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Fašistų Valdžia Didina 
Išnaudojimą

Pirmas. Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Iseb»a Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

f

KAUNAS
Centralinėse gelžkelio 

dirbtuvėse dirba 400 darbi
ninkų. Visi jie skaitomi pa
dieniais, nors kiti jau 10 
metų čia dirba. Mokestis— 
6 litai darbo dienai. Darbą, 
kurį seniau dirbom 100 va
landų, dabar turim atlikti 
per 50 darbo valandų. Reiš
kia, dabar turim du kart 
greičiau dirbt, o užmokes- 

. nis paliko tas pats. Jei dar
bininkas susižeidžia ir nu
stoja sveikatos bedirbda
mas šioj dirbtuvėj tai jo-, 
kios kompensacijos negau
na. Vienas darbininkas be
dirbdamas nustojo viso 100 
nuošimčių sveikatos, tai jam 
fašistų valdžia teduoda tik 
15 litų mėnesiui kompensa
cijos. Taip išnaudoja fa
šistų valdžia darbininkus.

Pasikėsinimas ant Lentų 
Pjovimo Darbininkų
LIETUVA. — Lentpjūvių savi
ninkai ruošiasi atimt nuo savo 
darbininkų visus 1926 metų už
kariavimus, užrašytus sutartyj. 
žada nemokėt darbininkams už 
šventes, jei jos būna savaitės 
viduryj, ir nemokėt atlyginimo 
priedų produktais. Socialfašis- 
tai mokina darbininkus kreip
tis į fašistų vyriausybę, kad te
nai užtarti rasti. Fašistui vy
riausybė gal užtart vien samdy
tojų reikalus, nes ji pastatyta 
samdytojų reikalus ginti. Rei
kia kovot, o ne prašyt.

Tauragės lentpjūvių ir malū
nų savininkai gudrūs sukčiai. 
Samdo darbininką, žada mokėt

Soviet, ir Argentinos BENT NIUTONAS DARBININKŲ EJOį^^^i
Prekyba Didėja

Per pastaruosius 6 mėne
sius Sovietų Sąjunga Ar
gentinoje pirko už 4,722,874 
dolerius visokių reikmenų. 
Per tą pat laiką Argentina 
pirko Sovietų šalyje me
džių, chemikalų reikmenų, 
fabrikų produktų, minera
lu, kailių ir maisto už $1,- 
749,435. ‘

Šio pavasa- 
pasėliais bus užsėta 

hektarų arba

KJCAlllVlV/ VtCVA KJ1 11X11IX Cly ZfCXvld IIlOixtxL | A

po 4 litus,- o kada ateina algos skirto laiko, 
mokėjimo diena, tai moka po 
3 litus už darbo dieną. Jei kas

Sovietuose Užsėjama 
Net 250,000,090 
Akrų Žemės

MASKVA.— 
rio
100,000,000 
250,000,000 akrų žemės plo
tai Sovietuose. Vien pava
sariniais kviečiais bus apsė
ta 28 milionai hektarų. Viso 
su žieminiais pasėliais bus 
užsėta 140,400,000 hektarų, 
kas yra lygu Penkių Metų 
Plano užsibriežimui 1933 
metams.

Tas parodo, kaip sekasi 
vykinti gyveniman Penkių 
Metu Planas, kurio progra
ma lauko ūkyje eina net 
dviem 'metais pirmiau pa-

Kolektyvai bus užsėję 50,- 
000,000 hektarų. Sovietiniai

atstatyt priešintls’ tą -grQSina ufaai pereitais metais buvo

Sustreikavo Lietuvos 
Gelžkelio Darbininkai

Pne gelžkelio Joniškis 
Kriukiai — Žeimelis dirba 
darbininkai. Ruožo viršininkas 
reikalauja, kad darbininkai 
dirbtų ne 8 valandas, o dau’g 
ilgiau. Vasario 27 d. darbinin
kas J. S. nurodė viršininkui, 
kad darbo laikas jau senai pa
sibaigė ir laikas važiuot namo. 
Viršininkas jį bjauriai iškolio- 
jo ir atstatė nuo darbo. Kiti 
darbininkai užprotestavo ir me
tė darbą. Viršininkas ėmė rėk
ti, kad ir jie visi atstatyti. 
Bet paskui viršininkas išsigan
do ir atsisakė nuo atstatymo 
nuo darbo. Bet J. S. taip ir 
liko atstatytas. Negerai pada
rė darbininkai, kad tinkamai 
neužsistojo savo nuskriaustą 
draugą. Reikėjo griežtai 
reikalaut grąžint jį.

apsėję 3,500.000 hektarų, o 
dabar pasieks iki 7,000,000 
hektarų. I

Kukurūzu pasėliai padi
dės 27 nuošimčiais daugiau, 
kaip pereitais metais.
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pa-

Darbo Sąlygas Blogina
KAUNAS.— “Eros” dirb- 

tuvėj dirba 90 darbininkų, 
kuriem^ atsiskaitymo kny
geles kas du mėnesiai kei
čia. Dirbtuvėj nėr valgyk
los ir darbininkams tenka 
dirbtuvės dulkėse ir smar
vėj valgyt, o tų dulkių be
galės, nes ventiliatoriaus 
nėr. Pečiai suirę ir nekū
renami. Samdyto j as tyčio
jasi, kad tik naujam jo fa
brike būsią pečiai kūrena
mi. Darbo teduoda tik 3—4 
dienas savaitei, ir uždirbam 
į savaitę 8—25 litus. Už 
menkniekius rašo 2-3 litus 
pabaudos. Be to, dar iška
bino taisykles, kurios nusa
ko, kad pavėlavus ateiti dar
ban ir t. p. “nusižengus”, 
darbininkas šalinamas iš 
darbo.

“Balsas”

Imnerialistu Slapta

GEGUŽINĖSE DEMONSTRACIJOSE
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

Vasario 25 d. Naumiestyj tei
se du brolius Povilaičius už 
komunistinės literatūros plati
nimą. T< :smo metu prie teis
mo posėdžio namų ir vežant Po-

Žinios iš 72-iu Miestu Paliudija Apie Kylantį Darbo Žmonių viiaičius / Vilkaviškio kaiėji-
* J * _ - _ - . n vied mini rl vi i vi L » .4 /»•>.*»

Kovos Ūpą ir Pasiryžimą; Išrinkta Baduolią Delegacijos 
alstiiu Sostiniu: Tano Priimta Šimtai Rezo-

mą vietiniai darbininkai demo
nstratyviai protestavo - prieš fa-

Maršuot ant Valstijų Sostinių; Tapo Priimta Šimtai Rezo- ii?tų pa,c;-kc
liucijų už 9 Negrų Paleidimą

užuojautą teisiamiems. Dau
ginus kaip 20 demonstrantų a- 
reštuota.

DIDĖJA CHINŲ SUKILIMAI PRIEŠ 
CHIANG KAI-SHEKO VYRIAUSYBĘ

JAU NAUJA VALDŽIA CANTONE
Nankingo Valdžios Kareiviai Dešimtimis Tūkstančių Bėga 

į Kantono Pusę, Kuris Jau Turįs 685,000 Kareivių; Kai- 
shekas Kapoja Galvas Nužiūrimiems Maištininkams; Ang
lija Remia Kantoniečius Prieš Nankingo Valdžią

NEW YORK. — jau su
rinkta iš 72 miestų žinios 
apie darbininkų apvaikščio- 
jimą Pirmosios Gegužės 
Amerikoj. Pasirodo, kad 
demonstracijose su Komu
nistais priešakyje dalyvavo 
bent milionas darbininkų. 
Revoliucinis ūpas buvo pa
kilęs. Desėtkai tūkstančių 
proletarų maršavo didesnių 
miestų gatvėmis. Net ma
ži * miesteliai, kur ph-miaus 
nebūdavo jokio Gegužinės 
paminėjimo, dabar turėjo 
gatvėmis demonstracijas.

Minint Pirmąją Gegužės, 
demonstrantai išrinko be
darbių delegacijas maršavi- 
mui ant valstijų sostinių ir 
r e i k a 1 avimui bedarbiams 
apdraudos.

Visur darbininkai išreiš
kė pasiryžimą ginti Sovie
tų Sąjungą nup imperialis
tų; priimdinėjo rezoliuci
jas, rėikalaudąmi paliuosuot 
devynis negrty jaunuolius, 
skiriamus elektros kedei ir 
pasmerkdami tą Alabamos

valstijos kapitalistinį teis
mą.

Darbininkų) masės eina su 
Komunistų 
smerkia res 
Fish komitei 
darbininkai i, 
reiškė, kad 
nuolankiai, bbt kovos prieš 
išnaudojimo sistemą ir už 
įkūrimą šioje;šalyje Sovieti
nės valdžios, i

Tūkstančiai policijos buvo 
mpbilizuofh ir bapdč. kliu
dyti darbininkams apvaikš
čioti Pirmąją! GegužėŠ, Phi- 
ladelphijoje, Elizabeth, Cle- 
velande, Chicagoje ir kitur, 
bet darbininkų masės pri
vertė “tvarkdarius” pasi
traukti ir leisti demons
trantams eisenas ir mitin
gus atvirame ore.

Išplatinta milionai revo
liuciniu lapelių ir daugybė 
kitokios litehaturos. Virš 
darbininkų galvų plevėsavo 
raudonos vėftavos. danger 
lis: darbininkų/įštojo į Ko
munistų Partiją ir1 kitas 
klasines organizacijas.

^artija ir pa
riją su jos 
u priešakyje, 
‘ bedarbiai pa- 
jie nebadaus

Chinijoj Vėl Naujas
Sukilimas Prieš

Minėjome Žuvusius 
Draugus

KALNĖNAI. — Keturiems nuo 
I fašistų teroro žuvusiems drau- 
1 gams paminęt gruodžio 27 d. 
: prie pat gelžkelio buvo iškelta 
i raudona vėliava, kuri buvo ma-

BUCHAREST. Rumuni-įtoma visai apielinkei. Darbi- 
—Čia atsidarė taip vadi- ninkai ir biednuomenė vėlia- 

(jon^vvScįva labai įdomavosi. Fašistai 
nu-

Konferencija Karui 
Prieš Sovietus

Prūseika Nepasiduoda 
Kominterno Įsakymui; 
Taipgi Rezignavo iš 
“Vilnies” Redakcijos

SHANGHAI.— Sukilimas 
apėmė keturias provincijas 
pietų Chinijoje; nuo Chiang 
Kai-sheko atsimetė keturios 
provincijos, su Kwantungu 
priešakyje. Kantono mies
te susidarė nauja valdžia. 
Ten sukilo generolai ir turi 
daugiau, kaip 100,000 karei
vių. Jie išvijo visus Chiang 
Kai-sheko pasekėjus. Jie 
rengiasi dabar pradėti pulti 
Chiang Kai-sheką, eidami 
tuom pat keliu į šiaurę, kaip 
savo metu ėjo Chiang Kai- 
shekas 1926 metais.

Kraugerys Chiang Kai- 
shek .sakosi, kad jis neka
riaus prieš naują valdžią. 
Jis tiki, kad jie gal pasitai
syk ir yęl jam pasiduos.~*Jis, 
matyt, tiki, ,kad Amerikos 
imperialistai nupirks juos.

Kantone yra buvę Chiang 
Kai-sheko kariniai laivai; 
dabar jis nežino, kas su jais 
atsitiko; veikiausiai jie yra 
perėję į sukilėlių pusę.

Demonstracija

SHANGHAI, Chin. — Pie- to valdonas ir naujos vai-! 
tų Chinijoj keturios provin- džios vadas, generolas Chan 
cijos atsimetė nuo diktato- Chia-tang pasigyrė, kad jie 
riaus Chiang Kai-sheko val
džios, ir Kantono mieste su
darė savo valdžią. Jų pu
sėn iškarto daug perėjo ka
reivių. Dabai- vėl perėjol6- 
ta ir 61-ma divizijos, taipgi 
kelios brigados iš 12-tos di
vizijos, viso apie 30,000 ka
reivių .su generolu Ma Kon- 
su. Šios spėkos buvo visada 
ramstis kruvinojo Chiang 
Kai Sheko valdžios.

Nankino valdonai neturi 
pakankamai spėkų pulti ant 
Kantono naujos valdžios, 
kuri taipgi yra buržuazinė, I Chiang Kai-Sheką paturi 
ir veikiausiai padaras An- Amerika, o dabartinius šu- 
glijos imperialistų. Chiang 
Kai-Shekas vis dar “tikisi”, 
kad jie “ateis į ]*)rotą” ir 
jam pasiduos. Gi naujieji 
valdininkai išleido manifes
tą, kuriame išvadina Chiang 
Kai-Sheką despotu ir skel
bia >jam kavą. ----  y

SwatOW mieste, kur Chi
ang Kai-Sheko spėkos ’.dar 
yra galioje, rengiasi sušau
dyt 88 militaristus sukilė
lius, kuriuos kaltina komu
nizme.

Kaip pasirodo, prieš Chi
ang Kai-Sheką sukilo 17 jo jasi, tai palengvės kova Chif 
buvusių generolų su daugy- nijos Raudonosioms Armi? 
be kareivių. Kantono mies- joms.

turį apie 685,000 kareivių, 
kuriuos galėsią pastatyti 
prieš Nankino valdžią.

Chiang Kai Shekas turi 
po savo komanda 180,000 ka
reivių ir po generolo Wang 
Chung-hui 150,000, kurie 
dar remia jį. Taipgi jis 
gauna pritarimo nuo Man- 
d^&rijos diktatorio Chiang 
Hsueh-liango. Iš viso atro
do, kad Chinijos militarisfąi 
vėl susiraus tarpe savę?. 
Nes vienus iš jų palaiko 
Japonija; kitus, kaip kad

Amerika, o dabartinius su
kilėlius Kantone remia An
glija. Anglija jau pasiuntė 
Į Kantoną savo karo laivus, 
su ginklais ir veikiausia pi
nigais naujajai vyriausybei. •

Tai jau nepirmas Chiang 
Kai-sheko generolų sukili- 
,ma&-prieš jį. Pereitą meiĮį 4 
kaip tik buvo panašus suki
limas, bet Chiang KaLshe- 
kas tą kartą išsigelbėjo A- 
merikos pinigais, atsipirk- 
damas nuo sukilėlių genero- ;• 
lu.

Kada imperialistai niau*

ia.- 
narnos Mažosios Santarvės 
konferencija. Ji laikoma 
prie uždarų durų. Konfe
rencijoj yra Dr. E. Benes, 
čechosiaviįos užsienio rei- Sragovičiaus Žulikystės 
kalu ministeris: Dr. Mann- 
kovič. Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministeris; M. Chi- 
ca Rumunijos užsienio rei-

pamatę vėliavą nukabino ir 
nešė į valsčiaus valdybą.

įkalu ministeris, ir įvairus klJ- 
militaristai. Dr. Benes, di- 3~

Sragovičiaus baldų dirbtuvėj 
Kaune dirba apie 30 darbinin- 

Kai kurie dirba jau po 
;—4 metus, bet visi • jie’skai

tosi naujai pasamdytais ir nie
kas iš jų negauna atsiskaitymo 

i tuo

Gavome telegramą iš Chi- 
cagos, kurioje pranešama, 
kad įvyko didelis liet. Kom. 
Partijos narių susirinkimas 
šeštadienį, dalyvaujant ja
me d. R. Mizarai ir Komu
nistų Partijos sekre,tariate 
žymiam nariui; d. M. Bed- 
achtui. Tame susirinkime 
d. Prūseika pareiškė, kad 
jis nepasiduos Komunistų 
Intern acionalo reikalavi
mui. Jis rezignavo iš “Vil
nies” redakcijos. . Tuo pat 
laiku jis sako, būk nekovos 
siąs “Vilnies”: .suvažiavime

delis priešas Sovietų Sąjun
gos, turėjo ilgą < pasikalbę- knygučių. ’ Dai’bininkąi 
iimą Buchareste su Franci-s kiaušiniui kreipėsi į darbo ins- 
jos atstovu M. Puaux; taip- pektorių, bet ' tas ' darbiniu- . . Komunistu Partija' 
gi SU juorn ilgai tarėsi ir kams nieko nepadėjo ir padėt ' hnortunTstai visomis Ž 

negalėjo, nes darbo irtšpektorius oportunistaii vįsomis^je 

niės” suvažiavimą, kad iš
traukt “Vilhį” iš Komunistų 
Partijos kontrolės ir vado
vybės. Visų-sąmoningų dar
bininkų pareiga yra vykti į 
“Vilnies” šėrininkų suvažia- 
virrfą ir išgelbėti Partijai 
“Vilnį”.

Rumumjos prėkybos minis- x . ;<v;ų
fpriq Mnnnilpqrn AiSkn ifasistų valdzl0S Paskirtas sam- gonaiS moblllZUOjasi Į-; yil- teris ivianoiiescu. ( aišku, į d toj reikalais rū0intis. Dar-. 1 j . . j • _ , ' uyivjų ruiuiicus rupincis.
kad Jie daro planus, kaip bininkams reikia susirinkt, ap-
užpulti Sovietų Sąjungą. 
Jie viešai prisipažino, kad 
svarstysią Sovietų , “dum- 
pingą” tavorų į užsienius. 
Šitas išgalvojimas yra visų 
imperialistų priemonė ka
bintis prie Sovietų Sąjun
gos.

Tegul sau imperialistai 
suokalbiauja. • Sovietų Są
jungos darbo klasė, vadovy
bėj Komunistų Partijos, ir
gi nemiega, rengiasi pasi
tikti užpuolikus. Taipgi ir 
visame pasaulyje sąmonin
gi darbininkai bus su Sovie
tų Sąjunga.

svarstyt savo reikalus ir stot 
į kovą.
bininkai dar vasario mėnesyj 
kalbėjo, kad reikia streiką pa
skelbti. '

Labiau susipratę dar-

Sustreikavo Audėjai

ALLENTOWN, Pa.—šil
ko audėjai Majestic Mill 
dirbtuvėj, kur jau ir taip 
uždirbdavo tik po 12-15 do
lerių į savaitę, dar susilau
kė naujo 16 nuošimčių al
gų kapojimo. Darbininkai 
paskelbė streiką. į • .

Didelis Išnaudojimas

■Šančiuose kojinių fabrike 
“Katon”, kur • dirba per 100 
darbininkų, vyrai uždirba tik 
po 5—6 litus į dieną, o moterys 
dar mažiau — tik po 2 litus 50 
dentų į klieną. . Darbas sunkus 
ir nesveikas.

NAUMIESTIS — Apygardos .................  ^==
teismas remdamasis žvalgybi-i V ark n Ponai Paciriknninko P. Jaloveckic parodymais U. lOlKO £0113! raJD.K0
brolius Povilaičius nuteisė 6 į Siamo Karališkus Tyromis 
metams sunkiųjų darbui kalė
jimo. Bylos nagrinėjimo metu 
darbininkų neįleido į teismo sa-i. . , . ..
lę, bet nepaisant to, susirinko , atvyko _ Siamo karalius 
prie rūmų 250 darbininkų. Su- i1’ karalienė; jiems miesto 
sirinkusieji, išgirdę teismo nu-1 valdžia surengė iškilmingą 
tarimą, labai pasipiktino, tuoj' pasitikimą, 
suruošė rinkliavą nuteistųjų 
naudai ir suaukojo: pinigais— 
29 litus 75 centus ir produktais 
—lašinių 29 kilogramus, įvai
rių produktų 9 svarus, tabako 
10 svarų. Darbininkai aukojo1 
prie policijos ; 
stebino policiją., Kuomet nu
teistuosius gabeno iš Naumies
čio ūmai susirinko prie polici
jos sargybos .darbininkų minią. 
Policija norėjo išskirstyt minią, 
>bet nepąjęgė.. Vėliau policija 
pradėjo įužsirašinėt subrinkusių 
pavardes ir paskui tardė, kas 
-kvietė (eįt prie policijos sargy
bos. Nuteistuęsius išvežant su
sirinkusi minia nusiėmė kepu
res ir sutartinai sušuko: “Va
lio politiniai kaliniai”. Polici-

Vokietijos Jaunuoliai 
Bėga nuo “Socialisty” ą

Gegužes'4 d. į New Yor-

LIGŲ UŽDAS
Kauno fabrike “Zefir” tabako

BERLYNAS. —Socialfa-; 
šistų partijos skaitlinės lai-t^ 
ke narių registracijos, paro
dė, kad pusė jos narių turi 

■ daugiau, kaip po 45 metus 
| amžiaus, būtent 425,000 baL 
i suotojų. Tarpe 20 ir 25 me
tų yra 70,000, o žemiau. 20 
metų amžiaus tik 12,000.

akiu kas labai sortyravimo skyriuj nėra jokios Social - išdavikų vadai susi-
V ' .TAnUlinziUnc nnLil/oc. nil- - • , i ♦ • i . i •ventiliacijos. Oras netikęs, pil

na dulkių. Tas viskas darbi
ninkams įvaro daug visokių li
gų, įpatingai džiovą.

rūpino, kad jauni darbinin
kai nestoja į ju partiją* iVo- 

gų, įpatingai džiovą. Kai kurie : kietiJOS jaunimas skait- 
darbininkai skundėsi fabrikan- lingiau eina SU Jaunųjų 
tų šunyčiui darbo inspektoriui. Komunistų Susivienijiniu. 
Tas ne tik nieko nepadėjo dar
bininkams, bet dar pranešė sa
vininkams, kas skundėsi. Dar
bininkai privalo eit ne pas ins-; 
pektorių, bet susitarę išrinkt sa-1 
vo komitetą ir istoti į kovą.

u >

Samdytojai Nežiūri Kaune
Darbininku Sveikatos ><i

ja, išgirdus sutartiną darbiniu- Begalinis IŠliaildo jimaS
kų sveikinimą, išsigando ir ėmė 
jaudintis, bet pulti susirinku
sius neišdrįso.

Balsas”.

Koks Darbas Samdytojams 
Yra Naudingesnis

Šiauliuos Zakso skudurų dirb
tuvėj padienės darbininkės gau
na dienai 2 litus 50 centų, o 
akordinės dienai uždirba tik po 
2 litus.

ŠIAULIAI.—“Bato” fabriko 
darbo diena — nuo 7 valandom 
ryto iki 6 v. 20 min. vakaro. 
Pavėlavus 5 minutes darbinin
kui rašoma 2 litai pabaudos. 
Meisteriai gyvena su fabrikan
tu labai gerai, ir jie ištikimi 
samdytojo šuneliai. Už popiro- 
są arba ištartą žodį ♦irgi rašo 
2 litu pabaudos. Fabrikantas 
priimdamas darbininkus daro 
sutartį, kurioj įrašo, kad pa- 
liuostvus darbininkas netur tei
sės reikalaut kompensacijos.

Kaune iš 15 spaustuvių tik 
4-se yra virintas vanduo,/ lQ-ję

■ praustuvai, 6-se spjaudyklos. 
4-se spaustuvėse jokios ventilia
cijos nėiT. Kitose ventiliacija 
bloga. 14 spaustuvių labai daUg 
dulkių; 13 spaustuvių permaža 
šviesos. Chalatai daugiausia 
pačių darbininkų, abrūsai ne
švarūs, bendri visai spaustuvei.

Tas rodo, kad spaustuvių dar
bininkai kovodami del geresnio 
būvio būtinai privalo kovoti ir 
del didesnės švaros, del geresnio 
darbininkų sveikatos aprūpini- . 
mo. Dabar gi spaustuvių dar 
bininkai greit nustoja sveika- 
katos.

J
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Per Organizaciją Tikrai Laimėsime
Šimtai naujai įstojusių Komunistų Partijon narių bu

vo iškilmingai įvesdinta laike milžiniško mitingo Colis- 
euni svetainėje, New Yorke, akyvaizdoje 20,000 darbi
ninkų, kurie dar čia susirinko po galingiausios demonst
racijos gatvėse Pirmojoj Gegužės.

Drg. Amter, sveikindamas tuos komunistinius naujo
kus, atsišaukė į minią: “Ir jūsų visų vieta yra Amerikos 
Komunistų Partijoje bei revoliucinėje darbo Unijų Vie
nybes Lygoje, pirmose eilėse kovos prieš triuškantį kapi
talizmą, už socialę apdraudą bedarbiams, prieš uždarbių 
kapojimus ir delei nuvertimo pačios buržuazijos dikta
tūros.”

Kaip New Yorke, taip visuose Amerikos miestuose ir 
ištisame pasaulyje tokios masinės demonstracijos įvyksta 
»e vien tuo tikslu, kad abelnai pakelt darbininkų kovos 
ūpą ir parodyt buržuazijai augančią revoliucinio proleta
riato galią ir pasiryžimą. Komunistų Partija žiūri į to
kius minių išstojimus, kaip jų priruošimus į revoliucines 
organizacijas. Ir jeigu tos milžiniškos. darbo. žmonių 
masės, kurios žygiavo po komunistų vėliava Pirmosios 
Gegužės demonstracijose Amerikoj, būtų visos organizuo
tos, tai šios šalies kapitalistų klasė būtų priversta labai 
greitai pradėt praktikoje vykdyt komunistų reikalavi
mus.

Žydiškos Maldos iš Vatikano
Bostono škaplierninkų or

ganas “Darbininkas” rašo:
Vatikano bibliotekos heb

rajų skyriaus direktorium 
paskirtas žydų mokslininkas 
Naftalis Friedas. Jam leista 
ne tik valgyti jo tikybos rei
kalaujamus valgius, be t ir 
kasdien Vatikane laikyti žy
diškas pamaldas.
Taigi dabar iš katalikų 

bažnyčios paties centro— 
popiežiaus 'sostinės — pra
dėjo į dangų plaukti ir žy
diškos maldas. Kurias mal
das dievas greičiau griebs 
— popiežiaus ar Naftalio 
Friedo? Tatai turėtų pa
aiškinti “Darbininkas”....

K u n i g ai , skelbia, kad 
“svieto atpirkėją” Kristų 
žydai nukryžiavo jo. Daž
nai tuo būdu jie bando su
kiršinti katalikus prieš žy
dus ; žydus bando visaip iš
juokti, paniekinti. O dabar 
Kristaus įpėdinio sostinėj 
sėdi žydas ir lenktyniuoja 
su popiežium maldomis.

Ką Mato Jėzuitai Sako, Amerikos Darbininkai
Pas lietuvius darbininkus, deja, perdaug dažnai gir- Nebetiki j Kapitalizmą

dėt nusiminimas bei nepasitikėjimas, kad galima būtų Dftnn yvmiic
ką iš kapitalistų greitai laimėti. Tai yra netikęs ūpas,; į !
blogas įsivaizdinimas.' Tokie abelm musų judėjimo se-ik ‘“Amerikos’ Gerbu- 
kejai, tuo pačiu laiku Tamosiai “neviernmkai,” galėtų. vigS,fe 
pasitnokint net iš amerikoniškų jėzuitų, leidžiančių “Cath
olic News” ir “Catholic World,” mitriausią jų žurnalą.
“Cath. News” per visą eilę paskutinių savo num. i_ 
kapitalistus, kad jeigu jie neaprūpins milionų bedarbių, 
tai tuos milionus nusives Komunistai. Naujausiamegi nu- • 
mery “Cath. World’o” jo redaktorius rašo, jog Amerikos I 
kapitalizmas turi pasiskubinti, kol dar.nepervėlu, jeigu jis 
nori savo gyvybę apsaugoti; jog valdžia turėtų apdėti 
turčius specialiais mokesčiais; o kad ne, tai komunistinis 
judėjiipąs Sumobilizuos apie save bedarbius ir vis skau
džiau engiamus darbininkus, ir atims viską iš dabar vieš-

<l6iujančios klasės. r ' j
Jėzuitams, žinoma, rūpi išgelbėti kapitalizmo kailis; 

bet kuomet jie duoda tokius rūsčius perspėjimus buržua
zijai ir pakartotinai pabrėžia pajėgą vis sparčiau augan
čio revoliucinio judėjimo,—tai aišku, jog kapitalizmas 
yra rimtai spiriamas prie sienos, ir jog jis nėra toks 

' “sveikas” ir galingas, kaip daugelis sau persistato.
Taip, Mūsų Reikalavimai Gali Būt Laimėti

Didžiausias tuojautinis revoliucinių darbininkų reika- 
į lavimas—apdrauda visiems bedarbiams, gali būt laimėta, 

dar pačiame kapitalistiniame surėdyme. Tą faktą, kaip 
pilnai galimą dalyką, komunistai ir jų sandarbininkai 
visur turi pabrėžti. Jis pilnai galimas. Uždarbių ka
pojimai gali ir turi būt atmušti, jeigu tik gana didelės 
darbininkų minios organizuosis ir stos į kovą, kuriai va
dovauja komunistai. Ir šituose pareiškimuose nėra nie- 
♦ko išsvajoto—tai yra praktikoje pasiekiami dalykai.

Ko^reikia, tai sąlydžios, plačios dirbančiųjų ir bedarbių
* organizacijos, pastatytos pagrindais dirbtuvių (šapų)
* komitetų, bedarbių ir dirbančiųjų bendrų tarybų, vado

vybėje revoliucinės Darbo Unijų Vienybės Lygos ir Ko
munistų Partijos.

I pirmosios Gegužės patyrimai įrodo, jog bendras dar
bininkų frontas iš apačios gali išjudinti šimtus tūkstan- 
čių darbiriinkų į kovingus žygius; tik kova turi būti pa- 
Temta aiškiais, praktiškais, apčiuopiamais reikalavimais.

Kapitalizmo krizis kasdien eina gilyn; visi buržuazi- 
■ “atsitaisymą” virsta niekingais

Bet pa-

na,s amerikonas, sugrįžęs iš 
Rusijos,—o pastaruoju lai
ku nemažai Amerikos inte
ligentijos ten vyksta-nupie- 
šia milžiniška kūrybos dar
bą, kokis dabar eina toj ša
lyj, ir milžiniškus ir sėkmin
gus žemės ūkius.”

■ Profesorius Bonn, prisi
mindamas apie kapitalistų 
spaudos pasakas apie vers
tiną darbą, apie milionų 
žmonių paaukojimą ant<“so- 
cialistinės kūrybos alto
riaus”, sako: “Vidutinis a- 
merikonas neleįstų Ameri
kos kapitalistui uždėti ant 
jo panašias sunkenybes. Bet 
jis supranta skirtumą. Iš 
Amerikos žrnoriių pasiauko
jimo neapsakomai daug pa- 
sipelnijo maža grupė: pasi
aukojimai Rusijoj yra ly
giai pasklaidyti tarpe visų 
žmonių, ir visi žmonės ly
giai pelnysis vaisiais.

“Daugelis žmonių jau su
pranta, kad tie patys rusai, 
kurie tik nesenai buvo skai
tomi jausmingai talentuoti 
barbarai, galinti pagaminti 
pasakas, tokias kaip Dosto
jevskio, ar operas, tokias 
kaip Čaikovskio, dabar jo
kiam atsitikime nėra atsili
kę nuo amerikonų technikos 
srityse, o srityje socialinių

Moscow News” bal- santikių kūryboj augščiaus 
andžio 17 d. laidoj telpa tos už juos stovi, kaįp kad pa-

aasdina knygos peržvalga. Paduo- rodo Penkių” Metų Plano pa- 
Snrhin J ^ama ilgokos ištraukos. sisekimas. Jeigu kapitalis-

htiomenė labiausia nukenčia. 
“Liet, žinios” balandžio 15 
d. laidoj rašo:

Puse Kauno ir jo priemies
čių užlieta; pusiau nutraukta 
susisiekimas; vandeny sken
dėja apie 40 gatvių; užlieta 
daugybė namų, sandėlių, 
dirbtuvių; daugybė žmonių, 
ypač biednuomenės, liko be 
butų ir nukentėjo materiališ
kai. Potvynio padaryti nuo
stoliai skaičiuojami milionais 
litų.

Rūsiuose, žemose lūšnose, 
kurios pirmosios nukentėjo 
nuo potvynio, gyvena netur
tingi žmonės. Jiems potvynis 

•—didžiausia nelaimė. O mes 
ramūs.

Na, o fašistinė valdžia jų 
likimu visai nesirūpina. 
Ž.” toliaus sako:

Negirdėt nei komiteto 
pesnių, nei vyriausybės 
šalpų, nei visuomenės inicia-1 
tyvbs.

Kitur del tokių įvykių susi
rūpina ne tik visas kraštas, 
bet šaukiasi platesnės, dides
nės pagalbos, o mes ramūs.
Taip, visi ponai, visi pa

razitai ramūs-jie gyvena 
puikiuose namuose, jų nepa
liečia ir tas didysis potvy
nis. Bet kaip ilgai jie taip 
ramiai galės joti ant Lie
tuvos darbo žmonių spran
do? Tai bus šauksmo ir 
kliksmo, kuomet pavergti, 
žemose lūšnose ir urvuose 
gyvenanti Lietuvos darbo 
žmonės sukils ir trenks nuo 
savo sprando parazitus.

a

rū- 
pa-
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Delei Sklokos Paleistų Šmeižtų Apie Mane |
Paleisti paskalai apie tai, kad l vežtas į Ledinį Vandenyną, į 

man atvažiuoti į Ameriką gel- i šiaurinį Sibiro pakraštį.
bėjo Raudonasis Kryžius ir kad j Laivas, įstrigęs leduose, žuvo 
atvažiavau su baltagvardiečiais,! ir palikau šiaurės tyrlaukyje su 
kad aš dirbau Raudonajam Kry- • kitais keliais darbininkais.
žiu i Vladivostoke.

Delei šitų paskalų, Komunis
tų Partija Lietuvių Centro Biu
ras visą dalyką perdavė Parti
jos Centralinei Kontrolės Komi
sijai ištirti ir išnešti savo nuos
prendį. Kontrolės Komisija 
pareiškė nuosprendyj:

“Oentralinė Kontrolės Komi
sija atrado, kad tie paskalai,kal
tindami drg. F. Abeką prieško- 
munistiniam veikime, kuomet 
jis buvo 1917—1919 m. Sibire, 
visiškai nepamatuoti ir nepa
teisinami.”

Toliau Centro Kontrolės Ko
misija surado, kad “šituos pas- 
kalus bjauriais tikslais pradėjo 

. skleisti ir skleidė renegatas 
j Jankauskas ir dešinieji opor- 
i tunistai, prieš kuriuos d. Abekas 
i visuomet nuosekliai kovojo ir
su kuriais šiandien veda aštrią i Native Skin Boat and am. Ga. 
kovą”. j (eskimoso, laivininko pavardė,

Aš niekad nesu dirbęs Ame- kurio burine valčia atvažiavau) 
rikos Raudonajam Kryžiui ir Scooner Ram. 
bent kada kokioj valdiškoj įs
taigoj.

Atvažiavau į Jungtines Vals
tijas ne kieno nors padedamas, 
bet kad dėjosi rastis Kamčatkoj. 
Gi pristojus dirbti ant burinio 
žuvų gaudymo laivo tapau nu-

Nebuvo iš ko ir kaip gyventi. 
Gi ten žiemos sezonas buna 9 
mėnesius ir prasideda su rug
sėjo mėnesiu. Susisiekimas su 
kitom pasaulio dalimi sustabdy- 
t a s per tą visą laiką.. 
Iš Vladivostoko per metus at
plaukia tik du laivai ir tik rug
pjūčio menesį. Aš palikau bent 
be kokių gyvenimui įmonių 12 
dk rugsėjo. Vadinasi, būtų pri- 
sčję sniegynuose rastis per 10 
mėnesių. Taigi su keliais ki
tais darbininkais ne kieno nors * 
gelbstimi, bet gavę nuo eskimo- 
sų valtį,' yrėmėš per Beringo 
susmaugą.

Aš atvažiavau į Nome, Alas
ka, spalio 13, 1919 m.

štai ką sako Imigracijos 
Biuro užrašas: “Distrikt of No
me, Alaska, October 13 th, 1919.

Arrived Octo
ber 12, 1919, From East Cape, 
Sibiria. Name of person Fer
dinand Abakevich.”

Tie visi paskalai ir šmeižtai, 
kuriuos skloka skleidžia, yra 
išmislai, iščiulpti iš jų pačių 
pirštų. . F. Abek.

ĮDOMUMAI
OREGON CITY, OREGON

šiame miestelyj buvo su
rengta balius. Tą balių suren
gė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopa iš Willameto. 
Tai yra farmerių kuopa. Pa
rengimas buvo gana gražus.

Draugės pasakojo, kad šiam 
parengimui daug tikietų buvoProfesorius Borin nurodo,l tinė sistema nepajėgs suras-! 

ikad Amerikos ; darbininkai 
1 jau nebetiki į kapitalizmą, 
kad socialistinė kūryba So
vietų Sąjungoj padarė dide
lę įtaką ant Amerikos dar
bininkų. ; ‘

VBolševistinis protavimo 
būdas daugelyj atvejų pa
našus amerikonų ekonomi
nėms mintims,” rašo tasai 
sociologas.

“Rusijos bolševizmas nė
ra romantiškas, sektantiš
kas socializmas, nėra smul
kiaburžuazinis darbo unijų 
judėjimo socializmas, kuris 
mano, kad galima pataisy
ti pasaulį kova už augštes- 
nes algas ir augštesnius 
muitus... Rusijos bolševiz
mas yra planinga ekonomi
nė sistema, kurioje techni
kinis specialistas sutveria 
milžiniškas valstybines įmo
nes, naudodamas visas mo
derninio technikos mokslo 
priemones.

“Amerikonas mano apie 
Sovietų sistemą, kaipo apie 
pasaulį augštųjų namų iš
kylančių plačiose lygumo
se didesniu spartumu, negu 
kad kilo Amerikos privati
nes įmonės. Amerikono in- 
žiriieriaus širdis smarkiau 

čiupti buržujai už sprando, priverst ją įvest apdraudos! fFfa> u t j s suz no,
• • i F , . , kad Rusijoj galima panari

nto kapojimus tegalima bus tiktai, per masinį darbininkų!
susicirganizavimą, vadovybėje Amerikos Komunistų Par- ^ai pramoninei statybai be 
tijcjpr Darbo Unijų Vienybės Lygos. Todėl, organiziio-1 trukdymo kapitalistinių* ;i$ 
kitįp! turi būt svarbiausiu šių dienų obalsiu ir lietu-: rėkavimų del pelno. — ? . v

va -i v-vi r< : tz^------ n—į kai-: ■ “Amerikonas mato, kad joj . bolšeylžiria.s patapsiąs

Ispanijoj žemė priklausoti darbo milionams bedar-! ^PaniJ°J .^eme pi iRiauso mažam skaičiui turtingųjųbių, tai tas gali1 sudaryti di
delį pavojų Amerikos ma
sių protavimo būdui.

“ 1 - * -..i j ' i ■ . i j .1
, i “Kdsdiehinis, Ame rikoš; 
gyventojų gyvenimas taip 
suvienodintas, kad amerU 
kietis produktų naudotojas 
jau yra perėjęs pradinį ko
munistinį mokslą. O kas 
liečia . mases, tai kapitaliz
mas taip tikrai yra nusvė
ręs ir numieravęs visaką 
delei jų reikalavimų, kad jie 
pereis į komunistinę paskir
stymo sistemą be didelių 
sunkenybių”....

Net ir šauksmai apie vers
tiną darbą (fašisto Fish an- 
ti-sovietinė kampanija) ne
baugina vidutinio ameriko
no, kuris supranta, kad de
lei visuomenės gerovės vers- 
tinumas yra daleidžiamas, 
sako profesorius-Bonn.

“Tokiuo būdu” toliaus jis 
tęsia, “komunizmas susitiks 
mažiaus pasipriešinimo Jun
gtinėse Valstijose, negu tra
ti i c i n i a i individualistinėj 
Europoj.”

Užbaigoj Bonn sako: “A- 
merikos kapitalistas yra 
trųmparegys, kaip ir kitų 
šalių, kapitalistas. Jis finan
suoja .savo mirtiną priešą ir 
bątijdo save persitikrinti4'ir 
kitus pertikrinti, jog įvedus 
fcapitalUtihp techniką Rusi- 

- .. _ ______ ____  ____ ____________________ 4\>
riąsias unijas ir į Darbo Unijų Vienybės Lygą! Organi- aferikulturinė-’ ir praniohinė f kapitalistiniu??
zuokites į dirbtuvinius komitetus! kųryba Rusijoj j atĮįįelaama Tuo ! būdu ^profesoriaus

1...  ...... ....... .............................— ne taip, kaip ji liuyp atsie- Borinužbaiga'; supuola giri
OGEWATER, MASS.
Ras mus nuo pat Chicagos

S.L.A. seimo jau pradėjo gy-.bjliūnas _____________

S
. Lietuvių Darbininkų Su- gjnų sekstetas iš Bostono. Si-

sivienijimo kuopa. Pasirodo, dariūtė iš Hudson ir dar dvi
kacBta kuopelė gerai veikia ir merginos iš Brocktono. Prisi- 
gyvuoja. Narių naujas mūsų dėjo ir vietiniai, kaip tai P. 
Susivienijimas jau turi apie Griciūtė, pianistė; V. Kušeliū-

| 82,5 dar girdėjau, kad daug tė, smuiko solo, ir M. Kriau- 
jaunuolių rengiasi įstoti į šią čiūtė, siųuiko solo, 
organizaciją. , . .Visi dalyviai savo pareigas 

Kįlopa turėjo jau ir pirmą'atliko gerai. Jie patenkino 
surengusi publiką savo muzika. Tad ta- 
Pasirodo, riame jiems visifems širdingą 

| 1L*d visuomenė pritaria šiai or- - ačiū, 
fc ganizacijai. Svieto atsilankė;

jos pranašavimai apie “atsitaisymą" virsta 
mefois, akyse vis didėjančių bedarbių armijų 
čiupti buržujai už sprando, priverst ją įvest apdraudos 
pensijas visiems bedarbiams ir sustabdyt darbo mokes-

$

Kuqp; tun but svarbiausiu šių dienų obalsiu ir 
viaęis darbininkams. Stokite į Komunistų Partiją,

Q

* gyvijoj a.

I■
konc&rtą ir balių.
pardrigimą, buvo

“Stebėtinas Pasaulis”
Pagarsėjęs Anglijos moksli

ninkas James Jeans savo vei
kale “Stebėtinas Pasaulis” pa
duoda labai įdomių dalykų.
Mokslo ištyrimais pasiremda-iParcluota svetimtaučiams dirb
inąs, jis sako, kad šviesa ir ši-: tuvese. Tai labai geras daly- 
luma turi svori (voga); ener- kas, kad draugės geiai dar- 
gija, arba darbo pajėgumas,1 buojasi. Darbininkės moterys 
taipgi gali būt “pasvertas” sup'au Padeda daugiau dirbti 
pagelba tobuliausių specialių kartu su vyrais darbininkais, 
instrumentų. Tačiaus energi- Taip pat darbininkai jau pra- 

Ispanijoj valstiečių pade--ja sveria neapsakomai mažai.;’dedą suprasti, kad jų- eilėse 
tis labai bloga; Bet jų pa- Jrigu Yyfa.s ,vis? sav? amžill 
dėtį nepagerins nauja bur- jo^šįikvoV’energH^ te- darbininkai turi šalintis, 
zuazme valdžia, susidedanti i </Vers tiktai baisiai mažą unci- Darbininkai jau suprato, 
is socialistų n lepubliKonų. jos dalelę. Paskirstyk unciją ^a(j Su fašistais jiem nepake- 
ValstiCČių ir darbininkų pa- į 60,000 dalyčių; tai tik vieną|nuį ejti, tad jie ir remia Lie- 
dėtis tik tuomet pagerės, tokią dalelytę tesvers visa to j tUVių Darbininkų Susivieniji- 
kuomet proletarinė revoliu
cija nušluos ten buržuazinę 
sistemą.

žemvaldžių. 76 nuošimčiams 
valstiečių priklauso tik apie 
7 nuošimčiai visos žemės. 
3,000,000 Valstiečių višai ne
turi žemės.

Kovo 20 d. 1930 metais, 
prezidentas Hooveris viešai 
per spaudą paskelbė, jog už 
60 dienų krizis pranyksiąs, 
laikai pagerėsią.

Po to blofo praėjo suvirš 
metai laiko, o ekonominė 
padėtis nei kiek nepagerėjo, 
bet dar pablogėjo.

Tačiaus energi- Taip pat darbininkai jau pra

lyra ir tik- pretenduojančių ne
va vadais. Nuo tokių vadų

Darbininkai jau suprato

vyro išeikvota energija per iš-.mą. Piniguočiams tik rūpi pi- 
tisą jo amžių. | nigai, o ne darbininkų reika-

Kada ūmai paleidžiama di- lai. 
dėlė elektros šviesa, arba kuo
met tekančios saulės spindu
liai atsimuša į namo sieną, tai 
ta siena suvirpa; susiūbuoja, 
sako prof. James Jeans. Bet’ 
suprantama, tokį sienos suju
dėjimą galima išmatuot tiktai 
su pagelba naujausių išradimų 
ir augščiausios rūšies matema
tiškų apskaitliavimų.

. Buvo pasikalbėta su drau- 
T gaiš, kad nebus pamiršta ir A.

L.D.L.D. reikalai. Ta draugi
ja leidžia daug gerų knygų, 
kurias draugai rašo ir dirba, 
tai mes jas turime skaityti, o 
kad skaityti, tai reikia prigu
lėti i tą draugiją. Jei nėra 
jos kuopos, tai reikia sutverti 
ir visiem įstoti.

Eilinis Proletaras.

AŠTUONI JUPITERIO 
PALYDOVAI ARBA 
MĖNULIAI

Sovietų astronomai surado!
8- tą Jupiterio palydovą, arba J 
mėnulį, kuris tuoj po to, kaip 
buvo atrastas, buvo dingęs. 
Pažymima, kad 6-tas iki 9-to' 
Jupiterio palydovų—mėnulių 
yra taip maži, kad juos labai! parj<e 
sunku sekti. 8-tasis palydo
vas nuo kurio laiko nebuvo vi- 
saimatoįros, ir todėl buvo ma-|jej t(k ga,ima_ Sls .pawngl. 
noma, kad tai buvęs ne Jupite-. mas bus „epaprastaf didelis. 
no palydovas, bet mažas, dan-ljjs rel)gįama su pritarimu vi- 
gaus kūnas, netoli Jupiterio.
9- tasis palydovas — mėnulis 
taip pat nebematomas.

WATERBURY, CONN.Brooklyno fašistų “Vieny
bė” džiaugiasi, kad Ameri
kos agrikulturo.s depart- 
mentas “išleido parėdymą 
neįsileisti į Ameriką sūdytų 
žarnų iš Sovietų Rusijos.” 
Girdi; sūvriržius žarnų įve
žimą iš Rusijos, busią dides
nis jų parejjfcaiayimąš Lietų?- 
voj. “Ko e gero; Lietuva pa
ve rš So rijikas”,, šaukia
“‘Vienybe”. Taigi, fašistine 
Lietui ’nors žarnomis “pa
sižymės”.
i , . -----------------—

į Laikraščiai praneša, kad 
fašistinė Smetonos valdžia 
vedh derybas su klerikali- 
hiais fašistais ir popiežiaus 
įtstovu -Fuidutti del panai
kinimo kivirčių. Manoma, 
kad pagalios susitaikys abi 
tos fašistinės srovės.

Darbininkus ir Jų Organiza
cija8 Conn. Valstijoj

Birželio 7-tą dieną Lietuvių 
Darbininkų Bendrovė rengia 
didelį išvažiavimą Lakewood

Prašome, kad kitos draugi
jos tą dieną nieko nerengtų, 
jei tik galima, šis parengi-

su mūsų didžiųjų organizacijų, 
kaip tai A.L.D.L.D., L.D.S.A. 
ir L.D.S. Apskričių.

šiame išvažiavime kalbės 
draugas A Bimba, tas nenuil
stantis revoliucinio darbininkų 

i judėjimo darbuotojas ir kar- 
!rivi®. Teko patirti, kad tik 

įskil- YVaterburyj jau parduota apie 
i. Tas ro-

Tuo į budu , ^profesoriaus 

nusištatymu i tripe rialishčs 
klikos,■' kuri reikalauja įiji- 

i skelbti blokadą. Sovietų, Są-

gana daug, parengimas duosikiama Amerikoj mąžų pri- L ( v
draugijai ir pelno apie $52.50. vatinių grupių, bęt didele klikos,’ kuri reikalauja .pp- 

Programa irgi turėta gana skale ir paremta gerai ap-! - ..................
gera Dalyvavo draugas Ku- galvotu planu. Palyginus | jungai 

i ir Laisvės Choro mer-! „ Isu Sovietų agrikulturinėmis i 
įmonėmis, Amerikos did- j 
žiausieji ūkiai yra menki, j 
Jis mato, kad Rusijoj 
ėjo auksinė technikos gady
nė, kad išsilavinimas ir dai^ 
bas susilieja į vieną daiktą.
“Amerikos visuomenė, ma

tydama žlugimą Amerikos 
gerbūvio (“prosperity”), su 
vilcia žiūri į Penkių Metų 
Plano progresą. Kiekvie-

j Kaune Potvynis—Djtf 
at- i Didesnis Skurdas

Biednuomenei
'i ■ ' • • <

y Jau ir taip Kauno 
nuomenė, darbininkai, did
žiausiame skurde randasi; 
pusbadžiai gyvena, prastose 
lušn.ose, urvuose. Bet štai 
užeina potvynis, ir čia bied-

bied-

NAUJA AUSTRALIJOS 
SOSTINĖ DYKUMOJ

Prieš ketverius metus 
tralijos dykumoj buvo 
mingai atidaryta naujoji sos- šįyTžangos''tikietų.“" Tas ro- 
tinė Canberra. Buvo norima d kad pai.engimas bus mil- 
sudaryti naują Australijos kul-1 žiniškas. Tūkstančiai darbi- 
tūros centrą ir buvo parengta i ,’dpka dalyvaus išvažiavime, 
labai grandiozinių planų. Bu-! je g.
vo pratiesti platūs bulvarai,!_ 
įtaisytos vejos, gėlynai ir tt. 
Dabar “Daily Herald” prane-j t. 
ša,kad visa tai apleista ir Can- ' 

ninkams algų buvo 34 nuo- berros gyventojų skaičius su
mažėjo iki 5,000. Be valdinin
kų ir jų šeimų, kurie sudaro 
apie 4,000; haūjbj sostinėj 
dar gyvena žurnalistų, pirklių, 
viešbučių personalų narių ir t.

kadStatistikos parodo, 
kovo mėnesį, 1931 metais, 
abelnas išmokėjimas darbi-

šimčiais mažesnis, negu iš
mokėjimas kovo mėnesį, 19- 
29 metais. • , ■

Kada parlamentas neposė
džiauja, Canberra atrodo 
kaip išmirusių miestas. Dau
gelis Australijos politikų gy
vena kitur, ir kaip tik parla
mento sesija pasibaigia, išsi
skubina į savo gyvenamas vie
tas.

L

Rengimd Komisija.



'Antradienis, Geguž. 5, 1931

Jau ir S.L.A. Fašistinių Viršininkų Sekėjai
/ ' 1 ;' Pradeda Nepasitenkinti Savo Vadais iS>ašiŽ°ds tic žmonės

dus ir lenkus.” r- ■ -
į susipratęs darbininkas negali Dulkis ųęt ląpęlius išleido pa- (tingas dainomis ir muzika.

Taip juk joks ir lenkus.” , Biznierius J., %J. I cer.tas buvo gana ilgas ir tur-

/ Puslapis Trečias
1 - r1-.---------

našaus turinio.
Amerikos Kopiunistų Parti- 

----------------------- į Reikia žymėti tiek, kad Sa-|ja kovoja prieš Visokius darbi- 
. katauskas jau perėjo daug po-įninku pardaviktis ir išnaudoto- 

SURIŠIMĄ TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ Jisai buvo so-'jus; ji veda kovas prieš algų
c ciahstu, jisai buvo tautininku-i kapojimą ir nedarbą. Partija

fašistu. Pagalinus, jisai atėjo i kovoja ir su tokiais darbinin- 
S.L.A. keliu prie darbininkų. | kų priešais, kurie dar yra dar- 

“Tėvynės” No. 18 telpa ke- organizaciją naudoja savo tik- jjsai nėra ir nebuvo Komunis- j bininkų judėjimo; viduryj. Mes 
lios rezoliucijos prieš 
Pildomąją Tarybą. Fašistinė 
S.L.A viršininkų vadovybė taip jeigu jie nori, kad ta organi- labai neleistinai.
įsipyko, kad net tūli jų paseko- zacija pilnai tarnautų jų inte- bininkų judėjimas negales pa- 

‘ ' 1 resamš, privalo ją <------ 1”‘1 ’ •• •’'• > ’ • ■'
nuo

KUOPOS PROTESTUOJA PRIEŠ PINIGŲ ŠVAISTY
MĄ, PRIEŠ i

I BLOGAS PASKOLAS

S.L.A. slams, savo bjauriai politikai. tų Partijos nariu. Dabar ji-į turime padėti Komunistų Par- 
į S.L.A. nariai, darbininkai,1 saj kovoja prieš komunistus į tijai, mes turime kovoti prieš 

_______________  žinoma, dar- skloką ir jos šalininkus. «Ko- 
• va gana sunki, bet bus laime- 

apvalyti kęsti tokių elementų, kurie net i ta. Partija eina pirmyn. Nc- 
pogromščikų keliais kovoja iri darbas, ekonominis krizis da- 

i drasko komunistų surengtas ro sunkesnes sąlygas kovoti, 
prakalbas. Nueita jau perto-1 bet Parti ja įgauna daugiau 
Ii. Jei netaisys'jie savo klai- 

į das, reikės mums skirtis.
Jau perilgai laukta, per- 

į daug duota laiko tokiam su
puvimui mūsų judėjime. Toki pu ... 
triukšmadariai, kurie suardė: n<'P1.ji kovotojai 

.prakalbas Komunistų Partijos,

privalo ją 
fašistinio brudo.

jai pradėjo kelti protestus.
S.L.A. 60 kuopa, Grand Ra

pids, savo rezoliucijoj tarp ki
to ko sako:

‘‘Kadangi dabartiniu nedarbo 
laiku netik pas mus, bet ir vi
sose kitose kuopose gana dide
lė dalis gerų ir atsidavusių 
sinvai dirbti del SLA. labo 
riųpro ašaras prašosi, 
kaip galima juos palaikyti 
ganizacijoj iki susiras darbą ir 
galės užsimokėti ir buvo jau 
kreiptasi į Pildomąją Tarybą 
tuo reikalu, bet sekretorius at
sakė, kad SLA. neturi tokio 
fondo, Js ktuio galėtų nariams draugas Bimba ištarė kelis žo- 
pagelbėti nedarbo laiku. džius, tuoj pakilo Prapiestis ir

Kadangi sulig pačios Pildo- j reikalauja skaitymo kokios ten 
mosios Tarybos pranešimo, pe 
reitais metais iš SLA 
braukė virš 3,000 narių 
kiu būdu netik Centre, 
sai Piklomajai Tarybai 
turėjo sumažėti,

Ir, pagaliau, kadangi

PATERSON, N. J

Programą atidarė Croyatian 
String Orkestrą, suskambinda
mi keletą kavalkų muzikos. Pro
gramų dalyvavo: Janev Petro-

tei- 
na- 
kad 
or-

Komunistų Partija ir Skloka
Balandžio 25 d. komunistų 

frakcija buvo surengusi pra
kalbas draugui Bimbai. Susi
rinko daug darbininkų ir ka-

; tulikų, kad pasiklausyti d.! ij^ip Saitat," Kindaras,’J." DtS 
Bimbos prakalbos, o ypatingai j> 
apie bedarbę. Pirmininkas 
atidarė susirinkimą, paaiškino 
prakalbų temą ir perstatė d.

i Bimbą kalbėti. Bet kaip , tik

komunistų
Nueita jau perto-J bet Parti ja įgauna 

’’ ‘ i įtekmės. Tokiu laiku bailiai 
i bėga iš judėjimo, iškyla opor- 
Itunistai, kurie priešinasi Par- 
{tijos linijai, bet tuo pačiu kar- 

ateina nauji darbininkai, 
'• ir užima jų 

'Mes visi darbininkaiI vietas.
i turime stoti į Partijos eiles ir 
veikti bendrai su tais darbi
ninkais, kurie jaku senai vei
kia Partijoj. Mes turime gin-j 

jti Partiją nuo visokių elemen- 
itų, kurie bando pastoti jai ke-i 

.i ir revoliuciniu pa- i • Reikia ginti Paitiją nuo 
‘ A.L.D.L.D. konsti-'vlsolfilJ grioviku ir panašių 

kad darbininkai

I 
i 

veki pasakė eilutes; d. St. Kuz-įi 
mickas sudainavo porą dainelių B 
solo. Gerai dainavo, gavo daug | 
aplodismentų. S. Grabauskas, | 
St. Reikauskas, M. Miškinis, D. i J 
Zdaniūtė, Helen Kazlauskiute, j I 
Elizabeth Degutis, Kiemeniutės į | 
—šoko klasiškus šokius. Ir Ai- į H 
do Choras. Visi dalyviai gerai ii 
atliko programą, 
daug 
pilnai 
ma.

Vėliaus buvo lamėjimas dova-į 
nu. Kiek žinoma, lamėjo do
vanas iš 6 miestų dalyviai, i 
Manau, kad kiek vėliau bus pa- ' 
skelbta pilnos laimėjimo atskai-j 
tos.

Daugiau tokių parengimų rei-' 
kia turėti.
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VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Nepr 1st Avenue NEW YORK CITY

Truinpu laiku išmokiname | 
viską kas link AUTOMO- i 
BILIŲ M ECH A N I Z M O. į 

Praktika ant vietos.
Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir masmetizmą. ir važiavimą, g 
ir planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ir anRlų kalbose. H 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČ1ŪS, B. J. VAITKUM AS ir kiti. 9 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam g 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte g 
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 [
aplodismentų Publika j ^"iNNiHniHinwiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiiiiiiiiiiM^ 
buvo patenkinta

visi gavo : |

progra-i

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETIIE

A.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

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

Ragauskas, šel., Prapies
tis ir J. J. Dulkis—neturėtų 
būt toleruojami darbininkų ju
dėjimo organizacijose. Mūsų 
judėjirpąs yra paremtas ant 
tarptautinių 
matų. Net A.L.D.L.D. konsti
tucija sako, 1.... .....................
gali minėtoj organizacijoj pri-1 
gulėti tik tie, kurie nėra prie-! 
šingi “politiniai ir ekonominiai i 

ėmė i organizuotam darbininkų ju-i 
’ Tokiu judėjimu yra Į 
kuri vadovauia Ame-į 

• ši-l 
judėjimas yra tarptautinis j

be tautų ir rasit? tas, kurį surengė N.M.U. ir Be- 
Gi minėti asmenys darbių Komitetas. Reikia sa-

Dalyvis.

Youngstowno ir Akrono
Draugams

t
I

E. P. 69

4

LUZERNE, PA.

JOsy Akys Uždirba Jums PragyvenimąPasekmingas Koncertas
Balandžio 26 d. buvo koncer-

SKAITYKIT IR PLATI N 
KIT “LAISVE

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

žmo-
Lauk žydus nių atsilankė gana daug. Kon-

AT

fiNLAND

Usually $18.50

NOW $9.2599

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street

oaro e=i o o es o e=s o eh oi■mmw

P A K L A U- 
S Y K PER

© 1831, 
Tho A. T. Co., 

Mfrs.

Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ket
virtadienį i r 
Šeštadienį, va
karais per N. 
B. C. radio 
stotis.

Spragimmui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 
Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga —. Pries knitėjimus - pries kosulį

Pataisome Klaidą
“Laisvės” num. 102, už ba

landžio 30 d., tilpo korespon- 
Idencija apie Biržiškos prakal- 
;bas. Viršuj tos korespondenci
jos buvo pažymėta Akron, 
į Ohio, o turėjo būti Youngs
itown, Ohio, nes tos prakalbos 
i įvyko ne Akrone, bet Youngs
town, Ohio.

'rezoliucijos. Paskui pakyla 
išsi- Kindaras ir rėkia, kad “mes 
t0- i norime skaityti rezoliuci ją.” 

; Sukilo ir visa skloka ir r 
'rėkti, trypti, ūžti, švilpti ir dėjimui, 
i trypti kojomis. įtik tas,

Sakatauskas ir Dulkis ima tikos Komunistų Partija, 
rėkti, kad reikia “išmesti žy- tas ‘ — 

j dus ir lenkus.” Jie buvo gata- judėjimas, 
į ir sukelti kad ir kruviną po-' skirtumo.
!gromą. Ypatingai šaukė Sa- net nuėjo taip toli, kad išardė kyti, kad koncertas buvo visais 
įkatauskas, kad “reikia vyti prakalbas ir kūlė pogromšči-į atžvilgiais pasekmingas.
liauk iš lietuvių svetainės žy- kinius ©balsius: “I

ir
bet vi 
darbai

nei S. j 
L. A. Prezidentas, nei Iždinin-; 
kas neturi Centre ofisų, o bet i t 
gi pasiskyrė vienas penkioliką." 
dolerių, o kitas dešimts dolerių D 

Savaitėje sau pagelbininkams !. 
pasisamdyti, kas SLA. per me- Į 
tus sudarys 1,300 dolerių. Tai 
Prezidento ir Iždininko virš 
minėta suma, kurią pasiskyrė, 
atrodo niekas kita, kaip tik sau 
algų pasikėlimas,

Todėl SLA. 60 kuopos susi
rinkimas visus virš išdėstytus 
dalykus nuodugniai išdiskusa- 
vęs rado reikalą išnešti per or
ganą viešą papeikimą Pildomą
ja! Tarybai už tokį be atodai
ros pinigų švaistymą į visas 
puses.

Jeigu SLA. neturi tokio fon
do, iš kurio galėtų nariams ku
rie per daugelį metų ištikimai 
dirbo . SLA. labui, pagelbėtą tai 

Oš kokio fondo Pildomoji 
Jba ima pinigus saviems 
rams?

Ir nežiūrint, kad jau 
desėtkai tūkstančių dol. yra 
žuvę, bet nors likusius Pildo
moji Taryba privalėtų daugiau 
taupinti ir vietoj savim rūpin
tis, turėtų daugiau atydos at
kreipti Į dabartinę narių var
gingą padėtį ir kokiu nors bu- 
du jiems pagelbėti.”

Protestuoja Del Šmugelišką 
Paskolą

SLA. 312 kuopa, Easthamp- 
ton, Mass., delei Ažunario - 
Devenid ir kitų paskolų seka
mai kalba savo rezoliucijoj: 

y “Kadangi jau visiems tikrai 
yra žinoma,kad minėta pasko
la yra žuvusi sumoje 25,000 
dol. be vilties ją atgauti, todėl 
mes užgiriam nuosprendį Ko- 
vnisijų suvažiavimo įvykusio 
lapkričio mėnesyj, 1930 m., 
Pennsylvania Hotelyj, New 
Yorke, kad kaltinamieji S.L.A. 
Pildomosios Tarybos nariai at
lygintų nuostolius, padarytus 
S.L.A., neatsižvelgiant į jų tei- 
sinimasi ilgiausiais straips
niais, kurie visada garsinosi 

k stovį sargyboje S.L.A. turto. 
wBet -kaip dabar 

daugiau, saugojo
/ir algas gauti.

O apie antros 
saugumą, tai yra 
ko, Thomsonville, Conn 
dangi mes buvom matę iš laik
raščių, kad ir ten nesaugiai 
yra duota paskola sumoje 
20,000 dol., tai kaip mums čia 
yra netoli, tai buvom nuvažia
vę pažiūrėt ir štai ką mes pa- 

k tyrėm: tas namas nėra vertas 
minėtos sumos pinigų^ tokioj 
prastoj vietoj, o ten sužinojom 
iš kaimynų, kad J. Makovec- 
kas iš viso užmokėjo tiktai 

^15,000 doh, todėl ir čia pasi
rodo nuostolių S.L.A. Todėl 
mes visi protestuojam prieš 
tokį elgimąsi Pild. Tarybos.”

S.L.A. organizacija, kurioj 
didžiuma priklauso darbinin
kų, yra fašistinių elementų 
rankose. Ir tie elementai tą

Tary-. 
reika-

SLA.

matosi, jie 
savo vietas

paskolos ne- 
J. Makovec- 

ka-

'.K:'?
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Erzinimais
"Vietoj to 

pasiimk LUCKY

Dabar! Malonėkite! - Uždėkite savo pirštą 
ant gerklės - ant vadinamojo “Adomo Obuo
lio.” Ar jūs žinote, kad tuo pirštu jūs palytė- 
jote Iarynxą? - Tai jūsų garsinė dėželė - kurioje 
jūsų garsinės gyslos. Jūsų balsas yra vienas iš 
brangiausių nuosavybių-Saugokit jį-Apginkit 
ji. Ne naikink savo gerklę šiurkščiais erzini
mais — vietoj to, pasiimk LUCKY cigaretą — 
Atsimink, kad LUCKY STRIKE yra vieninteliai 
cigaretai Amerikoje, kurie per vadinamą 
“SPRAGINIMO” procesą švarūs nuo tam tikrų 
erzinančių ypatybių, kurios randasi žaliame 
tabake. Šie visi pašalinti iš tabako šiurkštumai 
parduodami chemikalų gamintojams. Jų nėra 
jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. 
savo brangų balsą.

Apsaugok

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
žymus gVeikatos valdiškas veršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

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

Daugiausia Atidedame ant Retinoskcpišką Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone, Stagg 2-8342
JATT 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĖ

MOJĘ VIETOJE

THE COLLECTED WORKS OF

: :x
S

A? v :' '■>r 1
r ' fe W

EgSį, KM

A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
Everything

Issued
contained in the original edition 
by International Publishers



mihWW?!

•«== *-■1 ■lĮiiji i i , i. . < u > t ■■ .i į.ni.

DISKUSIJOS RYTINIU VALSTIJŲ 
LIETUVIU KOMUNISTU 

KONFERENCIJOJ
paskalai, 
daug pi-

šolomskas konf. sekreto-

praeityje darėme klaidų, 
aš “ekstra- kairiųjų tar-

%.f »
? ki

kia nauda iš jo prakalbų? 
Jo raštai perdėm ne komunis
tiniai.

i i
Mes turime atkovoti tuos 

darbininkus, kuriuos suklaidi
no sklokos vadai. Mes juos 
privalome atkariauti. Sklokos 
vadams turi būti griežta kova. 
Butkus ir jo artimi simpatikai 
yra nepataisomi.

Mes turime dirbti daugiau 
ir energingiau pravedimui Ko
minterno ir Komunistų Parti
jos linijos lietuvių darbininkų 
masėse. Dabartinis C. B. ge
rai daro, skelbdamas kovų o- 
portunizmui. Visi draugai pri-; 
valo remti C. B.

P.* Kubiliūnas. Draugai, aš 
’jnoriu girdėti buvusius opozici- 
“'joje draugus, Taurų, Siurba, 

L ir kitus. Tegul jie pa
sako, kodėl jie buvo opozici- 

■.'ij°je. ,
Aš manau, kad d. Bimba 

daro klaidų. Jis perdaug vi
sus vanoja, jis uždavė ir nekal
tiems žmonėms. Puolimas 
ant biznierių negeras dalykas, 
nes jie kartais išmeta $10, o 
darbininkas gali paaukoti tik-' 
tai 5 centus. Biznieriai dabar I 
pyksta ant C. B. Jie nerems 
mūsų. Man rodosi, reikia dau
giau draugiškumo.

(Bus daugiau)

tų viešumon iškelti!
Kada čia buvo d. Pruseika, 

jis sakė, kad kur eina masės, 
ten/turime eiti ir mes. Jis, 
mat, rokuoja, kad Brooklyne 
tik sau jale su C. B. Aš jam 
atsakiau, kad bolševikai taip 
nedaro ir nepasiduoda masių 
ūpui, bet joms vadovauja. 
Ir jeigu mes mases turėtume 
sekti, tai belieka giedoti “glo
rija" ir eiti pas klerikalus, nes 
jie vis dar daugiau masių turi, 
kaip mes.

Kada d. Pruseika redagavo 
“Darbų", aš dar buvau Roches- 
teryje, ir mes, darbininkai, 
nesutikome su “Darbo" pozici
ja. Mes jau tada norėjome 
klausti C. B., kodėl taip yra 
kodėl d. Pruseika veda “Dar
ba" prieš K. P., kodėl jis Pei’-'Bįiknį 
spausdina reakcinių unijos va-|ga|<o

> “Advance" ? - ,• ■ 
Jau net kovingi darbininkai iš ! 
katalikų tarpo buvo pradėję;

linija. O 
Na, ir kaip 

Jas priima čia d. Pruseika kritikuosi. Juk 
! jis vadas. Ir tas mūsų vadas

tokių draugų, kurie 
galo daug, bet visai 

domės į teorijų, į 
Ir tokių, kurie

(Tąsa)
Žmonių tarpe eina 

būk drg. Bimba turįs 
nigų ir paskolinęs kam tai ant 
namo $4,000.

F. Abekas. (Padaro smulkme- 
ninga pranešimų, kaip jis atvy
ko į Jungtines Valstijas ir kų 
bendro jis turi su Kolčako ar
mija. Pasirodo, kad tie paska
lai, buk jis tarnavo Kolčakui, 
yra bjaurus melas! Tų jis įrodo 
dokumentais, kad nieko bendro 

j neturėjo nei su Kolčaku, nei ki- 
l tais priešais Sovietų Sąjungos— 
j D. M.
: rius.)

Mes
* Buvau
• pe 1921 metais, bet tai buvo 
partijoje skilimas, mes pamatė
me savo klaidas ir pasidavėme 
Kominterno patvarkymui^ Vi
sų laika nuoširdžiai dirbau par
tijos linijos pravedimui.

Dabar mes gyvename trečia
me laikotarpyje, šiame laiko
tarpyje yra didžiausias pavojus. 
Tai dešinysis pavojus. Pas 
mus dabar eina kova prieš opor
tunizmų. Kitos kalbinės gru
pės mūsų partijoje tų jau per
gyveno kokie metai ir pusė at
gal.

Partija nedaro kairiųjų klai
dų. Jeigu kartais kur atsiran
da iš jaunuolių ekscesai, tai 
partija prieš tai kovoja.

Ypatingai pas lietuvis yra 
ne kairieji nukrypimai, bet de
šinieji. 
C. B.
laiko mūsų C. B. neatliko tin
kamai savo pareigų. Jis ne- kus, Dundulius, Šimkus (Sprin- 
rodė kelių kovai, bet labai to- fielde), Mikas (Detroite), Vil
li užpakalyje K. P. vilkosi uo-į kelis (Wilkes Barre), kuriems 
degoje. C. B. padarė labai di- Jau senai nevieta mūsų orga-:

. nizacijose, o mes ne tik juos 
apvalymų dar neišmetėme, bet nei rim-;

ir kitų įstai- f°s agitacijos prieš juos ne-i

Kartais rengia labai į trumpų 
laika ir tik nepasisekimo su
laukia.

Yra ir 
dirba be 
nekreipia
prasilavinima. 
tik lavinasi, bet nieko neno
ri veikti. O praktika ir teo
rija viena nuo kitos neatidali- 

; narnos.
Paimkime draugus Pruseika 

ir Bacevičių. Jiems negalima 
primesti neveiklumo. Jie kar
tais su visomis keturiomis dų straipsnius iš 
puola į darbų, bet jie nekreipia j J 
atydos į komunistinę teorijų

Yra pas mus tokių draugų, ' piktintis “Darbo 
kurie prikepa konferencijose , mes vis tylėjome, 
kalnus rezoliucijų, 
ir mano atliktas darbas.

Kas liečia biznierius, tai ma-' paskui gražiai atsisveikina su 
nau, kad C. B. perdaug vie
nodai linija veda prieš juos. 
Reikia daugiau atidalinimo tų 
biznierių, kurie remia mūsų 
judėjimų ir tų, kurie eina prieš 
mus.

Pas mus buvo labai daug iš
tižimo. C. B. raporte teisiu-j 
gai pažymėta, kad mes neide- prieš partija.
alizavome Komunistų Partija, argumentavo, kad mes, bolše- 
Pas mus yra “gerų žmonių".

išdaviku Hilmanu pasitraukda
mas iš “Darbo" redagavimo, 
o mes vis tylime.

D. Krūtis. Opozicija yra 
pamatiniai lovestoninė. Dide
lę klaida padarė dd. Tauras, 
Siurba, Krasauskas ir kiti. Drg. 
Krasauskas buvo tikrai išstojęs 

Jis Elizabethe

f tSKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikčme iš* Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašpmi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARĄSfi A. BIMBA

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

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

Liguisti Skilviai 
Liko Išgydyti

Pastebėtina yra, kaip greitai NuRa-Tonc 
nugali ncvirškinimii,. rūgštų skilvį, 
išpūtimų skilvyje ar viduriuose, 
mus, galvos skaudėjimų, prastų 

Į noje ir panašius nesmagumus, 
nuo prasto virškinimo. Nuga-Tone pašalina j 
iš kūno ligų perus ir suteikia naujų ; 
ir gyvumų gyvastingiems organams. Jis i 
sustiprina nervus ir raumenį 
konst ipaci jų, pagerina abelnų 

j padaro jūsij miegų poilsingų ir 
yru pardavinėjamas 

j kų. Jeigu apt ieltininkas neturi .
kit jį užsakyti del jūs iš savo

-------------- , X,, ----  ------- ------ 
, vikai, negalime klausyti K. P. | 

anot d. Pruseikos, bet tie geri Centro, kaip kokio popiežiaus, 
žmonės tikri niekšai, kaip, 
ve, Dundulis—yra A.L.D.L.D. Centro Komitetas nežino, kas 

i dedasi pas lietuvius. Tai yra 
1 apgavystė. Man dar būnant; 
K.P. C.K. draugai nebuvo pa-1 
sitenkinę lietuvnj darbimnkis-1 Nuga-Tone. 
kų organizacijų veikimu. Jos 
nepravesdavo K. P. kampani
jų. Imdavo C. K. pavyzdžiui 
Vokietijos K. P., kaip ten kal
binės grupės energingai veikia 
pravedimui partijos linijos. 
Mano supratimu, pirma mūsų 

: C. B. buvo visai apsileidęs.
Opozicija jau 1929 metais pra
dėjo galvų kelti prieš K. P., i 
o mes tik 1931 metais stojom; (May) 

j su ja į kovų.
Į Mūsų draugai nėra susipaži- 
! nę su K. P. ir Kominterno li
nija. Jie praleido neišstudi
javę ir Kominterno “Atvirų 
Laiškų Ąmerikos K. P." 

Negrų klausime pas 
didžiausias apsileidimas.
virų šovinistų yra veik visur.! Darl>. Aps. u-tys kuopos su-i t vnno T inflUHii nUAtninnm (i. Q Q fC
Kad ir pas mus, kada ateina 
negrai J ' ‘
mus, tai net mūsų balti drau-; Jabai svarbių reikalų.

~ larptautinęje dienoje.

narys, o remia demokratus.
Aš jau pirmiau siūliau pla

nų, kad reikia padėti vienas 
draugas, kuris dirbtų del K. P. 
Tų iškarto rėmė ir draugas

Mes to turėjome net Pruseika, o paskui išėjo prieš 
Per paskutinius metus

dėlę klaidų, kad jis laiku ne
pradėjo kovoti už ; 
mūsų “Laisvės" 
gų nuo antidarbininkiško ele
mento. Drg. J. Siurba neat
liko savo pareigų, kaipo C. B. 
sekretorius. Gal jis buvo per
daug apkrautas darbais, bet 
jis darė neatleidžiama klaidų, 
kad būdamas sekretoriaus vie
toje nedarė reikalingus žings
nius tam, kad pakeisti tų pa
dėtį.

Pas mus yra perdaug 
tralizuota vadovybė, 
kau, kad tas >sukrovimas ant 
keleto asmenų daug didelių, 
darbų yra sužinus darbas, bet 
tai bloga padėtis. Reikia į- 
traukti į vadovybę daugiau 
darbininkų ir didesnį skaičių 
draugų įtraukti į atsakomingus 
darbus.

Pas mus buvo labai apleis-

Mes turime savo tarpe But-

vedėme.
S. Sasnauskienė. Mums rei-j 

kia daugiau savikritikos. Mes 
■jos pagelba sudrūtinsime mū
sų judėjimų. Mes jos pirma 
labai mažai turėjome. Kad ir 
d. Pruseikų reikia kritikuoti 
pamatiniai iš esmės, bet visu 
smarkumu, nes jis žino kų da
ro. Gi kas liečia eilinius na- 

sucen- rius, linkui jų mes turime tu- 
Nesa- rėti kitų mastų. Jie gal būt 

nesužiniai padaro klaidų. Mes 
privalome būti ir disciplinos 
klausimu su eiliniais atsarges
ni, kad veltui neišstūmus drau
gą.

Drg. Buivydas sako, kad 
viskas būt buvę gerai, bet, ot, 
d.~ Bimba pradėjo atakuoti o- 
pozicijų ir dabar turime gaiš

tas savitarpinis lavinimosi dar-; rų. Tai pamatinė klaida. Prie 
bafe. Tokis d. Pruseika visa- • to, kų mes turime, jau senai 
da buvo prieš lavinimosi dar-| eita. Butkus Brooklyne gyve- 
bą. Jis sakė, juo daugiau jūs no, o K. Partijai priklauso 
mokinatės, tuo didesni kvai-1 Cliffsidėje, už kelių desėtkų 
liai iš* jūsų išeina. Jis manė, i mylių atstumo; mat, taip jis 

ikad atsakomingus darbus ga- galėjo išsisukti nuo veikimo, 
jos vy- Ir kada* K.P. pareikalavo, kad 

Butkus prisidėtų prie organi- 
O Leninas visada mokino/ zacijos, kur jis gyvena, tai jis 

-kad kuodaugiaūsiai darbiniu-!........... .. ,w
.kų reikia pralavinti ir įtrauk-

iKACl atsakomingus daro 
dirbti tik inteligentij 

rai.

Opozicija sako, kad K. P. gasus ar 
atsirauKŪji- 
skonj bur- 
paeinančius

nauji} jėgi) j g 
organams. Jis I 

'm, nuveikia ! 
sveikai;} ir ! 
atgaivinantį.

apliekinin- 
jo. paprašy- 
urmininko. a

ė

IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y. •
. L.D.S.A. 23-čios kuopos susirinki- ! 
’ nias bus ketvirtadienį, 7 d. gegužės , 

. , pas d. Žukienę, 356 Clinton | 
St., 7:30 vai. vakare. Visos nares i 
ateikit, yra svarbiu reikalu aptarti, j 

Org. E. V.
(105-106) I

CLEVELAND, OHIO j
Ekstra Pranešimas '

Ketverge, 8 vai. vakaro, 7 d. ge- ' 
gūžės (May) įvyks ekstra specialis : 

. ll-tps kuopos su-i 
sirinkimas, Lietuvių svetainėje, 6835 '

i Superior Ave. Šį susirinkimą šau- i 
jaunuoliai j parengi-1 kia T.D.A. Miesto Biuro Sekretorius'

, . . , j ,ii j tu kiautinėje dienoje, 1-ma gegu--gal raukosi, O jau kad pakai- -žčs, Visoje Ohio valstijoje įvyko daug 
bėti arba Šokti, tai nėra nei areštų. Vien Clevelande areštuota . 
kalbos. Negrai gi per ilgus - I * i i n 1/o i * L m 11 n i c 1 n i Rn rl n rh iii D

. , b i ■ i i. • - binmkai—komunistai. ‘ Bedarbiųmetus buvo puolami baltųjų; \ Maršavimas” į Columbus dar labiau j 
jie yra jautrūs ir tokis baltųjų i padidins reakcijos puolimą ant dar- E 
elgimasis juos stumia nuo mū- vVtd.A.“ ii-tos
SU. Reikia vesti aštri kova ! kp. nariai, po drauge ir simpatikai, 
prieš baltus šovinistus. Neg- i dalyvaukite šiame susirinkime, 
rai yra labai svarbi spėka re-' 
voliuciniame darbininkų judė-' 
jime. i

Paimkime tokį Senų Vincų, i
Jis visai nevesdavo agitacijos mas bus trečiadienį, 6* gegužės, pas. 
. _ _ _ __ z*i •  -i a < rr n n 1 o i. o i. ~ 1

mus j
At-Į

Negrai _ gi per ilgus į bininkoi^koraunistai.

T.D.A. 11 kp. Org. ir T.D.A.
M. B. Sekr. J. Cooper. | 

(105-106) i

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

laike savo prakalbu už Komu-■ d. Gnciūmenc, 1415 S. 2nd St., 8-tą
. , t, ... T. ... : vai. vakare. Visos ateikit laiku irĮlįstų Partijų. Jis pareikala- atsiveskit naujų narių. Kodėl susi- 

VO net po $35,00 į savaitę ai-; rinkimas šaukiamas pas d. Griciūnie- 
gos, kada laikė prakalbas A.L. j sužinosit susirinkime. •
D.L.D. II Apskrityje. O ko-; S' (103-105)’

iššliaužė iš partijos.
Drg. Buivydas sako, kad jei-' 

„ti į atsakomingiausius darbus, gu C. B. nebūtų puolęs opo-| 
Tas eina perdėm jo raštuose izicijų po “L." suvažiavimo, tail 

■•ir prakalbose. Jis pasitikėda-dabar viskas būtų ramu. Tai 
‘vo tik ant proletariato. 'yra klaida. Tie elementai yra 
4. V. Andriulis. Pašalpinių priešingi paaštrėjusiai klasių • 
'draugijų klausime mums pri- kovai. Jie puola C. B. todėl,! 
fiieis daug padirbėti. Vien kad C. fe. pradėjo sukti į kai-’! 
Chjcagoje yra jų apie 70, ei- rę, kad pravesti Komunistų 
iiančių su progresyviais ir ki- Partijos linijų, 
ta tiek bažnytinių. Kaip ku- mentams neliko 
rios turi po 2,000 ir 3,000 na- daryti, kaip tik 

tūri nuosavus namus, ku-■ C. B.
-riuos būtų galima panaudoti' Aš nekaltinu 
^darbininkų klasės švietimui ir j del senesnių 
organizavimui. • ~ '

Kairumo kiek pasireiškia! buvo kaltė mūsų visų, 
mūsų partijoje.
mieste padaryta klaidų. Chi-I 
cagoje J. K. L. draugai darė: 
taipgi klaidų, bet tai nėra par- 

S^ftijos linija, o tik atsikiri drau
gų išsišokimai.

Dabartiniu laiku mums grę
žia pavojus ne iš kairės, bet iš 
dešinės pusės. Pas mūsų drau
gus labai daug ištižimo ir ap
sileidimo. Nenorėjimas veikti 
ir pasiaukoti. Kaip kurie per
daug pasitiki tik plakatams ar
ba pagarsinimams laikraštyje. 
Rengia parengimų, pagarsino, 
na ir mano— viskas atlikta.

siniiiiniiiininiinniuiiiiniininnniiinninnninninnininii

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
Tai tiems ele- 
kas daugiau 
kovoti prieš

d. J. Siurbų 
C. B. klaidų.

: Tai nebuvo jo vieno kaltė, bet 
.. ' ' Mes 

Minneapolis' buvome apleidę K. P. darbų.
' Kad C. B.* kėlė aikštėn da

lykus, tai labai gerai padary
ta. Jeigu C. B. nebūtų kėlęs, 
o būtų bandęs Butkų prašalin
ti iš “Laisvės", tai būtų pada
ryta klaida.

Kritikos labai mažai biivo. 
Mes manėme,-kad Butkus, ku
ris iš partijos pasitraukė, vis 
dar yra geras “boisas", anot 
d. Pruseikos. . O tas “boisas" 
ir vėtytas ir mėtytas ir jis ži
no kų dafro; jis yra senas po
litinis vilkas. Reikėjo tudjaus, 
kaip tik jis pasitraukė iš K.' P.

EUROPA HHHH
MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ant VANDENS 

per Cherbourg—6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven

Arba keliaukite p/QI I TMPI TQ 
ekspresiniu laivu \>-VZlLiV/ IvaOW O
Taipgi . nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 

Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-D r e s d e n
Vl 1 Informacijų klauskite pas bile vietinį 

Į agentą arba

J 57 BROADWAY. NEW YORK
NORTH

GERMAN

LLOYD

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

A. M* KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 804B CHENE ST., DETROIT, MICH.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI '

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
Knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholiu kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkes ir Poniulės
Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už kų. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Slipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
* Visų Ma suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVES” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Telefonai: Bell — Oregon 5186

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičin, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

1 256 A mes St.
j rašt. J. Stulpinis, *

. Sawtelle Ave.
' Turto rašt. K. Vcnslauskis,

12 Andover
Ligonių rašt. M 

153 Ames St.
Iždininkas M.

9 Burton

n Puslapis .Penktas
t “T

JUOZAS KAVALIAUSKAS!PHILADELPHIA, PA.

Laisniuotas Graborius

Keystone — Main 1417“BALSAS ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Pinkevičiu 121S.
Paulauskas, 228

praktikuoju savo profesiją.Barkauskas,

ELIZABETH, N. J
DR. H. MENDLOWITZ

2220 Avenue ¥

Bell Phone, Poplar 7545

Po prakalbai buvo įvairių pasiustoj elektros kėdę.

Turi “Laisvę” už OrganuAiš-i

APLA Avė. 1

T

O. :

Žegunis,

r

p.

*1

Aš sužinojau, kad ne

BOSTONAS IR APIELINKE
Muša Streiklaužius Kaune

—r—r

Avc.
Bale

Box

. 4th

st. ■

117 I

$1.50
.80
.05

Petras Naujokas 
Savininkas

r'*;

St.,

209,

568,

Ave.,

Buf-

Ave.,

Lietuvos Darbininkų ir Kai m o 
Biednuoinenūs Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

255

, ’. o.
Wood-

Ave.,

i Pirm.
: Avė.;

I
2S-A.

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Brooklyn, N.
TEL., MIDWOOD 8-G261

st..
s.

st..

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

primenu savo draugams, jog aš vis dar

Monon-

Ave.,

Vesta-

Brad-

Shainb-

Harris-

Castlc

ŠI., West 

Avc., Col- 

St., Akron, 

400, Benld,

Brcnt-

S. S.

Now

Avė. C. i
Iždo globėjai: V. Vaclavičius, 20 E.

22nd St., ir J. Laurinaitis, 348 !

1039—4th St.,

439 Maplewood

O. Box 151,

Library St.,

Todd St., Aliquippa,

Extension,

Minden,

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

AnCradięhis;

o. 1

102 E.

514 Autumn

1388 AndAis

3012 Bremen

1925 Harcuma 
Pa. ?

Braddock, Pa.
Ave., Brent-

Way, S. S.

st.
. Jazukevičia,

Miškinis, 
St.

Iždo globėjai: P. Krušas, 111 Sawtcllc
J.

Box 118, Blanford, 

Scotten Avc., De- 

O. Box 246, Mln-

46 Ten Eyck 

4 Lagor St„ N.

69 S. Empire.

S. Francisco Ave., 

Elm St., Tamaqua, 

Crystal Lake Dr.,

Pirm, 
i Pirm.

Nuturimų
49 Si

Duquoin St., Ben-

Hewitt St., Ham-

69 Oak St., Easton, Iždininkas F. Lukaitis, 352 Ave. C.

Miškinis,
Stoškus,
Stulpinis, 

Petrauskas, 
A. Baronas, 

F.
Mačiukui is,

141 Sawtell Ave.
------- -
susirinkimus laiko kiekvieno mč- 

Lietuvių

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
vičia, 8G Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St.
Visi Montell, Mass. .

Maspcth,

132-1 Powersdalo 
Ohio.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. Gelusevičius. 
pagelb. M.

T.
j Finansų rašt. J.

Ligonių rašt
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18

St.; S. Mačiulaitis. 57 Arthi
Petravičia, 702 N. Montello St.
P. Krušas,
Visi Montello. Mas:
Draugija

nesio pirmą seredą, 7-tą v 
Tautiškam Name.

W.

t’*

o.

ną

I

—Street or Avenue
State

rių turi pagirtiną skaičių, bet 
nariai viską atiduoda tik val- 

Į dybai atlikti, o patys nieko ne- 
i veikia.
Į O kas link darbų, tai ir čia 
darbai eina negerai. Lietuvių 

.... , .. bendrovė dar šiek tiek dirba.Publikos buvo pilna Bet )abai daug darbininkų 
ir bu ų uyę a* | klausiileja apie darbus. Girdi, 

j kas bus? Kada pradėsime 
dirbti, kaip peikęs gyventi be 
darbo ir t. t.

Buvo kalbėta A.L.D.L.D. 
kuopos susirinkime ir apie 

! “Laisvės” suvažiavimą. Nu
tarta dar palaukti ir pamatyti, 
kaip kitų miestų draugai atsi- 

. Bet man 
i rodos, kad mes lig nenorime 
įveikti arba ląukiame, kol sklo- 
ka padarys dar daugiau žalos 
mūsų judėjimui. Tuomet būtų 
smūgis visam mūsų judėjimui.

Aš remiu “Laisvę” ir prita
riu dabartinei jos linijai, kuo
met pasiliko po K<ttnunistų 
Partijos vadovybe. Patariu ir 
kitiems draugams remti “Lais- 
- ir kovoti sė tais, kurie

! Balandžio 26 d. Komunistų 
Ęartijos Lietuvių Frakcija ir' 
l^rankfordo A.L.D.L.D. kuopa 
buvo.surengę prakalbas d. A. 
Bimbai, 
svetainė, 
daugiau, jei ne nuolatinis lie
tus. Drg. Bimba kalbėjo' 
dviem atvejais. Pirmoj kalbos 
dalyj jis peržvelgė aštrėjančią 
klasių kovą visame pasaulyj, 
surišdamas su šios šalies bai-[ 
šiaušiu ekonominiu krizių, iš i 
kurio vystosi reakcija ir dar
bininkų klasės kovingumas.!.. . , rGikaia 

aukos, kurių buvo surinltta 
apie $48. Lyros Choras 
harmoningai sudainavo keletą 
dairų. Publikai labai patiko.

Atitroj kalbos dalyj d. A. 
Bimba kalbėjo apie iškilusią 
tarpsavinę kovą delei “Lais- 

fvės” ir “Vilnies” išlaikymo po 
Amerikos Komunistų Partijos 
kontrole.! Jis nurodė, kaip, .. ’ . .. ivę ir Kovoti su tais, kuri

”"■« į"ay k* 
munistų Partijos kontrolės. I - , į_________ *

Nupiešė padėtį prieš “Laisvės”! 
suvažiavimą, laike jo ir po su
važiavimo; nurodė, kaip ta ko
va vystėsi ir kiek žalos daro 
mūsų judėjimui. Vietos opo
zicijos draugai pradėjo truk
dyti ir sukėlė biskį lermo, bet , „ . , . . , . vsuokalbi, kurį ji padarė prieš; 

Textile Unijos darbininkus.' 
Kapitalistinis teismas nori juos

Balandžio 24 d. T.D.A. bu
vo surengęs protesto prakal-1 
bas prieš Patersono policijos;

publika ir pirmininkas nura 
mino, paaiškinus, kad po pra 
kalbai galės duot klausimus.

klausimų, į kuriuos d. Bimba 
atsakė faktais.

2 2 ' ū Kalbėtoja nurodė, kad lai- 
Jis padarė audėjų streiko nežinia kas

Help The Pioneers!
Everybody who can write 
or draw for children: 
stories, plays, jingles, po
ems, jokes and riddles, 
popular science and how 
to make and do things, 
for use in Pioneer 
groups. Please send mate
rial to:

Pioneer Department 
Box 28, Station D

New York, N. Y.

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

BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams* ....
Šešiems menesiams .
Pavienio num. kaina

ug citatų iš opozicijos orga- Primušė bosų Bosas po kelių [)railĮlijlJ Adresai. KUBOS 
javimosi, citavo “Laisvės” dienų mirė. Tas bosas Urbon - ~ ,*UĮ •_ » . r*riizavimosi, ____ ______ ; ,

konstitucijos paragrafą apie sykiu buvo ir būtlegeris. 
rinkimą direktorių, kurioj nė- ^u, kad priešinga būtlegerių 
ra pasakyta: slaptai ar viešai! &en£ė jį ir nudėjo. Bet kapi-j 
balsuoti. Publika išsėdėjo 4 Ralistai,matydami progą, pada-, 
valandas ir piktinosi sklokos suokalbį ir suareštavo 5i 
darbais. Opozicijos draugai j Textile Unijos veiklius darbi- i 
manė, kad publika eis su jais, i ninkus ir kaltina juos pirmo 
bet pasirodė, kad nekurie iš'laipsnio žmogžudystėje. Bo-. 
suviltų draugų pasipiktino irisai mato, kad “National Tex-I 

pradėjo smerkti opozicijos to-pile Workers Unija” pajėgiai 
kį elgesį. Vienok ant galo' organizuot darbininkus ir ve- 
klausimai ir atsakymai labai ‘da aštrią kovą prieš kapoji- 
rimtai rišosi ir publika labai 
užganėdinta skirstėsi. Darbi
ninkai žmonės ir visi simpati- 
kai komunistinio judėjimo jau 
yra ne tie, kuriuos galėtum 
su virvute* vedžiotis,’lygotą-bež
džionę. Darbininkai jau pra- — ** -------------------- ,
deda rišt klausimą tarptauti- buržuazijos agentai karsto; 
Aai, su Komunistų Internacio- baltus darbininkus prieš juod-| 
nalo vadovybe. Jei ištikrųjų veidžius. Patersone buržua-į 
oportunistai riausis į mūsų ju- zija padarė suokalbi prieš 5 
dėjimą, tai jie nedaugiau at- veiklius darbininkus ir rengia- 

' i “armi- si juos nužudyti. Alabamos 
.valstijoj padarė suokalbį prieš 
9 jaunuolius juodveidžius. 
Buržuazija jiems primeta, būk 
tai tie jaunuoliai norėjo iš
žaginti 2 baltas merginas.! 
Tie juodveidžiai jaunuoliai 
niekad to nepadarė, nei nema
tė tų merginų. Aišku kaip 
diena, kad buržuazija padarė Pj^kša, 
suokalbį prieš juodųjų darbi- ^tyrius, Box 126, siovąn, Pn. 

ninku rasę. Jie nori daugiau Į “ " 
sukiršinti baltus darbininkus; 
prieš juodveidžius. Bet dar
bininkai, neskiriant spalvos, 

pasiliku- nežiūrint, juodas,

mą ir taip ,jau mizernų algų. 
1 Kapitalistai dreba iš baimės, 
nes jie mato, kad darbo liau-j 
dis kairėja ir stoja į revoliuci-| 
nfes organizacijas, po Komu-Į 
nistų. Partijos vadovybe., Del-i 
to reakcija ir siurita. Visokie

sieks, kaip Lovestono 
ja” ...
. Philadelphijos draugai susi

rūpino mūsų spauda ir pasta
raisiais laikais iš abiejų pusių 
skaitlingai fankosi į Susirinki
mus. Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo 9 kp. susirinki
me prisirašė 10 naujų narių; 
A.L.D.L.D. 10 kp*susirinkime 
prisirašė 6 nauji nariai, šiuo
se susirinkimuose opozicija pa
sirodė labai didelėj mažumoj. 
Ą.L.D.L.D. 10 kp. susirinkime 
buvo įnešta pasiūsti užgyrimo 
rezoliuciją “Laisvei”, pasiliku- nežiūrint, juodas, baltas ar 
šiai po Komunistų Partijos geltonas, turi organizuotis į 
konsole. Rezoliuciją patvir- revoliucines organizacijas ir 
|ino vienbalsiai iš abiejų pu- stoti po Komunistų Partijos 
šių. Opozicija, sakosi, turi su-j vėliava, 
organizavus jau 17 delegatų į 
“Vilnies” suvažiavimą—Chica- 
gon. Kaip ten nebūtų, bet 
draugai iš opozicijos vistiek 
nestato klausimą už Komunis
tų Partija komunistiškai, jiems 
vis tos atskiros asmenybės dau
giau apeina. . Na, “frentai,” 
laikykimės! ’

Darbininkių Susivienijimo 11 
kp. ir 80 kp. buvo surengę 

(paskaitą J apie sveikatą. Dr 
Kaškiaučius daug patarimų 
davė apie sveikatą. Philadel
phijos lietuviai darbininkai, 
stokit j savo klases organizaci
jas ir padėkit dirbti jos nau
dai. Darbininkai, žiūrėkit į 
visą pasaulio darbininkų judė
jimą ir eikit su juo.

Rep.

BRIDGEWATER, MASS.
Darbininkų draugijų veiki

mas dabartiniu laiku gerokai 
apleistas. Galima pasakyti, 
kad su aukomis tai dar ir mū
sų kolonija neatsilieka, o gal 
ir kitas pralenkia. Bėda tik 
tame,, kad. drąųgąi j .sųsjrjnki- 
mus nesilanko. A.L.D.L.D. na-✓

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M
A.P.L.A

Pirmininkas—F._ ROGERS, _312 Oregon St 
Corliss Sta

i Vice-Pirmininkas—K.
[ Box 655, T
Sekretorius—J.

ward Ave.. McKees Rocks, Pa.
I Iždininkas—K.

West View,
Globėjai

G. Urbonas, 434 Library (St.,
A. Žvirblis, 

wood. Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
J.—Saulis, 3225 '■ Stafford €St., Corliss Sta., 

Pittsburgh, Pa.
3— P. Sadulicnė, 108 Cress St., Carnegie, 

Pa.
4— P. Grabauskas, 06 Swatara Rd., She

nandoah, Pa.
5— M. Paulavičienč, 123 E. Monroe St., 

McAdoo, Ta.
6— M. E. Custericno, 19811 Benwood Ave., 

Cleveland. Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Avc., 

wood, Pa.
8— W. Stačinskas,, 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.’
9— J. Yasadaviče, 538—3rd Avė.,

Kensington. Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, UI.
11— Anna Adomaitis, 

gahela, Pa.
12— John Kindoris,

Ambridge, Pa.
13— Antanas Miliušis, 

burg, Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 

dock. Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
17—K. Levine, 242 Penn Ave.

Turtle Creek, Pa.
P. O. Box 201,

CENTRO PTLD. KOMITETAS 
—F. ROGERS. 312

Pittsburgh, Pa.
STAŠINSKAS.

New Kensington, Pa.
" __ MILIAUSKAS.^ G26

Urmonas, 37 Norwich
Pa.

Pereitą sąvaitę man teko 
būti pas draugus Ražanskus, 
Newarke.
draugė M. Ražanskienė sun
kia susirgo. Ji dabar randa
si Women and Children ligo
ninėj, Central Avė. ir kampas 
So. 10th St., Newark, N.J. 
Draugė Ražanskienė yra nenu
ilstanti,darbšti draugė revoliu
ciniame judėjime. Ji priguli 
Komunistų Partijoj, Tarp. D. 
A., L.D.S.A. Jau trečia sa
vaitė kaip ligoninėj. Jai da
rė operaciją. Ji turėjo vidu
riuose “tumerį”. Po Opera
cijos dar ilgai negalės dirbti, 
nes liga sunki. Draugės ir 
draugai, kuriems laikas pavė
lina, atlankykite. Ražanskai 
gyveno 306 Lafayette St., 
Newark, N.J.

V. K. Valeras.

Kovo 9 d. Goldbergo kepyk
los (Kaune) vienas streiklau- 
žis gavo su akmeniu į galvą. 
Tas streiklaužis buvo įspėtas, 
kad jis nedirbtų, nes kepykloj 
darbininkai streikuoja. Jis ne
paklausė ir streiklaužiavo. Da
bar už tai į galvą gavo.

Sotleiki.i,
Youngstown,

Delininkničiūtė, 41 Eckert St., 
falo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy 
Girardville, Pa.

27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. 

ton, III.
31— N. Zubrickas, 2304 

tramek, Mich.
32— K. Bakanauskas, 

Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich.
34— Andrius Minkelis, P. 0. Box 147, Royal

ton. III.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vi 

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, P. O. Box 

buvtr. III.
37— r-L. Ainuinns, P.

Shannon, Pa.
38— M. TamulienS, 

Frahkfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsvllle, III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. GuĄlavičienč, P. O. Box 

Ill.
42— Frank Miller, P. O. Box 26.4, Buckner, 

Ill.
43— J. Kiiras, 930 Williamson St., Saginaw, 

Mich.
44— M. Ažukienč, P. O. Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaiticnė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. 

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, Mich.
48— Ant. Malinauskas, P. 

ersvillo, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre. Pa.
52— Kaz. Januška, 4046 

Chicago. III.
53— J. Gudišauskas, 437 

Pa.
54— Geo. Braknis, 222 

Pontiac. Mich.
55— Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash

ington, Pa.
56— V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End, 

Wilkes-Barre, Pn.
57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58— X. N. Vnlanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass. >

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS,

Pirm. A. Palubinskas
•Belle Gtovę, Box 108, Dracut, Mass.
Vice-pirmlnllikfls M. -’Dulkifene

r*
180 Concord Št., Lowell, Mass. TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 

Prot. rašt. V. Mikalopas, c . v i ..
973 Central St.

Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street i

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. ■

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugyste lajko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienj, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
19 Union St. Lowell, Mass.

MOTEIiŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yuška, 325—4th Avc., Mo-j 

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—

25th St., Moline, III.
Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—101h

Avc., E. Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th Si. & 5th 

Avc.,- Moline, III.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 

Avė., E. Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

& 5th Avc., Moline, III.
Maršalka, J. Kairia, 2435—33rd St., 

Moline, III.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St 
Pirm. pag.

Clark 'PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

VALDYBA 1931 M.:
J. Liubertas, 4177 Ashland 

__ , Vice-pirm. M. A. Birsenas, 
' 6388 Sparta A Ve.; Nutar. rašt. V. J. 
; Geraitauskas, 7715 Dayton Ave.; 
į Turto rašt; J. Ovęraitis, 4689 Brand- 
: on Ave.; Iždininkas A. Vegela, 7715 
Dayton Ave.; Iždo Globėjai: J ieva 
Vėgėlienė ir Ona Guntarionė.
' Draugijos susirinkimai įvyksta kas 

i ketvirtas nedėldienis, 2-rą vai. po 
I pietų, Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
I Verno r Highway.1 •— ..... .......-----------------------

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.

j Pirm.
' Pirm. __  .j Užrašų rašt. J I t."..........,

Fin, Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls, iždininkas ig- 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30I 
Dayton Št.

I Iždo Globėjas P. Kalnietięnū,: 
1144 So. Park St., II Iždo Globėjas į 
I J. Krakauskas, 300 First St.
Į . Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

i Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway ' 
Aušros Draugijos susirinkimai t 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 ; 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra-! 
džia 8-tą vai. vakare.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK-!
tTERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

VALDYBA 1931 METAM: 
ririnininkarf- -K. Margis, 

1323 Muskegon 
Vice-Pirmininkas—A. Kareckas, 

730 Nason 
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas, 

R. R. 9, Box 
Turto Raštininkas—A. Garhanauskns, 

1108 Elizabeth 
Iždininkas—A. Daukšas, 

1131 Wa liter Ave. 
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
Grušiūtė, 1307 Davis Ave. 

Ligonių Lankytojai:
Tg. Ružinskas. 1414 Turner Ave. 
Vilkuvicnė, 718 Richmond St. 

Trustisai:
T. Rasikas, A. Lujus, F. 
Jasaitis, A. B. Shatkus. 

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentą, M. 

Salės valytojas—F. Žcgunis, 515 
Salės parandavotojas — 

1108 Elizalxjth Ave. 
Draugijos susirinkimai 

1 mėnesio antrą utarninką 
1057-63 ,Hamilton Avę.

Ziuris.
Eleventh

A. Garbanauskits, i
įvyksta kiekvieno 1

savam name,

St. |

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. 1 
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- • 

son St. I
Fin. rašt, J. Pilkauskas, 7 Seymour į 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. į 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, I 

481 Hudson St. į
Draugystės susirinkimai ačsibū- j 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- į 
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 j 
Lawrence St., Haitford, Conn., 7:30. 
vai. vakare.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS; 
BAYONNE, N. J., VALDYBA 

1931 METAMS:
Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th St.
Pirm. K. Maziliauskas, 593 Avė. A.
Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing

ton Parkway.
Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

49th Št.
Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Avė.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Geluseviei’is, 51 GlendalePirm.

St.
Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rast. J. Stoškus, 20 Faxon 

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

Avc. '
Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 

St? ' • « •
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pij.ipau.sk is, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą V'redą 

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

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St. 
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedelį kiekvieno mėnesio.

PITTŠBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave.,. Wilnierding, Pa.

Pirm, pagelb, W. A. Kairys, 414 
Broacfway, Pitcairn, Pa.

Prpt. sekr. A. K. Šliekienė, 3121 El
roy Ave.,'•Pittsburgh; Pa.

Ižd. J. Gataveckas,č 109 Cress St.,
Carnegie, Pa. . ... x >

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way; Sf S' Pittsburgh; Pa:

Glendale St.
, 9 Builon St.
20 Faxon St.
, 49 Sawtell Ave.

22 Merton St.
20 Faxon St.

Intervale
St.; S.

Maršalka

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

G R A BO RIU S- U N D E RTA K E R
Iftba liaunuoju ir laidoja nnmirusiua i> 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Aaukit.'s pan mane. Pi<» mane 
gal:te gauti lotus ant visokiu kapini i) kuo 
geriausiose vietotu, ir už žemą kainą.......

1023 Mt. Vernon fe.treel 
Philadelphia, Fa.

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIU 

IŠDIRBYSTĖS
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ire-

riniiHio

navirno
lemą
nuliūdimo va
landoj, tauki'

iSl VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO
J. YURGEUS IR I. J. KARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

B

Yra lietuviika drapanų ištaiga, keri turi 
modernižkiausius Šių dienų jrengimus, są
žiningą patarnavimų. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

KKB3Bk»W M.«J« St. Brooklyn, N. T.

IlOlllūin oinetiicniQiiiQiiiGiiisiiiQrtioii

Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią «li gos įvaro, bet ir į grabą paguldo.

Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
tai kanuole prieš kitą amži-
žmogaus priešą—vidurių už

kietėjimą—kuris žmogui paganai- . 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kanapa* Clermont Avenoa) 

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už-

Siųsdami pinigus su savo adresu, užralykite:

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

i

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

Vardas.

No____
Mien tas

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai ,

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies tth 

demiškai įrengtoj Amato Mokykloj 
Bendrasai taisymo darbas, praktlfr 
kas šapo.i lavinimas; abelni perti! 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir I> 
skirstymas įvairių rūšių motoru; 
elektrinės sistemos, batftrejos, maffr 
netai, pradėto jai (starteriai) ir elere- 
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

____  „ , .. numušėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 \ If>

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui , ; v JA
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diplomą Užtikrihta. A* 

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd AVENUE. Kathpaa 14th St. NEW YORK, M. I,

patar-

ir už
kain^.

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
tžs pas:

JONĄ PEfRUšKEVIčIU
162 Broadway 

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

" Tel.: So- Boston 0304-Wi

Pij.ipau.sk


Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Į Komunistu Partijos 
Parengimą Susirinko 
20,000 Darbininkų

.Lovų Dirbimo Darbininkai 
Kovoja Prieš Algų 
Nukapojimą

3'egu- Greenpoint Metallic
Gegu-1 Kompanijos sprendžinų

Pereitą penktadienį, 
žės 1 d., po Pirmosios 
žės demonstracijos į Komunis-1 riaus darbininkai išėjo į 
tų Partijos parengimą Bronx [ką prieš nukirtimą algų ant 25 
Coliseum susirinko apie 20,- | nuošimčių. Jie yra gerai su- 
000 darbininkų. isiorganiza^ę ir pasirengę ko-

šio parengimo įdomiausis ' voti. Pirmadienį prasidėjo pi- 
įvykis buvo tai priėmimas nau- j kietavimas, ir bus rengiamos 
jų rekrūtų į Komunistų Parti-i prakalbos prie dirbtuvės var- 
ją. Didžiulė Coliseum estra-'tų.
da buvo stačiai užkimšta rėk-j Streiko komitetas jau išlei- 
rūtais. New Yorko Distriktojdo kitą buletiną.
organizatorius d. I. Amter pa- giausiai kreipiamasi į kitų tos 
sakė priėmimo prakalbą, nuro- dirbtuvės skyrių darbininkus 
dydamas Komunistų Partijoj ir šaukia juos prisidėti prie 
siekius ir darbus. Aiškiai nu- streikierių.
rodė užduotis kiekvieno ko-imam buletinui, bosai pradėjo 
munisto visame Partijos dar- eiti per visus skyrius ir ša
be ir t. t. Rekrūtai patys kyti darbininkams, kad jų al- 
smarkiais aplodismentais svei-lgos nebus nukapojamos. Bet 
kino jo prakalbą, o skaitlinga darbininkai netiki tuštiems 
publika su pakilusiu ūpu svei-1 prižadams. Jie atsakė, kad 
kino naujus kovotojus už visos jie tik tada tikės, kaip bus pa- 
darbininkų klasės reikalus. j naikintos nukirstos ai

Paskui kalbėjo negrė darbi 
ninkė Patterson, motina vieno,' 
jaunuolio 
nuteistųjų mirtin 
Ala. Ji 
sa<kė, kad 
juodveidžių 
bendra vienybė gali išgelbėti 
Scottsboro jaunuolius negrus 
ir visus kitus darbininkų kla
sės kovotojus, patekusius į val-l 
dančiosios klasė# nelaisvę.’ 
Baigdama savo kalbą, ji prašė 
visų dirbti bendrtii ir kovoti į Darbininkų Organizacijos, 
už išgelbėjimą jos sūnaus ir n* 1 n 1 
kitų politinių kalinių. Rinkite Delegatus j.

Drg. W. Z. Fosteris buvo Konferenciją Gynimui 9 
vyriausias kalbėtojas. Jis- „ Jaunuoliu 
pradėjo savo prakalbą prnm- » “
damas Stalino stovylą del Ko-1 
munistų Partijos nuo John: 
Reed Kliubo. Jis sakė, kad 
ateis laikas, kada darbininkai 
užners virves ant kaklų kapi
talistinių generolų ir politikie
rių stovylų, dabar stovinčių 
viešose vietose ir nuvers, o jų 
vietoj pastatys vaisius prole
tarinės dailės.

Toliau jis kalbėjo apie Pir
mosios Gegužės demonstraci
jas. Aiškiai išparodė svarbą 
darbininkų demonstracijos va
dovybėj Komunistų Partijos ir 
taipgi tikslus fašistinės demon
stracijos, per kurią valdančio
ji klasė nori atitraukti darbi
ninkus nuo komunistų, kad jie 
negalėtų išgirsti teisybės žo
džio, kad nesueitų į bendrą! 
vienybę, vadovystėj K. P., ko-; 
vai prieš klaidintojus ir iš-l 
naudotojus. Jis sakė, T 
Amerikoje darbininkų judėji-i 
mas eina taip sparčiai, kad ši 
didžioji Pirmosios Gegužės! 
demonstracija bus mažiukė,; 
palyginus su darbininkų judė-i 
jimu ir demonstracijomis, ku
rias trumpu laiku turėsime i 
šioj šalyj.

.Buvo ir daugiau kalbėtojų 
ir paįvairinimų.

negro

kalbėjo 
tik visų 

ir

Antradienis, Geguž. 5, 1931

Bed 
sky- 

strei-

Jame dau-

Pasirodžius pir-

Toliau laiške reikalauja, 
kad majoras įsakytų policijai 
ateityje netrukdyti protestuo
jančių darbininkų ir nedaužyti 

i jų gatvėse, kada jie išeina j 
j demonstraciją.

Taip pat atsišaukiama j vi- 
[sas darbininkiškas organizaci
jas ir pavienius darbininkus 
prisidėti prie suorganizavimo 
galingo bendro fronto gelbėji
mui nuo mirties bausmės de
vynių jaunuolių Alabamos val
stijoj ir kitų politinių kalinių, 
išrenkant iš kiekvienos darbi
ninkiškos organizacijos dele
gatus į būsiančią konferenci
ją 17 d. gegužės.

sto viršininkų reikalauti duo
nos ar darbo.

Konferencija įvyks sekma
dienį, geg. 10 d., 10 vai. ryto, 
Manhattan Lyceum, 66 E. 4th 
Št. ' ' "

Fašistiniai Patriotai Vis 
Negali Prisilyginti 
Komunistam

Ant Šią Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin <V Vine

&
&
&
&
& 
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

NAUJA LIETUVIŠKA

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

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

Vyriausia Itukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

Telcphone, Btagg

LORIMER RESTAURANT ■
Lieluviij Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAF
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

fašisti-Pereitą sekmadienį 
nes patriotų organizacijos ren
gė “Pirmosios Gegužės” ap- 
vaikščiojimą Prospect Parke, 
Brooklyne.

Nors daug paprastų ir bu
vusių kareivių organizacijų 
prisidėjo ir rengėsi gerai, gar-Į 
sino geltonojoj spaudoj, kiek 
tik galėjo, bet mažai kas at
siliepė. šalimai esanti Ebbets 
Field, kurioj tuo laiku buvo 
lošiama bolė, sutraukė tiek 
publikos, kad suvirs tūkstan
tis netilpo, ir anot patriotų 
pačių prisipažinimo, atėjo į 
Prospect Parką. Jei ne bolės 
lošimas Ebbets Fielde, tai ren-I 
gėjai būtų buvę generolai be

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?

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.

, Savininkes
run'mTri rixixixLi. ifliWwM]

PARDAVIMAI
SKUBIAI IR PUSDYKIAI parsiduo

da trijų kambarių forničius. Ant 
vietos galima j r gyvent. Randa tik 
$25, visi parankumai, apartmenta.s 
švarus., ^Kreipkitės pas dženitorką 
Zinkienę, 301 Hooper St., Apt. 1, 
prie Broadway, Apt. 1, Brooklyn, N. 
Y., bile kada. Mane pati 
tyt nedėlioj pirm pietų, 
y ■ ' V.

galite ma-

Januška.
(105-107)

JONAS STOKES
Lietuvis FotografistaJ 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street,! 
naujon vieton, po num. 512 Ma-j 
rion ’ 
cey

>n vieton, po num. 512 Ma-.\ 
St., kamp. Broadway, Chaun-J 1 
St. ctotis, Brooklyn, N. Y. ;

: naikintos
! sprendžinų skyriaus darbinin- 
I kams.

.v , . I Metalo Darbininkų Industri-
ve<la šį streiką. Di- 

bcottsboio,,, džįuma streikuojančių darbi- 
i,?1—\ 11 ninku yra jauni ir pasiryžę 
h enertdngai kovoti. Kitų sky-
baltveicizių | rj^ darbininkai streikieriams 

i pritaria’ir jei tik bosai nepa- 
I naikins algų nukapojimo, gali i armijos. Jų kalbėtojai atvirai 
Ivisi tos dirbtuvės darbininkai | SankP. kad reikia denortuofi 
išeiti į streiką.

Masinis Protesto Mitingas 
Prieš Amerikos Imperializmą

New Yorko Miesto Taryba 
Lygos Kovai už Negrų Teises 
atsišaukia į visas negrų ir bal
tųjų darbininkiškas organiza
cijas sudaryti New Yorke ben
drą frontą kovai už gelbėji
mą devynių negrų jaunuolių, 
nuteistų mirtin Scottsboro, Al
abama. ‘

Atsišaukimai išsiuntinėti vi
soms draugijoms ir organizaci
joms, kurių antrašus gauta. 
Katros draugijos negavo tokių 
atsišaukimų, jos gali rinkti de
legatus ir be atsišaukimų.

Kiekviena d a r b i n inkiška 
draugystė savo susirinkime tu
ri plačiai kaUbeti apie šią kon
ferenciją ir išrinkti delegatus. 
Konferencija įvyks sekmadie- 

- -inį, geg. 17 d., Finnish Work-
- [ers Hall, 15 W. 126th St., 

, , New Yorke.
j A j Tarptautinis Darbininkų Ap- 
---.[ sigynimas reikalauja naujo 

'teismo nuteistiems jaunuo- 
. _ 'liams, bet Alabamos valdinin-
- - i kai nenori suteikti kito teismo.

i Visoje šalyje darbininkų masi- 
iniai protestai ir reikalavimai 
| organizuojami, kad priversti 
juos.

Lietuvių darbininkų drau
gystės ir visos kitos organiza
cijos taipgi turi rinkti delega
tus ir prisidėti prie tos kovos.
Darbo Unijų Vienybės Taryba 

Pasiuntė Laišką Majorui 
Walkeriui

Balandžio 25 d. New Yorke 
buvo surengta protesto demon-

įšaukė, kad reikia deportuoti, 
•visus komunistus, sunaikinti jų 
; organizacijas ir t. t. Bet tas 
[šauksmas nesukėlė jokio entu
ziazmo ten buvusiuose darbi
ninkuose.

Po visų ceremonijų prasidė
jo demonstravimas gatvėmis. 
Demonstracijoj dalyvavo apie 
pora tūkstančių. Priskaitant 
vaikučius ir visa štaba. Kada 
Pirmosios Gegužės komunistų 
demonstracijoj vien ex-karei- 
vių maršavo virš trys tūkstan- ; 
čiai.

Iš A.P.L.A. 49-tos Kuopos 
Susirinkimo New Yorke

Penktadienį, geg. 8 d., Har
lem Casino svetainėj, 116th 
St. ir Lenox Ave., įvyks dide- stracija prieš Alabamos reak- 
lis masinis mitingas prieš Am- cionierius, 
erikos. imperialistus, puolan- apkaltino ir mirtin nuteisė de- 
čius Nicaragua ir Honduras, vynis negrus jaunuolius, 
gyventojus. Ilicija užpuolė tą demonstraci-

JJicaragua’s ir Honduras j ją ir brutališkai daužė de- 
darbininkai šiuo laiku veda I monstruojančius darbininkus, 
sunkią kovą prieš bedarbę— 
vargą ir skurdą, o Amerikos pasekme Darbo Unijų Vieny- 
imperialistai siunčia vis dau- bes Taryba pasiuntė ilgą pro- 
giau ir daugiau karinių lai- testo laišką New Yorko mies- 
vų,( jūreivių, orlaivių ir kitokių to majorui Walkeriui, kuria- 
kariškų spėkų slopinimui jų me įrodo, kad nuteistieji jau-
vų,, jūreivių, orlaivių ir kitokių

kurie neteisingai

Po

darbininkus, 
kol demonstraciją išardė. To

kovų. nuoliai yra nekalti. Kad jų
New Yorko darbininkai, ku- kaltinimai yra taip pat netei-

nuoliai yra nekalti. Kad jų

rie veda kovą čia pat prieš 
kapojimą algų, prieš deporta
cijas, legalį linčiavimą, netei
singus teismus ir kaltinimus, 
turi masiniai protestuoti prieš 
Wall Streeto kraugerius ir jų 
tarnus, kurie brutališkai kan
kina 
kus 
Cubą 
rikos

ir terorizuoja darbinin- 
Nicaraguos, Honduras, 
ir kitose pietinės Ame- 
šalyse.

mass-mitingį
Prięš-Imperialistinės 
New Yorko skyrius.

rengia 
Ly g o s

singai sutaisyti, kaip buvo 
Mooney, Sacco-Vanzetti ir ki
tų kovotojų už darbininkų 
klasės reikalus. Tame laiške 
taipgi nurodoma, kad darbi
ninkų demonstracijos už išgel
bėjimą Mooney, Billings, Sac
co, Vanzetti ir kitų buvo puo
lamos policijos ir ardomos. 
Neduota buvo darbininkams 
susiorganizuoti į galingas pro
testo demonstracijas ir todėl 
darbininkai nepajėgė išgelbėti 
ty draugy.

Minimos kuopos susirinki
mas įvyko 3 d^ gegužėš. Na
rių atsilankė skaitlingai. Iš
keltus klausimus diskusavo 
rimtai. Išrinktas delegatas į 
A.P.L.A. 23-čią seimą. Išpil
dė įstojimo blankas 3 nauji 
nariai, kurių galutinas priėmi
mas paliktas kitam susirinki
mui.

Nežinau, kodėl šiame susi
rinkime nebuvo raporto iš At
eivių Gynimo darbuotės. Ro
dosi kuopa turi du atstovu, bet 
nei vienas nieko neraportavo.

Yra narių, kurių mokestys 
yra užsilikę ir į susirinkimą 
neatsilankė, nors buvo raginti. 
Tie nariai, kurie dar neišpil
dė aplikacijų gavimui pomir
tinės, turite tai greitai pada
ryti, nes laikas baigiasi su 1- 
ma diena rugpjūčio. Neišpil- 
dę aplikacijų laiku turėsite 
mokėti bausmę.

• Mūsų kuopa nors lėtai, bet 
žengia pirmyn .Beveik kiekvie
name susirinkime prisirašo po 
vieną ar du narius. Dar yra 
daug lietuvių, kurie galėtų; 
priklausyti pašelpinėje organi
zacijoje, kaip A.P.L.A.

Susirinkime Buvęs.

Bedarbių Reikalų 
Konferencija Žemutinė] 
Dalyj Manhattan

žemutinės dalies Manhat
tan Bedarbių Taryba šaukia 
specialę konferenciją visų be
darbių ir dirbančių darbinin
kų. Konferencijoj bus išdirb
ti planai kovai už reikalavimą 
tuojautinės • pašalpos bedar
biams, jau neturintiems iš ko 
gyventi. Kalbamos Bedarbių 
Tarybos nąriai jau perėjo dau
gybę darbininkų stubų rinkda
mi informacijas apie bedarbių 
gyvenimą ir su’rado šimtus be
darbių neturinčių. duonos kąs
nio ir negalinčiusniekur gauti 
darbo. Tūlos šeimynos tiesiog 
badauja. Tad šioj konferenci
joj ir bus išdirbti planai, kad 
suorganizuoti tuos badaujan
čius bedarbius ir eiti prie nrie-

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

•RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiriiai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
‘‘RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistei 
Partijos ir Sųvietų valdžios ve- 
ctamą nacionalį darbą tautų ma

žumių tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyvena
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir vilBsttečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenųme- 
revoliuciniais ,■ įvykiais /visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje......................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Minsk, UI. Sovetskaja No. 63, 

Red. Lit. Gaz.

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiku

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(NOTARU PUBLIC) 
Patarnauju" visiems be 

skirtumo. Tplumąs del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofišaš atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas‘ ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
ri ausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE. STAGG 2-5043

DVIDEŠIMTS METŲ JUBI- 
lėjaus iškilmės 

PIKNIKAS
Su pirma gegužės 1931 metu 

.sukanka 20 mėtą nuo įsisteigimo 
“Laisves”. šiemet “Laisvės” pik
nikas bics kaipo 20 metu jubiiė-. 
jaus paminėjimas. Jis įvyks A-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. A-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku
sioms bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš .artį .ir . . 
toli rengtis prie šios iškilmės; ' 
kviečiame darbininką chorus aį-.

V vykti ir revoliucinėm dainoyi svei- 
.. „ kinti .savo dienraštį, kuris gina mu

sic klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę” materialiai ir 
lai duoda jos rėmėjams inspiraci- 
jos grumtis tose darbininką kla
sės kovose, į kurias “Laisvė” mus 
saukia. “L." Administracija.

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

Mokiname važinėjimo ir mechanfemo. Išmokiname saprasti ir pasi
taisyti mašinas. Laikas mokinįmosi neaprubežiuotas. Mokinimo kur

sai dienomis ir vakarais. Specialiai kursai 
del moterų. Orlaiviais važinėti mokiname 

y ant mūsij specialio orlaivių lauko. Vienas 
mokinys iš pirmo šimto mokinių, traukiant 

Jr liosus, laimės dykai automobilių. Pasinau
dokite proga. Būtinai stokite į mokyklą. 

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

ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL
231 West 58th Street, New York, N. Y.

J. Garšva
Oratorius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS. Fotografas 
' , t • • .

JI 4 Uedfott Avl'., ‘fitnovyti

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

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

Atnaujina senus it krajavusmis.
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)

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

1

Geriausia Studija Brbęklyne. . Ateikit pr-sitikrinlt
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O VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60e, per paltą 45e

Kandroto aptieka yra didžiausia (r seniausia vaistinė. I 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- l 
nam, kad sudėtines iių receptą dalys, gydytoju užsa- , 

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios t

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. kiekvieną 
kartą reikalaujant, .kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ. Savininkas

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

Itkirpkit ii skelbimą U priaiąskit karta iu atsakymu.




