

Sekr. A. Smeltzer.

Visi nariai ateikit. 
Sekr. P. Glaveckas.

(102-103)
HILLSIDE, N7J.

A.L.D.L.D. 200 kuopa rengia au- 
tingą sekmadienį, 28 d. birželio ■ |~ 
(June). Todėl prašome apielinkės 
draugijas nieko nerengti tą dieną.

Komisija.
(102-103) 

PHILADELPHIA, PA.
i L.D.S.A. 11-tos kuopos susirinki- 
; mas bus pirmadienį, 4 gegužes, Liau
dies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave., 8-tą vai. vakare. Visos narės 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Kurios dar nesugrąžinot bazaro ti- 

........ -j kietų, malonėkit atnešti, nes pinigai 
t. t. Tolimesnių kolonijų draugai turi būti priduoti Apsigynimo Fon- 
galit pribūti iš vakaro, vietiniai parū- , dui. Fin. Sekr.

Į (102-103)

SHENANDOAH, PA.
Svarbus Viešas Susirinkimas 

A.L.D.L.D. 17-ta kuopa savo pra- 
1 eitame susirinkime nutarė šaukti vie
šą susirinkimą visų A.L.D.L.D. ir L. 
D.S.A. narių ir “Laisvės” skaitytojų. 
Bus svarbus raportas iš atsibuvusios 
Lietuvių Komunistų Konferencijos 
Brooklyne, bal. 11 ir 12 dienomis. 
Bus aiškinama 
cija 
ko atsirado dešinieji bei oportunistai 
mūsų organizacijose? Kokie oportu
nistų tikslai? Ką darbininkai turi 

1 daryti apvalymui mūsų organizacijų 
! nuo oportunistinių elementų? Kai], 
sudrūtint mūsų veikimas?

Susirinkimas įvyks A.L.D.L.D. 17- 
kuopos kambariuose, gegužės (May) 
3 d., 3-čią valandą popiet. Visi da
lyvaukite. Po raportui seks liuosos 
diskusijos.

i A.L.D.L.D. 17-tos Kp. Komitetas.
(102-103)

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 6 d. gegužės, j 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway, 7:30 vai. vakare. Visos 
narės ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus renkama delegatė į 
“Vilnies” suvažiavimą.

Sekr. K. Gotautiene.
(102-104)
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Rengia Keturios Kuopos: Lietuvių, Rusų, Uhailų ir Lenkų Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo

NEW NATIONAL HALI, 261-7 Driggs Avenue, Broom, N. Y
Pradžia 3-čią valandą po pietų. Įžanga 50c. perkant tikictus iš anksto, 60c. prie durų

(DOMAI

yra atmestas .
Bell Phone, Poplar 7545

Kapitalistai naudojasi bedar-

o

o

nl

2
6
5

vimo:
“Philadephijos lietuvių darbi

ninku ir darbininkių susirinki
mas nuoširdžiausia užgiria Ko
munistų Partijos vedamas kam-

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Laisvės” namo, pranešė,

nepastovu-!
darbininkus verčia susi- 

darbininkų

Great Necke Gegužinis 
Masinitingas

Kiek metų amžiaus turi 
Musu žemė?

turėjo praeiti, kol tokie elemen- 
>| tai, kaip radiumas, uraniumas 
i j bei thoriumas virto švinu.— O 

ir tas švinas ištikro nėra visai;
i vienodas; jis turi skirtingą ato-
; mini svorį, žiūrint sulig to, ar i 
;jis pareina iš radiumo, uraniu- 
■ mo ar thoriumo.

Kad žemė, sulig šitokiu aps-
i kaitliavimu, turi bent du bilionu 
metų amžiaus, su tuom sutinka 
ir garsus Durham Universiteto

I profesorius Arthur Holmes, ge-
! ologas, *ir Yale Universiteto fi-į 
zikas Alois F. Kovarik , ir Ya-i 
le astronomas E. W. JBrown, iri 

i daugelis kitų fizinio mokslo ži- 
_-3 novų.

Kiek pirmiaus žemės amžius

Žemo turi ne mažiau, kaip 
2,000,000,000 (du bilionu) me
tų amžiaus, sako amerikinė Na
tionals Mokslinių Tyrinėjimų 
Taryba. O jos mokslininkai 
nuodugniausiai tyrinėjo žemės 
senumą per ketverius paskuti- 

\ nius metus.
* Seniausia paviršine žemės 
uola yra laikoma Siniaja Pala i 
Sovietinėje Karelijoje, šiaurva- būdavo skaitomas sulig to laiko, 
kariniame kampe Sovietų Są- Į<urįs turėjo praeiti, kol jūrose 
Jungos. Jinai turi 1,852,000,- susjdarč ti'ek druskos, kaip da- 
■000 metų, kaip kad tvirtina ge-jbar. Bot, šiuo matu matuojant, 
fiausi žemės istorijos žinovai, i žcm6 turėtų tiktai 100 miHonu 
Bet įdomiausias klausimas tai: 'mety amžiaus, arba 20 sykių 
kaip* jie tatai sužino? Ogi štai _ niažiauį negu jinai turi (štikro.

: Todėl apskaitliavimas sulig dru- 
f Minimoje Karelijos uoloje į sk0 
yra pėdsakai metalo, vadinamo! 
iiranium; o jis turi panašių I 
ypatybių, kaip radiumas. Iš 
hbiejų “garuoja” akiai nemato-' s| 
mi, bet galingi spinduliai. Tiems ** 
spinduliams begaruojant, ura
niumas palengvėle virsta į šviną i 7
(arba alavą). Naujoviniais mo-įbe ne tik kapojimui algų darbi- 
kslo prietaisais yra išmieruo-' ninkams. Spaudžia ir smul- 
Jama, kokių neapsakomai ilgų Į kiuosius namų savininkus. Ban- 
amžių -reikia, kad uraniumo ar-! kas, kuris turi pirmą morgičių 
ba radiumo gabalėlis “išsiga- ant
ruotų” į šviną. Tai sulig to ir kad su pirma gegužės pakelia 
yra apskaitoma žemės amžius. procentą ant paskolos. Mūsų 

Be tuom nepasitenkindamas, įstaiga turės mokėti nuošimčio 
Yale Universiteto profesorius $50 į metus daugiau negu, kad 
Kovarik kitokiais būdais tyrinę- iki šiol mokėdavo. Negana to, 

laiko | apsunkinimas dar yra ir kitas: 
bei 

šitie 
kad 
yra 

uolų

jo ir apakai tliavo, kiek 
reikėjo susidaryti vienam 
kitam žemės sluogsniui/ 
jo tyrinėjimai patvirtino, 
moksliniai teisingas 
sprendimas įvairių žemės 
amžiaus pagal tą laiką, kuris

prie namo būtinai reikia dary
ti keletą pataisymų, kas kaš
tuos apie tūkstantis dolerių.

Namas, kuriame spausdina
ma “Laisvė,” yra nuosavybė vi
sų revoliucinių darbininkų. Tat

Visi Great Necko ir apielin
kės darbininkai ir darbininkės 
būtinai privalo dalyvaut masi
niame mitinge Pirmą Gegužės, ! 
7:30 vai. vakare, 139 Steam-' 
boat Road, Great Neck, N. Y. ;

Vis didėjantis darbininkų' 
algų kapojimas ir bedarbė, o ’ 
dirbančių darbo 
mas, 
rūpinti. Šimtai 
šioj apielinkėj negali susirast 
darbo, jų padėtis blogėja kas-! 
dien. Tiktai organizuotas dar
bo minių judėjimas ir kova 
gali priverst darbdavius išpil-

■ dyt darbininkų reikalavimus.1 
Ne tik šioj šalyj, bet .ir visame 
kapitalistiniame pasaulyj dar
bininkai parodys savo kovin-, 
gumą. Todėl visi susirinkite! 
minėtu laiku ir vietoj. Kai-j 
bes lietuviškai d. šolomskas iri 
vienas anglų kalba. Prakal
bas rengia A.L.D.L.D. 72-ra! 
kuopa.

GRABORIUS-UNDERTAKER
Iftbalnamuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. —

TO*’’

Lyros Choras iš Maspetho, va d o vau j amas E. Retikevičiūtės

PROGRAMOJ DALYVAUS SEKAMI:

1. Rusą Ukrainų Darbininkų Choras Bendrai, vadovau
jamas M. E. Sharco. i

2. Rusų Balalaikų Orkestrą.
3. Smuikininkas N. Worontzoff.
4. Lietuviu Lyros Choras, vadovaujamas E. Retikevičiūtės.
5. A. Velička, tenoras.

G. L. Kavaliauskaitė, sopranas.
7. Morris L. Kaplan, baritonas.
8. Helen Gorecko, dainuos liaudies lenkų dainas.
9. Ukrainą baletas, vadovystėj Wiwursky; ukrainų due

tas, kuri dainuos Boknuk ir Martinowska.
10. “Čigonų Naktis” lošimas vadovystėje G. Vorobjov. .

Į šį parengimą_ turi atsilankyti visi Brooklyn© ir apielinkės klasiniai sąmoningi darbininkai. Dabartiniu laiku 
Amerikoje yra tūkstančiai darbininkų, kapitalistų kalėjim uose ir kiti tūkstančiai laukia teismo nuosprendžius. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas veda dideles kovas už paliuosavimą politinių kalinių, kurių taipgi yra nemažai ne
teistų ilgiems metams ir visam amžiui kalėti.

Tat visi darbininkai ir darbininkės, atsilankykite į šį parengimą, remkite Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir 
tapkite jojo nariais. Komisija.
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Puslapis Penktas

&UTHBURY ir OXFORD, CONN jokio nusileidimo nėra, tie 
draugai, kurie išėjo prieš 
Komunistų Partiją suvilti! darbo žmonių, 
gražiomis renegatų frazėmis,' 1 ” ’ ’ " J

. . Su- 
i sirinkimas neišnešė jokios re-

Balandžio 12-ta diena mes, 
Ūkininkai, čia laikome net t*

n±‘eŠS » - 
.... „ . zoliucijos , nes ju jau buvoaims susinnknnas. Prie sios d tik J- dJ

šiame momente mes turi- 
me dar labiau glaustis po Ko
munistų Partijos vėliava.

Southburio Šlubis.

. narė, jaunuolė Valerija Iva
nauskaitė. Tas mus labai tvir
tina, kad mūsų kuopa jaunuo
liais didinasi. Bet, draugai ir 
draugės, mes dar turime pa
dirbėti, kad pasiektume savo 
pasižadėtą kvotą išpildyti. 
Taip pat. mes dar turime pen
kis senus draugus, kurie dar 
nėra užsimokėję už šiuos me- 
tus. Reikia juos matyti ir pa- J!“d' keiios‘“didelės’ dirbtuvės 
raginti kad užsimokėtų. Pa- j didelius užsakymus iš So- 
sis^ngkime kad visus senus |vietu Saju Girdi, kad tie 
nartus galėtume palaikyti kuo-; užsa‘ky^ai yra apie 7 milionų 
P°j®- , . , .dol. vertės, tai būsią daug dar-

Kuopa nutarė aukoti penkis į>0. Darbininkai kalbasi ir 
f dolerius Agitacijos Fondui. džiaugiasi tais dar nepradė- 

Kitus penkis draugai patys į tais ..geraig darbais.” Bet vei- 
sudėjo, bet čia nededu tų 1 kįausja bus tik prasimany- 
draugų vardus. Jūsų vardus mas 
paskelbs Agitacijos Fondas, 1 Balandžio 21-ma diena A. j 
tėmykite “Laisvę.” i L D L D L ‘

Antras susirinkimas įvyko rinkime’ buvo^kaibėta ir apie 
tai naujos L.D.S. kuopos. Dvi l«LaisvėsM reikalus arba taip 
naujos aplikantės pasiėmė Į vadinama oportunistinę opozi-j 
blankas ir ketino išpildyti iri ciją priėjome prie išvados, 
stotoj naują mūs organizaciją., ^ad tokie oportūnistiniai gin- 
Draugai ir draugės, mes turi-‘čai neša daug nuostolių darbi- 
me šią draugiją auklėti, rei- ninku judėjimui. Mes smer
kia gauti jai naujų narių. Ei-|kiamį tokius, kurie daro to- 
kime pas savo pažįstamus ii*jkius žygius ir neskaitome juos 
kalbinkime draugus, o ypatin-|Savo draugais. Nutarėme pa- 
gai jaunuolius Į šią organiza-; remtį “Laisve” kovoje su sklo- 
ciją, dirbkime visi. ka> nusipirkdami “Laisvės”

Nutarta Į pikniką kviesti ■ bendrovės du šėru.
Rainos Chorą iš New Haven i Susirinkiman atsilankė Ko- 
ir Vilijos Choro sekstetą, taip-' munistų Partijos atstovas il
gi kviesti draugus iš A.L.D.L.. kvietė kuopa prisidėti prie su- 
D. III Apskričio vadybos, kad rengimo darbininkų šventės— 

kas Įvyks I pirmosios Gegužės. Kuopa nu-

Pikniko dalyviai susidėjo iš Į 
i Įvairių spalvų ir mišrių tautų 

, visi bendrai 
stengėsi suburt savo spėkas del 
greitesnio pasiliuosavimo iš 
kapitalizmo priespaudos. < 

Buvo ir lietuvių darbininkų 
nemažas būrys, kurie pasisky
rė tinkamą vietą ir laikė A. 
L.D.L.D. ir T.D.A. kuopų su
sirinkimą. Apart kitų kuopos 
reikalų, komisija surengimui 
didžiulio koncerto, kurio pro-Į 
gramos išpildyme dalyvavo iš j 
Los Angeles Laisvės Choras, 
išdavė galutiną raportą; tai 
buvo džiuginantis dalykas, ka
dangi parengimas davė visoke
riopą naudą, Liko pelno 25 
dol. Pasirodo, kad sutartinai 
dirbant, pasekmės būna ge
ros. Pereitam parengime ko
misija, taip ir visi kiti draugai, 
dirbo sutartinai, nuoširdžiai, 
ypatingai moterys smarkiai ■ 
pasidarbavo platinime tikietų, 
valgių gaminime ir abelnai 
prie visko. Losangeliečiii neį
kainuojama pagelba irgi ne-;

•i mažai prisidėjo.
50-tos kuopos susi-J ir pasiaukojusiai dirbant, kad 

ir neskaitlingas būrys gali 
daug nuveikti.

Aštrėjant kovai darbo su 
kapitalu, Įvyksta ir susirėmi
mai, būna ir aukų daugiau. Sau 
lėtosios Kalifornijos laukų dar
bininkai, nepakęsdami begali- į 
nio išnaudojin/o, organizuoja-} 
si prieš priespaudą, todėl ir į Ek. i
nukentėti tenka.. Tankiai į-|“, dtfijyb |
vyksta areštai, kuriais rūpina-i Linksmą Parengimą 
si T.D. Apsigynimas. Mūsų 

ROCHESTER, N. Y.
Vietiniai kapitalistų laikraš-i 

čiai paskelbė, kad darbai žy
miai pagerės, nes, sakoma,

ir kavos; John Perry —' ko
pūstų ; C. E. Burgess—salotų; 
A. Balčiūnas------- pyragų,; F.
Pūkelis — $1.00.

šis mūsų bankietas buvo sėk
mingas iš visų atžvilgių. Nors 
dar galutinos rokundos nepa
darėme, vienok numatoma gra
žus pelnas. Kadangi šis ban-1 
kietas buvo rengiamas darbi-! 
ninku naudai, tai ir pelnas bus į 
paskirtas darbininkiškiems rei
kalams.

Didžiausias kreditas ir padė
ka priklauso gaspadinėms, ku-' 
rios taip sunkiai dirbo, taip i 
rūpestingai ir sugabiai paga-: 
mino vakarienę, kad gražu! 
buvo pažiūrėt ir skanu vai- i 
gyti. Gaspadinių vardų nemi
nėsiu, tikime, kad jos nepyks i 
del to, nes jos dirbo iš pasi-! 
šventimo, o no del garbės.

Taipgi reikia duoti kredi-! 
tas A,. Juciui, kuris daugiausia 
tikietų pardavė, net 
dolerį.

Rengėjai nuoširdžiai 
ja biznieriams, kurie 

Kolektyviai I ką nors vakarienei ir 
■ 1 1 dinėms už jų sunkų triūsą.

Spaudos Komisija:
A. Baronas.
G. Shimaitšs.

į kuopa jau veik metai laiko1 — , , . . ~ . -

D. III Apskričio vai 
pakalbėtų. Pikntl 
geg. 30 dieną. r“ 
tote, draugai, kuopa rengia (remti ta prisirengimo darbą, 
dar pirmą ir puikų pikniką. | Kuopa nutarė 
Jei tik mes visi darbuosimės, tam reikalui, 
tai šis piknikas bus labai pui- y ’ 
kus ir gražus. Publika bus’specialis Gedemino Draugijos} 
patenkinta taip pat. ! susirinkimas. Reikia pasakyti j

Reikia žymėti, kad abidvi dar tiek, kad ši Gedemino; 
kuopos veikia šutai tinai, na-, Draugija yra viena iš žymiau-1 DAOTpAM a q id 
riai Innkn susi rinkimus omnn v>n_Į DUm 1 Uralu Bl /it*

Vice-Pirm.: M. Miškinis, 9. Ų u r ton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 

St.
Fin. Rast; J. Stripinis,. 49 Sawtell 

Avc.
iždininkas- T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjau S. Petravičia, 162 

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą ' •'rėdą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur, St.
Ames St.; M. Jazukevicziu, 153 
Ames St.; P. Krušas, .141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulėmis, 20 Faxon St. 
Visi Montello, Mass.

i Susirinkimai atsibūn? paskutini
I panedelj kiekvieno mėnesio.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yhška,, 325—4th Avė., Mo
line,, 111. ,

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
' 25th St., 'Moline, ;I11. :

Fin. suki’. B, Daucenskas, 1552—10th 
Avc., E. Moline, III. ‘

40 po | Prot, sekr.1 J. Julfuk, 48th St. & 5th
■ Avė., Moline, III. , ; '

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline', III.

. 13. Julius, 48th St. 
, Moline, III.
" , 2435—33rd St.,

Moline, III.*

ačiuo-
ailkojo ' Iždo globėjas J.
irilSDft- i oth Avc., kiviuigaspa | Maršaika j. Kailis,

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kąip Brook’-yne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite

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 antrašu:, 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136 ; 

Keystone — Main 1417

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn. N. Y

TEL., MIDWOOD 8-6261

(. . , . . _ , , . _ . ’ ši vakara Bronx Coliseum,
aip skma o dol. kas menesis į 277th St., Įvyks nepaprastai 

suše pimui kalimo San Quen-i didelis jr linksmas parengimas 
tino tvirtovėje. ; i Komunistų Partijos.

ors ir šioje salyje galybes. Programa susidės iš teatra- 
darbo ir išlaidų, bet nepamirs-1 Hų Jogimų> kurią igp{ldys dar_ 

•• ’ bininkiškos teatralės grupės.
Nutarta paau- pajnuos vjso ncw Yorko dar- 

. bininkiški chorai.
tautinės11 Benas.

šiame 
įKliubas 
j vylą Ameriko

~ ... viaiAJU ii lolcUUŲ, Utį Ht’ Udlllll b-
’ P .a" j tarė prisidėti ir finansiniai pa- įame LietUVos politiniu dar- 

i +•' <tir bo kankinių, xiuvcvxvcv ^cicvu' 
paaukoti $ o ]<oįį g dol. sustiprinimui ko- 

„ , ,v. . ¥. . , 'vos prieš žiaurųjį fašizmą Lie-Balandzio 24 d. čia Įvyko ltuvoj.

riai lanko susirinkimus gana sjy draugijų, kuri turi savo na- } 
skaitlingai, tai taip ir reikia, 
darbuokimės visi, draugai, iš-š 
vien, nes tas visas darbas yra 
mūsų pačių reikalas. Susirin
kimai turi visiems rūpėti, kad 

■^nebūtų apleisti. Ateinantis su- 
.sirinkimas įvyks gegužės 10 
a. Vietą ir laiką visi drau
gai žinome. Ypatingai nau
jos kuopęs draugai turime su
sirinkti, nes yeikės rinkti pik- į prirengimui tos darbininkų 
nikui darbininkai ir aptarti ki-; šventes. 7 
ti organizacijos reikalai.

šiuose susirinkimuose daly
vavo A.L.D.L.D. III Apskričio 
valdybos trys nariai: V. J. Va-! 
laitis, P. Bokas ir J. Strižaus- 
kas. Kokį Įspūdį jie išsinešė 
iš ūkininkų susirinkimo, tai 
daug draugų manęs klausia, i ’ 
Apie tai nieko negalima paša- ; 
kyti; tai £atys tie draugai tu-1' 
retų parašyti Į “Laisvę,” kaip 
jiems atrodė mūsų susirinki- 
Imai ir tvarka. Jie gali nuro
dyti mūsų gerus darbus ir trū- i 
kumus, kuriuos mes galime' 
taisyti. i

Trečias susirinkimas buvo, Komunistų Partijos 13-to Dis- 
^pirmininkaujant draugei Onai.trikto piknikas Įvyko East 
Kaitis. T* 
kartu ąbięjų kuopų ir “Lais-' 
vės” skaitytojų. Čia buvo ap- skaisti saulutė gausiai žėrė sa- 'suomenei. 
kalbama apie sklokos darbus, vo „gaivinančiais s] ’ 
Diskusijos buvo gana gyvos.; teikdama malonumą susirinku- j 
Po diskusijų visi sutiko, kad šiai .darbininkų 
“Laisvė” ir “Vilnis” turi būti, džiūgavo,

3. U.

mą, turtinga nariais ir pini-' 
gaiš. J šios draugijos susirin-; 
kimą taip pat atsilankė Komu-1 
nistų Partijos atstovas ir pra-! 
še, kad draugija duotų sve-j 
tainę veltui naudoti Pirmąjail 
Gegužės. Susirinkimas vien-: 
balsiai sutiko, .kad svetainė 
būtų duodama veltui. Nutar
ta, kad dar 5 dol. būtų aukota draugijos.

.□ tos darbininkų ■ . .
Draugas Novikas da- sil^ ir jaunimo, buvo apie 400., 

i_i____—- i_- I Pn voknripnpi nrnsidėio mil-.

pure ir parinktų aukų Pirmo- ai ė programa, 
sios Gegužinės minėjimui

į Draugai sumetė $4.10.
Šitas specialis susirinkimas 

buvo šauktas, kad reikėje 
j rinkti naują namo gaspadorių 

nes
.jas 

i tas

MONTELLO, MASS.

!š Atsibuvusio Didžiojo 
Bankieto.

Balandžio 18 d. atsibuvo tas 
didžiulis bankietas, kurį su
rengė Montello ]

Tai buvo'vakarie 
nė ir šokiai; žmonių suaugu-!

%

.10NO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

VISŲ DOMEI! ar žinai?

W AMERICAN CLOTHING CO
Grieš Tarp-

Darbininkų Pagelbos

parengime John Reed 
Įteiks d. Stalino sto- 

K omu nistų 
Ją pagamino Adolf 

j Wolff, ir bus Įteikta per Phil 
j Bard. Drg. W. Z. Fosteris 
i nuo Komunistų Partijos pasa- 
l kys priėmimo prakalbą.
; Taipgi bus daugiau kalbė
tojų ir Įvairių pamarginimų. 

Prasidės 7:30 vai. vakare.

vo° vaTarie- i AbcIo O10W

;vė įnešimą, kad pereitų su ke-| , Po vakarienei prasidėjo mu-. ))rježastics pirmosios Ge-
• Idmn-ivo Vpn Putvinskaitė—' guzes demonstracijų Axdo i

• -d n • - m • 4^ i Choro pamokos šiandien ne-jjBalkiene. Tai yra ta Putvins- . 1 ■■ j
kaitė, kuri keletas metų atgal iV^z<s’. . . J . , . .. !, ’ , v. t . ° i Visi choneciai dalyvaukite

Pirmosios Gegužės demonstra- ; 
cijoj, 12:30 vai. dieną, Mąd-į 

.. , ........ ison Square, Madison Ave. irisitraukus is daimmnKu tarpo, . o; 7vT i, , ... 23rd St., New Yorke..dabar vėl pradėjo dainuoti. X7 , r. . . , ,. ;
t- i • , Roi ' Vakare 7:30 vai. įvyks di-l Ji savo maloniu soprano bal~. .... . .. - .i v ,, , • dehs ir puikus parengimassužavėjo klausytojus taip Coliseum, 177th St.J
kad publika nenorėjo paleist Bronx N y Bus daimJ> mui| 
nuo es ta os. . .zj]ęOS ir lošimų. Patartina da-iAntra dainavo jauna darni-•. ,. . •
ninkė, M. Miltinaitė, taipgi|,yvautl ta™ p™m£: !

imontellietė; ji turi malonų ir! A,tJo Choro’ Pirm- I
i tvirta soprano baisa. Matyt,---------------------------------------

kaujant draugei Onai.trikdo piknikas Įvyko East kad iš jos bus gera daininin-}IG5W.:A<, 
Šis susirinkimas buvo,Shore parke, Richmond, Cal.Įkė. Ji dar pirmą kartą daina-;aUHUS į

Diena pasitaikė labai puiki, I Vo Montellos progresyvei vi-} Tufi UŽ OfOUS :
Puikiai atliko sa-} . _____ 17

spinduliais, vo užduoti ;
| Adele Mickevičiūte (taipgi,DRAUGYSTĖ, .HARTFORD, CONN.! 

miniai, kuri, Montellos gyventoja), ji yra : Valdyba ;1931 Metams: '
linksminosi, dalin- į plačiai pagarsėjusi dainininkė. Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton st.

po visiška kontrole Komunis-! damasi patirtais Įspūdžiais iš: jj savo maloniu balsu žavėjo M. Sel.otos, 288 Maple
♦n PflWiinq, Oportunistams kovos su žiauriuoju kapitalu, klausytojus, už tai A .
I—|------ -....-------------------------------- ----------------------- ___1--------- 'sveikino ją gausiais

buvo pagarsėjusi plačioj visuo-
1MM1iV scwyuuui.u, menėj, kaipo gera dainininkė, 

pirmesnis rezignavo. Nau- Aplinkybių verčiama buvo pa- 
gaspadorius yra gana rim- 
žmogus ir tiks tai vietai.

. Darbininkas.

SAN FRANCISCO, Calif. Aido Choro, Pirm.

tų Partijos

CLIFFSIDE CLIFFSIDEDIDELIS IR LINKSMAS BALIUS
Rengia L. D. S. Kuopa* Cliffside, N. J.

{vyks Nedelioje, 3 Gegužės (May), 1931
N. CORRELLO’S SVETAINĖJE

Walker Street ir Trolley Line, Cliffside, N .-J.
Prasidės 3-čią Valandą po Pietų

ĮŽANGA 50 CENTŲ

Gerbiamieji! Nuoširdžiai užkviečiame visus vietos 
ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites dalyvaut šiam links
mame pasilinksminime. Čia bus daug Įdomių ir juo
kingų paįvairinimų. Bus užkandžių ir gėrimų, o muzi
ka tai net dubeltava Jono Pociaus lietuvių orkestrą iš 
Paterson, N. J. Tai pasimatysime 3 d. Gegužės Cor- 
rello’s Svetainėje.

Komitetas.

Petras Naujokas
Savininkas

Tai

lietuvių
IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

Mūsų išdirbystė savo ci- 
I garų gerumu Įsigijo popu- 
I liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga- 

. rus neįtik Į artimesnius mie
stus* bet ir Į toliinesnius. 
PrisiunČilimee pašta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABOKRi
Norimi

riauwio

n a viro n

i e <n a

pe (ar

Irt.į

nuliūdimo

landoj fc«iiki-

tfs p».o: __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BroadVvay . .

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

Tel.: So. Tlns'ton 0304-W

Lį;

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS 

favininkai

222 MANHATTAN AVĖ. •

Yra lietuviška drapanų ištaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų jrengimus, są-> 
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams viepkius drąbu- . 
Sius, siūtų eilių, paltai, top coats ir oyer** 
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Je^ Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas .ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

,il Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

IIQIIICI iEnEMHItemenu įmemGiiionieiiiDii:

z Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis, 
ligas i varo, bet ir j grabą paguldo. 
A m «>rika pagarsėjusius

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie. kurie vartoja po plačią

tai kanuolė priftA kitą amža- 
žznopaus priešą—viduriu už- 

s fcmogid pagami
nau ir rūpesčių ir sunkių ligų.

na ____
k ie tej i rią— kuris 
m
25 centai už skrynutę

(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
boksą apsiginkluok nuo savo am- 
iino prieSol

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

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

6102 Grand Avenue 
(Knrnpan Clermont Avenoe) 

MA^PETH. L. L, N. Y. ' 
Telephone, Juniper 5-9796

1 vi i Avc-publika Prot. rast. J. .. Kazlauskas, 481 Hud- 
anlodis-' St.

. . -p. . t « tz„i ; ' Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymourmentais. Dainavo Ignas Kubi-j; 1 W6gt :HartfoH, Conn, p 
liūnas iš Bostono. Tai gabus Ižd.: A. Klimas, 36 Russell' St. 
komikas, jis savo komiškomis' Mhmlka J. Giraitis, 174 As|il<v St.
. . .v. . . i Organo i prižiūrėtojas .V. Staugaitis,

+Q1? JT/!™’ 481 Hudson St. ..
juokino klausytojus, kad tu- Draugystės susirinkimai atsibū- 
rpin varan nupili nun I na kas antrą ketvertą kiekvieno mč-Įiejo valgo nueiti nuo esua- nesio> Labor Lyeeum svetainėj, 29 

}dos, nes klausytojai vis nore-J Lawrencd St., HartfoM, Conn., 7:30 
■ jo, kad dar daugiaus Kubilių-! vai. vakare.
'nas padainuotų Taip pat Ku-I
, bihunas ir Mickevičiūte sūdai- rayonnf n j valdyba! navo porą dainelių duetu, ku-! A 1931 METAMS:

rios puikiai išėjo. • ‘Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St.
T_..__ T A J _ __ -rr •» r v »1 • v______________________________ r-r» A A

Vice-pinn. V. Brunza, 42 Washing
ton Parkway.

Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W. 
49th Št.

Finansų sekr. A. Lųkaitis, 591 Avė. 
A.

Iždininkas F. Lųkaitis, 352 Avė. C.
Avė. C.

Iždo globėjai: V, Vaclayičius, 20 E. 
22nd St.,' ir J. Laurinaitis, 348

dainelėmis taip gardžiai pri- 2
OJ

• j | aviui bumu J-g ivnuba, J-v i n. uv
Jauna mergaitė, J. Adomai- j Pirm. K. Mažiliauskas, 593 Avė. A 

čiutė, gražiai paskambino ant 
piano. Dainininkams akom
panavo L. Zabarauskiutė.

Biznieriai, kurie prisidėjo 
su aukomis, yra šie: Monte
llo Baking Ko.-aukavo duonos; 
Wesminas ir Drajackas—ham 
(mėsos); V. Zinkevičia—ham; 
Duchland farm — Smetonos; 
Lallis farmeris — pieną; La
pinskas—bulvių; K. Navickus 

.........— kiau- 
Abračinskas — pieno

—kavą; Karpavičius 
žinių;

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, .MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevlčius. 51 Glpndalę 

'St.

Ii fe

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS:.

Sunaikinkite šaltį 
Kiiogreiciąusia

Jausitės kaip naujas žmo
gus j trumpą laika; • imdami 
ROJAUS, RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS,' Vie
ną kas valandą,; pakol vidu
riai. p^Šlriųdsūąja; tada im
kite ' tik po ' tris “kartus į 
cĮieną. Viskas, pagęres: jū
sų galva palengvės, skaus
mas pranyks ir jūs liūsfce 
atgal prie darbo su nauja 
energija.

Užpildykite kuponą šian
dien be atidėliojimo.

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

KUPONAS/
Prislųskite man dėžutę ar 

dėžutės Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalq.
Vardaą *____
A dragas ^2 2 —i -—*—1   ; 
Mieštas ______________—

i

ttiųsdarni pinigas «u savo adresu, užraiykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit 
> man ;prisiųsti URBAN'8 COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody

mais, kaip vartoti.

Vardas—

N o. -*- .-----
Miewui u-..

Street or Avenue
, State---------------

LIETUV1ŠKAI-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai Įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendresni taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir Iš
skirstymas jvairiu rūšių motonj; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klases dienų it nak
tį. Ekspertai mokytojai.*

"Ime pilno mefham&ko kursoAtsižvelgiant j bedarbę, mes nu mušę m e pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

, Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laišhis ir Diplomą Užtikrinta, u* 

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakarę;
n,adoniais W-t, vaL^ą ^^'xbVo'sCHOOL ' . 
228—2nd AVENUE,'KampM 14th Sf. " NEW YORK, N. f.



Puslapis šeštasVIETINES ŽINIOS
Brooklyno Mokyklose
Atkalbinėja Vaikučius 
nuo Pirmosios Gegužės
Demonstracijos ir Baugina
Bolševikais

y K

Penktadien., Gegužes 1/1981

J PAJIEŠKO.IIMAI |

nu

; bus pirmadienį 
5407 69tb i.aue. 
Visos nares a.tei 

atsivesk it.

L.D.S.A. 91-mos kuopos 
m a

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviu Anicr. Piliečių Kliubo su- 

is penktadienį, 1 gegu- 
kambariiiose, 220 Lco-

KAS NORIT MAINYTI 
namą ant biznio, tai yra gera proga, 
biznis geras ir galima padaryti gerą 
gyvenimą. Jeigu kam reikia mort- 
gičių, tai atsišaukit pas mane, nes 
aš skolinu pinigus ant 3 ir 4 mort- 
gidžiaus ant trumpo laiko, o ant 1 
ir 2 mortgidžiaus galit gauti ant ilgų 
metų. Jei norit pirkti namą, tai pri- | 
siųskit savo antrašą, gausit narni; i 
listą, ir galėsit patys išsirinkti be j 
agentų. Nepamirškit mano adreso, l 
nes daugiau nebus garsinta. —< J. I 
Stankus, 8448—63rd Road, W. Forest

i Hill, N. Y. (103-104)

», Visi na
re ikalų ap-
, Deikus.

kia, kad mes patys save pasi- į)alI«įa!| lf!eĮns Žįrių 
linksminame, neduodami prie- n . n 
šarris savo išnaudoti. raktame Puslapyje

Kokią gi naudą patys sau l 
pasidalysime dalyvaudami šia-! 
me Tarptautinio Darbininkų' 
Apsigynimo koncerte? Dabar
Tarptautinis Darbininkų Apsi-i,>5c ki:tliin 
gynimas veda kampaniją užlnard St.. 7: 
visuotina amnestija (paliuosa- ' 1r,a’ ah,|klt’ 

*• *• v .v I kalbeli.

negalima turėtii jokių asmeniš
kų pasimatymų ii’ pasikalbėji
mų su pažįstamais ir draugais, j 

i Nevaikščiok ir nesimaišyk tar
pe visų darbininkų, bet stovėki

i su savo grupe ir kitiems Pa-vimą) politinių kalinių; už iš- 
, tark taip daryti. _ j gelbėjimą jaunuolių negrų

2. Neužtenka stovėti savo I darbininkų, nuteistų mirtin A]-' 
vietoj ir kalbėtis su draugais, j abamos valst. ir 5 darbininkų' 
reikia pardavinėti literatūrą, i patersone, N. J., kurie laukia 

.skelbti savo obalsius. Reikįa jnirties nuosprendžio. T.D.A. No 
elgtis taip, kad išvystyti darbi-1 įajpg,- gįna visus darbininkus, 

Į įlinkuose tokią mintį, jog jie patekusius į kapitalistines re- 
randasi neapsakomai svarbioj akcijos nasrus. Vedimui tų 

kampanijų ir kovų reikia pi
nigų, tad mes turime paremti, 
nes tai yra mūsų, visų reikalas, i 

i šį parengi-!
j mą, paremsime patys save, sa
vo reikalus ir smagiai praleisi
me laiką. Koncerto programa 

ir smagi. (Pro
grama telpa su Lyros Choro

Brooklyne viešų mokyklų 
mokytojos begėdiškai varo 
prieš-darbininkišką agitaciją 
vaikučių tarpe. Viešosios mo
kyklos 141 prie McKibben ir 
Leonard Sts. viršininkė panelė 
King įsakė visoms mokytojoms 
pasakyti vaikučiams i 
“Visi- vaikučiai penktadienį,: prakalbos. Prakalboms prasi-; Taigi paremdami 
gegužės 1 d., turite ateiti į mo- dėjus, nevaikščiok iš vietos į į 
kyklą. Nei vienas iš jūsų ne- vietą, bet stovėk su savo gru-1 
turite paimti nei lapelio nuo’pe ir atydžiai klausykis pra- 
nepažįstamų žmonių. Pirmą'kalbų. Negali būti didesnio bu~s turtinga i 
dieną gegužės komunistai sa- savęs paniekinimo, kaip pasi- , 
kys prakalbas ir agituos žmo- kalbėjimas grupėmis ir vaikš- paveikslu šios dienos “Laisvėj 
nes nuversti mūsų valdžią ir čiojimas laike prakalbų. Toks paskelbime ) 
sugriauti visas mokyklas. Jie pasielgimas tarnauja tik mūsų l 
dar gali pagauti jus ir nužu-, priešams, 1 
dyti.” naudoja trukdymui demonst-j

Tai šitaip mokina darbiniu- racijų ir kenkimui palaikyti Į 
kų vaikučius kapitalistinėse -ramią, pavyzdingą tvarką, 
mokyklose. Daugelis tų vai-i 3. Neįsivaizduok, kad esi; 
kūčių lanko mokyklas apdris-!koks svečias, atėjęs pasižiūrėt, i 
kę ir pusbadžiai. Daugelis Ii-į Būk veiklus dalyvis. Pagel-i 
gotų pačioj jaunystėj. Ir vie-• bėk pritraukti daugiau darbi-; 
toj juos supažindinti su gyve-; ninku masių, pats eidamas ar-Į 
nimu, apžiūrėti jų sveikatą ir tyn ir atydžiai klausydamas 
rūpintis, kad jie turėtų užtek- kalbėtojų kalbų. Daryk taip,' 
tinai ir tinkamo maisto, bau- kad sukelti darbininkuose tik-! 
gina bolševikais, uždraudžia 
išgirsti teisybės žodį.

Vaikučių tėvai ir vaikučiai 
turi dalyvauti Pirmosios Ge
gužės demonstracijoj sykiu su 
kitais darbininkais. Tėvai tu
ri organizuotis ir reikalauti, 
kad jų vaikučiams būtų duo- RįS) kacj esj komunistinėj ar
dama dykai medikalė priežiū- miįoj. Laikykis savo linijoj, 
ra, kad valdžia duotų užten- Būk šaltas ir pavvzdingas. 
karnai ir gero maisto, kad bū-ĮMaršuok su įsitikinimu. Ne- 
tų aprūpinti tinkamais aprė-' apleisk savo linijos ir saugo- 
dalais ir t. t. įkiš, kad neišardyti jos bile ko-

Tik organizuotai kovojant j kiam atsitikime. Nieko neda- 
ryk sulig savo užmanymų, bet 
lauk, kol gausi įsakymą nuo 
tam tikrų kapitonų. Nedai- 
huok ir nerėkauk bile ką, kas 
ateina tau į galvą. Dainuok 
ir šauksmais išreikšk obalsius, 
sveikinimus tik tada, kada tą 
darys tam tikra komisija.; 
Neš saVo iškabą augštai iškė-į 
lęs, kad visi ją matytų.

5. Kiekvienas Partijos na-, 
'rys ir pritarėjas turi būti de- 
| monstracijos linijoj. Laike j
maršavimo nei vienas draugas ' 
neturėtų pasilikti ant šaligat
vio ir sekti demonstraciją. 
Toks pasielgimas parodytų to; 
draugo bailumą ir apleidimą 
savo vietos darbininkiškoje de
monstracijoje.

6. Tokios pat tvarkos ir dis
ciplinos reikia prisilaikyti pa
rengime, kuris įvyks vakare 
Bronx Coliseum. Nepasiduok 
perdaug savo entuziazmui, 
taip, kad jis iš tavęs padary-’ 
tų betvarkį. Buk entuziaztiš-; 
kas ir linksmas ten, kur. rei
kia ir nepamiršk save valdyti 
bolševikiškai.

Telephone, Stagg 1-B910LORIMER RESTAURANT Lietuvių Valgykla
VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

darbininkų klasės demonstra
cijoj, ir kad jie atydžiai klau- 

šitaipJsytų kalbėtojų, kaip prasidės
A.P.L.A. 22-ros kuopos

bus pirmadienį, 4 gegužės, “Lai- 
' svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 

įteiki! ir nauju nariu atsiveš- 
A. Bakaitis.

(103-104)

m as 
s ves 
nariai 
kit.

MASPETH, N. Y. 
susi rink i- 

gūžės, po 
va!. vaka- ! j>AtjiEŠKAu brolio Miko Kreipavi- 
naujų (sįaus> paeina iš Liubavo valsčiaus,

•• Reketijos kaimo. Pirmiau gyveno
Org. a. Kailiui! Hartford, Conn. Meldžiu atsišaukti

( ‘ arba kas žinote, malonėkit pranešti,
______ _ ________ būsiu dėkingas. Juozas Kreipavičius, 

133 E. Adam. St., McAdoo, Pa.
BROOKLYN, N. Y. j _ (103-104)

usirinki- j PAJIEŠKAU Rūkoriaus vyro arba 
moters, darbas nuolatinis, darbo 

valandos nuo 6 iš ryto iki 4 po pietų, 
suimtomis ir nedėliomis iki pirmai 

I vai. po pietų. Gera alga, 
nas, 145 Thames £

ra alga.—K. Galiu- nį 
St., Brooklyn, N.Y. K 

(98-104)

. ---- „ ............  visos ir visi.'
kurie tokius būdus pradžia 3-čia vai. po pietų.

1 " ' ‘ B. k.

3. Neįsivaizduok, kad esi |

Daryk taip,j

rą darbininkišką, kovingą' 
ūpą, kad jie atydžiai sektų 
kalbėtojų kalbas ir užsilaiky
tų geroj tvarkoj.

4. Laike parodos maršavi- 
mo nebėgiok aplinkui. Prisi-' 
laikyk tvirtos disciplinos. Jaus-

GAUTI 
p, t<:r h.

S. Mickus, 278 Second St.
V. Donaven, 182 Firm Si.

B. Figens, 221 Second St.
Ir pan Sinueri.

A NT S'l’Ocrp
N. J

i IŠRANDAVOJIMAP r“'I pirm pietų.
| l’ASIRANDAVOJA privatiška stu- •

PARDAVIMAI
SKUBIAI IR PUSDYKIAI parsiduo

da trijų kambarių forničius. Pro- ' 
ga tik iki panedėlio. Ant vietos ga- ' 
Įima ir gyvent. Randa tik $25, visi ■ 
arankumai, apartmentas švarus. ;

-Ireipkitės pas dženitorką Zinkienę, 
301 Hooper St'., Apt. 1, prie Broad-

' t’ooklyn, N.Y., bile ka- 
galite matyt nedėlioj

V. Januška.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

ISI NAUJOSIOS ANGLIJOS DARBININKAI. 
EIKITE PAMATYTI

I ' “----------------- ---------“ '..................... I
i ha, šešių kambarių, maudynė, elek- j 
' trą. Vienas blokas nuo Lorimer St.
i stoties (14th St. subway, Canarsie li- 
U'ija). Visi vėliausi įtaisymai, išski- 
' riant šilumą. Randa $36. Kreipki- 
' tės pas: LaFrantz, 58 Conselyea St., 
' antrų lubų, Brooklyn, N. Y.

(103-104)

gerbert

priespaudą

“THE WEAVERS
(AUDĖJAI)

Svarbiausia filmą revoliucijos prieš tironiją ir

“VOKIŠKAS POTEMKINAS”
BUS RODOMA:

Seredos vakare, Gegužes 6, Holmes Park, Westminster, Mass.
Ketvergo vakare, Gegužės 7, Malnatis Hall, Brooks Ave., So. Quincy 

Mass.
Petnyčios vakare, Gegužes, 8 Franklin Union Hall, Berkeley and 8 

Tremont St., Boston, Mass.
Panedėlio vakare, Gegužės II, National Lithuanian Hall, Montello, 

Mass. c.
Seredos vakare, Gegužes 13, Lasters Hall, Andrew St., Lynn, Mass.
Petnyčios vakare, Gegužės 15, Parker St. Hall, Maynard, Mass.

ĮŽANGA 35c Rodys be pofstojimo nuo 7 iki 11 vai. vakaro.
Rengia Workers International Relief

8

i

■ PASIRANDAVOJA 2 kambariai del 
dviejų vyru. Kreipkitės po No.

I 5286—73rd St., Maspeth, N. Y.
I (101-103)
. PARSIDUODA 10 šeimynų namas su 

storu. Gera proga pigiai pirkti, 
; nes savininkas turi išvažiuoti į Eu- 
i ropą. Kreipkitės po No. 40 Scholes 
! St., Brooklyn, N. Y.

i I
j NAUJA LIETUVIŠKARESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietusių vi

ešuomenei, kuri valgo restaura-1 
cijose, kad mes atidarėme nau-j 
ją lietuvišką valgyklą po se-1 

kančių antrašu :
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

. Į
Vyriausia kukarka šioje vietoj 

yra plačiai žinoma
VALERIJA BALVOČIUS

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTIST AS
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.

Telephone, Greenpoint 9-2320J. GaršvaGraborius
..  UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI*

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

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

St., kamp.
St stotis.

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

galima laimėti.

Di-

rei-

be

pagal paskutines ma-

yra ne 
šventė.

231 Bedford A venų® 
BROOKLYN, N. Y.

■<
1 * *. .N

4i6 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Jžhnlsamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanizmo. Išmokiname suprasti ir pasi
taisyti mašinas. Laikas mokinimosi neaprubežiuotas. Mokinimo kur

sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai 
del moteliu Orlaiviais važinėti mokiname 
ant mūsų spccialio orlaivių lauko. Vienas

> mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 
liosus, laimės dykai automobilių*. Pasinau
dokite proga. Būtinai stokite į mokyklą.

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla įrengta 
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

ARENA AUTO AND AVIATION
231 West 58th Street,

MOT. LĄlįKlJS^otografas

TEL.. STAGG 2-0783

Policijos Viršininkas 
Pranešė, kad Leidimas 
Pirmosios Gegužės 
Demonstracijai Išduotas

Pereitame susirinkime 
džiojo New Yorko Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšio 
buvo nutarta ir pasiųsta pro
testo rezoliucija New Yorko 
policijos viršininkui, kurioj 
reikalauta, kad išduotų leidi
mą Pirmosios Gegužės demon
stracijai. Vakar policijos vir
šininkas pašaukė d. A. Taraš- 
ką (to susirinkimo pirminin
ką) prie telefono ir pranešė, 
kad leidimą jau išdavė ir de
monstracija galės prasidėti 
Madison Square ir eiti tomis 
gatvėmis, kuriomis buvo 
kalauta.

kuri yra'turėjusi savo restau
racijas Montello. Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarką keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkės

Prisilaikykit Proletarinės 
Disciplinos Laike 
Demonstracijos

lelephone, 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS
197 11A V E M E Y ER ST R E ET 
Williamsburgh Bridgė Plaza 

Brooklyn. N. Y. '

(Levanda u s k# s)

GRABORiU
(Undertaker)

Kodėl Visi Turėtume Būti 
T. D. A. Koncerte" Šį 
Sekmadieni

Šios dienos Pirmosios Gegu
žės demonstracija ir darbinin
kų kova už savo klasinius rei
kalus pastato kiekvieną Komu
nistų Partijos narį ir pritarėją 
į neapsakomai svarbią atsako
mybės vietą. Policijos, “socia
listų” ir kitų fašistinių orga- 

> -’nkeacijų provokacijos reika-1 
' lauja varžios proletarinės dis-i Hali, 

ciplinos, didelio kovingumo ir Brooklyne. 
pavyzdingo užsilaikymo. Šioj 
masinėj darbininkų demonst
racijoj kiekvienas Partijos na
rys ir pritarėjas turi parodyti 
pavyzdį bolševikiško tvirtumo 
ir savęs susidisciplinavimo. 
Pereitose demonstracijose kai 
kurių draugų pasielgimai bu
vo begėdiški. Tas daugiau ne
turi atsikartoti.

Kad išvengti nepageidauja-j o jei perki, tai duodi kam j 
mų pasielgimų, kiekvienas j nors uždirbti. Bet yra didelio 
Partijos narys ir pritarėjas tu- skirtumo tarpe pasilinksmini- 

patvar- mų ir tame, kam mes duodam 
uždirbti. Jeigu mes esame 
linksminami proletariniu me
nu, mes įgyjame sykiu dau
giau klasinės sąmonės ir su
stipriname revoliucinę dvasią. 
O jei ihes duodame savo7 or
ganizacijoms uždirbti už su
teiktą mums pasilinksminimą, 
mes sustipriname savo organi
zacijas finansiniai, o tas reiš-l

Šį sekmadienį, 3 'd. gegužės, 
įvyksta koncertas, rengiamas 
keturių Tarpt. Darb. Apsigyni
mo kuopų—lietuvių, rusų, uk- 
rainų ir lenkų—New National 
TT ”, 261-7 Driggs Ave.,

Darbininkai, su-; 
laukę sekmadienio, atsilsėję 
šiek tiek, nori praleisti keletą' 
valandų liuoso laiko linksmai 
— paįvairinimui gyvenimo, ! 
prasklaidymui nuolatinio rū-' 
pėsčio minčių.

Kapitalistinėj sistemoj kaip j 
viskas perkama, taip ir pasi
linksminimas yra perkamas — 
kur eini, privalai užsimokėti, !

Moderniškiausi įtaisymai

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

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. 1. 
Juniper 5-6776

107 Ūmo n Avenue 
(Arti Gi-a n (i St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKERS

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’# Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Aiaib vaistais neužtraukia papročio Ir atliuosuoja viduriu# ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaisyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikame, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina  ............................................... 601, per paitą CSe

ri prisilaikyti sekamų 
kymų:

1. Pirmpji Gegužės 
bile kokia paprasta 
Mes ją apvaikščiojam ne taip, 
kaip “socialistai” ir fašistai. 
Pirmoji Gegužės yra ąvarbi 
darbininkų klasės mobiližavi- 
mosi ir kovų diena. Tad ne- 
padarykit iš jos paprasto pik
niko. Nuėjus į demonstraciją,

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

Kundroto aptieka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptas, ir nitikri- 
unm, kad sudėtinės iią receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes

229

SCHOOL
New York, N. Y.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y., 

PHONE, STAGG 2-5043

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ. Bavinuikuš

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel.. Gr«enpoint 0-2017-2360-3514

likirpkil iį akelbim* ii prl&iBftktt karta &u atsakymu.




