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Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužes (May) 6 d., 1931No. 106 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIIIGegužės 10 d. atsibus “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimas. 
Kas bus po jo? Ar “Vilnis”, ta 
tąsa mūsų komunistinės sąjun
gos organo “Kovos,” bus ir ant 
tolinus darbininkų klasės kolek- 
tyvis organizatorius ir agitato
rius, ar ji pavirs į antras 

/“Naujienas”? Aš esu giliai įsi
tikinęs, kad darbininkai ir Ko
munistų Partijos autoritetas iš
gelbės “Vilnį” del klasitj kovos. 
Jeigu atsitiktų kas priešingo, 

.jeigu ją pasigriebtų tie žmonės, 
kurie dabar vis dar kalba, kad 
jie neina prieš Komunistų Par
tiją, bet būk kovoja tik prieš 
Centro Biurą, “Vilnis” būti/ 
žuvusi mums, darbininkams, 
kaipo kovos organas.

OHIO IR INDIANOS BADAUJANTIEJI 
BEDARBIAI MARŠUOJA ANT SAVO 

VALSTIJŲ VALDŽIOS CENTRU
Kelyje Bedarbių Skaičius Didėja; Vis Daugiau Jų Dedasi 

Prie Badaujančiųjų Maršuotoju; Pereinamose Vietose 
Įvyksta Mitingai, kur Dalyvauja Tūkstančiai Miestų iri 
Farmii Proletarų ir Pusproletarių

Maskvos Darbininkai, Studentai ir Tarnautojai 
Griežtai Pasmerkia Butkinius-pruseikinius

Oportunistus ir Šaukia Kovon Prieš Juos

SOVIETU RESPUBLIKA ŽINO, KAIP 
IMPERIALISTAI RENGIASI JĄJĄ

UŽPULT, PER KARĄ IŠDRASKYT

Leonas Pruseika “taisosi” į 
atbulą pusę. Komunistų Parti
ja pasmerkė jo dabartinę pozi
ciją, kaip priešpartijinę pozici
ją, ir reikalavo ištaisyti savo 
liniją. Pruseika išėjo su il
giausiu straipsniu ir, reikia 
pasakyti, tokiu mizernu! Pri
sirinko trupinėlių ir mano iš jų 
subudavoti priešpartijinę kre- 
pastj.

Juokingiausiai skamba, tai ta 
vieta, kur jis sako, kad Komin- 
temas pasirėmęs kokiomis tai 
neteisingomis informacijomis 
Pruseika pasmerkė. Kaip tai 
vaikiškai Leonas nusikalbėjo! 
Jis mano, kad Kominterne neiš- 
tyrę dalyko tuojaus daro tari
mus. Ir taip “mano” žmogus, 
kuris net kitiems dėstydavo 
apie Komunistų Internacionalą.

Vienok P. užtyli, kad jis bu
vo gavęs net tiesioginį Komin- 
terno pareikalavimą, kad va
žiuotų Maskvon ir išdėstytų sa-' 
vo poziciją. Tai kodėl L. Pru
seika nepasinaudojo ta proga, 
kodėl nevažiavo?

Tūkstančiai darbininkų, 
minėdami Pirmąją Gegužės 
išrinko savo delegatus, ku
rie dabar maršuoja per 
Ohio ir Indiana industrinius 
miestus ir biednųjų farme- 
rių apgyventasvietas, trauk
dami ant valstijų sostinių. 
Jie reikalaus, kad būtų pri
imtas bedarbių apdraudos 
bilius.

šimtai bedarbių delegatų 
eilėmis maršuoja per tokius 
pramonės miestus, kaip Cle
veland, Youngstown, Gary, 
Hammond ir kitus. Bedar
bių delegatai laiko kelyje 
mitingus, platina darbinin
kų literatūrą ir atsišauki
mus; Darbininkai susiren
ka skaitlingai ir sveikina 
bedarbių maršuojančias de
legacijas. Atmaršavus to
kiai delegacijai į miestelį 
Massilon, kuris turi 27,000 
gyventojų, laikyta susirin-

kimas po atviru dangum. 
Virš 3,000 vietinių darbinin
kų dalyvavo ir entuziastiš
kai sveikino baduolius mar- 
šuotojus. Canton, Ohio, 
mieste sveikino maršuojan- 
čius daugiau kaip 1,000 vie
tinių darbininkų; Ham
mond, Ind., virš 2,000; Ga
ry, Ind., Akron, Ohio ir ki
tur buvo karštai pasitikta! 
bedarbių delegacija ir įteik-' 
ta reikalinga parama.

Michigano ir Illinois vals-; 
tijų bedarbių delegacijos į 
taipgi rengiasi maršuoti | 
ant savo valstijų sostinių su ' 
reikalavimais priimti bedar-' 
bių apdraudos bilių.

Visoje šalyje plečiasi ir 
stiprėja bedarbių ir darbi
ninkų judėjimas, kova už 
bedarbių apdraudą ir prieš 
pačią fkapįtalistįnę . supuvi
mo tvarką.

‘ 4 ' J ?

Knyga ‘Aliejus” yra apda- 
rinėtoju rankose. Tuojaus bus 
siuntinėjama. Ta , knyga iki 
šiolei jau sekamų lėšų del AL
DLD. yra sudarius: išvertimas 
$500, popiera $651.91, už at
spausdinimą $1,848, apdarinėto- 
jui reikės užmokėt $756. Viso 
bus $3,755.91. O kur dar eks
pedicija, tai yra, jos išsiuntinė
jimas?

Hondūro Sukilėliai
Supliekė Pardavikusį

i Portugalų Kolonijose
Eina Sukilimai

TEGUCIGALPA, Hondu
ras. — Sukilėliai vadovybė
je generolo Ferraros užpuo
lė miestą Santa Roza de 
Capan, kuris turi 10,000 gy
ventojų, ir ten supliekė 
valdžios karinį būrį iš 140 
kareivių, išmušdami visusTa knyga bus ir didelė ir ge- jKdieiyių, isinusucuiu visus 

. bet už tai ii ALDLD lėJuos nukaudami jų generolą

LISBON. — Nuslopintas 
tapo sukilimas ant Madeira 
salų. Dabar eina sukili
mas Afrikos pakraštyje ant 
Guinea salos. Ji turi 36,000 
keturkampių mylių ploto ir 
450,000 gyventojų. Pasius
ta ten karo laivai.

ra, bet už tai ji ALDLD lėšuos 
virš $4,000. Dabar, rodosi, jau 
turėtų būti aišku kiekvienam 
nariui, kad teisingai pasielgė 
dar pereitų metų CK., nutarda
mas duoti ją už pabaigą perei
tų metų ir pradžią šių metų. Iš 
organizacijos narių negauname 
nei pasipriešinimo, išskiriant 
tik kaip kur vieną kitą draugą, 
kuris nežino organizacijos kito
kios kaip tik tokios, kuri jam j 
turėtų suteikti kelis kartus dau-1 
giau knygų vertės, kaip jis įmo
kėjo jai.

Garcią. Sukilėliai kovoja 
už krašto nepriklausomybę, 
nes dabartinė valdžia par
duoda šalį Jungtinių Valsti
jų imperialistams.

Buržujų Spauda Negali
Atsigėrėti Trockiu

Italija Spjaudosi su
Francija del Laivynų

Chinijoje “revoliucija.” Prieš 
kraugerį 'Chiang Kai-sheką su
kilo jo generolai su armijomis. 
Iš visko matyti, kad tai bus 
Anglijos imperialistų darbas. 
Mat, Chiang Kai-shekas yra 
remiamas per Amerikos kapita
listus.

Anglija nori susidaryti savo 
šalininkų valdžią. Japonija 
taipgi. Francija irgi nesnau
džia. Visi jie varžosi už Chi- 
nijos gamtinius turtus ir . pla
čiąsias rinkas. Tik kada Chi- 
nijos darbininkai ir valstiečiai, 
po vadovyste Kortiunistų Parti
jos, apvalys savo kraštą nuo 
imperialistų—tik tada pasibaigs 
ten intrigos ir karai.

- t Amerikos žurnalas, “The 
Saturday Evening Post” 
spausdina Trockio neva Ru
sijos « Revoliucijos Istoriją, 
ką taipgi daro ir New Yor- 
ko “Evening Post.” O, N. Y. 
“Times” editoriale kalba 
apie Trockį ir Kerenskį, 
kaip apie dvi Rusų revoliu
cijos žvaigždes. > Buržujai 
moka Trockini; krūvas pini
gų, o jis, net apsiseilėdamas, 
niekina Komunistų Partijos 
vadų politiką Sovietų Są
jungoj. Štai kur opozicio
nierių kelias atveda,—į bur
žuazijos liogerį.

PARYŽIUS. — Italija at
sakė į Francijos notą, ko
dėl ji nesutinka užtvirtinti 
pirmiaus padarytą sutartį 
apie Francijos ir Italijos 

i laivynus. Pagal Italijos iš
vadas, Francija norėjo ją

Drg. Aleksiejevo knyga “Bol
ševikai” yra užimanti apysaka 
iš Rusijos revoliucijos laikų. Ji 
savo turiniu bus lygi “Klasių 
Kova” knygai. Laikui bėgant, 
išversiu ją į lietuvių kalbą.

Baltimore, Md.— Pirmą
ją Gegužės čia minint, po 
Komunistų Partijos vėliava 
demonstravo 3,000 darbinin
kų ; pašaliniai darbininkai 
juos sveikino. “Socialistų” 
gi susirinkime buvo tik apie 
200 žmonių.

(BEVIELINĖ TELEGRAMA)
Maskva, gegužes, 5 d., 1931.

Bendras Maskvos lietuvių darbininkų, studentų ir 
tarnautojų susirinkimas, susipažinęs su kova Ameri
kos lietuvių tarpe, pareiškia pilną pritarimą Ameri
kos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro 
Biurui ir Amerikos revoliuciniams darbininkams, 
pradėjusiems vesti griežtą kovą su renegatais ir jų 
padėjėjais oportunistais, išsigandusiais paaštrėjusios 
klasių kovos ir bėgančiais .nuo jos.

Kelias, kuriuo stengiasi nuvest lietuvius darbinin
kus Butkus, Pruseika ir Kompanija, veda darbinin
kų ir Kominterno priešų eilesna.

Susirinkimas kviečia visus Amerikos lietuvius dar
bininkus, kurie nori likti ištikimi komunistiniam ju

dėjimui ir darbininkų klasei, nutraukt ryšius su re
negatais* ir jų palaikytojais ir paskelbt jiems neper
maldaujamą kovą.

Susirinkimas tikisi, kad “Vilnies” šėrininkų suva
žiavimas atmuš priešų pasikėsinimus užgrobt “Vil
nį.”

Neleiskit, draugai, renegatams ir oportunistams 
ardyt savo eiles. Tvirčiau jungkitės aplink savo va
dą. Komunistų Partiją!

Rezoliucija priimta vienbalsiai.
Susirinkimo Prezidiumo vardu

Grigaitė,
Daubaras, 
Kapsukas.

| Buržuaziniu Šalių Biznio Konferencijon Washingtone Nėra
Pakviesta Sovietų Atstovai; Riksmas Prieš Vadinamąjį

; Sovietų Tavorų “Dumpinimą” Tebeskleidžiama; Kurstoma 
Karas Suardymui Sovietinio Penkmetės Plano

Komunistai Indijoje
Skelbia Atvirą Karą

Prieš Kapitalizmą
SIMLA. — Komunistai 

pradėjo smarkiai veikti In
dijoj Punjab ir kitose pro
vincijose. Numaskuoja jie 
pardaviką. Gandhį, kviečia 
darbininkus ir valstiečius 
sukilti ir nušluoti kapitaliz
mą nuo žemės paviršiaus, 
nurodo, kaip buvusios Rusi
jos darbininkai ir valstie
čiai pasiliuosavo.

Chiang Kai-shekui
Labai Nevyksta

SHANGHAI.-Renkasi de
legatai į vadinamos Liau
dies Partijos suvažiavimą. 
Pasirodo, kad jie simpati
zuoja ne Chiang Kai-She- 
kui, bet sukilusiems prieš jį 
generolams Kantone.

apsukti; pati ginkluojasi, o| Gauta taipgi pranešimas, 
nori, kad. Italija sumažintą 
■savo ginklavimąsi. Dabar 
vėl abi lenktyniuos.

Didžiausias Pasaulyj 
Giganto Ūkis Sovietuose

kad generolas Ho Ying- 
chin; kuris kariavo prieš ko
munistus Kiangsi provįnci- 
joj, dabar su 150,000 karei
vių pereina į Kantono gene
rolų pusę. Tas labai sudre
bino Nankingo Chiang Kai- 
sheko valdžią.

Vokiečių Milžiniškas 
Orlaivis Skrenda 
j Pietų Amerika

BOLOMA, Afrika. — čia 
nusileido milžiniškas Vokie
tijos jūrinis orlaivis “Do-X” 
Jis atskrido iš ispaniškos 
kolonijos, padarydamas 950 
mylių. Tai didžiausias oro 
milžinas. Jis vieną kartą 
vežė 156 žmones; jis yra 
trijų aukštų ir turi 12 mo
torų, su 7,200. arklių spėkos. 
Pereitais metais jis bandė 
skristi į Jungtines Valstijas, 
bet Portugalijos sostinėje 
Lisbone buvo užsidegęs 
sudegė tada jo sparnas.

ir

Kemal Vėl Išrinktas
Turkijos Prezidentu

Sovietų Sąjungoj ūkis 
“Gigant”,. kuris yra did
žiausias visame pasaulyje, 
smarkiai progresuoja. Į 9 
dienas jame užsėta 115,000 
hektarų plotas. Šis ūkis 
1929 metais turėjo užsėjęs 
60,000 hektarų žemės, per
eitais metais 112,000 hekta
rų, o šiais metais su žiemi
niais pasėliais turės iki 183, 
000 hektarų, apie 357,500 
akrų. Pereitais metais tas 
ūkis davė 4,000,000 bušelių 
grūdų; iš jų trys ketvirta
daliai buvo kviečiai.

Karo Reporteris Sako, 
Skerdynė Neišvengiama

Į New Yorką sugrįžo ka
rinis Amerikos laikraščių 
reporteris E. A. Powell; jis 
sako, kad karas neišvengia
mas. Jis mato ne tiktai im
perialistų rengimąsi karan 
prieš ’Sovietų Sąjungą, bet 
ir tarpe pačių imperialisti
nių valstybių.;

MASKVA.— Laikraštis 
; “Ekonomičeskaja Žizn”, ra
šydamas apie buržuazinių 
valstybių prekybos reikalais 
konferenciją Washingtone,' gaminta 25 tonai gumos, 
sako: išbandant tuos augmenis; ir

“Ten nedalyvauja viena statoma fabrikas, kuris bus
■ didelė šalis, taipgi ji nėra paleistas darban 1 d. birže- 
i paminėta tos konferencijos 
!programoje; bet nėra nei
■ mažiausios abejonės, kad 
tos šalies vardas yra ant lū
pų visų delegatų, kurie at
stovauja 46 šalis. O toji 
(nepaminėta) šalis tai yra 
Sovietų Sąjunga.”

Imperialistai, kurie pas
kutiniu laiku kelia riksmą 
prieš išgalvotą tavorų 
“dumpinimą” iš Sovietų Są
jungos į pasaulinę rinką, vi
sai nepakvietė Sovietų šalį 
į tą konferenciją.

Toliaus tas sovietinis laik
raštis dėsto, kad Sovietų 
Sąjungai yra žinoma, jog 
imperialistinės- valstybės 
rengiasi pulti Sovietus. Ne 
tiktai Penkių Metų Plano 
pasisekimas neduoda joms 
ramybės, bet jas viliote vi
lioja ir gamtiniai Sovietų 
turtai bei išbudavotos mil
žiniškos dirbtuvės. “Ekono
mičeskaja Žizn” sumini to
kius faktus:

Sovietinėj CentralinėjAzi- ; ramumo, jau nekalbant apię 
joje, už Kaspijos jūrų, su-1 tai, kad jie mirtinai neapr, 
rasta, augmenys, iš kurių kenčia proletarinės diktatū- 
gaminama guma (roberis) ! ros.

geriausios rūšies. Ji savo 
gerumu viršija Mala j aus sa
lų gumą, kuri iki šiol buvo 
laikoma geriausia. Ten pa-

lio ir iš pradžios pagamins 
kas mėnuo bent po 60 tonų 
gumos.

Anras imperialistus vilio
jantis turtas, tai uzbekiškos 
trąšų druskos. Jos visai ne
tikėtai atrastos. Jų terito
rija užima 7,452 ketvirtai
nes mylias. Tos trąšos yra 
visai ant žemės paviršaus. 
Tai nėra pasaulyje kito .to
kio gamtinio turto. Iki šio
lei buvusios garsios Vokieti
jos Magdeburgo kasyklos 
negali tam prilygti nei savo 
trąšinių druskų gerumu, 
neigi plotu. O kas svarbiau
siai čia tas geras ant žeme.* 
paviršiaus, o ten Vokietijoj 
nuo 800 iki i,Š00 ‘ pediį pb 
žeme.

Paskui užsienio imperia* 
listus traukte traukia tokie 
fabrikai, kaip Stalingrado 
sovietinis traktostroj’us , ir 
elektros stotis. Visi tie tur- 

i tai neduoda kapitalistams

Vokietijoj ‘Socialistai’ Portugalijoj Keturi 
Smrnika, Komunistai j į. Daugefc 
Auga

ISTANBUL, Turkija. — 
Parlamentas trečiu kartu 
išrinko Kemal Pašą prezi
dentu. Jis yra atsižymėjęs, 
vadovaudamas Turkijos ap
sigynimo kovoms po pereito 
imperialistinio karo, kada 
Graikija, kurstoma Angli
jos, norėjo' pasigrobti r Tur-1 
kijos didelius plotus.

■■ :: i ■. : , -

Bijosi Bedievystės

Sužeista 1 Gegužės
_ __ LISBON, Portugalija., r-

tija. — Schaumburg-Lippe Rezultate policijos ir karei- 
ir kitur įvyko miestų sei- puolimo ant darbininkų, 
mėlių rinkimai. Balsų skai- demonstracijų Pirmąją, Ge- 
čius pakilo komunistų ir so- 
cialfašistų. Social-buržujų 
balsų skaičius labai nupuo
lė. Tas parodo, kad politi
nis vidurys nyksta. Stip
rėja darbininkų komunistų 
frontas, iš vienos • pusės, ir 
fašistu, iš kitos.! ' .

BUECKEBURG, Vokie-

Atskrido Trys Orlaiviai Į 
Ledais Apdengtą 

Grenlandiją

ANGMAGSALIK, Gren-Philadelphijoje presbyte-
ri jonai išleido atsišaukimą,1 landi j a. — Iš Islandijos at
kuriame niekina Sovietų Są- skrido trys orlaiviai, kurie 
jungą ir ten gyvuojančią pasirengę skrajoti po Gren- 
Bedievių Sąjungą. Sako, landi ją tyrinėjimo tikslais, 
kad po visą pasaulį labai 
plečiasi bedievystė ir tame 
kalta esanti Sovietų Sąjun
gos Bedievių Sąjungą. Vo
kietijoje, yra apie. 4,500,000 
bedarbių, sako tas pareiški
mas,- ir tarpe jų bedievystė 
sparčiai platinasi.

gūžės, keturi darbininkai 
likos užmušti ir 22 sužeisti; 
du iš šių irgi mirė; tai tik 
sostinės aukos. • ’ ? z

Oporto mieste sužeista 18 
darbininkų. Policija pateisi
nimui savo bjaurių. t<Jąrbų 
cituoja komunistų .išleistą 
pirmagegužinį lapelį,; kuria
me sveikinama Sovietų Są
junga ir pasmerkiama Por
tugalijos buržuazinė ręspu- 
blika.

Espinhal mieste buvo su
sirėmimų su darbininkais; 
vietomis telegrafo ir telefo
no vielos nupjaustytos,,

Grenlandija turi 827,300 
ketvirtaines mylias ploto. 
Tai labai didelis kraštas. 
Bet jis yra apdengtas le
dais, tik pakraščiais yra 
mažų prieplaukėlių su 14,- 
081 eskimosų ir apie 300 da
nų gyventojų.

Sovietų Sąjunga Pavys 
Ameriką ;

MASKVA.— Elektrifika
cijos taryba išdirbo planus, j 
sulig kurių SSSR 1937 me
tais jau turės tiek elektros' 
pajėgą gaminančių stočių, 
kad jos suteiks tiek elektri- I 
nės spėkos, kaip dabar ‘ 
Jungtinėse Valstijose.
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KAS JUOS APGINTU, JEI NE T. D. A.?
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Perdaug. Prigamino, už Tai 
Nukapojo Algas

Raleigh, North Carolina, 
nesenai įvyko pietinių vals
tijų tekstilės fabrikantų 
konvencija. J. W. Cates, 
vienas fabrikantų, pareiškė, 
jog tekstilės darbininkų al
gos tapo nukapotos del to, 
kad perdaug tekstilės pro
duktų prigaminta.

Prie ištobulintos, mašine
rijos darbininkai verčiami 
skubiai dirbti, verčiami 
dirbti po devynias ir dau
giau valandų į dieną. Tuo 
būdu darbininkai prigami
na tiek daug produktų, kad 
fabrikantai nebesuranda 
produktams rinkų, kur ga
lėtų juos parduoti už gerą 
pelną. O kad galėjus ge
riau lenktyniuoti, parduoti 
savo produktus pigesne kai
na, fabrikantai nukapoja 
darbininkams algas.

Kapitalistai deda pastan
gas krizio naštą suversti 
ant darbininkų pečių.

Darbininkai priversti ko
voti prieš kapitalistų ata
kas, kovoti prieš algų nuka- 
pojimą, už sutrumpinimą 
darbo dienos, už apdraudą 
bedarbiams.

Tos kovos vedimui darbi
ninkus organizuoja Darbo 
Unijų Vienybės Lyga, Ji 
vienija darbininkus į revo
liucines darbo unijas.

piltinei” ir kiti kukluksų laikraščiai atvirai gailisi, 
kad baltųjų gauja tuojūus nepakorė bei ant laužo nesu- 
degįno devynis negrus jaunuolius darbininkus Scottsbo
ro, Alabamoj. Nors kapitalistų ir žemvaldžių teismas 
pasmerkė aštuonis juos nužudyt elektros kedėje, ir de
vintam, 14-kos metų berniukui, gręsia tas pat, bet baltie
ji fašistai nepasitenkinę. Kodėl? Todėl, kad. dabar ko
munistai ir kiti raudonieji gali “ermyderį kelti,” reika
laudami naujo teismo bei paliuosavimo tiems negrams, 
sąmoningiems darbininkų klasės nariams.

Taip, jeigu ne Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, 
jeigu ne Komunistų Partija ir jų kuriamas masinis judė
jimas už išgelbėjimą nusmerktųjų, tai šie nekalti negrai 
darbininkai ir būtų tyliai nugalabinti liepos 10 d., sulig 
teismo nuosprendžio.

Buržuaziniai “Gelbėtojai”
Su tuo būtų sutikę ir vadai buržuazinės Nacion. Sąjun

gos Kėlimui Negrų Tautos. Tai ši organizacija buvo pa
stačius ir niekšą policinį advokatą S. R. Roddy neva ap
ginti kaltinamuosius. Teisme gi jis taip juos “gynė,” 
kad nei nereikalavo paliuosuoti, kaipo nekaltus. O” jis 
pats gerai suprato jų nekaltumą; tatai parodo jo išsireiš
kimas nuošaliai, kaip raportuoja kapitalistinė Associated 
Spaudos agentūra: “Atrodo, valstija labai silpnus teturi 
kaltinimo įrodymus; ir tie vaikinai nusmerkti mirt pa
gal nepatvirtintus liudijimus vienos moteriškės (prosti
tutės), kurios žodis nevertas jokio pasitikėjimo.”

Minimi negrai jaunuoliai tapo pasmerkti sudegint 
' elektros kedėje ne todėl, kad jie būtų žaginę baltąsias 
merginas, kaip kad juos melagingai kaltino. Mirties de
kretas jiems išneštas pagal tiksliai sudarytą kukluksinės 
buržuazijos sumoksią, prie kurio įvykdymo prisidėjo ir

• patsai tariamas jų “apgynėjas” advokatas Roddy.
Kada po to smarkiai sujudo Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas ir su juom einančios kitos darbininkiškos 
organizacijos; kada prasidėjo masinis judėjimas, reika
laujantis arba tuojaus paliuosuot tuos nekaltus vaikinus, 
arba duot jiems naują teismą, kur būtų tarp prisiekusiųjų 
teigėjų bent pusė negrų,—tai minima “Negrų Kėlimo Są- 

. iurtga” su kitais buržujais ir atžagąreiviškiausiais meg- 
. rais kunigais pasiuntė kalėjiman savo delegaciją; ir tie 
poneliai delegatai iškepė naują klastą: sufabrikavo do- 
kujnentą, būk nusmerktieji atsisako nuo bile kokių pa- jucdlapy sako: 
tarnavimų iš pusės Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir kitų “raudonųjų.” ___

Bet ši klasta buvo tuojaus sutaškyta. Nusmerktieji iri soviehrRusiZo7pripažinlnia

Kokie Jie “Geri”
Padavęs ilgoką citatą iš 

socialfašistu , dienraščio v l

“The: Milwaukee Leader” 
apie Sovietų Sąjungos pri
pažinimą, Grigaitis savo

čia dar kartą matome, kad 
Amerikos socialistai stoja už

jų tėvai padarė viešą pareiškimą, kad jie pilniausiai pa
sitiki Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui ir kad tai 
yra vienintelė įstaiga, kuri tikrai kovoja už jų išgelbėji- Taip, del svieto akių, kad 
mą. " apmulkinti daugiau darbi-

O-vis dėlto dar ir dabar buržuaziniai “negrų tautos kė-! ninku, ir socialfašistai karts 
likai” ir kiti nevidonai, tame skaičiuje “socialistai,” | nuo karto pasisako už pri- 
skverbiasi su savo “patarnavimais;” stengiasi užkirsti I pažinimą Sovietų Sąjungos, 
kelią Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui ir šiaip,Bet ką jie daro?" Amerikos, 
komunistiniams darbininkams, kurie plėtoja masinį judė- kaip ir kitu šalių socialistai, 
jimą už tų devynių negrų rankpelnių išvadavimą. Tie visaip niekina Sovietu Są- 

. veidmainiški nusmerktųjų “prieteliai” jau neva stengiasi, junp-a. dirba imperialistu 
ka^ijiems mirties bausmė būtų pakeista amžinu kalėji- naud< deda kapitalis: 
mu. Vietoj greitos mirties, jie, atseit, reikalauja paleng- tam 
voą mirties baisiame kalėjime.

Buržuazinė “Teisybe” ir Tarptautinis Darbininkų 
į Apsigynimas

Kokie jie “geri” pasidarė.

dirba imperialistų

vesti bjauriausias 
kampanijas prieš darbinin
kų respubliką. Dar daugiau. 
Jie gelbsti imperialistams 

Tai bent pavyzdis kapitalistinio “teisingumo,” iš vienos daryti suokalbius sunaikinti 
pufe, ir įrodymas, ko darbininkai gali laukti -iš buržu- Sovietų Sąjungą, 
azihių jų apgynėjų, iš antros pusės! Tai yra irgi pavyz- # ;-----
dys, to, kokią nepavaduojamą rolę Tarptautinis Darbi- į Koks Tai Stfiokas 
niHkų Apsigynimas vaidina, kaip vienas tikras mjisų po- I ;phlv:xį:pm<.
litimų kalimų apgynėjas. LieiUVlSKienis rasiMdins

Argi čia, todėl, nėra įrodymas, kaip brangintina yra 
ši organizacija, ypač dabartiniame laikotarpyje vis aš
trėjančių ir platėjančių klasinių kovų?

lietuviai darbinifikai, dėkitės visi į Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą. t i > \ Z

Ęįmpanija už apgynimą devynių nekaltai nusmerktų
Pr°tetarų turi patarnauti ne vien kaip tiesioginis 

judėjimas už jų išgelbėjimą, bet ir kaip obalsis vajui už 
jtrdpkimą kuo didžiausio lietuvių darbo žmonių skaičiaus 
l Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą. >

apgynimų devynių nebaltai nusmerktų

Gerove ir Ginklų “Mažinimas”
F-

f

Visiems žinoma, kad didžiosios kapitalistinės šalys tikisi 
dabartinio krizio išbristi ir biznį pasitaisyti tiktai per imperia
listic karą, per pasaulio persidalinimą išnaujo. Kokia tad be- 
gėdjfcka yra prezidento Hoover'o veidmainystė ta jo prakalba 
Tarptautiniame Prekybos Rūme. Washingtone, gegužės 4 d., 
kui^buvo susirinkę biznio atstovai nuo 35 valstybių, ir kur Hoo- 
verfe ragino sumažinti ginklavimąsi ir tuo būdu pataisyti pre- 
kybos ir pramonės reikalus!

Itooverio valdžia, po įvairių “nusiginklavimo” konferencijų, 
vien tik šiais metais išleidžia bilioną dolerių tiesiogniam gink- 
laviinuisi. Buchareste, Rumunijoj, dabar eina slaptą konferen- 
cijąĮ Jugoslavijos, čechoslavijos ir kitų Mažosios Santrvės šalių 
mijųsterių priruošimui karo prieš Sovietų Sąjungą. Anglįjps 
žymusis liberalas pc1i tikos Lloyd George sako, kad net 1914 me-

iš

Fašistų “Vienybei” labai 
nepatiko, kam Didžiojo New 
Yorko lietuvių darbininkiš
kų jorganįzįacijų sąryšis, pą-r 
Muptė j protestą Neyr Yorko 
policijos ■ viršininkui Mul
rooney prieš atsisakymą 

’leisti, darbininkams susi
rinkti ant Union Square ge
gužės 1 d. Ji šaukia:

• '“Laisvės” peckeliai vardu 
“10,000 lietuvių organizuotų 
darbininkų organizacijų ” pa
siuntė New Yorko policijos 
komisionieriui p. Malrooney 
komunistinį burnojantį pro
testą už tai, kad policija davė 
leidimą pirmą gegužės susi
rinkti Union Square Amerikos

Legionui ir Amerikos darbo 
federacijai, o nedavė komunis
tams. Peckeliai ;mano, kad tik 
jie turi gauti teisę rinktis kur 
nori, lyg koki karaliai, bet ne 
ištikimi Amerikos piliečiai.
Ir fašistai šaukia, kad tuo 

būdu sąryšis “uždėjo juodą 
dėmę New Yorko lietu
viams,” o kadangi vienybi- 
niai smetonlaižiai irgi pri- 
siskaito prie lietuvių, tai ir 
jie jaučiasi “sutepti.” Oi, 
kokia tai nelaimė patiko lie
tuviškus fašistus. O jie dar 
labiau iš kailio nertųsi, jei
gu žinotų, jog tas protestas 
ir kitų darbininkiškų orga
nizacijų protestai taip pa
veikė ant New Yorko valdi
ninkų, kad ponas Mulroo
ney davė atsakymą (pasi
rašiusiems po protestu), jog 
leis komunistams demon
struoti ir susirinkti ant 
Union aikštės. Gi iš sykio 
policija buvo paskyrus 
Union aikštę tik fašistams 
ir socialfašistarns.

Sovietų Sąjungoj
Kaip Auga Sovietų 

iBalti’usija?
Nors Sovietų Baltarusija 

ne pramonės šalis, o žemės 
ūkio, ir tas žemės ūkis iki 
imperialistinio karo buvo 
daug prastesnis, visgi Sovie
tų Baltrusija jau toli aplen
kė Lietuvą. 1931 metais 
bedrosios BSSR pramonės 
produkcijos .priaugi mas 
sieks 434 milionus rublių, o 
į kapitalinę statybą suvisuo
meninto ūkio Rektorium bus 
įdėta 320 milįonų rublių. 
BSSR pramone sėkmingai 
įvykdys penkmečio planą 
per keturis metus.

Žemės ūkio kolektivizaci- 
ja, kaip rašo d. R. P., So
vietų Balt rusi joj lig šių me
tų pabaigas apims ligi 45 
nuošimčių visų biedniokų ir 
vidutinių valstiečių ūkių. 
BSSR. šieinet bus aprūpin
ta žemės Ūkio mašinomis. 
Be smulkesnių mašinų šie
met BSS.j R. gaus% daug 
traktorių. Bus organizuotos 
23 naujos mašinų traktorių 
stotys.

Neatsilieka ir su gyvuli
ninkyste. Tas pats draugas 
rašo (“R. A.”),: “BSSR šiais 
metais išplės gyvulininkystę 
ir techniškų kultūrų (linų, 
kanapių) .Sėjimą. BSSR. 
tur tapt gyvulininkystės ra
jonu. Jau šiemet BSSR kol
chozuose pieno gyvulių skai
čius bus daVestas lig 80 tūk
stančių galvų, o kiaulių

DISKUSIJOS RYTINIU VALSTIJŲ 
LIETUVIŲ KOMUNISTU ' 

KONFERENCIJOJ
Brooklyn© smetonlaižįąį per 

savo juodlapį, “Vienybę”, smar
kiai peria kailį savo frentui 
Strimaičiui, kam jis pof. Biržiš
kos išleistuvėse, skeriačiodama- 
sis kaip akrobatas, reikalavo, 
kad Smetona kruvinas laikytų
si buržuazinės demokratijos 
principų. Strimaitis mano, kad 
Lietuvos darbo žmones būtų 
galima ilgiau palaikyti paver
gus, jeigu ten, vietoj atviros 
fašistinės diktatūros, būtų 
buržuazinė diktatūra po de
mokratijos priedanga.

Bet vienybiniai fašistai sa
ko: “Spjauti ant demokratijos. 
Lai gyvuoja Lietuvoj fašistinis 
teroras! O Strimaitis, kuris1 ne 
vietoj sušuko už demokratijos 
skraiste pridengtą buržuazinę 
diktatūrą, gauna į kailį. Ga
vęs lekciją nuo savo f rentų 
smetonlaižių, ponas Strimaitis 
veikiausia dabar pradės dar 
labiau garbinti Lietuvos fašis
tinę diktatūrą.

Pirmą Gegužės, ant Union 
Square, New Yorke, reakciniai 
elementai buvo surengę savo 
masinį mitingą pirma komunis
tų demonstracijos. Po jų tuo- 
jaus laikė masinį mitingą sočia-, 
listai. Vėliaus, apie 4 valandą, 
fašistams ir socialfašistarns ap
leidus aikštę, pradėjo rinktis 
revoliuciniai darbininkai po ko
munistų vadovybe. Suviltų dar
bininkų buvo pas fašistus ir 
socialfašistus, bet juose nesima
tė jokio entuziazmo, jokio pasi- naus eilių, 
ryžimo.

Reakcionieriai garbino kapi- perėjo raštas apie orlaivinin- prieš K. P. 
talistinę Ameriką, kurioj milio- kystės vystymąsi, 
nai darbininkų neturi darbo, netikęs.
skursta ir badauja; smerkė So-j mia prie tų žygių. Jis atsi-'vo suklydę ir padarėme nema- 
vietų Sąjungą ir keikė komunis-1 duoda buržuazinė militaristine žai K. P. žalos, dirbsime ener- 
tus. Socialfašistai veidmaįniš- 1 ’ - - - - ........... - -
kai kalbėjo apie darbininkų var
gus, bet darbininkai jau labai 
gerai žino jų darbus. Taigi, 
kaip fašistai, taip ir socialfašis
tai negalėjo kad ir apmulkin-į 
tuvbe uuiuiimihuvav ounciia - . .

, . j------- 1---- . z. tarnavau jai per kelias dienaus J taip ryškiai.
. “L.” šėrininkų suvažia-i eina už ar prieš ’ Komunistų 

A v 1____ _______ J__ L ’
Komunistų Partija ilgai sa- 

klaidą, atsisakydamas talpin-’vo tarpe turėjo frakcijas. Tas 
ti “Laisvėje” C. B. ir K,P. Į daU& pakirto jos autoritetą. 
Centro Komiteto pareiškimus. (Las mus partija visai buvo į 
Kas mane prie tų pastūmėjo ?.j užpalcnlį nustumta, kaip ir ♦už

(Tąsa)
netikiu, kad

nuo kitokių įstaigų, kaip tai 
T.D.A. ir t.t., bet tai ne nuo 
K. P., ir del pinigų nebuvo 
konflikto. K. P. pareikalavo 
tik del “Southern Worker” ir 
mes ją davėme, tas jau žino
ma, nes buvo raportuota “L.” 
šėrininkų suvažiavime.

Mes iškarto manėme tik su
kelti bataliją prieš C. B. ir 
d. Bimbą, bet kada jau pa
matėme, kad tas yra išėjimas 
prieš K. P., tai mes 7 d. vasa-> 
rio laike lietuvių komunistų 
frakcijos susirinkimo pasisa
kėme už K. P. 1 ir kovojome 
kartu su kitais draugais.

Kas liečia dabartinės sklo
kos pozicijos ir atsinešimo 
mūs dabar linkui jos. Darbi
ninkus reikia pertikrinti ir lai
mėti Komunistų Partijai. Su 

įvadais prisieis kovoti, linkui jų

ti kalbinę spaudą ir vėl apsi-’nes Butkus žino kur eina ir 
sukę tvirtina, kad reikalavo jjs yra darbininkų priešaS. 
nuo “Laisvės” spauzdinti ispa- i 
nu ir italų laikraščius. I Mes nešame tą į mases.

v Mes pasitikime masėms. Opo-
Man rodosi d. Komunistas zįcija bijosi masių, nes jai ge- 

perdaug smarkiai kritikavo d. rįau paslapčia iš pasalų pul- 
Nalivaiką, kada jis pasitraukė ti ant Komunistų Partijos, 
iš K. P. ir nuėjo į biznį. Na,; Mes iš “L.” šėrininkų suvažia- 
tai kas. žmogus gal ir vėl vjmo nuėjome į “L.” svetainę, 
sugryš pas mus. Perdaug bu-J ten buvo “L.” bendrovės su- 
vo užsipulta ir ant Buolio Sū-. rengta vakarienė, o opozicija

visi opozi- 
blogi žmo- 

Bostone.

Aš 
ei jos žmonės būtų 
nes. Kuodis buvo 
Mes turėjome su juo susirinki
mą. Jis ir patsai apgaili savo 
pasirašymą po tuom jų aplink
raščiu. Jis sako, kad tas ap
linkraštis perdaug purvinas. 
Bet jis: sakė, kad “tas aplink
raštis būtų buvęs dar daug 
purvinesnis, jeigu ne /L L. 
Pruseika, kuris, kada buvo 
K. P. Centro Komiteto pa
kviestas į New Yorką, tuom 
kartu ištaisė tą mūsų" aplink
raštį, išbraukė iš jo netikusias 
vietaš ir perredagavo”. Kuo
dis sakė, kad jeigu ne d. Pru
seika, tai ten būtų buvę dar 
daugiau kvailysčių prirašyta. I

Opozicijos aplinkraštyje la-1 
bai daug kontradikcijų. Čia 1____
sako, kad K. P. nori išnaikin- (negali būti šilko pirštinaičių, 
f...........
sukę tvirtina, kad reikalavo jjs yra darbininkų priešas.

Iš kitos pusės “Laisvėje

Jis visai j

A

tada laike savo susirinkimą ir 
nutarė ant toliaus tęsti kovą

Draugai, aš užtikrinu jus, 
Jis jaunuolius stu-,]<ad mes, tie draugai, kurie bu- k 11 rttr/viii 1 1 •-

dvasia, o C. B. apie jį netarė gingai, kad atsiteisti už tai. 
nei žodelio.

V. Tauras. Priimu draugų J- Siurba. Tas kas įvyko tei- 
kritiką, kuri tarta mano ant- kia mums visiems gerą pamo- 
rašu. Aš nieko nežinojau apie ką. Pirmu kartu lietuvių dar- 
skloką iki 2 d. vasario, neži- bininkų judėjime iškeltas Ko- 

' į klausimas
Dabar diskusijos

tuose darbininkuose sukelti upa. Inojau ir jos planų, ir aš pasi- muNstų Partijos 
, —---- >—-— . , tarnavau jai per kelias dienajs, tą1 p ryškiai. Dab:

1 Visai kas kita matėsi toj aik- pirm “L. ___ ______„
štėj, kuomet .Jo j e kimšte užsi- vimo. Aš kartu su kitais drau-; ’
kimšo masės darbininkų^ atmar- gaiš padariau nedovanotiną j 
šavusių iš Madison Square po j

Komunistų’ Partijos vadovybe. 
Entuziazmas, kovingas ūpas, 
revoliucinė dvasia viešpatavo. 
Net kapitalistiniai laikraščiai 
tą pažymėjo, ši demonstracija 
buvo darbininkų demonstracija. 
Pirmesnės dvi demonstracijos 
buvo darbininkų priešų demons
tracijos, ir del to natūraliai 
anose demonstracijose darbinin
kai, nors ir suvedžioti, negalėjo 
■parodyti entuziazmo, nes tų de
monstracijų tikslai jiems sveti
mi.

Kada Krauciavyčius davė pra
nešimus apie sklokos suokal-

miršta.
Man būnant C. B. sekreto-

------------
Teikimas pašalpų šeimynoms 

padidėjo ant 89 nuošimčių nuo 
1929 iki 1931 metų, praneša 
Jungtinių Valstijų Vaikų Biu
ras, kuris tuo klausimu aplaikė 
pranešimus iš 100 metų.

Tas parodo, kad darbininkų 
masių skurdas labai didėja šioj 
šalyj.

Pulkininkas Henry W. Ander
son, narys Hooverio komisijos 
tyrinėjimui įstatymų vykinimo, 
sako, kad visokios rūšies svaigi
nančių gėrimų sunaudojama po 

. , o tris kvortas ant kiekvieno šalies
(močių) skaičius lig 150 gyventojo per savaitę. Tai bent 

ičlų. Šiemet mes tu- 
"-sieku to, kad BSSR •

isamonių kalbėti apie išsvajotą

tūkstančių, j Šiemet mes tu
rim pasie
taptų pagrindiniu kiaulinin-

sausa” Amerika.

Kunigai, įpratę visokių
* 1 ____ . ' - z . . .

ne

kyštės rajonu Sovietų. Są--dievą> be melo negali nei žings- 
jurigoj. Bus padidintas pa-! nio žengti. Savo organe “Drau- 
šarinių žolių, šakniavąisių, ge’ ’ apie. Pirmą Gegužės rašo: 
sėjimas. Planas numato j “MnskVos gatvėse bus demons- 
pašarinių žolių sėjimo plo- gracijos, bet tos demonstracijos 
x t <- v x hnc no dni'hinlnbii n hnrinliii ’’

tą davest lig 552 tūkstančių 
ha., o ..šakniavaisių — lig 80 
tūkstančių ha”.

Tuo tarpu fašistų Lietu
voj ir pramonė ir žemes 
ūkis pergyvena didelį krizį 
ir nemato kaip iš jo išbrist. 

“Balsas”

bį, tai man pasirodė ten labai rium nebuvo galima vesti dar- 
didelė spėka ir maniau, kad ^as kaip reikia, buvau per- 
mes savo pareiškimais galime Į daiig,aPkrautas kitais darbais, 
tuos žmonės bala žino kur nu
stumti.

Aš norėjau, kad C. B. su
šauktų K. P. narių ir artimų 
simpatikų susirinkimą to klau
simo aptarimui. Mano supra
timu, C. B. pareiškimas buvo 
peraštrus. • Kada atvyko d. 
Dirba ir pateikė K. P. C. K. i 
pareiškimą, tas buvo dar aš-j 
tresnis. Man, kaip ir kitiems: v^sa^ pakriko. _— ------ -
opozicijos draugams, pasirodė i sutaupinti vieną, kitą dolerį, 
peraštrus Fish komiteto agen-I nepastatydami draugo pilnam 
tais pavadinimas opozicijos. paikui del partijos darbo, o da- 
Mes žinojome, kad ten yra' ^ar dar daugiau lėšų pasida- 
labai daug suklaidintų darbi- • rėme. . .
ninku. Mes norėjome, kadI ^as ,mus net atsakommgi 
partijos atstovas išbrauktų ta i draugai ne £ana veik®’ As 
VJ-eįą I dariau klaidą, kad nepanaudo-

Aš nemaniau eiti prieš K. P., Jau savo vietą, kaipo C. B. se- 
bet kada padarėme pirmus i kre^or!us lr nepadanau įimtų 
žingsnius, tas stūmė ir toliaus.' z.ingBnių pne pa eitimo P&de- 
Mes-daėjome iki to, kad ko-i ieTs: . , ... ,
lektyviai padarėme tą steite-l a a Paixaziavo • miba, 
mentą, kuris buvo patalpintas'Pia ej?me .^aa?.iau veik" 
Nalivaikos vardu. Tai buvo suktl musl* įdėjimą j K. 
bjaurus sulaužymas K. P. dis-; TZinija' ... ...
ciplinos.. ; Mes taip ? neturėjo' , : ‘< 0r«WWUW>
me'padaryti net ir tada, jeigu: s^°'?s’ tai as asmeniškai jos 
K 'P C K- Khfa. klvdes organizavime, nedalyvavau.. As

j žinojau, kad laiko susirinki-
! mus, bet nemaniau, kad tai bus VA Vž A VA • X Jk • įM .9 L A JI X K-/ W C40 1 J 1 • > •

man rodosi d. B. darėitoks nacionahs, platus susior-

;Aš atkartotinai nurodinėjau, 
kad mes privalome padėti vie
ną draugą, kuris pašvęstų vi
są laiką partijai, tai yra, Cen
tro Biuro darbui. Prie “L.” 
dirbant jokiu būdu nebuvo ga
lima tinkamai atlikt C. B. se
kretoriaus darbas. Taipgi ir 

j kolonijose draugai apsileido, 
j Mūsų kalbinės frakcijos veik 

Mes norėjome
i

bus ne darbininkų, o budelių...
Maskvoj Pirmą Gegužės de

monstravo pusantro miliono 
darbininkų, vyrų, moterų ir 
vaikų ?’ Ar tai budelių de
monstracija ?

Jau ir tamsiausias katalikas 
darbininkas turėtų matyti, kad 

i “Draugas’ ’ šlykščiai niekina 
i darbininkus, ypatingai Sovie
tų Sąjungos darbininkus. Mat, 
jie nutrenkė nuo savo sprando 
parazitus ir patys patapo šalies 
valdonais, ir del to dabar viso- 

Ikie parazitai labai niekina Ru;

religi-

ti) pirmoj pusėj pasaulis nestovėjo ant kranto tokios kąro pra
garmės, kaip šiemet. Karinis Amerikos laikraščių korespond. Po
well, sugrįžęs iš Europos, tvirtina, kad karas bile kada gali iš
siveržti. O Jungtiniu, Valstijų prezidentas mekleriaują, ir stom ;sįjos darbininkus. Darbininkai 
gjasi svieteliui užmuijihti akis, būk imperialistai galį ne tik karo privalo atsikratyti nuo religi- 
išvengti, bet dar ginklavimąsi susiaurinti ir tuomi atgaivinti pre- nių nuodų, nuo visokių dievo 
kytyp ir prarponę< žojdžiu. sakant,, panaikinti krizį! Ar bereikia I agentų.
koktesnio sųžinaus, mulo ? | J. &

ciplinos. ' Mes taip « neturėjČ- 
-i
K. P. C. K. būtų klydęs, Bet 
mes padarėme.

Kas del d. A. Bimbos aš
trumo, i
klaidų “L.” direktorių susirin
kime, kad jis, vieton daugiau 
dalykus išaiškinti ir įtikinti, 
kartais taip kalbėjo, kad at
rodė grumojimu.

Finansų klausime opozici
jos ir sklokos užmetimai netei
singi. Nors pas mus ir buvo 
tam tikrų nesusipratimų, bet 
tai mūsų kaltė, kad C. B. ir 
mes nenueidavome į K. P. ir 
neperstatydavome pilnoje-švie
soje mūsų padėtį^ Mes tar
tum. taip supratome, 'jog tas 
bus kaip ir pasipriešinimas K. 
P. Gal būt veikė tas, kad 
mes pirmiąu ęjomę su Loves- 
tonė-. K. P. niekados nuo 
“Laisvės” nereikalavo tokių su
mų pinigų,, kokias išgalvoja 
Butkus. Buvo reikalavimai

ganizavimas kovai prieš K. P.
Aš ir d.;Mieara nesutikome 

C. B. C h ic a gos klausimu, 
Strazdo prašalinimo klausime. 
Buvo tai tos nuomonės, kad 
pirma reiktų Strazdą aštriai 
kritikuoti, o jeigu nesitaisytų, 
tada atstatyti iš redakcijos. 
Tokios nuomonės buvo ir drg. 
Andriulis. Bet Partija su tuo 
nesutiko ir užėmė aštresnę po
ziciją, nurodydama, kad Straz
dui užtektinai buvo duota pro
gos pasitaisyti, bet jis nepa
taisomas elementas.

(Bus daugiau)

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVĘ."
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L u t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bot 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Rea! Estate—pirki
mu i ir 
namų 
taipgi .
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos, 

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. |. 

Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIA VIČIUS, B. J. VA1TK.UNAS ir kiti. | 
įleidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam | 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžsiraSymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte į 
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 Į 

Telephone, Algonquin 4-4049

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

LU 1 V1AA»

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

Puslapis Trečias

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET,

•

- ■ • ’S

AKMENS ANGUS
Near 1st

A.P.L.A. 23-čias Seimas Birželio 14
gu dvigubai, ir visi kiti tek g

eji-1

Jiisy Akys Uždirba Jums Pragyvenimu

t

Ar Skaitai

Angliakasių darbas neleng-

GERBERT HAUPTMANN’O

*

Sovietų Sąjungos rajonuose lei
džia mums išplėsti akmens an
glių pramonę tokiais augštais 
tempais, kurie leis mums tapti

tankiai 
visuomet 
Nenuos-

mui 
m ui

b
I 325

de
an gi i ų

norėjo 
pramo-

kasimas. 
duoda 

energiją bendrai visai gamybai, 
-1 pati vis dar neužtektinai me- _ I i  • _ _ _ i _ • • v i _ i • y i 

I&nrdymaB, sutaisymas, sustatymus, suprast 
ir planą automobilio; mokinant dienomis

sų sekretorius draugas

“Raudonąjį Artoją”?

fi-
Kur tai giliai

Balandžio 28 d., 1931 m. _
visoms A.P.L.A. kuopoms iš-.niški dalykai susitvarkė gerai,' 
siuntinėjau mandatus, kuriuos 
pilnai išpildę kiekvieno dele
gato mandato kopiją kuopa

Avenue NEW YORK CITY

pardavimui 
ir žemių, 

{vairių biz-

Nežiūrint į kenkėjų “darbus”, 
(nežiūrint į tą žalą,, kuri buvo 
padaryta auglio pramonėj, an
glių kasyklų darbininkai per 
paskutinius metus vis tik pasie
kė nematytų tempų savo dar- Į 
buose. ' . :

, Angliakasių Darbas 1
Anglių kasimas ‘giliai žemės-

kaip vietą užėmė naujas finan- lygintis su darbininku, apsigin-j, 
:ų sekretorius draugas S. J 
Telksnys. Skaitant “Vilnį” te- darbo įrankiu.

o

(Akmens anglis — didžiau-1 
sias energijos šaltinis. i

j Akmens anglis turi ypatin- j 
;gai svarbią reikšmę žmonijos! 
i ūky. Akmens anglis žmonijai 

, . . . .y. . ..'duoda daugiau energijos, negu!bet nariu skaičiumi paaugti i ......... ...... o ■, . , . - . . . . _ . !visi kiti šilumos šaltiniai. Rei-1dvigubai nevisai pasisekė, ir ...... . ..... >---------« - -
....... ....... ......_aš esu tikras, kad virš minėta kia alskiai ir £’erai I Irkutsko baseinas (trečias 

turi prisiųsti į centrą ne vė- bedarbės banga yra tam did- ka<^ be akmens anglių negalėtų |Vo didumu) turi 58 
liau, kaip 10 dienų pirm Sei- žiausia priežastis. ; dirbti šių_ laikų pramonė ir ne-j tonų. Dono baseinas
mo, o kitą kopiją turi įteikti; Nors sunkios-gyvenimo są- Lr<diina būtų pereiti prie aukšrĮturi apie 68 
kiekvienam delegatui, kuris į-, lygos kliudė ir kliudo auklėti t<-smų 
teiks minėtą mandatą A.P.L. A.P.L.A. draugiją 
A. Seimui. Į delegatus renka- A. narui 
ma tik tokie nariai, kurie yra šiai mūsų organizacijai perga-j 
išbuvę geram stovy 6 mėnesius 
A.P.L.A. draugijoj ir moka ra
šyti ir skaityti. Rinkdami de>- 
legatus vaduokitės nurodymais ir augs vis didyn ir tvirtyn. 
A.P.L.A. konstitucijos. Kuo-' 

‘pa, įsikūrus pastarųjų 6 mėn. 
laikotarpyj, turi lygią atsto-Į 
vybės teisę. Ir vėl pastebiu, 
kad delegatų lėšas padengia! 
kuopa. Dabar iš Centro ne 
bus apmokamos delegatų lė-b 
šos, kaip pirmiau būdavo.

Smagu yra paminėti Shenan
doah, Pa., A^P.L.A. 4-tos kuo
pos veikėjus. Ąie. dirbo ir dir
bą su pasiryžimu ir jokios 
kliūtys jų nesulaiko. Balan
džio mėn. jie ir vėl prisiuntė 

, 5-kias naujų narių aplikacijas, 
i Tai pavyzdingas dalykas. Ge- 

A.P.L.A. 23-čias Seimas į-irai darbuojasi 47 kp., Detroit, 
vyks A.P.L.A. 2-tros kuopos į Mich., 51 kp. Wilkes-Barre, 
svetainėj, 24 Locust St., Mc-(Pa., ir kitos kuopos, kurias vi- 
Kees Rocks, Pa. Prasidės bir-! sas įvardinti reiktų užimti 
želio 14 d. (nedėlioj), 1931'daug vietos. Reikia pastebė-, 
m., 10 valanda ryto (sulig įti, kad labiausia apsileidę yra 
dienos šviesos taupinimo lai- porą kuopų, kurios bėgyje po- 
ko; paprastai 9 vai. ryto) ir'ros metų negalėjo' gauti nei 
tęsis kelias dienas, kol užsi
baigs. Kiekviena A.P.L.A. 
kuopa privalo dėti didžiausias 
pastangas, kad šis A.P.L.A. 
23-čias Seimas būtų skaitlin
gas gerais sumanymais ir kuo
pų delegatais.

Būtų labai naudinga ir gra
žu, kad mūsų A.P.L.A. kuo
pos ir nariai siustų pasveikini
mus ir linkėjimus A.P.L.A. 23- 
Čiam Seimui. Mandagūs pa
sveikinimai ir linkėjimai Sei
mui pakelia gerą ūpą Seimo 
delegatams.
Kaip Dabar Klojas A.P.L.A. 

Draugijai
šiame laikotarpyj iš prie

žasties bedarbės Suvien. Vals
tijų darbininkai pergyvena kri- 
zį. Su kiekviena diena darbi
ninkų- gyvenimas da,rosį(.vj4 
Sunkesnis, bedarbės Rangos

|pirmutine akmens anglių gamy- 
jbos šalim pasaulyj.

Sovieetų Sąjungoj akmens 
(anglių klotuose priskaitoma virš 
(556 miliardų tonų. Vienas 
[Kuznecko baseinas (Kuzbas) 
(slepia savo žemės sluogsniuo.se 
!maždaug 400 miliardų tonų.

; sa- 
> miliardų 

Dono baseinas (Donbas)
I m iii ardu s tonų, 

i visuomenes gyvenimo i Taigi akmens anglių mes turi- 
bet A.P.L.' formų, t. y. prie socialistinio me pakankamai, kad pilnai pa- 

pasiryžimas dirbti ūkio, prie socializmo. tenkinti mūsų augimo tempus.
Akiųcns anglį vadina pramo-j Į£as įdomiausia, kad pas mus 

lės tas visas kliūtis. Pastan- nes ir transporto “duona.” Ak-:ne tik nėra akmens anglio par- 
gomis mūsų A.P.L.A. darbuo- mens anglis yra svarbiausiu ga- Į davimo krizio, kaip kad yra
tojų A.P.L.A. draugija augo ro katilų ir elektros stočių, j kapitalistinėse’ šalyse, ypač An-

gelžkelių ir garlaivių kuru. Iglijoj, kur nuolatinis (chroniš- 
Kad įvertinti akmens, anglių (]<as) j angĮių pramonės krizis, 

energijos rolę, pažymėsime, kad j bct atbulai— smarkus anglių 
šiluma yra viena energijos for- (pramonės; 
ma, kurią galima apskaičiuoti | Vytis; 
šilumos vienetais — kalorijo-jr 
mis (Kalorija — šilumos viene-; 
tas, lygus žilumus kiekiui, J 
ris reikalingas 1 gramo vandens 
sušildymui 
Celsijaus).

g 1 laipsnio 
Vienas kilogra

mas akmens anglių, vidutiniškai 
sudegdamas, duoda 7 tūkst. 
kalorijų, o anglių tona — 7 mi
lijonus kalorijų, kuomet darbi-i 
ninkas fiziškai dirbdamas 7 va-I 
landas vidutiniškai suvartoja!

* įtik 300 kalorijų. Arba, I “ 
'žodžiais tariant, anglių tona,! 
del kurios išėmimo iš žemės rei- 

! kia pusantro dienos, gali užmai- 
i 23 tūkst. žmonių vienos 

dienos darbą. Tiesa, tai apy
tikris teoretinis apskaičiavi- 

imas, bet galima pasakyti, kad 
į akmens anglių ir mašinų išnau- 

kuopą. A.P.L.A. 6-tos kuof‘lo-’imas apginkluoja žmogų tiek 
pos Cleveland, Ohio, dalykai,įžymiai, kad padaro jį dešimtis 
rodos, dabar irgi pagerės, i i1' šimtus .kartų tvirtesniu, pa-

vieną naują narį į A.P.L.A., ir I 
jeigu tos kuopos ir ant toliaus 
taip elgsis, tai visgi reiks apie 
jas plačiau parašyti. Smagu’ 4. 
yra pastebėti, kad 3-čios kuo- 
pos iš Carnegie, Pa., organiza
torė draugė čirvinskienė j au j 
3 mėnesiai iš eilės vis gauna 
naujų narių į A.P.L.A. 3-čią

iiLfoni

džiagą. Sprogimai nors retai 
esti, bet jie yra baisūs. Kar
tais šie gazai esti nenuodingi, 
bet trukdo normalų alsavimą 
(angliarugštis). Gazų susida
rymas, užgriuvimai, susižeidi-j
mai prie judėjimų, kartais ne-į J 
tikėti vandens užliejimai gimdo 
nelaimingus atsitikimus, kurie 
atsitinka ir prie energingos ko
vos su jais, o darbas anglių dul
kių atmosferoj ir tankiai šlapio- i | 
se kasyklose gimdo profesines! S 
ligas. Angliakasių darbo diena (g 
sutrumpinta lig 6 valandų, bet Į g 
bendrai darbininkas prie darbo (Į 
esti ne daugiau 4—5 valandų, j 
Kitą laiką praleidžia nusileidi-1 

į kasyklą, pakilimui ir " 
į darbo vietą ir atgal.

Kasyklų Darbo 
Mechanizacija

Slinkus angliakasių darbas j 
užmainomas darbu ■ mašinomis ' 
—mechanizacija.. Taip kirtiko j 
(zaboiščiko) darbas užmaino-! ’ I *1 
mas kertama mašina, atmuša- j j(Į 

l. maišiais kūjais, “rogelninko” j 
• transportierių konve-1 . 

jierių. šie mechanizmai ver-■!' 
čiami judėti elektros arba sus- 
ipausto oro pagelba. Mašinomis ji 
gręžia skyles del sprogdinimo. Į 
Išrastos mašinos angliui krauti, jį 
Požeminis anglių pervežimas 
rankom arba arkliu pakeičiamas 
elektros ir kita mechaniška 
traukiama jėga. Dargi pože
minis darbininkų pervežimas ir 
tai mechanizuojamas. Sovietų 
anglio kasimo pramonė sparčiai 
žengia mechanizavimo keliu. 
Prieš karą ir pirmaisiais .sovie
tų valdžios metais mūsų kasyk
los, tame skaičiuj sulyginamai 
pirmutinis Donbasas, beveik 
visai nežinojo mechanizuoto an
glių kasimo. Šiuo laiku jau me
chanizuota 45 nuošimčiai visų 
Donbaso kasimo darbų ir penk
mečio gale mechanizacija daeis! 
iki 80—90 nuoš. Maždaug pa-j 
našiai ir kituose anglių kasimo 

savo baseinuose.
Tai tokie mūsų pasiekimai, 

kurie duoda mums energiją, 
šviesą, šilumą, koksą metalui 
lieti, žaliavą chemijos gamybai, 
kurie veda prie spartaus “me
chaniškų vergų” augimo del tar-1 
navimo, socialistinei Sovietų vi
suomenei, padidina, jos gamybos 
jėgas ir produkciją, papigina 
gamybą ir užtikrina augštai 
kultūringą darbininkų gyveni
mą ir nepriklausomybę nuo ka
pitalistinių šalių.

Mūsų šalis pilnai aprūpinta 
akmens anglių turtu. ’ 

Rd'adondbsis Artojas 
... ...... i m*—

augimas tik paspėja 
paskui pasiutusiais tem- j 

ipais ekiančias*kita.s pramonės ir 1
. i transporto . šakas. Visoj šalyj 'įa7ba's—

"įstatoma didelė daugybė naujų 4;ori-n 
akmens anglių vartotojų— fab
rikų,, rūdynų (rudniki), elekt
ros stočių. Pavyzdžiui imkim 

Isvarbiausią akmens anglių, tik- 
jriau įsakant kokso, vartotoją— 
(metalurgiją, čuguno (spižo) 
(prieškarinėj Rusijoj buvo lieja- 
(ma Apie 4 mln. tonų, o mūsų 

. .. . (socialistinio penkmečio pabaigoj
i bus liejama 17 mln. tonų. Ak- 
įmens anglio pramonė turės ap
rūpinti eilę naujų metalo pra
mones milžinų, kurie jau pas
tatyti ir statomi: Magnitogors- 
ke, Telbese, Zaporožėj, Nižne- 
tagilske ir kitur. Reikės 
šimtų milionų akmens 
tonų.

“Pramonės partija” 
sulaikyti akmens anglio 
nes augimo tempus ir su tuo 
surištus prirengiamuosius ka
pitalinius darbus. Kenkėjams 
dalinai pasisekė pasiekti r— 
tikslo. Pirmutiniame anglių i 
pramonės plane buvo numatyta 
iškasti akmens anglių penkme
čio gale (1932- 33m.) visuose 
beseinuose tik 66 milionus tonų. 
Naujas planas numato pasiekti 
penkmečio gale 105 milionų to
nų. šie skaitmenys ‘ rodo, kad 
kenkėjai kuro— Anglių ganjy-

klavusiu tik primityviu rankų 
Šis apsiginkla

vimas vis auga ir auga, darbo 
mechanizacijai besiplėtojant.

Nesenai (1924 m.) buvo ap
skaičiuota, kad mechaniškų ju
dintojų (dvigatelei) galia suda
ro vįi*š 600 mln. arklių jėgų, o 
fiziškai galinčios dirbti žmoni- 

narius ^tikslas1 yra liabąi geras, .jos į>alia tiktai apie 40 mlh.’ ar-< 
mūsų A1P.L.A. draugijai dirvafklių ’jėgų. Reiškia, jeigu gali- 

sunkiai atsiliepia ant kiekvie- labai plati, tik reikia dau-jma būtų žmoniją organizuoti !įos tempus buvo paėmę bevėil 
Aios darbininkų šeimynos, dar- giaus darbo, daugiaus pasiry-(taip, kad visi galintieji dirbti !cįu kartu mažesnius.

bininkų gyvenimas vis darosi' žimo. Tad dirbkime/ draugai j dirbtų fiziškai nemažiau 8 vai.; 
ir draugės, kas kiek galime.

J. Miliauskas. \ t’ ■

ko pastebėti, kad A.P.L.A. 52 
kp., Chicago, u Ilk, irgi stoja 

■už platesnę agitaciją ir gyves
ni darbą mūsų A.P.L.A. drau
gijoje. Jei mes peržvelgtume 
visas A.PiL.A: kuopas, tikrai 
pąrriatytume, ‘ kad pas mūsų

S k u r d esnis, nepakenčiamas. 
Skaitant laikraščius ir statis
tikas pasirodo, kad dabar iš ( 
priežasties vargo ir skurdo es- ( 
ti tankesni susirgimai ir dar
bininkų mirtingumas didėja. ■ 

Pagvildenus plačiau minėtą 
dalykų stovį, pamatysime, kad 
tas viskas atsiliepia ir ant di-Į 
dėsnių šeimynų—ant darbinin
kų organizacijų. Tos pačios 
gyvenimo bangos sykiu palie
čia ir mūsų didelę šeimyną
A.P.L.A., nors, tiesa, mūsų A. vn.,. . . m
P.L.A. draugija su kiekviena Manila, Filipinai. Tarp
diena eina vis tvirtyn ir didyn;! areštuotų Pirmojoj Gegil- 
T>et visgi sunkios gyvenimo (žes darbininkų yra 13 chi- 
bangos dalinai sulaiko A.P.L. (niečių. Filipiniečiai 57 dar- 
A -i^jSiyn<OS r irmynžan&3; į bininkai nubausti įvairiomis
ėmus man A.P.L.A. Centro! Pabaudomis; Chmieciusar- 
sekretoriaus vietą, buvau pil-: estantus gubernatorius Da
nai įsitikinęs, kad iki ateinan-(vis rengiasi išdeportuoti į 
čio A.P.L.A. 23-čio Seimo tik- (kraugerio Chiang Kai-sheko 
rai bus galima A.P.L.A, drau-! rankas, kad jiems nukapotų 
giją padvigubinti nariais ir 
turtu, bet pasirodo, kad mano 
tikslas nepilnai yra 
Tiesa, turtu mūsų 
draugija paaugo daugiau, ne- vietai!”

per dieną, jie galėtų duot 15 
kartų mažiau darbo efekto (pa- 

A.P.L.A. Centro sekretorius'sėkmių), kaip kad duoda mechi- 
626 Woodward Ave. niški judintojai, kurių 75 ben- 

McKees Rocks, Pa. idrosios galios nuoš. dirba ak- 
--- ------- i mens anglio kuru. Taigi darbų

Filipinų Gubernatorius (lyg prie kiekvieno darbininko i 
būtų pristatyta 15 mechaniškųVEpSrillOja. nužudymui “vergų.” sluogsmuose negali apseiti bepB • L* * 1 Nenuostabu, kad prie pirmo | darbininkų rankų. Be to, turvOmiSS l/UrDlIUnkUS mašinų pasirodymo daugelis, būt, nei viena gamybos šaka 

'svajojo ir tikėjosi žmonijos pa- nereikalauja tiek daug fiziško 
liuosavimo nuo sunkaus fiziško darbo, kaip anglių 
darbo. Bet jie apsigavo, laiJ Anglių pramonė, kurt 
kyd-ami šį pasiliuosavimą gali- < 1 1 ’ ' '
mu kapitalistinės tvarkos, pri
vačios darbo įrankių ir žemės (chanizuota ir iš techniškos pu- 
nudsavybės sąlygose. Naudo-(sės gana atsilikus. Tik pasku- 
damas mašinas savo asmenį-Į tiniu laiku skubiai varomi ali
niam viešpatavimui kapitalistas'glių kasimo mechanizavimo dar
iu patį darbininką paverčia1 bai. 
faktiškaį savo vergu, lygiu su 
“mechaniškais vergais.” Tik vas: jis daug sunkesnis ir pa- 
socialistinėj visuomenėj maši- vojingesnis už visus kitu, 
nos iš tikrųjų paliuosuos ma- ziškus darbus.,

. sės'iš sunkaus darbo ir skur-’po žeme, plyšyj, kuriam tan-
galva?. • Juos kaltina, . kad iaa mano v. • L v

atšipki Jie nese vėliavą su užrašu., . “ T‘‘Lai gyvuoja Chinijos So-jdo verglJOS-
Akmens Anglių Gamyba 

SSRS

VISI NAUJOSIOS ANGLIJOS DARBININKAI, 
EIKITE PAMATYTI

■THE WEAVERS”
(AUDĖJAI)

Svarbiausia filmą revoliucijos prieš tironiją ir priespaudą 

“VOKIŠKAS POTEMKINAS”
BUS RODOMA:

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

Mass.
Pėtnyčios vakare, Gegužės, 8 Franklin Union Hall, Berkeley and 

Tremont St., Boston, MaSs.
Panedėlio vakare, Gegužės 11, National Lithuanian Hall, Montello, 

Mass.
Seredos vakare, Gegužės 13, Lasters Hall, Andrew St., Lynn, Mass.
Pėtnyčios vakare, Gegužės 15, Parker St. Hall, Maynard,' Mass.

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

kiausia galima įtilpti tik atsi-, 
gulus, darbininkai tai kerta, 

■tai atmuša anglį nuo sluogsnio, 
(tai gręžia “špuras” del .sprog- 

Nuolatinis akmens anglių ga- dinimo darbų, užtaiso jas dina-, 
mybos augimas mūsų šalyj liū-^mitu ir padega, tai tvirtina “lu-! 

:dija apie greitą .socialistinio bas” ((zaboj) daugiausia me-į 
^kio augimą, nežiūrint į per- idiniais spyriais, kad neužgriūtų. į 
; neštą imperialistinio ir pilieti- Kiti krauna atmuštą anglį į! 
i nio karo audrą. ’ : mažas rogutes ir pririšę prie i
į Jau dabar mūsų akmens an- savęs šliauždami tempia jas į

vietą, kur anglis perkraunamas 
4 vagonėlius del požeminio nu
vežimo bėgiais (relėmis); va-; 
gonėlius stumia rankom, veža . 
arkliais arba traukia su pagėl- į 
ba begalinės virvės, kurią suka; 
elektra. !

Darbas kasyklose varginantis 
ir varomas su dirbtina ventilia
cija (oro vėdinimu)

( glių pramonė viršija Prancūzi
jos anglio pramonę ir mes ūž
imam anglių gamyboj ketvirtą 
vietą pasaulyj. Nėra jokios 
abejonės, kad artimiausiais me
tais mes t pavysime Vokietiją, 
kuri duoda 15 pasaulinės ak
mens anglių gamybos nuošim
čių. Tiesą, mes dar toli atlie
kam nuo Amerikos, kuri duoda. 
44 pasaulinės akmens anglių prie sunkaus oro ir 
produkcijos nuošimčius, bet ga- prie silpnos švieselės, 
limybė išnaudoti didžiausius an- tabu, kad akmens anglių pra- 
glių plotus mažai išdirbtuose įmonėj esti daugiausia nelaimin- 

gų atsitikimų. Kai kuriose ka
syklose atsiranda gazas “me- 
tan”. Šis gazas, susimaišęs su 
oru, sudaro sprogstamąją me-

Vienintčlis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės 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 Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

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

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio 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, užprenume- 
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. Sovetską  j a No. 63, 

Red. Lit. Gaz.

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

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

pusė raikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle <h.,l rep-ėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia AtsMeih™ anl Rstinoskopišku Ištylimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.*1

DRS. SCHONCER STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĖ

STOJĘ VIETOJE

THE COLLECTED WORKS OF

EDITION
AT ONE-HALF' PRICE

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

O Usually $18.50
NOW. $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

n

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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, Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Geguž. 6,1981
r - - - ■ J________ u 1-2_______ : < • '/ i . ’ * •

Hans Lorber

NAKTINE PAMAINA
Nakčia jie sėdėjo valgomajam ir sprin

go tokia neskania sužiedėjusią duona. Ka
vos puodukai skambėjo, ir su trenksmu da
rėsi lenktiniai peiliai. Niekas jų nekalbė
jo; visi buvo užimti valgiu bei savo minti
mis.

Mažutis blondinas galvojo apie savo su- 
žiedotinę ir apie tai, kad jis ves, dirbs čia 

■ fabrike, o jo žmona tiek naktų turės gulėt

Vertę X J. pė.—Chemijos pramonė bus dar kada nors 
darbininkų klasės tvirtovė!

žodžius apie tvirtovę jis kažkada išskai.
• te knygoj. Ir dabar tuom, kad iki šiam 
j laikui jis nepamiršo, galėjo pasidžiaugt — 
tie žodžiai skambėjo taip stipriai...

Užgirdęs žodį “klasė,” Kuprius pasikel
damas nuo suolo prašneko.

—Ką tu ten kalbi apie klasę? Argi mes 
darbininkai gyvuliai, galim vadint save 
klase? Mes jau senai deklasifikuoti, ir 
apie mus reikėtų kalbėt kitaip.

—Tai nesąmonė,—įsikirto Bergmanas,— 
taip visiškai negalima statyt klausimas;

i mes—klasė. Mes privalom ja būti, nes

Japonijos Lakūnas
Skrenda Amerikon

TOKIO, Japonija. — Or- 
laivininkas Sėji Yoshihara 
išskrido iš Tokio linkui San 
Francisco į Jungtines Vals- 

Jis yra pagarsėjęs, 
“Japonijos Lindber- 
Tėra dar 27 metų

1

< 1

vįe1}^ say°. patale. , Po tokios ^isvados^jis iesam skriaudžiami ir kad su mumis nesi- 
.o . .____ mes išmokysime ponus

.skaitytis su mumis. Prinešime savo kumš
čius ties pat jų panose. Ir del to būtinai 
(privalom iš pagrindų pakeisti savo pažiū- 
j rą—naktinės kepuraitės—politiką.

Kuprius susijaudinęs nutilo. Taip jis 
nutildavo kiekvieną kartą, kada užklupda
vo Bergmaną. O Bergmanas gerai mokė
jo valdytis—vikriai ir nuosekliai suvest to
kius į ožio ragą.

—Na, dar ką,—šnekterėjo .senasis Šolle 
iš užstalės sėdėdamas priešais. Ir vėl nusi
žiovavęs tęsė:—O tai tikriausiai užmigsim 
čia. Pasakyk mums kalbą, Bergmanai.

Daugumas darbininkų—jų skaičiuje ir 
mažasis blondinas—linkterėjo galvas. Net 
Fišeris Karolis pakėlė galvą nuo stalo ir 
patvirtino kitų pageidavimus. Bergmanas 
užsigėrė dar kartą iš puoduko, atsisėdo ge
riau ir pradėjo.

—Paklausykite... juk taip negali tęs
tis... juk reikia gi kada nors...

Čia dzvimbterėjo skambutis, ir visi nusi- 
skubė į savo vietas. Argi jau baigėsi per- 

. ^aį!k.a? Reikėjo eiti. Taip .atsitikdavo
buvo jam lengviau, bet pabadaut kai kada _. iĮ-.] ‘pradžios pas juos
vis dėlto priseidavo. Del tos priežasties jis 'ne^0, Bergmanui prašnekt ir
sparčiau senėjo ir rietėsi. Suprantama, 
anksčiau ar vėliau fabriko valdytojai tą pa 
matys—ir tada...

Sėdėjusieji priešais, už ilgo, stalo, jau j išsiskyrė su seneliu Šolle ir pasikėlė viršun 
baigė. Jie visada valgyt baigia pirmuti- į malimo skyrių—kur jis dirbo. Jo parei- 
n?1aL. s^P^^tama kodėl—nes gebėjo ’goS: didele geležine dalba visą laiką mai- 

. vikriai kramtyt savo duoną. Šis stalas bu- { šyt piltuve kalkinius akmenis ir žiūrėt, kad 
vo politikuojančių. (piltuvas savo laiku tuštintųsi. Priimant į

Bendrai, prabilo Bergmanas,—naktį- i darbą meistras pareiškė jam, kad čia duo- 
ne pamaina baisi . kiaulystė. Ketvirtus: dąs lengvą darbą, turėdamas galvoje ma
ketus as jau tęsiu šitą šposą. žą jo ūgį ir silpną sveikatą. Bet iš tikrųjų

sestus,—pridėjo Kuprius ir uždą- šis darbas buvo pats sunkusis—tik atlvgi-

užsimąstė ir nusiminė—manė iš visos sios ' skaitoma. 
: istorijos aiškiausiai nieko neišeisiant.—Pas

neturtingus juk visada taip... Del to prasi
deda namuose pyktis, paskui melas ir ap
gaudinėjimas. Piešdamas sau tolaus pa
veikslus, jis jautė, kad myli mergaitę ne 
tikrai; ne taip, kaip anksčiau;.. Pamanė, 
ar negeriau pasilikti laisvėje vienam?

Gretomis su mažu blondinu sėdėjo senas 
Šolle ir mirkė žiauberę duonos pilkai ruda
me kavos skystime. Palengva kramtė jis 
duoną paskutiniais užsilikusiais dantimis. 
Visa tat, apie ką galvojo mažasis blondi
nas, senio Šolle jau buvo pergyventa. Dar 
net ir daugiau, kaip pergyventa—pas jį 
krūva vaikų ir keletą supiltų kapų. Senu
tė taip pat jau buvo mirus. Jinai nusisku- 
bė į kapus, visai anksti. Bet vis dėlto lai
ku: išgelbėjo jį iš amžinos baimės—iš bai
mės del jos nepaprasto vaisingumo... De
šimts vaikų!... Ketvirtas, o laimė, greit 
mirė. Likusius, iki jie nustojo naudojęsi 
tėvo uždarbiu, turėjo kaip nors pramaitin
tu Tiktai pati jauniausioji—Kėtė—šeimi
ninkaudama gyveno su juo. Dabar nors ir

Reikėjo tik Bergmanui prašnekt ir 
skambutis jį sutrukdo.

Mažasis lilodinas vėl pagalvojo minutėlę 
! apie savo sužiedotinę, Kiek lukterėjęs, ki- 
i tų pėdsakais išbėgo ir jis. Šaldytuvėje jis

žą jo ūgį ir silpną sveikatą. Bet iš tikrųjų

DURYEA, PA. WORCESTER, MASS.

Mes tik-

21 Kuopos Narys.
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “LAISVĘ

Tai toki dalykai mūsų mies-
Religija ir “mūnšai- 

užima pirmą vietą. To- 
darbininkų susipratimas 

atsilikęs.

- rė kavos puodą dangčiu.
Senis Šolle žiovavo. Mažasis blondiną/ 

taip pat. Likusieji kiti išvargę buvo ne
namas jis pigiau kaip kiti. Blondinas pa- 

3 galvojo apie senąjį Šolle. Nejaugi ir jam 
- pačiam priseis tiek metų vaikščiot i fabri-

Dabar nei darbo, nei pinigų, 
—aiškino moteriškė.

Kita moteris (našlė) pasa
kė, kad jos sūnūs dirba po 12 1 
ir 18 vai. į dieną. Visi trys

mažiau už juos. Karolis Fisheris padėjęs; ką? Susenėt jame, mirkyt žiauberę duo- 
galvą ant stalo snaudė—dieną jam niekaip I nos kavoje, kada išbyrės dantys?
nepasiseke išsimiegot.—Namuose buvo pil-i Naktis slėgė jį kaip sunki našta. Kiek- 
na ir be to,.. labai kieta lova.. j viena praeinanti valanda paliko jo sieloje

—As manau, kad kada nors bus kitaip— i nuovargio antspaudus.
vėl pradėjo Bergmanas.—Niekas neatsilie- i (Daugiau bus).

Balandžio 19-tą dieną įvyko’ 
bedarbiams prakalbos. Kai-j 

"bėjo draugas Majarskovas. ! _ _ v
’ Publikos susirinko visokių tau-;-Įos sunus uždirba tik_ 18 dol.
* tų, buvo keletas ir moterų, i savaitę. Ir tie jos sūnūs jau

Kalbėtojaus kalba patiko tol, į ^vaikai, bet vyrai. _ 
kol jisai nelietė kunigų. Mat,! 
kalbėtojas pasakė vieną tikrą telyj. 
tiesą iš darbininkų gyvenimo, nas 
Nupasakojo, kad vienas juo- del 
dūkas kunigas gana gerai gy-, yra 
veno iš bažnyčios. Bet dar
bininkai neteko darbo, nusto
jo mokėti į parapiją. Touj pa
sirodė, kad ir kunigas negali; 
gyventi iš maldų. Tas juodukas; 
atėjo į Bedarbių Tarybas jieš- 
koti paramos. Vadinasi, iš 

‘ maldų negalima gyventi. Tas 
“kunigas, stojo į kovotojų eiles.

Šiuo pasakymu moterėlės
* užsigavo ir kelios apleido su- 
. sirinkimą. Tai matome, kokių
* dar tamsių darbininkių yra. 
J Tiesos pasakymas, tai joms 
"'“keikimas” ant dievo. Reikia
* dėtil daug domės, kad tas ir tikslu, kad pakenkus. Bet nie-
* šimtus kitų darbininkių atve- ‘ko iš to nepešė. Tai da vie- 
7dus į klasinį susipratimą. , nas sprindis vietos fašistams!
* K, Kalba.. Darb.mnkes? mus gausiai pa. |

Ve kaip kalbasi darbininkai1 rėmė svetimtaučiai darbinin-
- ir darbininkės apie darbus, kai ir detroitiečiai.

Viena moterėlė savo draugei ri, kad ir ateityj parems mus 
pasakoja, skundžiasi: susipratę darbininkai.

—Kas čia bus, kas reikės Pats veikalas irgi gana ge- 
daryti, kad darbų nėra ? fai buvo suvaidintas. Tai dė-

Gi antra, kurios vyras dar ^3 detroitieciui drg. Alf. Mi- 
šiek tiek dirba, pagiedojo dar'

;kitokią giesmę, girdi:
—Reikia žinoti, kur patepti, 

tai ir darbą gausi, reikia apsi
sukt.
f —Gana jau, gana. Mes pa
siskolinome 100 dolerių, davė
me kokiam ten boso draugui 
ar pągelbininkui, bet nieko ne-

- gelbėjo. Vyras gavo darbą, 
padirbo 4 dienas ir paleido.

E. WINDSOR, ONT., 
KANADA

Balandžio 25-tą d. įvyko 
rengiamas A.L.DiIj.D. 21 kp. 
perstatymas, “Viršaičio Var
gai.“ Nors ir oras buvo blo
gas—lietingas, bet publikos 
buvo daug. Užtat kuopelei li
ko ir pelno.

Windsorieciai nekurie skel
bė boikotą ir nėjo į parengimą

isevičįui. Tas draugas jau ne
be pirmą sykį pasitarnavo dai
lės dalykuose del windsorie- 
čių. Varde 21 kp. tariu tau, 
drauge, proletarišką ačiū. 
Taipgi ačiū ir visiems 
draugams ir draugėms, detro- 
it.iečiams, kurie atsilankėte į 
mūsų parengimą ir parėmėte 
mūs jauną judėjimą finansi
niai.

Surengimu Pirmosios Gegu
žės paminėjimo rūpinosi apie 
14 organizacijų. Lietuvių da
lyvavo 6 draugijos. Buvo pri
sidėjęs ir Priešfašistinis Komi
tetas. Kitos organizacijos bu- 

'vo kitataučių, kaip tai žydų, 
finų, švedų, rusų ir lenkų. Bet 
visas paminėjimas ėjo vadovy
bėje Komunistų Partijos.

Gegužinis paminėjimas įvy- 
! ko gana sėkmingai. Prakal
bos prasidėjo 12-tą vai. dieną 

j prie miesto rotušės, kalbėta 
i apie dvi valandas laiko. Bu
vo trys kalbėtojai. Platinta 
“Daily Workeris” ir kita lite
ratūra. Reikia dar ir tai žy
mėti, kad ir lietuvių veidų ma
tėsi gana daug, tai geras žen
klas.

Vakare taip pat buvo masi
nis mitingas arba prakalbos 
su gera programa. Vakaro 
programą atidarė Aido Cho
ras su Internacionalu ir kito
mis dainomis, šis parengimas 

Į įvyko Lietuvių svetainėj. Pu
blikos buvo pilna svetainė, 
kad net vietos pritrūko.

Programoje dalyvavo da ir 
vaikučių draugijėlė ir keletas 
solistų. Chorui ir vaikų drau-‘ 
gijelei mokytojauja d. M. 
Meškienė. Kalbėtojai buvo tie 
patys, kurie kalbėjo dienos 
laiku.

Reikia pažymėti, kad buvo 
ir policijos, bet jie nerado ko 
veikti. Visas parengimas ėjo 
tarptautine papėde ir gerai iš
ėjo.

njas.
kaip 
gas”.
amžiaus, o jau daug kelio
nių atlikęs. Jis skris daug 
maž tuom pat ruožtu, kaip 
savo laiku skrido sovietinis 
orlaivis “Šalis Sovietų.”

Zagreb, Jugoslavija.— Nu
teista kalejiman 23 kroatai 
už nacionalį judėjimą prieš 
Jugoslavijos tautinę pries- 
oauda.

PRANEŠIMAI
4

WORCESTER, MASS.
L.D.S. 57-tos kuopa, baigiantis 

šiam sezonui, rengia puikius šokius, 
įvyks šeštadienį, 9-tą gegužes (May), 
1931, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
St.
Brolių šešių Orkestrą, 
rams 
tai.
kite.

Prasidės 7:30 vai. vakare. Grieš 
įžanga vy- 

35 centai, merginoms—25 cen- 
Atsilankykite ir pasilinksmin- 

Ren gėjai.
(106-107)

YONKERS. N. Y.
A.L.D.L.D. 172-ros kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks penktadienį, 8 
d. gegužės, toj pačioj vietoj. Prasi
dės 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes turim keletą svarbių dalykų 
aptart, ir jau laikas užsimokėt meti- i 
nes duokles. Draugai, atsiveskit ir 1 
naujų narių prirašyt prie organizaci- j 
jos.

Sekr. Ignas Kartonas.
(106-107)

NEWARK, nTJ.
L.D.S. 8-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 7 d. gegužės, 1931, 
Lietuvių svetainėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Visi nariai ir na- | 
rėš dalyvaukite šiame susirinkime, | 
nes turėsime daug svarbių reikalų I 
aptarti ir turėsime rinkti delegatus 
į šaukiamš konferenciją organizavi
mui naujo apskričio, kuri įvyks 17 
d. gegužės. Nepamirškite atsivesti 
ir nauji} aplikantų i draugiją.

Kp .Narys P. K.

NEWARK, N. J.
L.D.S.A.i 10-tos kuopos susirinki- | 

mas bus penktadienį, 8 d. gegužės'’ 
(May), 1931, 8-tą valandą vakare, 
79 Jackson St. Visos narės privalo 
atsilankyti. Atsiveskite ir nauji} ; 
kandidačių įrašymui į kuopą.

Org. K. Kazlauskienė.
(106-107)

RIVERSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 142-ra kuopa rengia 

šaunų pikniką, kuris įvyks 10-tš ge- ' 
gūžes (May), 1931, Cambridge, N. ■ 
J., 10-tą vai. ryto., Įžanga veltui, i

Rengėjai. ' į 
(106-107) J 

BINGHAMTON, N. Y. H
L.D.S.A. 23-čios kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 7 d. gegužės 
(May), pas d. Žakienę, 356 Clinton 
St., 7:30 vai. vakare. Visos narės 
ateikit, yra svarbiu reikalu aptarti.

Org. E. V.
(105-106)

gleve3J\nd7ohio
■ Ekstra Pranešimas

Ketverge, 8 vai. vakaro, 7 d. ge
gužės (May) įvyks ekstra specialia 
Tarp. Darb. Aps. 11-tos kuopos su
sirinkimas, Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior Ave. šį susirinkimą sau- I 
kia T.D.A. Miesto Biuro Sekretorius I 
del labai svarbių reikalų.

Tarptautinėje dienoje 
žės, visoje Ohio valstijoje įvyko daug 
areštų. Vien Clcvclande 
laiko gegužinės demonstracijos 7 dar
bininkai—komunistai. 
Maršavimas” i ~ 
padidins reakcija 
bininkų. 
aštrėja.
kp. nariai, po drauge ir 
dalyvaukite šiame

T.D.A. 11 kp. Org. ir T.D.A.

J -nią gegu-

areštuota

“Bedarbių 
Į Ųolumbus dar labiau 

>s puolimą ant dar- 
Kova su kiekviena diena 
Taigi, visi T.D.A. 11-tos 

impatikai, 
__ susirinkime.

M.B. Sekr. J. Cooper.
(105-106)

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

“BALSAS
Duoda; daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo

“BALSO”
Metams 
šešiems 
Pavienio num. kaina

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

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

užsisakyt “Balsą.” :
KAINA AMERIKOJE:

.................$1.50 
mėnesiams .

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplatkėmė iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai.

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški-istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari- 

‘ tiei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR, SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausima. Dr. Kaškiau/čius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 

' knygoj jūs atrasite ‘jį pačioj’ augštiirtioj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbas. : ”. i ; • ; / <
Jeigu, jūs įsigeriate del sveikatos,,^ęl, smagumų, del “kompanijos,” 

’dfer pamiršimo savo bėdų,—tai‘šioje knygoje surasite rezūltatus, ko
kius1 jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro. . ’ , ;
Knyga apdaryta geruose audimo ąpdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes
Paraše V. Kapsukas

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

Kaina 25 centai.Knyga 152 puslapių.

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

Apysaką

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbiu in 
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, revoliucioniėrių1 planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
16 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y..80

.05



I

Įspūdžiai Kelionės į Sovietų Sąjungą išti darbininkų klases reika

Noriu nors trumpai parašyti vus Berlyno stotį, persiskyrėm. 
įspūdžius savo kelionės iš Am
erikos į Sovietų Sąjungą. •

Nematau reikalo kalbėti 
apie kelionę laivu.

Iš Bremeno keliaujant trau
kiniu į Berlyną, susiėjau su 
šešiais lietuviais. Jų tarpe bu
vo Steponavičius, kuris sakėsi 
gabenąs kokius tai slaptus do
kumentus iš Amerikos konsu
lo Lietuvos valdžiai. Nema-

, žai paragavęs Bremene vokiš-; 
ko alaus ir kitokių svaiginau-1

įčių gėrimų, žmogelis priėjęs' kį/Tasdien įdedama Vokie- 
į prie manęs klausė: Įtijos Komunistų Partijos laik-

“Ar tu žinai, kas aš esu?” raščiai. Bedarbiai ir šiaip 
“Tave pirmą kartą matau,” darbininkai ateina pasiskaityti tas
jam atsakiau. komunistinių laikraščių.

Liebknech- 
darbininkų 
šešių aug- 
skaitomas
Turi 180 

kampinis,
Prieš-

Karolio Liebknechto Name
Beplyne Karolio 

to namas randasi 
apgyvento] vietoj, 
tų. Kaip Berlyne 
labai augštu namu, 
kambarių. Namas
užima veik visą bloką, 
akyje namo didelis lotas, kur 
raudonfrontiečiai laiko sporto 
praktikas. Apie namą į mū- 

! rą įbudavota stikliniai rėmai,

tuvius darbininkus.”
Drg. Kapsukas toliaus sa

ke : “Komunistų Internaciona-
RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVU LAUKO

rrr
las ir as nuo savęs davėm jam firecUng Rubber ir neiaimių įvyksta kitų kompa-
telegramas, kad jis atvyktų ir Xillllub- id.ruCMUlW liliMUvI H j ]ęasvkiOse?

• • i • • i • -j 4-1 Holmes Shoe Kompanijųsnmti su savim bile, ypatą, ku- , e r ‘ ■
ri jo poziciją gins, bet kuomet Dirbtuvę 
jis nenori tartis, nei su Komin-1 T
ternu, tai jau aišku, kaip die-i HUDSON, Mass. Jau do
na, kur jis eina. Ivyni mėnesiai, kaip nedirbu.

“Lietuvių Komunistų kova!noriu parašyti, kokiose są- 
su sklokininkais yra sunki.f ^^ose dirbdavome Firestone 
Reikalinga atsargiai darbinin- j Rubber kompanijai, los kom-Į 
kams išaiškinti, prie ko sklo-! Puūijos dirbtuvės n* dabar dar | 
kos vadai veda, ir tas darbas ūir-ba, bet daug darbininkų j 
yra nelengvas, tai svarbus dar-^apo atleista.
bas.” i Past+afaislV\la1.^ Jie žino tik vieną:

Toliaus jis pažymėjo: “Tai ye?Ja skubmimo sistema, kuodaugiausįa susikrauti tur-
: laikotarpis lietuvių i ]<a(? darbininkas kaip, masina ■ ]^bauH. O kad nelaimiu-

Inijų kasyklose?
Tai pasėka skubotumo. Mai- 

nieriai tiek išnaudojami, 
skriaudžiami, norėdami užsi
dirbti nors mizernam gyveni
mui, priversti skubinti darbe; 
neturi progos apsižiūrėti, iš 
kur gręsia pavojus. Visos virš 
sužymėtos nelaimės prie geros 

(tvarkos galėjo būt išvengtos. 
jBet ar gi kompanijoms rūpi 
■Ldarbininkų apsauga! Tur
kiams mainierių gyvastis ne-

47 L CIO IdlAUVal pio IILVU Vllį i L . , ... - | , _________ .  _ _______. _T T_ 

Vi- komunistų tarpe, kuomet ko-pur• d.7. nuo lkl vax^7'guju žmonos, vaikai, broliai,

šešis Darbininkus Užgriuvo 
2,700 Pėdų Po žeme

BRIUSSELIS, Belgija. — 
Kasykloje užgriuvo 6 darbi
ninkus gilumoje 2;700 pėdų. 
Darbininkų minia susirin- j 
ko ir pradėjo kasti urvą, į 
kad pasiekus savo draugus.

Maskva.—‘^Elektroziavod” 
fabrike, kuris gamina elek
trai gaminti mašineriją, dir
ba 15,000 darbininkų; jų 
tarpe 300 specialistų.

LIETUVIS
Norintieji 

riausin

navinio

GRABORIUS
Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER 

lAbalaamuoja ir laidoja numirusiua ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio p*.' 
tarnavimo ir už žemą kainų nuliOdimo 
valandoje kaukitės pas mane. Pbs mane 
galite gauti lotua ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

»

K**-

pator-

ir už

kainu.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

be jokio sustojimo.
reikalais” ^negali pasi- ^a^ja“ netekę 

. ei. J1® i jiems tas neapeina, 
žino, kad žuvusio 

, ateis

e? seserys ar tėvai skursta ir ba- 
duondavio,— 

Turčiai 
mainierio 

šimtai bedarbių 
i prašyt darbo. Vakar žuvo trys 
i gyvybės,-šiandien jų vietas už- 
!ima kiti, statydami savas gy-j 
jvastis pavojun, o anglies baro- 
iiiams plaukia pelnas, kaip 

1 plaukęs. ■
Mainieriai! Sustokite mo- :

kėję senos unijos viršininkams! 
darbo , Noldes. Rašykitės į Naciona-^ 

. ’ lę Mainierių Uniją! Tik per! 
savininkai turi di- kovingą uniją iškovosite j 

sau apsauga kasyklose.
neorganizuoti, " S V R

Išėmęs iš kišenės “Vienybę” s 11 0 m e t masės darbininkų munistai atsiskyrė nuo sočia- , u
■........................................................................... listų. Bet dabartiniu laiku xsav,0.. ^y.

vien tik lietuvių tarpe. Todėl tra^kt! nuo mhšmios.
yra sunku kovoti su sklokinin- Pas-itraukia, tai kas kitas turi; v.

ji pavaduoti, o pavaduotojų Į - t 
ra. Tankiai darbininkai! „,,oS,4

i 10
lovuko 10 IY40UUV0 ▼ Į _ #

įduoda'man paskaityti, kur vaikštinėja.
apie jį> rašo, jog žinomas Ste-j Pasikalbėjimas su Draugais 
ponavičius darbuotojas va-J . _
žiuoja Lietūvą atlankyti. Ve-J Vokietijos Komunistų Parti-

> liaus duoda man paskaityti ios draugai apipylė visa eile _
laišką, kuriame rašo, kjąd»Ame-■ klausimų apie Amerikos darbi- pasmerkė sklokos vadus ir pa-; 
rikos konsulas sinčia jį Lietu- Tilnkų judėjimą. Taipgi daug.čią skloką, kuri veda griežtą 
von diplomatiniais reikalais.' kalbėjom apie Amerikos Ko- kovą prieš Komunistų Partiją 
Tuomet jau man buvo aišku,. uiunistų Partijos lietuvių fiak-^ įp Komunistų Internacionalą.
su kokiuo asmeniu turiu reika- ir skloką. d. Eugien, bu- 
lą. Jis man pasakojo, jog jis amerikietis, kuris pastaruo- 
yra didelis žmogus, mokąs de-:Ju laiku gyvendamas Vokieti- 
vynias kalbas (o kaip matyt, atsargiai tėmija visą dar

bi n i n k ų judėjimą, pasakė: 
“Lietuvių sklokos vadai yranė vienos gerai nemoka), e-

sąs inžinierius ir Lietuvos vai-;
džia siuntinėjusi jį po visą Lie- renegatai Lovestono liekanos, 

ir nuo renegatinių elementų 
reikalinga atsargiai apsivaly
ti”.

tuvą ir Rusiją.
Aš jam pastebėjau: “Vadi

nasi, tu veži dokumentus apie 
Amerikos lietuvius komunis
tus Lietuvos valdžiai, kad su
grįžus tūliems iš jų į Lietuvą 
žvalgyba galėtų juos greičiau j 
suimti.”

Jis, it apsvaigęs, aiškinosi, į 
jog jis kovoja už darbininkų 
reikalus. Sakau, jei tu'kovo
ji už darbininkų reikalus, tai i 
atidaryk tą čemodaną, kuris 
kaip jis sako, prigrūstas įvai
rių popierių. Jis atsakė, kad • 
neduočiau tų dokumentų,. jei I 
ir galvą kas kirstų.

Tuomet mūsų tarpe iškilo 
karštos diskusijos. Gre(ta mū
sų sėdi du svetimtaučiai. Jau
na darbininkė važiuoja iš 
Olandijos dirbti į Berlyną, jr 
vokietis darbininkas. Pusta

ntieji atsargiai tėmijo mūsų 
^diskusijas. Steponavičius pirš
tu rodė į mane ir rėječ visa 
gerkle, kad ta merga yra bol- : 
ševikė. Jaunuolė olande ran-3 
komis plojo ir sakė: “very; 
good”. Kiti lietuviai darbinin
kai man sakė, jog man pavo
jus važiuoti į Lietuvą, nes kar- _______ ____ _________ t_
tu važiuoja šnipas. Privažia-! vietų Sąjungą, į Kominterną,

Sovietų Sąjungoj
Nuo Lenkijos rubežiaus pir

mutinė stotis Sovietų Sąjungoj 
Niegoreloje. Tpn išlipus iš 
traukinio matai prieš savo akis 
raudonarmiečius ant sargybos. 
Net mano širdis pradėjo plak
ti lengviau^ kuomet pribuvau 

! į savo tėvynę.
Stotyj peržiūri daiktus. 

' Peržiūrėtojai klausia, kokiais ■ . • X « • a ••• xxa • a f-*

listų. Bet dabartiniu

kais.” •
Draugas Kapsukas galutinai i neri .. . V1 .! gauna vidurių uždegimą ir ap- 

(serga. Jei darbininkas pasi
traukia nuo mašinos be boso!

i žinios, tai jau jis negeras, ne-1 
atsakantis ir už tai tankiau
siai išvaro 'iš darbo.

Įvedus šitokią sistemą ir ne
žmonišką skubinimą, f 
padaroma labai daug, ir kam
panijos 
džiausius pelnus.

Darbininkai 
ir apie organizavimąsi nei ne-!
kaf vi“:o‘ro ' Darbininkai Badauja.

.. . j-j • i i i • K1) •• • • • •

Drg. Kapsukas labai užvers
tas įvairiais darbais ir atrodo 
suvargęs nuo įtempto protinio 
darbo. “*

Pas Drg. Angarietį
Nors buvo gana vėlus nak

ties laikas, bet sužinojus, kad 
drg. Angarietis parėjo iš
svarbaus susirinkimo, nuėjau j tai

įvairiais I galioti ir pradėti darbuotis or- ; Baltieji. ŠovhliStai Šėlsta 
■X r-. X.X XX M I xx» XX xa-.xxxx-a.xxzw - • xx x 1 — 1 xx • ~ XX XX <-» 1

su juo pasikalbėti
klausimais. Drg. Angarietis j ganfzacijos reikalais. Bosai j 

į atrodo dikčiai suvargęs nuo turi | pilną galią ir elgiasi su
persidirbimo. ?’

i i SPARROWS POINT, Md.— ;
Nepaisant nuo-j darbininkais, kaipo su vergais, i Pas mus bedarbių yra daugy-į 

vargio, su linksma šypsą klau-j lipime“ r" rr 1 !
sė manęs: “?T~ 1'""~ 1 *"
jus dalykai 
sklokininkai “Vilnį” išplėš iš 
Komunistu Partijos vaddvy- 
bės?”

Atsakiau:
simpatikai kovos iki paskuti-

ge m ą..
nuliūdimo va

landoj- iauki-
t8s pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broad way 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotajs Graborius

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

PHILADELPHIA,

antrašu
STREET
PA.is Shoe Kompanijos bė, kurie jau senai nedirba iri 

Na, tai kaip pas i bosai jau kelis sykius kirto’negali gauti darbo. Kiti dar-1 
Amerikoj? Ar! darbininkams algas. Tos dirb-i bininkai, kad ir dirba porą; 

tuvėš darbininkai dabar var-! dienų .^savaitę, tai iš jų už- Į 
giai beuždirba del pragyveni-i darbio .kompanija atsiima už j 
mo. i Jei dirba pilną laiką, tai: buto randą ir darbininkui tan-f 
dar Išiaip taip apsimoka pra- : kiaušiai nieko nelieka. j
gyvenimo išlaidas, nors tas ■

i r a gy v e n i m as 
s k r u m n u s. 
dali 1 a i k o 
nedirba.- Nors 
tuvėj, bet dirbti gauna tik ke
lias valandas į dieną, o kaip 
nuo štukių dirba, ’ tai gauna

Telefonai: Bell — Oregon 5136/
Keystone — Main 1417

Komunistai ir

tikslais važiuoji į Sovietų Są- niųjų, kad išgelbėjus “Vilnį” p 
jungą. Paaiškinau, kokiais darbinirfkams ir Komunistų s

nors tas ■ Kada dirbdavo geriau, kom- 
būna labai panijos ir pąskolon davė dar- 

B e t d i d esnę bininkams pinigų, o paskui iš- 
d a r b i ninkai^iškaitydavo iš algos, bet da- 

jie būna dirb
ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZtikslais važiuoju, ir atidariau 

savo baksus. Peržiūrėtojai 
akimis pervedė ir išrašė korčiu
kę, kad mane praleistų be jo
kių trukdymų. Bet kurie va- šia lietuvių darbininkų į Komu-

'nistų Partiją? Ką darote be- mokėti tik tiek, kiek darbo 
darbės klausime? Kodėl ne- padaro.
leidžiate brošiūrų bedarbės! 
klausime? Iš kokių draugų i bininkai turi 
susidaro “Laisvės” redakcija 
ir “Vilnies” redakcija? ir t.t.

Atsakius jam į klausimus, 
drg. Angarietis sako: “Jūs, 
amerikiečiai, nemokate kovoti 
su priešais. Jei būtumėte sėk
mingai kovoję su negeistinais 
elementais, tai nebūtų skloki
ninkai susisukę sau lizdo lie- v i • ~ v ii 
tuvių darb. tarpe. Jei “Laisvė” j Nelaimes MSyklūSeIfyS

i Užmušti, Daug Sužeista
munistų tarpe dalykai būtų 
daug geresni.”

Drg. Angarietis pažymėjo , .
visą eilę oportunistinių straips-i į0J.e’ Readingo kompanijos, su

knių, tilpusių “Laisvėj,” į ku-^mdė Laisvės skaitytoją 
riuos pažadėjo rašyti savo kri- Kiek Solovay. Išnarino dešinę

ižiuoja Sovietų Sąjungon ant' 
gerų laikų, tai į tokius elemen-

- tus. pęržiūretojai kitaip žiūri;
, už daug naujų daiktų aptak-
- sųoja. ‘ ■

Pa?ikalbėjin?as Su d. Kapsuku
Sųėjus su d. V. Kapsuku, 

pirmi jo žodžiai buvo: “Kode! 
L. Prūseika .neatvažiavo į So-

ULMER PARKAS
PADIDINTAS

U Inzer Parkas, kur “Laisvė" 
laiko savo piknikus, žymiai padi
dintas. Praplatintas ant 30 pė
dų ir pailgintas ant 35 pėdų. Pa
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200 automobilių. Visas vidu
rys daržo, kur pirma būdavo sta
toma mašinos, gražiai išlygintas 
ir užsėtas žole, kuri jau dabar su
žėlusi kai šepetys ir net tamsiai 
žalia iš žvalumo. Laike piknikų 
bus puikios vietos įvairiems žais
lams.

Su pirma gegužės 1931 metų 
sukanka 20 metų nuo įsis teigimo 
“Laisvės”. šiemet “Laisvės” ^pik- -■ 
nikas bus kaipo 20 metų jubilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks h-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. 4-ta liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku
sioms bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir bzis lengva sugrįžti namo...

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

Partijai.”
Drg. Angarietis apipylė ma

ne visa eile klausimų. Ką da
rote, kad gavus kuodaugiau-

: bar jokių paskolų negalima' 
! gauti. Mat, kompanijoj savi-! 
! ninkai aiškiai žino, kad darbi- !
ninkas niekada negąlės ati- !• 
dirbti už paskolą, nes nuo ran-j 
dos niekas nelieka, o randą' 
taipgi kbmpanijos pasiima. |

Darbininkai verčiami dirbti ! 
nepalyginamai greičiau, negu : 
seniau. Vienas darbininkas at- ’ 
lieka dviejų ir daugiau darbi-j 
ninku darbą, o užmokestis vis 
ta pati.

Baltieji Šovinistai Šėlsta 
i L.

Baltimorės baltieji lietuviški ’ __ 
šovinistai šėlsta prieš juoduo- 
sitis darbininkus (negrus). Net įf 
A.L.D.L.D. kuopai neduota lie-! j 
tuviškos svetainės laikyti susi- I 
rinkimas. Bet tas A.L.D.L.D.! S

MAfHANOY CITY, Pa. —! kuopai nepakenks, nes kuopa 
Bal. 27 d. Tunel Ridge kasyk-1 našumo cvpiuinn coin Vnmn«i_ E!

Bosai, matydami, kad dar- 
rxdaug liuoso lai

ko, įsakė kiekviemun numa- 
liavoti savo mašiną ]ir už tai 
mokėti negavo. Kurie darbi
ninkai bandė atsisakyti, 
tuos pagrasino išvarymu 
(jarbo.

Senas Gyventojas.

^iunrni primenu, savo draugams, jog aš vis dar ' 
. . praktikuoju savo profesija.

”, i.l I /I I I '

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

DR. H. MF.HDLOWITZ
tai 

iš
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y

TEL., MIDWOOD 8-6261

<raram

ranką ir taip labai apdaužė.
SHENANDOAH, Pa., bal 29 

d., Knickerbocker kasykloje, 
Readingo komp., užmušė Joną 
Surkevičių, kuomet anglis pul
dama. nuo viršaus, išvertė tris j 
setus” ramsčių (timberių)J 

, —......... —’■-------- —*" i
.tunu mus, kaip tai stebėtinai išliko! 

darbininkams pa-'gyvas, lengvai sužeistas. Toj 
kad drg. A----- v’ * ’ 11 ' 1

pasienio svetainę šalę komuni- ,§• 
stų raštinės, kur galės tankiau 
dalyvauti darbininkiškuose pa-,į! 
rengimuose ir susirinkimuose, j 
o dalyvaudami daugiau prasi
lavins. A.L.D.L.D. kuopai jau 
senai buvo vieta turėti ten sa
vo kambarius.

Dabar visi A.L.D.L.D. nariai 
turi suglausti savo spėkas ir 
draugiškai veikdami stiprinti 
d arb i ni n k iš k ą j u d ė j imą.

Prūseikai ir Senam Vincui
Draugai, ką jūs darote? Jūs

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir f grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačiu 
Ameriką pagarsėjusius

tiką, prižadėjo'pagelbėti Ame
rikos komunistams kovoti su 
priešais.

Kadangi sklokos vadas But
kus pasakoja apie drg. Anga-j 
rieti, kad jis esąs’nesukalba-Į ‘ 
mas draugas, ir šiaip purvinų Jo sandarbininkas,Juozas Gar 
paskalų paleido, tai turiu mus, 1 
Amerikos 
brėžti, kad drg. Angarietis1 pačioj kasykloj Pranui Buka-j 
yra draugiškas, nuoširdus, gi- navičiui anglis nulaužė kairią- raginote mus pastoti darbuoto- 
liai protaujantis draugas ir at-1 ją.ranką. i,----- ~
sidavęs. darbininkų klasei. j

Šiuo tappu bus viskas^ 
liaus parašysiu daugiaus

( i jais ir komunistais, o dabar ei-
i ELLANGOWAN kasykloje nate prieš mus, išsižadate tik- 

Ve- užmušė Joną Gaubą, 28 metų. !ro koriiunistmio darbo.
i Gaubas stūmė vagonėlį anglių,! Aš jus abudu pažįstu asme- 
i kaip tai palietė ramsčius, ku- niškai, ir per pasikalbėjimus 
rie, matomai, buvo jau supu-'esu daug pasimokinęs iš jūsų 

!vę. Ramsčiai griuvo ir prislė-! kalbų. O dabar jūs nukrypo- 
!ge Gaubą. Kuomet atėjo kiti j te. Būkite ištikimi komuniz-
|mainieriai jį gelbėti, dar ratfo niui ir veikite del jo. Eidami
;gyvą baisiose kančiose. Sutry- prieš komunistinį judėjimą, jūs

^nviPiu Ūkio nS krūtinę ir nugarą. Iš ka- einate prieš visą darbininkųbovietų sąjungas UK %ykIos ig6m§ dar gyva> bet at_ klasę. Kas eina prieš komums-
laiyba nuspiende pravesti ve^us Rgonbutin, ūmai mirė. ,tinį judėjimą, tas nieko dau- 
ryną nuo Groznyj aliejaus | Bak 28 d. sužeisti sekanti giau neužsitarnauja, kaip tik 
Šaltinių Armavir miesto iki mainieriai: Jos. Penna—JPine panieką. Darbininkai nieko 
Ukrainos. Ji bus 500 kilo- Knot kasykloje, Minersville, neklausys ir neseks paskui nie- 

Roi/yin 1 John Meyers—Potts kasyklo- ką kitą, kaip tik paskui Ko- 
» . o j munistų Partiją ir tuos drau

Buda vos Naują AUęjaus
Ryną

1 1 Je> Ashland. S. McDonald—.munistų Partiją ir tuos drau-gruod/AO menesį 1931 me’ ;]y[w|e Hill kasykloj, Shenan- ] gus, kurie darbuojąpi ir yra iš-
i UIS. !i i . _ ox .įdoahryj. Geo. Macko—St. 

! Clair kasykloj, St. Clair.
i TOWER CITY, Pa.—James 

London, Anglija.— Lloyd Irwing, 48 metų, užmuštas 
Georgė, ^laisvas” buržuą^i- Susquehanna kompanijos ka- 
jos politikierius,. rengiąsi r 
apie rugsėjo mėnesį važiūpr į 
ti pasižiūrėti į/Sovietų.’ Są- 

I jungą.

sykloje, o penki vos išliko gy- 
J vi, kuomet griūdama anglis iš- 
njušė raiųstį.

Tai tik trijų dienų įvykiai ir 
tik šioje apielinkėje, O kjek

tikimi del jos.
J. J. Urbutis.

Hamburg.— Nuteistas 
dviems metams kalėti ko
munistas miesto tarybos na
rys d. Maddalena už revo
liucinio lapelio parašymą. 
Jis bus įgimstas į tvirtovę.

Urbo Lax Tabs
tai kanuol.3 prieS kit^j axnii- 
žmogaus .priešu—-vidurių už-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO SALOIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
> am” 

žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

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

yra 
ną 
kietėjimų—kuris žmogui pagami- , ___  _
na daugį rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo 
25 centai už skrynutę.

6102 Grand Avenue 
(KntMpaa Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L. N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9766

Biųtidami pinigas su uavo adresu, užrašykite:

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

Aš,1 žemiau nasiračęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit 
man : prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

VardAS.

No____
Mieaw-',r!

—Street or Avenue
—, State----- .--------

L1ETUV1ŠKAI-AMER1K0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių' 
________ Išsimokinkite naujausios rūšies 

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj, 
Bendrasai taisymo darbas, praktll- 
kas šapo j lavinimas; abelni pert»i-! 
symai, pritaikymai; sudčiimas ir U-- 
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, batarejos, 
netai, pradėtoįai (starteriai) ir elektr! 
ros gamintojai. Klases dieną ir nąKr 
tį. Ekspertai mokytojai.

numušėme pilno mechaninę kurą>Atsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9. vai. iš ryto iki 9..vai. vakare. s*: 
madiemais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. Po Pjęt.

NEW YQRK AUTO SCHOOL
2n<J AVENUĘt Kampa§ l'4Įh Št.;, NTĘĮW^ YQBI* X*'

Z
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Dar Dvieju Skyrių Lovų 
Išdirbystės Darbininkai 
Išėjo j Streiką

! Protesto Demonstracija ir 
Bendro Fronto Konferencija

o jau pralenkia ai- Spaustuvių Darbininku 
coloniias. Tas reis- , n . . ..

del to, nes tai buvo klaida ir 
ją stengsimės kaip nors atitai
syti.

Iš visų pranešimų matosi, 
kad Aido Choro piknikas busj 

: didelis ir su gražia programa.
Su chorais suvažiuos jaunimas 
iš visos New York o apielinkės. 
Merginoms ir vaikinams bus 
proga pasirinkti sau poras ir 
sueiti su kitų kolonijų drau- 

Vedusieji

Lyga Kovai už Negrų Tei
ses prašo visas darbininkiškas 
organizacijas siųsti delegatus i gaįs įr draugėmis.

■į savaitę i būsiančią konferenciją, geg.! turės tą pačią progą—sueiti 
dirbę-} ^7 sve^-a’"jsu savo pažįstamais ir drau

gais, kurie suvažiuos iš visų 
apielinkių. Muzika grieš be 

raginama iš- 'sustojimo visokius šokius, tai 
dirbėjai strei- į r’nkti delegatus į viršminėtą bus proga seniems ir jauniems j 

kuoja prieš nukapojimą algų, i konferenciją. New Yorko dar- pasišokti ir pasilinksminti. 
Nors bosai bandė įtikinti kitų i kinkai turi įsteigti nesulaužo- Nepamirškite dienos. Rengki- 
skyrių darbininkus, kad jiems 
algų nekapos, bet jie supran
ta, kad jei tik sprendžinų dir
bėjai pralaimės streiką, tai ir!' 
kitų skyrių darbininkams algos • 
bus nukapotos. Tad kitų sky
rių darbininkai dedasi prie 
streikierių ir kovoja už atga
vimą senų algų sprendžinų dir-i 
bėjams ir už aplaužymą bo- į 
sams ragų, kad jie nedrįstų i 
kapoti algas.

Pereitą pirmadienį streikie- 
riai sudarė stiprią pikieto li
niją, bet bosai pasišaukė poli
ciją ir laikinai buvo išardę. 
Vienok darbininkai i___ ____
stė, bet vaikščiojo netoli nuo 
dirbtuvės ir saugojo, kad bosai 
skebų ne prisivestų.

Streikuojanti darbini nkai 
deda visas pastangas, kad iš-} 
vesti į streiką visus tos dirbtu-, 
vės darbininkus.

BedGreenpoint Metallic
Kompanijos darbininkų strei 
kas plečiasi. Pereitą 
sustreikavo sprendžinų t___  ,
jai, o pereitą pirmadienį prisi- W. 126th St.
dėjo dar dviejų skyrių darbi-1 Kiekviena darbininkiška oi 
ninkai. jganizacija yra

Sprendžinų

imą bendrą frontą gynimui de-Jtės išanksto. Įžanga 50 cen- 
ivynių jaunuolių negrų Alaba-'tų, 
i mos valstijoj, penkių darbiniu- ;
l-kų Paterson, N. J., ir daugelio 
į kitų politinių kalinių.

Lietuvių darbininkų organi- ' 
zacijos taipgi negali atsilikti J 
■to šio svarbaus darbo. Jos buoti 
turi tuojau pradėti rinkti dele- Chora, 
galus. Turi diskusuoti politi-Įsileidę.

kolonija, < 
džiąsias kolonijas. ---- -----
kia/ kad pas draugus ir drau
ges yra noro darbuotis.

Mes turime nepasilikti, bet} 
duoti pavyzdį mažesnėms ko-! 
lonijoms.
ir darbuokimės be sustojimo.1 
Sekantį penktadienį gegužės;
8 d., 8-tą vai. vakare, visi dai-' 
ninkai ateikite į pamokas ir 
atsiveskite naujų
Senesnieji 
pastaruoju 
nesilankėte

Draugai Januška ir Kripai-' 
tis, iš priežasties negalėjimo 
visada dalyvauti pamokose, 
atsisakė nuo gaidų komisijos. 
Dabar į gaidų komisiją įeina 
dd. Velička, Mileris ir Šaltie
nas. Senasis korespondentas

I taipgi rezignavo, jo vieton iš
brinktas d. Saulėnas.
j Aido Choro Koresp. į

J. Saulėnas.

Lygos Susirinkimas
Span st u vi ų Da rbi nink ų

; dustrinės Lygos susirinkimas 
, , . . . 'ivyks ketvirtadienį, geg. 7 d.,

PradekimeJuoj au vaL vakare> 16 W> 21st St., 
----- .. . - „2* New Yorke.

Šiame susirinkime bus pla
čiai diskusuojama trijų mėne
sių planas pasmarkinto veiki
mo. Visi nariai turi dalyvau
ti susirinkime.

dainininkų, 
dainininkai, kurie 
laiku į pamokas, 
taipgi ateikite.

In-

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y. .

Telephone, Stagg 2-SI10

LORIMER RESTAURANTLietuvių Valgykla
VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA suaugusi be vaikų 

moteriškė, vietine ar iš toliau dirb
ti prie stubos, šeimynoje, kur nėra 
mažų vaikų, kambarys ir valgis, dei 
algos susitarsime, tinkama vieta mo
teriškei, mylinčiai ramų gyvenimą. 
Reikalinga šiek tiek anglų kalbos ir 
reikalinga rekomendacija, šiuo rei-

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- I 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po njim. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Aidiečiai Turi Pasidarbuoti,
Kad Sustiprint Chorą

Visi aidiečiai būtinai turi i 
suremti petys į petį ir pasidar- _ 

, kad padidinti AidoĮ 
Mes esame biskį ap-1! 
Reikėtų visiems cho-! s
daugiau susidomėti Į 

Tik pažiūrėkime, kad !

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

kalu galima tartis laiškais, per te- 1 
lefoną arba asmeniškai. Telefonu .

nių kalinių gynimo klausimą Įrįečįams __ •_• __ 1 _ •_
j choru.
.mūsų choras nupuolė nariais 
j ir neatsigauna, o jaunimo yra 
j--- kuris tiktų dainuoti

w .OC.V.V. Senieji dainininkai ir!
neišsiskir- Jaanu°hus Alabamoj, ir abel- dainininkės turėtų pirmiausiai 

’ sugrįžti į chorą. Naujų dai- 
’Inininkų taipgi reikia gauti. Tą 

galį padaryti visi choriečiai, 
kalbindami ir ragindami jau-{ 
nimą ateiti prie choro. Iš se- j 
nųjų dainininkių dd. Siaurienė I 
ir Čepulienė sakė ateisiančios, i 

--------- o. Draugė} 
gera dainininkė,!

savo susirinkimuose.
šeštadienį, geg. 16 d., New' 

Yorke, įvyks protesto demons-’ 
tracija prieš pasikėsintojus ne-| daug, 
kaltai nužudyti devynis negrus i chore.

nai prieš pietinių valstijų bo
sus, kurie bjauriai išnaudoja, 
persekioja ir žudo negrus dar
bininkus.

Tokia demonstracija jau bu
vo rengta New Yorke, balan
džio 25 d., bet policiją užpuo-

Kad Kiek Automobiliu 
Būtu Suvažinėjusi Lovoj 
Gulintį Žmogų

Plattsburge pereitą pirma
dienį susikūlus dviems auto- i 
mobiliams ant gatvės, pane- i 
lės Marie Aubin kėravojam'as 
automobilius įvažiavo per sie
ną į dviejų šeimynų medinį j 
namą ir išvertė iš lovos gulin- .. 
tj žmogų. Tas žmogus, staiga ra£k)a JYY , 
pabudęs is miego ir pasijutęs 
išvertas iš lovos, griebė už re
volverio ir išbėgęs į gatvę jieš- 
kojo kaltininko, kad nušauti.

tai buvo ne tiksliai padaryta, 'Tris Mergaites Mokines 
bet nelaimė.

|lė, ir brutališkai stumdydama, bet vis dar nesimato 
.ir daužydama darbininkus, iš-}Skučiutė, gera < 
sklaidė demonstraciją. Darbo1 taipgi turėtu grįžti prie Aido 

; Unijų Vienybės Lyga ir kitos |įr pagelbėti ‘ mums.
■ darbininkiškos organ izacijos j
i pradėjo siųsti protestus mies-
į to majorui ir reikalauti, kad re(^a;
jis įsakytų policijai daugiau j išvažiuoti į piknikus dainuoti 
nekliudyti protestuojančių 
darbininkų.

Vasaros sezonas jau prasi- 
Turėsime daug progų

Jei mūs choras bus mažiukas 
mes negalėsime pasirodyti ge-

Būsiančiai demonstracijai negalėsime padaryti gero 
i geg. 16 d. yra paduotas pra
šymas leidimo ir laukiama at- 

Bet, nepaisant, ar 
leidimą duos, ar ne, demonst-

Darbininkai ’jau dabar turi 
pradėti rengtis prie jos ir visi 
dalyvauti.

įspūdžio.
Andai kalbėjausi su drau

gais iš Great Necko. Jie sa
kosi turį savo chore 70 daini
ninkų ir tikrina, kad į trum
pą laiką turės iki 100. Pas 
juos energija gera. Visi dir-1 
ba su pasišventimu ir turi ge-1 
ras pasekmes. Tokia maža '

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

be

NAUJA LIETUVIŠKARESTAURACIJA
Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kuri'valgo restaura- 

: cijose, kad mes atidarėme nau- 
Iją lietuvišką valgyklą po se-l 

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

BROOKLYN, N. Y. »
i
Vyriausia kukarka šioje vietoj 

yra plačiai žinoma
VALERIJA BALVOČIUS

kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So.
Boston, Mass. Taipgi yra dir-l 
busi už kukarka keletoje lietu-Į 
vių valgyklų Brooklyne. Atei-| 

i kito persitikrinti kaip skanūs į 
' čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukienė.

, Savininkės

šaukite tarp 7:30 ir 9-nių vai. vaka
rais. Adresas: H. P. Anderson, 104- 
46—199th St., Hollis, L. L, N. Y.

(106-108)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X~Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greeripoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
laidotuvių direktorius

MtlMVU

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir. karietas yeselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. V.

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

MOT. LAUKU 9, Fotografas

‘ . Te' ' 9^7 8 3 i
’* ‘ ■*’. *** • j ’ ‘ • . .

Cjeriausta Sludijd^rooMuhe^ AtvtkJ Pcrstukrtntt
------------------------' I PARSIDUODA ice cream, stationery 

Pereita pirmadienį Wash- ' ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie' 
ington Irving High Schoolėj num.^Šs |

, Newark, N. J. Telefo- i 
Market 2-3057.

(106-117) j

SKUBIAI IR PUSDYKIAI parsiduo- Į 
da trijų kambarių forničius. Ant i 

vietos galima ir gyvent. Randa tik 
15, visi parankumai, apartmentas 

Kreipkitės pas dženitorką 
į ; Zinkienę, 301 Hooper St., Apt. 1,1

i prie Broadway, Apt. 1, Brooklyn, N. |- 
į Y., bile kada. Mane pati galite ma-1 
: tyt nedėlioj pirm pietų.

V. Januška, j 
(105-107) j

Telefono Kompanijos Bosai praktikuojant mokinėms, pa-, Ferry■st,
- _ _ . . - __ bioįrn ič Irloflrna rlvi vira sočiu nas: Mark'bėgo iš klėtkos dvi virš šešių - 

pėdų ilgio gyvatės ir pradėjo *- 
šliūkštinėti tarpe mokinių. Be- £ 

Bell Telephone kompanijos bandant jas pagauti, viena 
bosai apkapojo laboratorijų i įkando trims mokinėms. TosJ\.. 
darbininkams algas ant 13 i gyvatės buvo nenuodingos, tad i $2. 
nuošimčių. Tų darbininkų ai- į įkąsdamos neužnuodijo. Jos švarus, 
gos buvo ir taip mažos. Bo-}buvo sugautos ir uždarytos 
sai pranešė jiems, kad darbas ■ klėtką.
sumažėjo ir kompanija nega-}---------------------
linti mokėti “didelių” algų. , Aido Choro Mėnesinio 

Numatoma, kad ir kitiems « . . , , 
darbininkams bus kapojamos □USinnklIUO 
algos, nes jau apie tai kalba-j ---------

Kapoja Darbininku Algas

ma. . ■ Aido Choro mėnesinis susi-
Darbininkai turėtų pradėti, rinkimas įvyko bal. 28 d. Pri

organizuoti dirbtuvių komite- [sirengimo prie Pirmosios Ge
tus ir kovoti prieš algų kapo-;gūžės komisija raportavo, kadi 
jimą. Kaip tik bosams pasi- ji dalyvavusi visose konferen-! 
seka nukapoti algas vieno sky- ei jose ir veikusi sykiu su visų ; 
riaus darbininkams, tai jie' tą kitų tautų darbininkais.
patį daro ir su kitų skyrių 
darbininkų algomis.

Apsivedė Ona Karloniūtė 
Su Joseph Henwood

Balandžio 25 d. apsivedė 
Oną Karloniūtė, gyvenanti 27 
Morgan St., Tuckahoe, N. Y., 
su Joseph Henwood, 42 Crest- 
mont Ave., Yonkers, N. Y.

Jaunavedžiai ėmė civilį šliū- parke 
bą. Dabar gyvena pas tėvus. _5^nci *

Ig. Karlonas. i

Ištisai Rusiška Programa 
Panedėlį ir Utarninke 

GEGUŽES (MAY) 4, 5 
“CAIN AND ARTEM” 

(Kainas ir Artemas) 
Judžiuose perstatoma apysaka 

Maksimo Gofkio 
Seredoj ir Ketverge 

GEGUŽĖS (MAY) 6 ir 7 
‘The Shanghai Document’ 

(Shanghajaus Dokumentas) 
CAMEO THEATRE 

42nd St. & Broadway 
Prieinamos Kainos

Rodo be perstojimo.

“Spartako” komisija prane-1 
še, kad darbas eina gerai ir 
lošėjai jau veik visi surinkti.< 
Nutarta kviesti d. Mizarą užį 
režisierių, nes jis daugiau ap-i 
sipažinęs su tuo veikalu, ir} 
todėl galėtų daug pągelbėti; 
pasekmingesniam susimokini- 
mui.

Pikniko komisija pranešė, 
'kad viskas jau sutvarkyta. 
Piknikas įvyks sekmadienį, I 
geg, 17 d., Klashus Clinton 

šokiams grieš pagar- 
W. Norris Orkestrą. 

Koncertinę dalį programos iš
pildys šie chorai: Aido Cho
ras, vadovaujamas H. Retike- 

išivičiūtės, Bangos Choras, 
; Elizabeth, vadovaujamas
Eremino, Pirmyn Choras, iš 
Great Neck, vadovaujamas 
Pakalniškio, Lyros Choras, iš 
Maspeth, vadovaujamas H. 
Retikevičiūtės ir rusų-ukrainų } 
kolektyvis darbininkų choras, 
susidedantis iš 120 dainininkų, 
vadovaujamas J. šerkow. Per 
neapsižiūrėjimą Lyros Choro 
vardas liko neįdėtas į pikniko 
garsinimo plakatus.! Aidiečiai 
prašo Lyros Choro neįsižeisti

Matas Rškyti!
Mylėtojai!

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

Naujoky Cigary
JONO ARBA

PETRO
Kainos po 
10c ir 15c

twt

gif
MO

TEL., STAGE 2-0783

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių iQ 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų H

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

išdirbystės 
CIGARAI

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik O 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 1 
tningas, ir galima duot vaikamu, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60c, per paštą <5*

pa-

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.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y. į 
_--- -mM.=B

Kundroto aptieks yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės lių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

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

SQi dienomis ir vakarais. Specialiai kursai 
1311 - m°terU- ’ Orlaiviais važinėti mokiname

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

- Bosus, 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.
—■ ii A .........

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Oavminlui*

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-toa gatvės Tel.. Greenpoint 0-2017-2360-3514

likirpkit ij skelbimą U BrisiaaUl karta ra alsakyma. .

M ” Vote




