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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Imperialistinių valstybių at
stovai prekybinėje konferenci
joje, kuri yra laikoma Washing
tone, kalba apie Sovietų Sąjun
gą. Nors jie ją' nekvietė į tą 
konferenciją, bet apie ją kalba, 
nes tai šalis, kuri užima šeštą 
dalį sausžemio.

Pulkininkas H. L. Cooper įro- 
< dinėjo, kad jeigu nebūtų daro

ma kliūčių prekybai su Sovietų 
Sąjunga, iš pačių kapitalistinių 
valstybių pusės, tai ji pirktų 
užsienyje kas metai už $3,000,- 
000,000. Jis taipgi įrodinėjo, 
kad per pastaruosius septynis 
metus Sovietų Sąjungos preky
ba su Jungtinėmis Valstijomis 
siekė .iki $750,000,000.

No. 108 Telephone, Stagg 2-3878

Ir Gene Tuney Pripažįsta 
Sovietų Stiprėjimą

Pugilistas Gene Tuney, 
kuris dabar lankosi Sovietų 
Sąjungoj, pareiškė, kad So
vietų Sąjunga labai smar
kiai kyla.

“Aš esu sportininkas, o 
ne ekonomistas,” jisai sako, 
“bet Sovietų Sąjunga eina 
stipryn—teisingai ar netei
singai.”

(BEDARBIAI MARŠUOJA Į COLUMBUS 
ĮTEIKTI SAVO REIKALAVIMUS

Laiko Mitingus Kelyje; Darbininkai ir Farmeriai Dedasi prie 
Maršuotoją; Šaukiama Eilė Konferencijų Kovai Prieš 
Nedarbą; Darbininkai Turi Juos Remti

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII
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šeši Mainieriai Išbuvo Visą 
Savaitę žemėje Gyvi

Maskvos “Pravdos” vardu ei
na ne vienas laikraštis, kiekvie
no didesnio miesto Komunistų 
Partijos vadovybėje yra leidžia
ma “Pravda,” bet pridedamas 
to jmiesto arba srities vardas, 
pavyzdžiui “Kievskaja Pravda” 
ir tt. “Izviestijos” taipgi išei
na kiekviename didesniame 
mieste, taip kaip ir “Pravda”.

Indiana Darbininkai
Sujudo Kovon 

Už Apdraudę

šiais metais yra gera proga 
gauti darbininkams didelė ir 
naudinga knyga “Aliejus.” Ją 

. išleido ALDLD. Dar yra kuopų, 
kurios neprisiuntė duoklių už 
1931 metus. Kuopos, kurių 
duoklių nesiranda 
knygos negaus tol, kol 
prisius savo duokles.

Kuopų sekretoriai, 
knygą, negali ją duoti 
kuris nėra pasimokėjęs už 1931 
metus, žinoma, yra išimtis su 
bedarbiais ir taip nepajėgian
čiais užsimokėti del kokių prie
žasčių.

Yra gei’a proga gauti ir nau
jų narių į ALDLD, nes tą kny
gą gaus visi nauji nariai, ku
rie šiais metais stos į ALDLD. 
Visi mūsų Draugijos nariai ga
li gauti visas knygas, Draugijos 
išleistas, už pusę kainos. Taigi 
šiais metais nauji nariai turi 
gerą progą gauti dvi dideles 
knygas. Pasidarbuokime, drau
gai, paauginimui mūsų Lite
ratūros Draugijos.

Kuopos, 
Centre, tos 

jos ne

aplaikę 
nariui,

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Laikyta svarbi konferencija 
kovai už bedarbių apdrau- 
dą. Konferencijoj dalyva
vo 182 delegatai. Bedarbių 

j konferencija išrinko komi
tetą darbuotis už reikalavi
mą bedarbiams pašelpos. 
Priimta veikimui programa.

Šalę konferencijos darbi
ninkų demonstracija susi
rinko, kad1 paremti konfe
rencijos tarimus darbinin
kų masių pritarimu ir pro
testu prieš nepakeliamas 
gyvenimo sąlygas.

Reikia žymėti, kad šioj 
konferencijoj dalyvavo 50 
negrų delegatų. Tai geras 
reiškinys klasių kovoje, 
kuomet juodveidžiai ir bal
tieji bendrai kovoja už vi
sos darbininkų klasės reika
lus. /

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ASHLAND, Ohio.— 
duolių delegacija, kuri mar- i 
šuo ja į valstijos sostinę 
įteikti savo reikalavimus 
gubernatoriui ir kitiems po
nams, pakelyje laiko mitin
gus ir gauna naujų mar- 
šuotojų. Prisideda ne tik 
miestų darbininkai bedar
biai, bet ir farmeriai.

Mafšuotojai dabar randa- kiną savo reikalavimus, ku
si kelyje link pramoninio riuos jis įteiks valstijos so- 
miesto, Mansfield. Jame yra stinėje, Columbus, guberna- 
apie 35,000 gyventojų.

Ba-iB. Cowan, maršuotojų Val
stijos Komisijos narys gavo1 
progą kalbėti 15 minutų per I 
radio. Jisai paaiškino dide- i 
lį skurdą Ohio valstijos be-1 
darbių darbininkų.

Prisidėjo prie maršuotojų 
ir 15 farmerių. Visi mar- 
šuotojai, kur .tik'galima, lai
ko masinius mitingus ir aiš-

BRUSSELIS, Belgija. — 
Šeši mainieriai išbuvo žemė
je 152 vai., kuomet juos už
griuvo kasykloje. Jie buvo 
užgriūti. 3,000 pėdų gilumoj.

Visi darbininkai buvo 
sveiki ir nesinervavo. Jie 
neturėjo gana maisto, bet 
nenusiminė, nes žinojo, kad 

j jų gelbėjimu buvo rūpina- 
! masi.

Portugalija Siunčia
Laivyną Giiineajon

Malšinti Sukilimą

toriui. .

Ir Cliini jos Buržuazija Priima Penkių 
Mėty Planą

WASHINGTON, D. C.— 
.Chinijos finansų ministeris 
pareiškė, kad ir Chinijos 
buržuazinė valdžia priima 
penkių metų planą, kad sa
vo pramonę geriau išvystyt. 
Mat, jinai pasekė Sovietų 
Sąjungą, pamatė, kad pla- 
ningesni's darbas geriau se
kasi.

Chinijos valdžia įieško pa
skolos $15,000,000 tam pla
nui vykinti. Sakoma, kad 
ir Chinija pramonę norinti 
organizuoti po valdžios 
kontrole, bet jos valdžia yra 
buržuazijos rankose, tai 
Chinijos darbininkam nieko 
gero neduos tasai planas.

Daugiau Darbininkų Strei
kuoja

Norėtų Prie Stulpo Nu
plakti

NEGRU JAUNUOLIU TĖVAI PRIEŠ 
BURŽUAZINĘ NEGRU ORGANIZACIJĄ

Naujo Teismo Reikalavimas Atidėta Tolimesniam Laikui; 
T.D.A. Rūpinasi Bylos Reikalais; Darbininkų Kuopos ir 
Organizacijos Ruošia Kovingas Demonstracijas
Kova už paliuosavimą 9 j vieno kaltinamojo jaunuo- 

negrų jaunuolių eina visuilio, , pareiškė, kad ponas 
frontu. Tarptautinis Dar- Walter White, kuris atsto- 

Ibininkų Apsigynimas patei- vauja N.A.A.P.C. (Naciona- 
lę Sąjungą Juodveidž. Žmo
nių Pažangai), sabotažuoja 
negrų jaunuolių gynimo 
darbą. Jinai pareiškė, kad 
laiškas, prisiųstas jos vyrui 
nuo sūnaus, buvo sufabri
kuotas. Jaunuoliai labai pa
tenkinti, kad Tarptautinis' 
Darbininkų Apsigynimas 
rūpinasi jų reikalu.
Jaunuolių Gynimui Konfe

rencijos Bus Laikomos 
Sekamose Vietose.

Gegužės 17—New Yorke,

kė reikalavimą, kad jaunuo
lio negro Heywood Patter
son byla būtų naujai per
kratinėta, bet teisėjas na
grinėjimą atidėjo tolimes
niam laikui, kad duoti vals
tijai priruošti ir savo kontr- 
reikalavima. Žinoma, vals- v 7

tija reikalaus, kad teismas 
atmestų naują nagrinėjimą.

Tuo pačiu sykiu vietinis 
advokatas, Chamly ir Jo-

LISBON, Portugalija. — 
Kapitalistinė spauda prane
ša, kad Portugalijos Guine- 
ajoj jau nuo balandžio 17 
dienos eina kova tarpe re
voliucionierių ir valdžios j ė-1 seph Brodsky, iš New Yor- 
gų. Revoliucionieriai, sa-'ko, kurie dirba Tarptauti- 
koma, paliuosavo ir negrus niam Darbininkų Apsigyni- 
nelaisvius. Valdžia dabar mui, į 
siunčia į tą koloniją laivą i apeliaciją, kuria reikalauja

ma naujo teismo visiems nu
teistiems negrams jaunuo- 

Pietinių valstijų

įteikė teismui ir kitą Finų Darbininkų Svetainėj,

su 600 armijos malšinimui 
revoliucionierių.

Sukilėliai paėmė to krašto liams. Pietinių valstijų 
iždą, jų jėgos pasidaugino, turtuoliai ir valstijos val- 
kuomet prie jų prisidėjo pa-i džia priešingi naujam teis-

15 W. 126 St.
Geg. 20, Pittsburgh, Pa.
Gegužės 21, Minneapolis, 

Minn.

Geg. 24, Chicago, Ill., geg. i
liuosuoti negrai nelaisviai. [mui tų nekaltų jaunuolių, 25, Philadelphia, Pa., geg.

kad revoliucio- (kurio reikalauja T. D. A.
advokatai.

Jennie Patterson, motina geg. 30, Chattanooga, Tenn.., J.

sakoma, 
nieriai Madeira ir Azores 
srityse aptaksavę gyvento
jus ant $2,700,000. Kokio 
pobūdžio tas sukilimas’ ne-

29, Cleveland, Ohio, Spiro 
Svetainėj. 3804 Scoville Av.;

Tai jau Leonas Pruseika yra 
išmestas iš Komunistų Partijos. 
Komunistų Partijos Centro 
Kom. organas, “Daily Worker,” 
išspausdino ir Komunistų In
ternacionalo nutarimą L. Pru- 
seikos klausimu ir KP. Centro 
Komiteto Kontrolės Komisijos 
tarimą jo išmetimo klausimu.

Tai iki ko buvęs vadas dasi- 
kukavo. Jam buvo duotos visos 
progos pasitaisyti. Partijos 
Centro Komitetas kelis kartus 
kritikavo jo oportunistinę lini
ją ir reikalavo taisytis. Pa
smerkė jo liniją dd. Angarietis, 
Daubaras, žalpis, Kapsukas ir 
kiti. Kritikavo ir amerikiečiai 
draugai. Partija siūlė jam va
žiuoti į Maskvą ir ten savo po
ziciją išdėstyti. Kominternas 
net specialę kablegramą jam 
davė. O tas žmogus ant visko 
numojo ranka, bet brido ir bri
do giliaus į oportunistinę balą. 
Jis pasivėlino sau pasistatyti 
didžiausiu autoritetu save, ne
klausyti ne tiktai Partijos, bet 
net ir pasaulinio revoliucijos 
vado, Komunistų Internaciona
lo. Aiškus dalykas, kad K. P. 
nebeliko kas daryti, kaip mesti 
jį laukan.

Kas, bet jau Pruseika ųegali 
skūstis, kad jam nebuvo duota 
proga taisytis. Jis ją turėjo, 
bet nesitaisė.

Pasikėsinimas Ant Lentpjū
vių Darbininkų

Lietuvoj lentpjūvių savi
ninkai ruošiasi atimt nuo 
savo darbininkų vi$us 1926 
metų užkariavimus, užrašy
tus sutartyj. Žada nemokėt 
darbininkams už šventes, jei 
jos būna savaitės vidury, ir 
nemokėt atlyginimo priedų 
produktais. Socialfašistai 
mokina darbininkus kreip
tis į fašistų vyriausybę, kad 
tenai užtartį rast. Fašistų 
vyriausybė gal užtart vien 
samdytojų reikalus, nes ji 
pastatyta samdytojų reika
lus gint. Reikia kovot, b ne 
prašyt.

Tauragės lentpjūvių ir 
malūnų savininkai gudrūs 
sukčiai. Samdo darbininką, 
žada mokėt po 4 litus, o ka
da ateina algos mokėjimo 
diena, tai moka po 3 litus 
už darbo dieną.. Jei kas 
pradeda priešintis, tą grasi
na atstatyt. ; ' '

Suremkime visi, draugai, pe
tys petin, drąsiau eikime pir
myn klasių kovoje. Vienas iš 
mūsų didelių darbų, tai neatlai
dus platinimas komunistinės 
spaudos. Laikraščiai ir brošiū
ros reikia paskleisti kuopla- 
Čiausiai. Kiekviename parengi
me, piknike ar išvažiavime pri
valo būti platinama mūsų lite
ratūra.

Sustreikavo Darbininkai.
Prie gelžkelio Joniškis — 

Kriukai—Žeimelis dirba 42 
darbininkai. Ruožo virši
ninkas reikalauja, kad dar
bininkai dirbtų ne 8 valan
das, o daug ilgiau. Vasa
rio 27 d. darbininkas J. S. 
nurodė viršininkui, kad dar
bo laikas jau senai pasibai
gė ir laikas važiuot namo. 
Viršininkas jį bjauriai iško- 
liojo ir atstatė nuo darbo. 
Kiti darbininkai užprotesta-

COUPON, PA.— Mainie- į 
rių streikas plečiasi. Vėl 
trys mainos išėjo streikan 
Horner Coal Kompanijos 
kasyklų, šitas streikas pra
sidėjo 1 dieną gegužės prieš 
algų kapojimą.

Streikieriai masiniai pi- 
kietuoja mainas, kad nega
lė tų kompanija susivesti 
skobus į kasyklas. Streikui 
vadovauja Nacionalė Mai
nie rių Upija. ši unija yra 
revoliucinė ir karinga uni
ja, darbininkai ją turi rem
ti.

Evart, Ky.— Jau keturi 
žmonės užmušti susirėmi
muose darbininkų su polici
ja. Sakoma, kad apie tuzi
nas yra sužeistų. Vienas 
streikierys yra užmuštas. 
Tikrų žinių dar nėra’ apie 
šią darbininkų kovą su kom
panijos ginkluotais bandi
tais. “Daily Worker,” dar
bininkų laikraštis, dedą 
daug pastangų, kad gavus 
tikresnių žinių. Ta 
prasidėjo, kiek tikri 
niai rodo, tai nuo to, 
met Black Mountain 
Kompanija uždarė mainas 
ir paliko darbininkus visai 
be darbo, badauti.

kova 
davi- 
kuo- 
Coal

vo ir metė darbą. Viršinin
kas ėmė rėkt, kad ir jie visi 
atstatyti. Bet paskui virši
ninkas išsigando ir atsisakė 
nuo atstatymo nuo darbo. 
Negerai padarė darbinin
kai, kad tinkamai neužsto
jo savo nuskriaustą draugą. 
Reikėjo griežtai pareikalaut 
grąžint jį.

Kiti

CAMDEN, N. J.— Teisė
jas Shay pareiškė, kad žmo
gus, kuris nedavė pačiai ir 
vaikams po 6 dol. į savaitę, 
kaip kad jisai turėjo duoti - m • •• c i • 
sulig teismo reikalavimu, Pietines Chinijos Sukilėliai 
tai tokius reikia prie stulpo, Ruošiasi Kariauti Prieš 
nuplakti. |

Girdi, “vienas dalykas ką į Nankingo Valdžią 
gali tokius vyrus pagydyti,! 
tai prie stulpo nuplakimas. 
Mes turėtume turėt plakimo 
stulpą pataisymui tokių 
žmonių, kurie nepildo įsta
tymus.”

I Nori Deportuoti Visą Milioną, Sovietų Sąjunga Laikė 
nešimų, kuriuos gauname. Ateivių Darbininku į Spaudos Dieną 
Bet galima tiek spręsti, kad; 
sukilimas prieš Portugali
jos režimą, prieš darbinin
kų priespaudą.

MASKVA.—Sovietų Są-BOSTON, Mass.— Ponia
, C. M. Tillinghast norėtų de- i junga laikė spaudos dieną* 
portuoti 1,000,000 ateivių 
bet nesą gana išlaidų 
kiam darbui. Valstybės 
das bankrute.

Tą pasaką pasakojo 
poniutė Kiwanis Kliubo 
rengtame pokily j. Be

“Pravda” ir “Izviestija” da- 
ve editorialus išaiškinimui 
reikšmės tos . rolės, kurią 
vaidina spauda.

ta
su
ko

to- 
iž-

Sovietų Sąjungos spaudoj 
nėra skandalingų žinių, nė 
tokių juokų, kurie neturi

eina

Hondūro Raudonieji 
Užgriebė Miestą

Gauname žinių, kad Hon- 
duroj kova eina aštryn. Re
voliucionieriai po vadovys
te generolo Ferrera pilnai 
sumušė valdžios kariuomenę 
ir paėmė miestą Santą, Rose 
de Capan. Šitas miestas 
randasi 140 mylių į pietva
karius nuo San Pedra Cula.

Revoliucionieriai miestą 
užėmė jau pereitame penk- 
tadienyj. Taip pat praneša
ma, kad Hooverio valdžia 
siųs daugiau karinių laivų 
slopinimui revoliucionierių.

Nicaraguoj pulkininkas 
Mathews tapo vyriausiu va
du imperializmo nacionalės 
gvardijos. Jisai veda da
bar kruviną karą prieš 
Liuosybės armiją ir revoliu
cinius darbininkus. Darbi
ninkai ruošia masinius mi
tingus prieš jenkių imperia
lizmą.

Kuomet Nankinge 
Chinijos buržuazijos suva
žiavimas, tai pietinė Chini
jos dalis galanda ginklus 
kovai prieš Nankingo val
džia.

Generolas Chan Chia-tang 
jau išsiuntė du eskadronus 
orlaivių iš Cantono į Shiu- 
kwaną. Ten orlaiviai susi
jungs su šešiašdešimtis tre
čia divizija ir pradės ka
riauti. Jie žengsią link Hu
nan ir Kiangsi provincijų.

Chiang Kai-shekas visai 
nepaiso pietų -sukilėlių ir va
ro savo darbą. Chinija su
vienyti gali tik darbininkų 
valdžia, tik Sovietų valdžios 
steigimas eina visai šaliai 
ant naudos.

Francijoj Atsidarė Paroda
PARYŽIUS—. Francijos 

prezidentas atidarė kolonia- 
lę Francijos valdomų kraš
tų parodą. Pirmiausia paro- 
duoja visi Francijos valdi
ninkai, armija, baubia ka- 
nuolės, žėri militarizmas.

Valdžia leidžia daug pini
gų šiai parodai. Tad pati 
paroda daugiau panaši į ini- 
litarinę parodą, kad šustip- 
rinus patriotizmą ir milita- 
rizmą.

o

kito dar jinai pasakė, kad socjaiįo pobūdžio. Spauda,, 
šioj šalyj . tik 2,000,000 be- rea}us gyvenimo ir šalies
darbių, tai kad vieną milio- 
ną išdeportuotų, tai jau, jos 
manymu, ir bedarbė gerai 
sumažėtų arba ir visai pra
nyktų. Matyt, kad ta mote
riškė nieko nežino apie be
darbę ir bedarbius.

Sovietų Sąjunga Atnaujino 
Sutartį su Lietuva

MASKVA.— Maksimas 
Litvinovas, Sovietų Sąjun
gos užsienio komisaras ir 
Jurgis K. Baltrušaitis, Lie
tuvos atstovas Maskvoje, 
pasirašė atnaujinti sutartį; 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos, kuri pasibaigia 
rugsėjo mėnesį.

Originaliai ši sutartis tar
pe minėtų šalių padaryta 
1926 metais Dabartiniu lai
ku ta pati sutartis atnauji
nama penkiems metams.

Lietuva sutinka nedaryti 
politinių sutarčių su kitomis 
valstybėmis prieš Sovietų 
Sąjungą. Tuo pačiu Sovie
tų Sąjunga sutinka pripa
žinti Lietuvos rubežius,

darbų švietėjas.
Maskvos “Pravda” skai

tytojų turi 1,500,000; “Iz- • 
viestija” — 1,000,000; Kai
miečių Gazieta — 2,500,000. . 
Šių laikraščių skaičius gali
ma būtų padidinti į vieną 
dieną kitą sykį tiek, bet po- 
pieros stoka neleidžia.

Borodinas, popieros trus- 
to vyriausias direktorius, 
pareiškė, kad šiais metais 
30 nuoš. bus padauginta po
pieros gaminimas, bet ir tai * 
dar nepatenkins reikalavi
mą, kiek reikalauja kultu- , 
ros kilimas.

Sovietų Sąjungoj dabar 
•p lyra didelių laikraščių lei- 

' džiama 257; mažesnių laik
raščių—1,100; darbavietėse 
leidžiamu laikraščių yra 
2,500.

žinti Lietuvos
kaip kad buvo nustatyta
Sovietų-Lietuvos
1920 metais.

sutartyje

Muša Streiklaužius
Kovo 9 d. Goldbergo ke

pyklos (Kaune) vienas 
streiklaužis gavo su akme- | 
niu į galvą. Tas streiklau; 
žis buvo įspėtas, kad jis ne-1 
dirbtų, nes kepykloj darbi
ninkai streikuoja. Jis nepa- J 
klausė ir streiklaužiavo. Da-1 
bar už tai į galvą gavo S
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PRUSEIKOS “AŠ” - PLATFORMA
“Vilnyje”, geg. 2 d., L. Pruseika stengiasi užteplioti tą faktą, 

kad jis sulaužė duotąjį Komunistų Partijai savo žodį ir Partijos 
padarytą nutarimą, sulig kurio jis turėjo važiuoti į Maskvą. Jis 
šitaip išsisukinėja:

“Kuomet Chicagoš distriktas išgirdo, kad nutarta siųsti dele-; 
gaciją į Kominterną, tai distriktas pasisakė už tai, jog delega
cijos siųsti nereikia, nes visi ginčai galima išrišti ant vietos. Su 
tuo sutiko ir patsai (Partijos) Centro Komitetas.”

Čia Pruseika visai sužiniai iškraipo dalyką. Nes Partijos 
Centro Komitetas niekuomet nebuvo atmainęs savo tarimų apie 
Pruseikos važiavimą į Kominterną. Centro Komitetas, pagal Ohi- 
cagos distrikto patarimą, berods, būtų sutikęs dar toliaus pasi
kalbėti su Pruseika ir pernagrinėti tą klausimą, visai neduoda
mas.pažado, kad Pruseika bus paliuosuotas nuo kelionės į Mas
kvą. Bet kada Prūseika Brooklyne, Miller’s Grand Assembly 
svetainėje, pasakė prakalbą, atkreiptą prieš Lietuvių Komunis
tų Centro Biurą ir prieš Partijos politiką delei lietuviškųjų ko
munistinių dienraščių, tai Partijos Centro Komitetas pastatė 
tašką tolesnėms deryboms su Pruseika, ir per Chicagos distriktą 
davė įsakymą Pruseikai vykti į Maskvą, sulig originalio nutari
mo.

Bet Pruseika ir toliaus manevravo. 
prisiųsto tiesioginio įsakymo iš Komunistų Internacionalo, kad 
jis turi važiuoti į Maskvą.

Pruseika bando, beje, išsikalbėti tuom, kad Lietuvių Centro 
Biuras “sulaužęs” Partijos sutartį su juom. Mat, po Pruseikos j 
pasižadėjimui keliauti Maskvon pasirodė ant rytojaus “Laisve-'

Teroras Prieš Negrus
Scottsboro, Alabama, pra

džioj balandžio tapo nuteis
ti aštuoni negrai jaunuoliai 
nužudyti elektros kėdėj 10 
d. liepos. Devinto teismas 
įvyks, vėliau.

Ši byla parodo, kaip bru- 
tališkas metędas kapitalis
tų.-klasė naudoja savo kam
panijoj terorizuoti negrus 
darbininkus, kad palaikyti 
juos vergijoj, kad jie nedrį
stų organizuotis ir kovoti, 
kad sukelti tarp baltųjų 
darbininkų ] 
prieš juodveidžius.

jie tapo suareštuoti. Jau
niausias jų keturiolikos me
tų, o vyriausias dar neturi 
dvidešimts vienų metų.

Taigi, jie visai nėra kalti 
užpuolime ant tų dviejų 
merginų.

Bet kapitalistinis teismas 
Scottsboro mieste nuspren
dė, kad astuoni jų turi būt 
nužudyti. Teismui tęsiantis 
visokie reakciniai elementai 
kėlė mieste triukšmą ir rei
kalavo, kad tie negrai jau
nuoliai būtų nužudyti.' Re-

al-

R

Beveik' 90 nuošimčių dar- 
binikų dirba tik 7 valandas 
į dieną.

Aštuoniasdešimts nuošim
čių darbininkų dirba pen- 
kįas dienas į savaitę.

Nėra bedarbės.
Nuolatos darbininkų 

gos didėja.
Dvi savaitės pilnai apmo

kamų vakacijų į metus vi
siems darbininkams.

Vienas mėnesis 'apmoka
mų vakacijų į metus mai- 
nieriams ir kitiems darbi
ninkams sunkiose pramonė
se.
, Specialūs privilegijos dar
bininkėms moterims. Nėš
čios moterys gauna mėnesį

Buržuazijos ir jos agentų Teisiamasis pasiaiškino: “Aš jį 
darbininkų eilėse skelbiama, palaikiau už anamitą ir už tai 
kaip geriausia valstybės valdy- nušoviau! 
mo forma demokratinė (bur
žuazijos) valdžia yra ne kas ki
ta, kaip ta pati buržuazijos 
diktatūra tik vykdoma kitais 
metodais. Kokia yra buržua
zijos demokratinė valdžia, ge
rai liudija patys demokratai 
savo darbais.

Jau 1871 metais Francijos į 
demokratai kartu su Tjeru ir;rint lvoj kad jis lčlall_ 
Prūsų Bismarku šaudė komu- sja iklausg komunistų parti.

Imkim 1917 metų re-; tode) nuteisiama‘ke,iem 
i metam kalėjimo. Na, argi 
i Francūzų valdžia ne demokra- 
i tiška ?

Lietuvos darbo žmonės taip

Taip teisinamasi 
todėl, kad ten francūzui kolo
nistui nušaut anamitą mažai 
ką reiškia. Indų-Kinijos kalė
jimuose kankinami kaliniai ne
gaudami vandens priversti 
gert savo šlapumą. Kad nu- 
teist darbininką už komunis- 
tinį veikimą nereikia jokių į- 

jrodymų. Sprendimuose ten fi
gūruoja tokie posakiai: “tu-

J akcionieriai sudarė dėmon-’ 
neapykantą ętracijį, ir kuomet teišmds

• . paskelbė du jaunuolius* kal-
Mat, pastaruoju laiku pie- tais, tai gauja reakcinių eta

tinėse valstijose, ,e ypatin-! rnentu 
gai Alabama valstijoj, Ko-!' džiaugs 

jmunistų Partija pradėjo iš- ‘ ‘ 
judinti darbininkus į kovą 
prieš bedarbę, prieš kapita
listinį išnaudojimą; pradėjo 
išvystyti judėjimą už negrų 
ir baltųjų darbininkų vie
nybę, už socialę lygybę neg
rams.

tinėse valstijose, ,o ypatin-! mentų prie teismabučio iš 
įmo maršavo benui 

griežiant.
Kuomet tie nekalti negrai 

tapo neteisti nužudymui, tai 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pasiuntė į 
Scottsboro savo atstovus,’ ir 
pasamdžius advokatą tapo 
i’aPoU-al; pad priešMasės negrų ir bal- iškelta i į viršų,

Jis nepaisė net paskiaus tųjų darbininkų pradėjo la- tuos jaunuolius negrus su- ncirn I nm An h I a Imd i • — . • ■ • — — - - u i
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Pabūgo valdančioji klasė būdu terorizuoti negrų ma-
biau domėtis tuo judėjimu, daryta' suokalbis, idant tuo

revoliucinio judėjimo.
Taigi, jeigu tik suranda 

je” drg. Abeko straipsnis, kritikuojantis Pruseikos oportunisti-! ii mažiausią, priekabį 
nę politiką. Pruseikai buvo išaiškinta, kad tas Abeko straipsnis P1’1.® darbininkų, bru- 
tada įtilpo labai paprastu būdu, kuris suprantamas kiekvienam tališkai juoš terorizuoja.

X. j • 1 • • • 1

prie negrų darbininkų, bru-

Štai devyni negrai jau
nuoliai apkaltinami neva 
užpuolime ant dviejų baltų 
merginų, 
kalti.

Dalykas buvo .tįaip’: tavo- 
riniu traukiniu važiavo sep
tyni balti ’vyrai,' ir ‘su jais 
kartu važiavo dvi baltos 
merginos, 'kurių rekordai 
parodo, kad jos prostitutės. 
Tuose vagonuose buvo sep
tyniolika ar aštuoniolika

Jaikraštininkui. Straipsnis buvo sustatytas. Technikas, lau
žiantis laikraščio turinį į formas, tą straipsnį radęs ir įdėjo, be 
jokio patvarkymo iš redaktorių bei biuro narių, pirm negu jie 
buvo sugrįžę iš konferencijos su Partijos Centro sekretariatu ir 
Pruseika. Bet toliaus redakcija laikinai sustabdė drg. Krasnits- 
ko ir kitų straipsnius, kritikuojančius smulkiai-buržuazinę Pru
seikos poziciją, kol jis nepadarys kokio naujo priešpartijinio 
žingsnio. O jis tokį žingsnį greitai padarė, per savo prakalbą, 
kur “išžargonavo” Centro Biuro pravedamąją partijinę liniją. 
Tada tai vėl buvo paleista per “Laisvę” plati kritika prieš prū-t 
seikinę-butkinę opoziciją.
£ Jeigu Pruseika būtų ištikrujų matęs, kad Abeko straipsnio 
patalpinimu Centro Biuras sulaužo sutartį su juom, tai jis bū
tų galėjęs tuojaus nueiti su skundu prieš Biurą į Partijos Cent
ro Komitetą. Tomis dienomis juk Pruseika buvo ant vietos ir .'negrų, ir tarp baltųjų ir ne
turėjo gražaus laiko. O kad jis nepadavė tokio skundo Partijai grų ištiko muštynės. Baltie-

Bet jie visai ne-

sės.
Daba

dėjimas, po Komunistų Par
tijos vadovybe, už išgelbėji
mą tų jaunuolių negrų nuo 
elektros kėdės. Įvairios dar
bininkų organizacijos siun
čia Alabama valstijos gu
bernatoriui Miller protestus 
ir reikalauja, kad tiems 
jaunuoliams būtų suteiktas 
nąujas teismas.

.Visi darbininkai privalo 
remti kovą už tų negrų jau
nuolių išgelbėjimą nuo .mir
ties. ..■

Kapitalistų klasė tiksliai 
terorizuoja įlegrus darbi
ninkus, tiksliai persekioja

r visoj šaly eina ju-

prieš Biurą,, tai todėl, kad jis žinojo, jog čia Biuras nesulaužė jo- ji tapo išmesti, o vėliaus ir ateivius darbininkus, depor- 
kios sutarties su Pruseika. j negrai, dalyvavę muštynėse,

Reikia, be to, priminti, kad Partijos Centro Komitetas ir ne- • apleido traukinį. Gi kitam 
buvo nutaręs^ kad Lietuvių Centro Biuras visai sustabdytų tiks
lų kritikavimą opozicijos, nors ir prisieitų tame suminėti Prusei
kos vardas. O Pruseika pasinaudojo drg. Abeko straipsnio įtal- 
pinimu tiktai, kaip kabliuku, kuriuom jis galėtų pateisint savo 
atsisakymą išpildyti Partijai duotą žodį ir josios nutarimą.

Bet vienas iš keisčiausių Pruseikos išsisukinėjimo posmų tai 
buvo-ta jo pamatinė mintis: Aš, Pruseika, tumu teisę vesti ba
taliją prieš Komunistų Partiją; vieną kitą žingsnį savo prieš- 
partijiniame veikime A3 galėčiau sustabdyti tiktai pagal specia- 
lio susitarimo su Partija; abelnai gi A3 esu toks didelis, kad 
galiu po kojomis trempti Komunistų Partijos principus, taktiką 
ir discipliną, nesiskaitydamas net su Komunistų Internacionalo 
įsakymais.

Na, sakykite, ar gali gi būti vieta Komunistų Partijos eilėse 
Pruseikai ar kam kitam, kas tik išsidirba sau tokią oportunis- 
tinę A3—platformą, mobilizuodamas žmones prieš Partiją?

Kapitalistų Išmintis Atsimuša į Sieną

Gi kitam 
vagone buvo devyni negrai 
jaunuoliai, kurie visai neda
lyvavo tose muštynėse, sep
tyni visai tų muštynių ne
matė, nes buvo toliau kitam 
vagone. O kad jie visai ne
buvo įsivėlę į tas muštynes, 
tai parodo tas faktas, jog 
jie važiavo toliaus, ir tik 
pasiekus užsibrėžtą vietą

I tuo ja ir tt., kad tuos darbi- 
į ninkus įbauginti, kad jie ne
drįstų organizuotis į kovin
gas organizacijas ir kovoti 
prieš kapitalistinę priespau
dą.

Sov. Sąjungoj ir 
Kapitalistinėj Amerikoj

Sovietų Sąjungoj darbi
ninkai valdo dirbtuves.

narus.
voliučiją ir pilietinio karo me 
tus. Didžiausi demokratijos ša-1 
liniukai socialdemokratai men-i 
ševikai ir socialistai revoliucio- 

; . - y . , nieriai (eserai) ėjo iš vien su |
vakacijų pirmą gimdymo ir kapitalistais ir ’ dvarininkais, i pat atsimena demokratiškus 
mėnesį poi gimdymo.:

SoCialė apdrauda ■ Visiems 
darbininkams.

.0 kaip kapitalistinėj A-i 
merikoj, kur 1 
kur pramonė išvystyta ant'ševizmo 
aukšto laipsnio?

kartu su baltagvardiečiais' laikus, kada vidaus reikalų 
šaudė darbininkus ir valstie-. m i n i s t e r i s V. Požėla 
čius. Jie ėjo kartu su Krasno- i leido savo policijai blaškyt 
vu, Kolčaku, Denikinu ir ki- • darbininkus, streikavusius Jo- 

. itais caro generolais. 1918 me-'navoj, uždaryt Panevėžio pro-
visko pilna, |įajs demokratai gynė nuo bol-Įfsąjungas ir kalint profsąjun- 
tr,7o^T4-n y ..... .... paVojaus Vokietiją,; gų vadus Gašką ir kitus, juos 

šaudė proletąriatą, norėjusį i po perversmo perėmė fašistai, 
. valdžią paimt į savo rankas, į bet negalėjo nuteist: nebuvo

10 iki 12 valandų darbi- nužudė revoliucionierių va'dus 
ninkai turi dirbti plieno iš-' R. Liuksemburg ir K. Libk- 
dirbystėse, visose tekstilės I nechtą.
dirbtuvėse pietinėse valsti- I Prie ■demokratinės valdžios 
jose. Taipgi darbo valandos darbininkai turi laisvę badaut, 
ilginamos daugely kitų pra- tyl^t sukandus dantis, arba 

graužt duonos plutą kalėjime 
,už ,^ial}d1ien “dcT0’ I iami revoliuciniai darbininkai
kratiskiausios salys yra An-|įr komunistai> bet didžiausią

Fiancija, Vokietija, • |iajsvę turėjo fašistai. Fašistai 
T . _s. ~ v. . . i laisvai sau organizavosi, ruo-
Jau neminėsim šiuo kartu to, savanorių suvažiavimus, 

, ruošėsi pervers-

: nebuvo 
davinių, ir visus, išskyrus vie
ną, turėjo išteisint. Kovoj 
prieš komunistus nesiskiria vie
ni nuo kitų nei demokratai, 
liaudininkai, nei socialdemo
kratai, nei tautininkai fašistai. 
Todėl Lietuvoj tos “demokra
tijos” laikais ir buvo persekio-monių.

Suvirs 10,000,000 darbi
ninkų be .dai bū.. guja., rrauuija., vuivieuja, o

Milionai darbininkų skurs- Amerikos Jungtinės Valstijos
. ciau iiuiiiXJUCidiiii oiuv nanu vv, ; y-

apojamos. Darb-.kas daroma tose demokratinė-rag- __ y.,— komumstais> kaip- j

Paskutiniuoju laiku liaudi- 
i “Lietuvos žinios”

ta, badauja
Algos nukc.x._t,____ ____  ,

daviai veda algų kapojimo |se šalyse SU,J. . ----. .. v 1 J Įjuos persekioja, i kalėjimus:
Kampaniją. t Įgrūda., Pažiūrėkim ką Angli-*

Vakacijas darbininkai jos socialdemokratai, kurie da-minkai ir jų 
gauna, kuomet jie būna : iš- bar demokratiškai valdo savo įėmė labai šaukti apie demo- 
mesti iš darbo ,ir negali gau
ti kito.

Moterys ir vaikai vergau
ja už mažas algas.

Todėl Amerikoj vis dau- nijos.e 
giau ir daugiau darbininku I kulkosvaidžiais,giau ir daugiąu darbininkų 
pradedą simpatizuoti i Sę- 
vietų Sąjungai,, vis daugiau 
ir daugiau darbininkų pra
deda persitikrinti, kad dar
bininkai savo gyvenimą pa
gerins tik nuVertę kapitalis
tinę sistemą ir įsteigę dar
bininkišką tvarką Sovietų 
pavidale.

kąraliaus vardu, ką jie daro, kratizmą, apie laisves. Bet 
ne su komunistais, o su papras- darbininkai dar neužmiršo 19- 
tais tautinės laisvės reikalai!- 26 metų koalicijos darbų ir 
jaučiais darbininkais ir valš- 1923-24 metų liaudininkų val- 
tiečiais. Indijoj ir kitose kolp- i džios darbelių, kad liaudinin

kas žalkauskas buvo vidaus 
reikalų ministeris ir jo pastan
gomis buvo įvestas budeliškas 
politkalinių kankinimas, elek- 
trizavimas. ' žvalgyba tada vei
kė vartodama visas inkvizici
jos priemones plius pačias mo-

jiejie demokratiškai 
bombomis ir 

kitais . moderniškais ginklais 
skerdžia tuos žmones, kurie 
reikalauja sau tautinės laisvės 
ir nori atsiskirt nuo Anglijos. 
Pačios anglų valdžios praneši-i. 
mu iš Londono 1930 m. XI. | derniškiausias — elektrą. Nuo 
13 sakoma, kad “Iki šiol už i fašistų valdžios kankinimų 
dalyvavymą Indų tautiniame liaudininkai visai netoli bėgę, 
judėjime suareštuota ir kali- Ir visa jų šūkavimas apie ko- 
nama 40,000 žmonių, jų tarpe į vą. p/ieš fašizmą tėra šlykštus 
2,000 moterų”, štai demokra-; veidmainiavimas, nes ir jie pa
tų skelbiama laisvė! Kiek su- tys yra tokie 
šaudyta, ir kiek kalinamų į 
tuos 40,000 neįrašyta.

Amerikos Jungtinėse Valsti
jose demonstruojančius bedar
bius ir darbininkus, kai šau-’nuo visokių iliuzijų

pat fašistai. 
Škirpa, Papečkis, Dailidė, Vi
leišis ar jie ne 
ne liaudininkai ?

Darbininkai turi

fašistai irPrašo, kad Lietuvos Fašistai 
Atsiustų Misionierius

“Tėvynė” džiaugiasi, kad 
Lietuvos fašistinės valdžios 
agentui, prof. M. Biržiškai, 
neblogai pavykę Amerikoj. 
Jis, mat, nuduodamas ne- 
partyviu, sumulkino nema
žai Amerikos lietuvių Lietu
vos fašistinių valdonų nau
dai. Už tai fašistas Vitai- 
tis dabar prašo Lietuvos 
fašistinių valdonų prisiųsti 
daugiau tokių “gudruolių.” 
Girdi,

Be 
kon 
prof.

atsikratyt 
apie bur- 

tuvų ir guminių lazdų perma- ‘ žuazinį ^demokratizmą ir jo 
ža, policija pęni i 
dujom.

Vokietijos socialdemokratas'
Cergibelis su savo policija 19- ]ima tik prje proletariato dik- 
29 metais 1-o gegužės Berlyne taturos, kada valdžios mašina 
liejo demonstruojančių darbi- bus darbininkų ir valstiečių 
ninku kraują. Cergibelio poli- rankose. Tada darbininkai są- 
cija vartojo prieš darbininkus^ jungOj su valstiečiais savo rei- 
kulkosvydžius. Francijos de-|.]ęaĮus tvarkys, tada bus pro- 
mokratai Indų-Kinijoj šaudo1 ]etarinis demokratizmas, o ne 
ir karia sukilusius valstiečius buržuazinis, kurį taip garbina 
ir dabininkus. Ten prieš fran- .socialdemokratai ir liaudinin- 
cūzų demokratiškojo imperia-, 
lizmo įsiveržimą buvo savy-į 
stovi Anamo valstybė. Kuni-j 
gų misionierių bei šautuvų ir 
bombų pagelba francūzų im- 

i Anamą užgrobė.

nuodingom laisves. Darbininkai turės pil
ną ekonominę ir politinę lais
vę tik tada, kai tokių laisvių 
neturės buržuazija. O tai ga-

“Aš netikili į bent kokias priemones, kuriomis galima 
būtų pakeist dabartinę nepataisomą padėtį greitu laiku,” 
išvadžioja ministeris milionierius Melionas: “aš taipgi 
netikiu, kad tai yra kaičia šio ekonominio surėdymo.”

Visas pasaulis kenčia didžiausią istorijoj krizį, o Mel
ionai ir kiti kapitalo šulai “nežino, kodėl!”

Būk. tai “nežinodami” tokių bedarbes priežasčių, kapiĮ- 
talistai kasdien didina bedarbių skaičių ir gilina paties 1 
kapitalizmo krizį. • - į

;!Kuo daugiau išnaudotojai kapoja darbininkams algas, 
tuo mąžiau gali reikmenų išpirkti ir tie darbininkai, ku
rte dar dirba. Gi tuo pačiu laiku skubinįmo sistema di
dinama. Darbininkas vis daugiau ir daugiau pagamina ■ 
dirbinių, o vis mažiau tegali, jų išpirkti dėl sumažėjimo! 
savo ’uždarbio. Neapmokėto darbo produktai sudaro; 
kaskart didesnį kiekį. O' jau milionai bedarbių tai juk’

Patys kapitalizmo tūzai nemato išeities iš krizio 
milžiniškos bedarbės, kuri vis dar auga. Kada tas blog
metis baigsis, jau visai nesiima pranašauti net preziden- 
to Mooyerio ministerial: Melionas, Lamontas ir kiti po
litikieriai, kurie kalbėjo dabar einančioje tarptautinėje 
prekybos konferencijoje, kūr dalyvauja biznio atstovai 
nuo 48 šalių. Pačioje gi Amerikoje krizis yra dar giles
nis,-jnegu kitose kapitalistinėse šalyse; ' šičia bedarbių ______ ____ t ___ u_______________ , ..... M.. _
skaičius jau viršija 10 milionų, ir vis dar auga. " beveik nieko negali pirkti. Kaip gi tad kapitalizmas ;ti-

. Jungtinių Valstijų iždo ministeris Andrius Melionas kiši susigrąžint gerovės laikus‘M-Reikia atmint, jog vien 
kreipėsi į užsienio bankierius ir prekėjus, prašydamas, pereitais, metais dvylika bilionų dolerių uždarbio nukirs- 
kadfjie 'daugiau pirktų tavorų iš Amerikos, ir tuo būdu ta Amerikos darbinikam.s.
sumažintų čia ekonominį krizį. Bet kitų šalių kapita- Suprantama, kapitalistas nenori pripažint tikrąją, 

"j
bergcĮžiai stovi, sandėliai užversti savais neišparduoda- 
mais (dirbiniais, o milionai bedarbių bastosi gatvėmis.

Tiliaus, ministeris Melionas ragino Jungtinių Valstijų 
kapitalistus nekapoti darbininkams uždarbių ir palaikyti 
juos darbe, nes, priešingai, juo labiau didės krizis. Taip 
keletti pirmiau dienų kalbėjo ir Amerikos prekybos mi
nisteris Lamont. Ir abu jiedu veidmainiavo.

Kaip Melionas, taip Lamont yra kapitalistai ir jie savo mobilįzuot į kovas po Kom. Partijos vėliava už kasdiehi- 
algihiams vergams kapoja uždarbius nemažiau už kitusinius reikalavimus: už apdraudą bedarbiams, už lygias 
' .. Tuom yra pasižymėjęs ypač Melionas, kaip5tdises negrams ir ateiviams darbininkams; kovoti prieš

........................ , Mat, kapitalistai uždarbių kapojimą, prieš reakcijos pasimojimus ir kt.;.

ir

Estai negali to padaryti, nes pas juos pačius fabrikai
Suprantama, kapitalistas nenori 'pripažint tikrąją, 

pamatinę krizio priežastį, kuria yra pati trūnijanti ka
pitalistinė tvarka. Jis nenori matyti, kad bedarbe tai 
yra vaisius kapitalistinės išnaudojimo tvarkos, ypač vai
sius dabartinio “moksliško,” racionalizuoto išnaudojimo f 
kaip darbininkų, taip ir smulkiųjų ir vidutinių ūkininkų.

Vienatinis būdas pašalinti šio laikotarpio krizius ir b> 
darbę, kaip ir visas kitas kapitalistines blogybes, tai nu
šluoti pačią kapitalistinę tvarką! O tuojaus dabar susi-'

kapitalistus. v r __ _ ...
bailiausias mainierių išnaudotojas. Mat, kapitalistai r__c x.____ — u x T t
kieKviena# rūpinasi savo pelnais, kiekvienas trokšta su- ir per tąsias kovas organizuotis ir rengtis į gąlutipą kla-
.gikrtiuti vis didesnių turtų, ir tik kitiems perša nekapot ainį mūšį dėtai sunaikinimo kapitalistinės, išnaudojimo 

r darįo mokesnį darbininkams, o patys savo darbininkus sistemos ir delei įkūrimo proletariato diktatūros!
K engiau iš pasiutimo. ’ ta ' . ... D.-M. š. •'

tiesioginių savo Ameri- 
atsilankymo uždavinių 
Biržiška atvertė mums

Ad. Nenza, 
“Balsas.”
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lr naują ateities Santykiavimo j perįaiįstai Anamą užgrobė, 
su Lietuva lapą. Jo atsijąnky- jr į-en užviešpatavo neapsako
mas grynai sti kultūrine misi- mas skurdas'ir išhaudojimAšJ 
ja, ne xaukų rinkimo ’.tikslais, •m " 1 *• ■ • ’
paroje, kad , laikas. . .Lietuvos ’ 
gyvęhimo vadams susidomėti 
nuolatiniu tokiu kultūriniu mi-• į. i » ’ *- ' *-
sionįerių siuntinėjimu Ameri
kos lietuviams.
Na, ir jis mano, kad iš to i 

Lietuvės fašistai turėtų ir1 
medžiaginės naudos. Girdi,1 
tie “ ' 
riai” : 
lietuvius “tautiniai gyvais, 
o Amerikos lietuviai, būda
mi “tautiniai gyvus,”

Ten anamitas^ darbininkas- ai’ 
valstietis teisiamas- ir už tai, 
kad jis europiškai plaukus šu
kuoja, .europiškai elgiasi, euro- 
pietiškus rūbus siūdinasi. Ka
da Europos valstybėse kokai
no, opiumo ir kitų nuodų par
davimas yra draudžiamas, 
francūzų valdžia- Indų-Kinijoj 

_ , steigia viešas valstybines tų
kultūriniai misionie- nuodų parduotuves. Ir jų In-

palaikytų Amerikos >J-Kinijoj yra kelis kart dau-
• v giau negu .mokyklų. Ten ne-

’ paparstai valdžia reklamuoja 
degtinę, kuri taip pat monopo- 

dau- .lizuota. Anamitas, baigęs 
giau siųstų pinigų savo gi- mokius, neturi teisės verstis 
minoms Lietuvon, ; daugiau !praktika. Indų-Kinijoj buvo
jų važiuotu aplankyti Lietu- > teisiamas frąncūzas kolonistas 

X m u-,j j? *• - -r j luz kito franeuzo nušovimą.va. Tuo budu fašistine Lie-1 
tuva gautų milionuš dolerių.
Na, ir buržuazinė fašistine —r. 
tvarka, Lietuvos galėtų ji- ,mulkiriti visokiems Lietuvos, 
giau gyvuoti. . > ■ ; r

Amerikos ■ lietuviai idarbi-

ninkai neturi, leisti save

fašistų- A atstovams, viso
kiems. misionieriams.

Anglijos Liberalas Apie 
Amerikos; Bedarbę 
•t

' , Anglijos liberalų vadas ir 
buvęs karo prmjeru Lloyd 
George, savo kalboje pareiš
kė, kad Amerikoj yra 10,- 
000,000 bedarbių. Bet jisai 
mano, kad tik todėl yra 
bedarbių, kad Amerika ima 
didelius mokesčius nuo Įve
žamų prekių—augštus mui
tus.

Amerikos valstybės defi
citas jau siekia iki $750,000, 
000, o karo reikalams vis- 
tiek dideles sumas pinigų 
skiriama. Darbininkų rei
kalais Washington© valdžia, 
taip ir Anglijos, nesirūpina. 
Darbininkai turi rėikalau- 
ti visus karo reikalams ski
riamus pinigus paskirti dar
bininkų reikalams, bedarbių 
šelpimui.
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Penktadienis, Geguž, S, 1931?
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mūsų pareiga juos žiūri balti šovinistai. *1’ •
1

Drg. Tauro, ^Sįurbos ir Buk-

• • • > • • IJ C » L Vz 1 * 1 1 1 Jorganizacijos, be jos negalimas ! karušku 
iudčjimas^ S1‘ ri <

J. M. Karsonas.— Ką mes M)im„ fq<frontą prieš K.
pergyveno

a.

buvo sekcijos orga-
R

U

0

“Magic

rius, kurie remia mus, bet jeigu 
jie nori padiktuoti mūsų judeji-

perdaug 
skloką. 
Darbi- 

pažinti.

SUBATOS VAKARĖLI 
VILNIUN TRAUK

OI MERGELE
STOVIU PRIE^ TAVE

B 
a
I R

Colombia Phonograph^ 
Company, Jnc3|

iš “L.” pastogės. 
Phila. mieste buvo 
ir jis ten kalbėjęs, 
sunaikins “Laisvę”, 
darbininkai puolėsi

jau senai neda- 
kovoje. Jiems

Komunistų Partijos, taip ir re
voliucinių unijų nariai. Negali
ma i

____ _________ Mes kietos mas rymo ant jų<
anglies kasėjai stovime su C. B. klaidinga nuomonė.

ąco icincuaujamv1, kad VISI - - - e
“Laisvės“ darbininkai būtų kaip ^es neatstumiame tuos bizpie-

daug.
L
ener-

Dvi gražios liaudies dainos gerai žinomų artistų, Vanagaičio 
ir Olšausko—tikrai malonu jas girdėti

162O5F
10”—75c
Kitas puikiausias rekordas Mahanoy City Mainierių Orkestrą, 
su dainavimu šaukevičiaus ir Urbienės. Jūs norėsite tų 
rekordų.

16206F
10”—75c

Eikite pas savo vertelgą ir reikalaukite jo pagrajyti bi kurj 
Columbia Rekordą del jūsų ir prašykite jo vėliausio katalogo. 
Jūs taip pat galite juos užsisakyti per laiškus.

geriau. Pas 
perdaug buvo apsileista.

Krizis didelis, bedarbių 
daug darbų prieš mūsų 
Turime su padvigubinta
gija mestis į kovas. Turime 
nugalėti smulkburžuazinę opozi
ciją ir kovoti po Kom. Interna
cionalo vėliava.

A. Naravas.

Columbia Records 
‘MW PROCZSS^

VJva-tonal Recording~The Records without Scratch

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

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

’ ~ J. VAITKUNAS ir kiti.
;. Mes padedam

Ūžsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Hes reikalaujame, kad visi

v Puslapis Trečias

DISKUSIJOS RYTINIU VALSTIJŲ 
LIETUVIU KOMUNISTU

(Tąsa)
Komunistų Partijos nariai 

nuo pat pradžios visi kaip vie
nas ėjo su K. P. Mes dalyvavo 
me ir “L.“ suvažiavime.

Kaip kurio d. iš opozicijos 
argumentuoja prieš d. Bimbą 
Jie mano, kad jeigu, d. Bimba 
klydo 1921 metais, tai jis gali 
klysti ir dabar. Suprantama, 
tai labai klaidinga jų pozicija.

P.. Puodis.— Philadelphijoje 
skloka pradėjo organizuotis dar 
pereitais metais. Jie pradžioje 
sausio mėnesio turėjo susirinki- 
mą. Jie buvo gerai organizuoti. 
Turėjo sekretorių ir kitus vir
šininkus. Šimanskis buvo at
važiavęs į Butkaus kokusą 1 d. 
vasario. Jis buvo ir suokalbio 
vadas; jie ir dabar organizuo
jasi prieš K. P.

Visi, kurie tik ėjo prieš K. P. 
pirmiau, net ir tie, kurie pyko
si savo tarpe, kaip ve, Rutkaus
kas, dabar jau susijungė; visi 
sudarė bendrą

Tie žmonės 
lyvauja klasių 
svetimas darbas lapelių dalini
mas. Jie neturi nei drąsos, 
nei noro kovoti už darbininkų 
reikalus, bet jie su visu smai
lumu kovoja prieš K. P.
’ C. B. pirmiau buvo nutrau
kęs ryšius su kolonijomis, mes 
nieko negaudavome, jokių nuro
dymų, jokių patarimų. |

Taipgi buvo padaryti klai
dingi žingsniai ir K. P., mums' 
buvo visai uždrausta kalbiniai 1 
grupei susirinkti ir pasitarti 
apie savo reikalus. Dabar jau 
kas kita. Mes galim susirinkti• 
ir pasitarti, kaip K. P. liniją 
pravesti lietuviuose darbinin
kuose.

B. Jusaitis.— Draugai, tai 
yra išbandymas mūsų spėkij ir 
ant kiek mes esame bolševikai. 
Šioje kovoje mes apsivalysime 
nuo netinkamo elemento.

4 Atitraukti suklaidintus dar- 
jiininkus nuo Butkų, o vadai lai 
wina pas fašistus, nes jų ten ke
lias. Drg. Bimba teisingai ko
voja ir mes sveikiname C. B. 
dabartinę poziciją.

Aš pasmerkiu tuos draugus, 
kurie, būdami K. P. nariais, 
ėjo su opozicija, žinojo jos slap
tus susirinkimus ir slėpė tą nuo 
partijos. Jeigu jie būtų buvę 
tikrais bolševikais, tai jų buvo 
pareiga apie tai pranešti K. P., 
ir žala būtų buvusi mažesnė.

Jaunuolių klausimu, mes turi
me traukti juos į Jaunųjų Ko
munistų Lygą, nes tai vienati
nė klasine organizacija; tik ten 
prirašydami, mes padarysime 
jaunuolius klasiniais darbinin
kais.

Veikti dabartinės bedarbės 
metu, kurti tarybas, traukti į 

’ jas visus darbininkus be skir
tumo tautų, tai mūsų didelis 
darbas.

Komunistų Partijai. Tiesa, 
mes turime labai daug savo vie
tinių kampanijų, bet aš manau, 

i kad mes galime kiek daugiau 
1 surinkti. Aukos ir mūsų para
ma L. K. P. reikalinga. Lie
tuvoj kovoja labai sunkiai mū
sų draugai; i 
paremti. Priešfašistinis komite- j opūs.

D. Jonus. — Pas mus visi, tas neveikia kaip reikia ant vie- jiem daugiau draugiškumo, 
;aip K. P., taip ir simpatikai tų. Tik Chicagoje draugai ge- gy savo baltiems draugams.

mą, nes jis yra labai svarbus. 
Mūsų K. P. sekcija, kur aš pri
guliu, tūri apie 200 negrų dran
gų. Jie geri darbuotojai. Iš
karto mes jų neturėjome. Neg
rai per ilgus laikus buvo paver
gti. Į juos ir dabar su panieka 

Jie yra 
Mes turime parodyti 

, ne-

:ina išvien su K. P. ir C. Bariau darbuojasi, negu kitur. 
°as mus nėra nei kalbos už j 
'poziciją, mes irgi gavome opo? pastatyta 
dcijos gazietą, bet ji tik kir- 
,ina darbininkų jausmus— pik- 
inasi jie tais niekinimais K. P.

Man atrodo, draugai, kad mes 
įerdaug kalbame apie praeitį., 
'les turėtume daugiau kalbėti 
\pie tai, kaip veiksime ateityje. 
Apie mūsų būsimus darbus.

Mes savo kolonijoje varome 
’arba visu smarkumu. Mes 
uošėme baduolių demonstraci- 

:ą į Albany ir kovojome su po- 
icija. Mano supratimu, C. B. 
•aportas labai geras. Pabriež- 
a daug didelių darbų. Tik 
dausimas, kaip juos 
ne.

Disciplina būtinai reikalinga.' 
Be disciplinos pakriktų mūsų

Mūsų tarpe kritika turi būti I ----.v, ----
mus !1110 čia Padaryti pareiškimai ne- 

(visai geri. Taipgi tie draugai 
■ . permažai kovoja spaudoje prieš
akis’ opoziciją, o jie tą turėjo pada

ryti. Jie save negana kritikavo 
už padarytas klaidas.

Vienas ar du draugai sakė, 
kad mes neturėtume; pulti ant 
biznierių, nes buk mūsų judėji- 

Tai labai 
Mūsij ju

dėjimas. rymo ant proletariato.

dabar turime, tą jau 
visos kitos buvusios federacijos. 
Bet reikia duoti vėjo tiems 
draugams, kurie per metų me
tus mokino mus būti tvirtais 
kaip plienas, o dabar jie patys 
pasidavė Butkaus komandai.

Drg. Pruseika jau ne šian
dien ir vakar oportunistas. Jis 
reikalauja kokių tai ceremonijų 
su juom. Jis sako, jog C. B.

i neteisingai informuoja K. P. 
Centro Komitetą. Jis galų ga-

į le atsisako patsai klausyti C. K. 
i ir nepasitiki net Komunistij In- 
■ ternacionalui. Tai ką jis mano, 
ar prieš jį atsiklaups visos va
dovaujamos įstaigos? Tegul to 
nelaukia. Ne tokie asmenys 
puolė ant Kominterno ir nusi
suko sau sprandą. Jeigu jis 
nepasitaisys, tai jį laukia pra
žūtis! Darbininkai neis su juo, 
jeigu jis išeis prieš Kominter- 
ną, kaip kad nėjo su Lovestonu.

Opozicijos draugai sako, buk 
d. Ą. Bimba grąsino jiems. 
Kas dirba tikrą darbą, jam pa
teisinamas ir grasinimas. Jei
gu kurie nedirba iš gilumos šir
dies, tie suranda visokių prieka- 
bių savęs pateisinti.

Puolimas ant d. B. yra tik 
todėl, kad jis dirba tikrai komu
nistinį darbą. O d. Pruseika 
neina nei lapelius dalinti, neina 
jis į kovas, jis nori būti mink
štas ir inteligentiškas. Tai to- 
kis iš jo kovotojas. Jam turi

pakęsti, kad mūsų įstaigoj I ™ui3„eHą’ jU°S
įvykinsi- į rastų vietos K. P. priešai.

Petkūnas. — Pirmiau mūsų 
korespondencijos buvo tik iš 
parengimų, balių ir kitokių va- 

Aš sveikinu naują 
; darbo kovos lauko, 

skyrius reikia pada- 
paveikslu klasių ko- 
bus persilaužimas 

turinio.

Mums tas 
ryti tikru 
vos. Lai 
mūsii korespondencijų 
Apie tai mes ir čia permažai 
kalbame ir gal būti 
diskusuojame apie tą 
Jai vis tik bus galas, 
įlinkai jau pradeda ją

Vaikus organizavome į Až- 
VD., bet iš to nesimato vąisių. 
Reikia geresnių jiems vadovėlių. 
Gal mums padėtų draugai iš 
Sovietų Sąjungos tokius vado
vėlius pasirūpinti.

P. Švelnikas.—Gal kaip ku
riems drg. nepatiks, bet aš pa
sakysiu, kaip aš suprantu. Mes 
jieškome kaltininkų sklokoje. 
Man rodosi, kad^ čia yra per
daug ypatiškumo, ir daug kalti 
jūs patys 
Sako, kad 
d. Buknys 
buk K. P. 
Na, tai tie 
ginti.

Pas mus 
nizatorė d. R. Ji visada sakyda
vo, kad reikia panaikinti sve- 
timkalbiųi spaudą. Prieš jos 
takius išvedžiojimus kovodavo 
d, šolomskas.

t ‘“Laisvė“ turi būti tokia, ko
kia ji yra dabar. Rezoliucijos 
gerai, bet į jas nereikia dėti d. 
Pruseikos vardą, rezoliucijos 
daug nereiškia, jeigu kolonijose 
verda smala, jeigu ten yra ne
pasitenkinusių daba r t i n i a i s

kovosime. Mes žinome, kad ma- 
terialės gyvenimo sąlygos nusa
ko protavimą ir politiką. Le
ninas savo laiku, kada vienas 
biznierius reikalavo liautis ko
voti prieš menševikūs, grūmo
damas neremti finansiniai ir ne
duoti vietos susirinkimams, nu
sispjovė ant to simpatizuojan
čio turtuolio ir tęsė kovą prieš 
menševikus.

Mūsų piknikai buvo paremti 
ant biznio. Juk tai yra faktas, 
kad daugelyje vietų rengėjai 
netiktai nenori leisti mūsų kal
bėtojams kalbėti, nes tas, . pa
gal jų supratimą, kenkia paren
gimui iš biznio taško, bet net 
literatūrą negana platina. To
kia padėtis tolinus nepakenčia
ma.

“Vilnį“ oportunistai rengiasi 
užkariauti.
darbininkų pareiga ginti 
Ji.yra “Kovos“ tąsa, 
pasilikti po pilna K. P. 
le. Darbininkai privalo 
ti “V.“ medžiaginiai ir

R. Mizara.—Man išrodo, kad 
kaip kurie draugai perlengvai 
ima klausimą. Drg. šolomskas 
mano, kad pas mus neįvyks ski
limas. Tai perdaug optimisti
nė mintis. Aš manau, kad ats
kils tam tikri žmonės. Jie ban
dys sudaryti savo judėjimą. Jie, 
galų gale, nueis pas dabartinius B 
mūsų priešus. Dabar mes turi- g 
me didelę kovą. Mes turime dė- ’ g 
ti visas pastangas, kad atka- > J 

i riauti darbininkus nuo oportu-11 
nistų. Mos turime turėti ir'g 
pakantrumo ir ištvermės šioje, 
kovoje.

Turime pasisukti į kairę. Ką 
turime daryti? Pirmas dalykas, 
sudrutinti lietuvių komfrakci- 
jas, įtraukti daugiau proletarų 
į partiją. Mūsų frakcijos yra' 
persilpno^. Dar yra ir ištižimo., 
Mūsų oportunistiniai priešai i 
yra seni vilkai. Jie buvo K. P., j 
jie žino, kaip kovoti, bet mes,' 
su pagalba K. P., tikrai laimė- į 
sime.

Reikia gauti naujų šėrininkų l 
kaip “Laisvei”, taip ir “Vii-i 
niai”. Drg. P. švelnikas .sako, 
kad mes neturėtume dėti į re
zoliucijas d. Pruseikos vardą. 
Kaipgi prieš jį kovosi, jeigu 
nedėsi jo vardą? Kol d. P. ne
atmainys savo pozicijos, tol mes 
turėsime prieš jį kovoti.

(Bus daugiau)

II

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITYE. 14th STREET, Near 1st

ISardymas, autaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ......... ..
Mokytojais yra žymūs eksix?rtai—L. TICHNIAVičIUS, B. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. T“ ‘ 
iki 9-tai valandai vakaro.

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

Telephone, Algonquin 4-4049
^iiiiiuiilillliiliniiilHiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii:iiiiiiiflM!iiiiifii:i!ii;iiijiiiiHii«

A. UJTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

A. LUTV1NAS

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

Visų sąmoningų 
ją.

Ji turi 
kontro- 
parem- 
dvasi-

niai, pareikšdami, kad “Vilnis” 
privalo pasilikti K. P. kontro
lėje.

Butkus niekados nebuvo ir 
nebus komunistas. Jis visas 
laikas išsisukinėjo nuo klasių 
kovos ir bent kokio pasiaukąvi- 
mo. Net tokis suniekšėjęs Gri
gaitis K. P. niekados neprime
tė naudojimą gengsterių/o But
kus savo purviname aplinkraš
tyje tą padarė.

Jis ten bjauriai įtaria “Lais
vės” įstaigą, pirštu rodydamas 
reakcijai, buk “Laisvė“ pum
puoja pinigus į Komunistų Par
tiją. Jis pjudo reakciją ir Fis
hes komitetą ant “Laisvės.

Rusų Arbatinė Parė
Rengia Friends of 

Soviet Union
PENKTADIENĮ

8 d. Gegužės-May, 1931
MUSICIAN’S HALL

120 North 18th Street 
Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 8:15 
ir tęsis iki 10:30 v. vak. 
Šokiai prasidės 10:30 v. 
vak. ir tęsis iki 1:00 ryto.

Programos išpildyme 
dalyvaus:

Yasha Kayaloff, smuiki
ninkas, Philadelphijos 
Symphony Orkestros

Serge Abagoff> kaukazie
tis šokikas, pirmiau da
lyvaudavo “Chauve Su
ris“ teatre.

Selma Rubin ir Sylvia 
Davis, Isadora Duncan 
School mokinės ir šoki
kės, šoks rusiškus šo
kius.

Rusų Choras, vadovystėj . 
Nicolai Popoff.

Ukrainų Liaudies Baletas, 
vadovystėj O. Kuczer.

Įžanga: perkant išanksto 
tikietus 75c
Prie durų $1.00

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, Jog pilnai 

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

Daugiausia Atsidėtame ant Retiaoskopišlią Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

DRS. SCBOTO & STENGER
396 Broadway, Br<

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

ŠIOJE VIETOJE

būt pastatytas griežtai klausi-| draugais, 
mas, ir jis turi atsakyti, ar ji,s'
e*s su mumis, ar prieš mus? !kurie draugai išsireiškė,

J. Weiss. Kai kurie elemen- |q_ vedė peraštria liniją, 
tai mūsų judėjime išsigimė į [manau, kad C. " 
atvirus fašistus. Mes nevedėme ; teisinga linija, 
rimtos kovos prieš -
Paimkime Sena Vincą.* c I v liq UUVO LUlUpmO. A A v

stodavo, tai vėl mesdavo parti- j elementai negali pakęsti paašt- 
ją. Jo raštai svetimi darbinin-j rijusios klasiij kovos; jiems bai- 
kų klasei. Jie nekviečia darbi-isįos kovos, jie bijosi lapelius 
mT5us j kovas. . i dalinti, rinkti parašus, eiti į

Mes paskutiniu laiku. labai I demonstracijas ir kitas kovas, 
mažai surenkame aukų Lietuvos, jje visaip kenkia K. P. Kada

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

THE COLLECTED WORKS OF
B. Ramanauskiene. — Kaip 

; kurie draugai išsireiškė, kad 
. Aš

11 manau, kad C. B. dabar veda 
,___ „__ Reikia dar

ištižimą. ■. daugiau kovoti, kad numaska- 
Jis tai, vus įU0S oportunistus. Tie

55 Fifth Avenue 
New York City

ULMER PARKAS 
PADIDINTAS

pas mus, Phila., K. P. atsikrei
pė, prašydama, kad mūsų orga
nizacijos paskirtų 10 nuošimtį 
savo pelno del Komunistų Par
tijos veikimo, jie viską darė, 
kad tik nedavus.

Pruseika parašo priešpartiji- 
nį straipsnį į “Vilnį“. Oportu
nistai mūsų mieste pasigriebę 
tą “V.” numerį lakstė po stubas 
ir organizavo sau pasekėjus 
prieš K. P. Jie dabar rengiasi 
važiuoti į “Vilnies” suvažiavi
mą, kad išplėšus “V.” iš po K.

Mes negalime toliaus pakęsti, 
kad d. Pruseika užimtų pozici
ją prieš Komunistų Partiją. 
Partija turi griežtai jam pasta
tyti reikalavimą. Jis turi liau
tis kovoti iš vidaus prieš K. P. 
liniją. Turi būti galas jo ap- 
gavjngai politikai. Partija turi 
savo tvarką, ir L. P. išimčių 
negali būti.

V. Andriulis.—Draugai, rei
kia į C. B. rezoliuciją įdėti sky
rius apie negrus ir baltus šo
vinistus, 
padaryti.
ir kitur pasireiškė baltasis šo
vinizmas. Tas atspindi net ir 
šioj kovoje su oportunistais. 
Mes turime kelti rasių klausi-

Tas būtinai reikia
Chicago j e, Detroite

Ulmer Parkas, kur “Laisvė“ 
laiko savo piknikus, žymiai padi
dintas. Pyaplatintas ant 30 pė
dą. ir pailgintas ant 35 pėdą. Pa
daryta vieta, kur galima sustatyti 
apie 200 automobiliu. Visas vidu
rys daržo, kur pirma būdavo sta
toma mašinos, gražiai išlygintas 
ir užsėtas žole, kuri jau dabar sti- 
žėlusi kai šepetys ir net tamsiai 
žalia iš žvalumo. Laike pikniką 
bus puikios vietos įvairiems žais
lams.

Su pirma gegužės 1931 metų 
sukanka 20 mėty, nuo įsisteigimo 
“Laisvės'1, šiemet “Laisvės“ pik
nikas bus kaipo 20 mėty jtibilė- 
jaus paminėjimas. Jis įvyks 4-tą 
dieną liepos, neprigulmybės pasi- 
skelbimo dienoje. 4-t'a liepos, pa
puola šeštadienyje, gi ant rytojaus 
sekmadienis, tai ir iš toli atvyku- 
siems bus laiko ilgai pasibūti pik
nike ir bus lengva sugrįžti namo.

Kviečiame draugus iš a/rti ir 
toli rengtis prie šios iškilmės; 
kviečiame darbininką chorus at
vykti ir revoliucinėm dainom svei
kinti savo dienraštį, kuris gina mū
są klasės reikalus. Lai šis jubilėjus 
sustiprina “Laisvę" materialiai ir 
lai duoda jos rėmėjams inspiraci
jos grumtis tose darbininką kla- 

» sės kovose, į kurias “Laisvė“ mus 
šaukia. “L." Administracija.

■pO

A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original edition 

Issued by International Publishers

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn. N. Y.



Puslapis Ketvirtas Penktadienis, Geguž. 8,1931

Austrijos-Vokieti jos

ti.

L. D. P

Tat '

CHESTER, PA

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Kompanijos yra pasiryžu-

Visuose distriktuose ne-

Maloney triktų viršininkai ir mokamos sl.ų k.°Ya ašt^ja

w

♦kad jie nieko neturės bendro su

40 cen
Gerbi

S

akyj save vadinantys progre
syviais Tomchakas, Davis, Ma-

pra-
savo

pasi 
prie

įve-1 
kad 
dar

iL- A h

Iš 
kurgi tuos pinigus gauna ? 
Kietų anglių darbininkai sumo-

Su komunistiniais linkėjimais, 
“Priekalo” Redakcija.

choką. Boylanas tatai daro 
tiksliai, kad neturėjus savo

laikius savo mašiną.
Ilgai laukti nereikės, kol 

prasidės algų kapojimas.

—o—
Lietuvių ir rusų 

pos rengia masinį susirinkimą, i »is koncertas bus taip įdomus,

WKLKES-BARRE, PA. ’
<

A.L.D L.D. 43-čios kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, 10 d. gegužės I 
(May) B. Poteliūno svetainėj, 53 į 
Bank St., 9-tą vai. ryte. Visi nariai ■ 
ateikit, turime svarbių reikalų aptar- ' 
ti. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Stankevičius. , 
(107-108)

Didėt 
Aido 
(May) 
nėję, 10 

’ i 
tų, 

Gerbiu...
r„ n . i valstijos lietuviai 
l.D.A. KUO- džiaugiamės turi i

kurią ivvkc- 10 rl o-po-nypą 9 rn ! jis Patiks kiekvienam. Dainuos vie-j KUHS jvyKo iv a. gegužes,, z-ią . 1Jnis Ai(lo Chora5. ir turėsimo iš ki-j

“Priekalo” Prenumeratoriams ir Rėmėjams CLIFFSIDE, N. J.
Vietos Žinios

Gegužės 3 d. vietos L.D.S. 
kuopa buvo surengusi balių. 
Tai buvo visais atžvilgiais 
sėkmingas parengimas. Pub
likos prisirinko skaitlingai, 

Ine tik vietinės, bet turėjome 
idaug svečių ir iš tolimesnių 

Patersoniečių net 
“Priekalo” pirmas numeris dvigubo formato iš-i 10 pilnų automobilių atūžė į 

*, Pasivėlavimas įvyko del tipografU | šį parengimą. Mes irgi atei-

“Priekalo” redakcija gauna visą eilę sveikinimų ir laiš
kų iš Amerikos, Sovietų Sąjungos, Vokietijos ir kitur 
nuo prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų, kuriuose su 
įdomumu laukia “Priekalo” pasirodymo.

Nežiūrint į tai, kad buvo viešai apskelbta “Priekalo” 
pasirodymas kovo mėn. gale, jis lig šiol dar nepasirodė, j

Tuom reikalu viešai pranešame, kad “Priekalo” išlei- .
dimas kiek susivėlavo ne del nuo mūsų priklausomų prie- j miestelių, 
žasčių.
eis gegužės mėnesį. ______ v * « , - .
jos kaltės, kuri būdama užversta darbu, nesugebėjo lai- pyJe pasirūpinsime labiaus ko
ku išpildyt užsakymo. Ateity “Priekalas” eis regulia- operuoti
riai, o nuo 5—6 numerio ruošiasi pereit į mėnesinį.

Mes kviečiame ir toliau prisiuntusius mums sveikini
mus ir prijaučiančius žurnalo ėjimui draugus remt mus 
renkant prenumeratorius, platinant ir kitais būdais re
miant mus. ■

22. IV. 31 'm.

Dar Apie Glen Alden Kompanijos 
Darbininkų Streiką

Mažoji Sąjunga Priešinga 
Austrijos-Vokieti jos 

Sutarčiai

BUCHAREST, Rumunija. 
—Šiomis dienomis pasibaigė 
Mažosios Entantės (sąjun
gos) konferencija, kuri įvy
ko Hagoj. Mažosios Entan
tės konferencija pasireiškė 
prieš
sutarti muitu klausime.

Mažoji Europos valstybių 
sąjunga rems Anglijos ir 
Francįjos imperialistus Vo- 
kietijbs ir kitais klausimais.'

SKAITYKITE!

,;r

Glen Alden Kompanijos dar-: kad vadai juos išduos. Iš kar- 
bininkų streikas davė gerą pa-!to atrodė nekuriems, kad tai 
moką ir daugiau įtikino darbi
ninkus, kas jų yra tikri priešai.

Kuomet J. L. Lewisas pada
rė penkių metų ir pusės kon
traktą ir jis gavo kompanijų 
“check off” sistemą, tai jis ir 
Distrikto viršininkai pažadėjo, I . . m1 kad jie ne tik nešauks darb- suspenduotais Maloney ii Tam 
ninku į streiką, bet kiekvieną 
streiką sulaužys. Taip ir daro.

per daug aštrus kaltinimas. 
Bet vėliau dauguma suprato, 
kad tai juos prigavo maži boy- 
lanukai. Dabar dar aiškiau 
persitikrino.

Pastaruoju laiku eina ma- 
nievras. Boylanas paskelbė

Kompanijos, turėdamos pilną opozicijos nez.urmt kas ji ne
galę, kapoja darbininkams ai- & . 
gas ir blogina jų sąlygas 
dant skubinirno sistemą, 
tuomi daugiau išsunkus iš 
bin inkų pelnų.

Neklysiu pasakęs, kad 
•pusę metų daugiau

jtuoja į Boylano vietą. Praei
tam skundų komiteto posėdyj 
buvo karštos diskusijos, kad 
vesti kovą, kad išmetus iš vir
šininkystės vadus. Tam dar- 

per! bui išrinktas komitetas šauk- 
pusę metų daugiau kaip 50 ti nepaprastą distrikto konven- 
nuoš. nukapojo darbininkams ai- Iciją, atskilti nuo Boylano. 
gų ir gana žymiai pablogino, Šis manievras yra tuo tikslu, 
darbo sąlygas. Pati kapitalis-ikad atitaisius savo reputaciją, 
tinė spauda patvirtina, kad iš kurią prarado Tamchokas ir 
150,000 kietų anglių industri-1 Maloney, žiūrėkite mainieriai, 
joj dirbančių darbininkų, bedir- Į kokis aš esu pavojingas Boy- 
ba tik 62,000, ir tie nepilna lai-j Janui, jis mane jau suspenda- 
ką dirba, po dvi tris dienas į vo. Tuom. pačiu kartu bando 
savaitę. Vadinasi, daugiau ne- - Paslėpti streiko išdavystę maį- 
gųziiusė darbininkų likosi iš-; nierių akysę. Gi Boylanas ma- 

-^yįsta iš darbo. Tai J. Lewi- i nievruoja tuo tikslu, kad ne- 
so reikalavimas “Improved car įdavus jokiai opozicijai įsigalė- 

of coal” Ab kad tuomi pasirodžius Le-
Reikia* pažymėti, kad kompa-! YT* turinčiu gana

nijos gudriai kapoja algas dar-; didelę įtaką. Ir tave, Mr. Le- 
bininkams. Iki šiol ėjo algų wlsai> penime, ir jei tu bent 
kapojimas netiesioginių būdu. ka mums sakysi, tai taip pasi- 
Bet dabar daro bandymus ka-' el^ime, kaip kad buvo Ilh- 
pot tiesioginiai. Ir Glen Alden . ...

XV 1 W » Xv WV. XV XM « WzV XV "• < V X« i.___ 4..- i Kokia mainienams išeitis?
Nacionalė Mainierių Unija nu
rodė savo lapeliuose ir pra
kalbose, kad vienintelė išeitis 
į ir išgelbėjimas unijos, tai sku- 
■biai organizuoti N.M.U. gru- 

nasitikėiimo I Eovlanu ir io i Peš, jungti į jas eilinius narius, pasitikėjimo J. boylanu ir JO k rfe tik pasiryžę kovoti 
genge. Jie žino, kad Lewisas,; ie- vta>w išdavfkus; vi. 
taip ir Boylanas išduoda jų !siems eiti anizuotai į susi. 

■kovas, sulaužo jų streikus. Pa-1rinkimus ir vest kovą prieš 
;sirode skundų komiteto Pi'ies-:a|gų kapojimų ir bloginimų 

darbo sąlygų, prieš nuoskriau
das. Ruoštis visu smarkumu

Co. buvo pasimojus kapoti tie
sioginiai algas. Tam darbinin
kai pasipriešino.

Kuomet išnaudojimas ir al-1 
gų kapojimas eina visu smarku- • 
mu, tai darbininkai jau neturi:

?:®.Saki darb,inin1kams’ prie aštresnių kovų.
ItoLi;.Y." \'.f "A“'1 Kompanijos yra pasiryžu-
Boylanu ir jo klika, kad jie nie- sįos nukapoti algas, kaip kad 
ko neturės bendro su Lewisu. minkštų anglių industrijoj pa- 

'Bet taip nebuvo. _ Po kelių die- darė. Visuose distriktuose ne- 
nų kovos atidavė didžiausioms Įį^o unijos nei pėdsakų, išsky- 

.streiklaužiams sulaužyti strei- rus Illinois. Tačiaus tuose dis- 
« _ _ triktuose yra užlaikomi dis-įką.
; Tomchakas, Davis,
|aiškia matė, kad darbininkai jiems gana riebios algos.
laikosi gana gerai ir kad strei-

|kas yra galima laimėti, ųe tik metų anglių ciaroinmKai sumo- 
<atmušti kompanijos pasimojimą i ka, arba atima iš jų, kad pa- 
.<nukapoti algas, bet kartu ir pa
derinti darbininkų sąlygas. Tai 
^greitai pasiskubino atiduoti Ka- 
tstreiką į kelių Lewiso ir Boy- pitalistinė spauda pati skelbia, 
4lano agentų rankas. ( kad 10,000 namų eina ant par-
’ Lewisas atvykus į Scrantoną davimo už neišmokėjimą tak- 
tpadarė sutartį su vyriausia sų Wilkes Barre apielinkėj. 

.’kompanijos galva W. Ingles Ir kitur tokis pat likimas lau- 
ir vėl išdūmė. Gi mainieriai kia.
tapo sugrūsti darban tomis pa-| Tad viena išeitis lieka dar
biomis sąlygomis. Tokią bjau- bininkams, skubiai organizuo- 
rią pardavystę sulošė Tamcho-itis į N.M.U. ir vesti kovą prieš 
kas, Maloney, Davis. Bjauriau Išnaudotojus ir visus išdavi- 
pasielgė, negu pats Lewisas irikus.
Boylanas. Jie jau negali dar-’ Bedarbių gana daug ir jų 
bininkus apgauti, tai tuom pa- padėtis gana liūdna. Maha- 
čiu kartu atliko jų roles ma-'noy City, St. Clair, New Phi- 
žęsni boylanukai. Ir nėra rei- la. ir kituose miestuose ir mies- 
kalo didesniems tūzams, ir bū-Įteliuose ramiai miršta badu 
tą paika kištis, kuomet gali: darbininkai ir jų kūdikiai. Ma- 
daug geriau atlikti išdavystę 'hanoy City viena moteris, ne- 
tokis Maloney ir Davis, 
tai jie padarė.

Nacionalė Mainierių Unija užmušė šunį ir jį išvirus mai- 
Hurodė darbininkams, kad jie 
turi imti streiką į savo rankas,’gyventojų vos tik 400 ar 500 
'4

turėdama kuo maitinti, kuo ap
ginti savo kūdikius nuo bado,

tino savo kūdikius. Iš 14,000

i su patersoniečiais. 
Kaip girdėjau, tai kuopai pel
no liks nuo šio parengimo apie 
100 dolerių.

—o—
Pirmoji Gegužės darbininkų 

šventė jau praėjo. Cliffsidie- 
čiai, klasiniai susipratę dar
bininkai, kuriems tik aplinky
bės leido, dalyvavo New Yor- 
ko didžiojoj komunistų de
monstracijoj. čia ant vietos 
irgi buvo šiek tiek pasidarbuo- 

Įta. Kartu su rusais, T.D.A. 
I kuopos draugais, parsitraukė- 
Įme keletą šimtų specialio 
“Daily Worker” išleisto gegu
žinio numerio ir išplatinom. 
Taipgi kai kurie draugai ir 
aukų dėžutėmis parinko T.D. 
A. Platinime “Daily Worke- 
rio” dalyvumą ėmė K. Buka- 
veckas, K. Steponavičius, J. 
Tumavičius, J. Stasiukaitis, V. 
Katinas ir keletas rusų drau
gų. Ir nežiūrint, koki kalnai 
sufabrikuotų pliauškalų būtų 
verčiami ant cliffsidiečių, mes 
kaip dirbome, taip ir dirbsi- į )(j 
me darbininkų klasės judėjimo valandą 
rėmimui. 40 ceni

M«**r ■m' ►wntw**r* j į

PRANEŠIMAI H
IŠ KITUR į l|

ĘLIZABETH, N. J.
Kliubas rengia smagų va

karėlį sekmadienį, 10 gegužės, Kliu- i 
bo kambariuose, 69 S. Park St. Bus 
gera muzika, kviečiame visus atsilan
kyti ir pasilinksminti. Rengėjai.

(107-108)
RUMFORD^' ME.

ir gražų koncertą rengia j 
Choras subatoje, gegužes j 
9 d., 1931, šv. Roko svetai- 1 
1 Waldo Street; pradžia 7:30 į 
vakare. Įžanga suaugusiems , 

priaugantiems 15 centų, i 
ami Rumfordo ir visi Maine j 

i ir lietuvaitės! Mes 1 
I džiaugiamos turį progos pranešti, jog 

’ kad

i vai. po piet, Rusų Kliubo sa-l tur dainininkų. Po koncerto bus šo-j 
i kiai, griežiant gerai orkestrai T^^ 
j kviečiamo skaitlingai atsilankyti į šį i 
puikų Aido Choro parengimą.

Kviečia visus Aido Choras. ' 
(107-108)

i WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- ■ 

mo 13-tos kuopos susirinkimas bus ; 
sekmadienį, 10 d. gegužes, Lietuvių ! 
svetainėje, 29 Endicott St., prasidės l 
10:30 vai. ryte. Dalyvaukite visi Į 
nariai ir atsiveskite naujų aplikan- : 
ti} į kuopą. Taipgi nepamirškite ! 
užsimokėti metines duokles, dabar j 
kiekvienas centas yra reikalingas i 
darbininkų judėjimui. Į

Org. H. S. I 
(107-108) į

DETROIT, MICH.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

21-ma kuopa rengia pikniką sekma- j 
dienį, 7 birželio (June), Capitol Par- i 
ke. Prasidės 1-mą vai. dieną ir 1 
trauksis iki vėlumos. Grieš Prole- , 
tarų Meno orkestrą. Bus skanių vai- Į 
gių ir gėrimų, šiame piknike bus ' 
galima Įstoti į L.D.S. už pusę įsto- ' 
jimo. Įžanga 50c. Kviečiame visus ' 
atsilankyti. Visais keliais galima 1 
privažiuoti Telegraph Road. Priva- 1 
žiąvę Telegraph Rd., važiuokite į S 
pietus, pervažiavus gelžkelio tiltą, J 
už 5 blokų bus ir Capitol parkas. Tą g 
pačią dieną pripuola L.D.S. 21-mos B 
kuopos susirinkimas, tat nariai tėmy- f | 

. pranešimus laikraščiuose, kad i 
is, nes turėsim susi- i I 

rinkimą nukelti toliau. j
Komitetas. B

lėj, Cilff St. ir kampas Ander
son Ave., Cliffside, N. J. Bus 
trys žymūs kalbėtojai—rusų, 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Tad kiekvieno darbininko yra 
pareiga dalyvauti šiose 
kalbose ir pakalbinti 
draugus bei pažįstamus.

Čia bus aiškinama ta 
baisėtinoji bedarbė; jos 
žastis ir kaip darbininkai gali 
iš to vargo ir priespaudos pa- 
siliuosuoti. Bus plačiai aiški
nama apie kapitalistinį terorą 
prieš klasiniai susipratusius 
darbininkus, o ypač apie, pro
vokaciją kapitalistų prieš Pa- 
tersono penkis darbininkus, 
kuriuos kapitalistai nori nužu
dyti.

Yra Apsileidimo
Kreipiu atydą visų A.L.D.L.

D. narių. Draugai ir draugės, kiT * pranešimus 
mūsų tarpe yra labai daug 
apsileidimo. Pereitame mėne
siniame susirinkime dalyvavo! 
tik penki nariai ir tik vienas ■ 
valdybos narys, tai susinešimų I 
sekretorius, draugas P. Kasa- Rengja Lietuvių ir Rusų Tarptauti- 
rauskas. Draugas Kašaraus- 
kas yra bejėgis, netekęs vienos 
kojos, bet jisai dalyvauja 
kiekviename kuopos susirinki
me. O kiti, sveiki draugai, 
nesilanko į susirinkimus.

. CLIFFSIDE, N. J.
Didelės Tarptautines Prakalbos 

nio Darbininkų Apsigynimo kuopos. 
Įvyks nedėlioj, 10 d. gegužės, Rusų 
Kliubo salėj, Cliff St. ir kampas 
Anderson' Ave., Cliffside, N. J. Pra
sidės 2-rą vai. po piet. — Visi vietos 
ir apielinkės lietuviai darbininkai 
privalote dalyvauti šiose taip svar
biose prakalbose. Bus trys žymūs 

Drjuififfii i n i vr-o nuc-irlpiimjiq kalbėtojai——‘rusų, lietuvių ii anglų vrnugai, tai yia nusiaėjimas kalbomis< Tad pakalbinkit ir kitų 
priCS darbininkų klasę. Kla- j tautų darbininkus dalyvauti šiose 

darbininkai l prakalbose, čia bus aiškinama svar- oinn t Vnwna r „n! I kiausi šių dienų darbininkų klasės
eina į kovos lauką, O .mes net| reikalai, o ypač apie kapitalistų pa- 
neiname į savo susirinkamus, ! sikėsinimą ‘ nužudyti penkis nekaltus 

! Paterson, N. J., darbininkus. Būkite 
visi—susirinkite masiniai.

K. St.
iai jau perdaug apsileidimo.

Reikalinga tingėjimą, praša
linti, reikia nesiduoti oportu- 
nistiniam apsileidimui. Taip 
pat čia randasi ir užsispyrėlių, 
kurie boikotuoja darbininkų 
judėjimą, o ypatingai Komu
nistų Partiją. Ateinantį kuo-

--1—------------- 
WATERBURY, CONN.

Visiems A.L.D.L.D. 28 Kp. Nariams 
Kuopos narių mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 11 d., 8-tą vai. 
vakare, 774 Bank St. Pereitame 

. kuopos susirinkime draugai, kurie vi- 
pos susirinkimai turi būt ap- i suomet lankosi į susirinkimus, kal- 
qvnrinti nun nnrnilrnlinrru nrin- bgj° ir diskusavo apie tuos draugus SVaiinil 11UO nereiKaimgų pikuopos narius, kurie tik retkarčiais, 

! atsitikimais atsilanko į susirinkimus.
O yra gana daug narių, kurie nei sy
kį ištisus metus neatsilanko. Ar gi, 
draugai, jums tokis baisus ir dide
lis darbas atsilankyti susirinkimam 
Tokis didelis sulepšėjimas, apsileidi
mas, kai kokia pikta liga apsėdus 
draugus- narius. Kuopoj priklauso 
apie 100 narių, o į surinkimus atsi
lanko 12 ar 15, tai būna nemažas” 
susirinkimas. Jeigu naujokai taip 
darytų, bet kad taip daro buvę pir
miau ir veikėjais, tai prastai, kad 
tokį prastą p.avyzdį duodate kitiems.

J. ž.

šų. Visi nariai turi dalyvauti 
susirinkime gegužės 10-tą die
ną, 10-tą vai. ryte. Susirinki
mas įvyks Lietuvių Kliubo 
Knygyne. .

Biuro Koresp.

dirba kasyklose, o kitokių dar
bų veik nėra, nėra jokio už
darbio. Daug iš lietuvių dar
bininkų ištisos šeimynos badau
ja; kiti iš rūpesčio ir bado iš
ėjo iš proto.

Tad visi darbininkai, orga- 
nizuokimės į N.M.U. į bedar
bių kuopas ir veskim kovą vi
su smarkumu.

Mainierys.

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39-tos kuopos/susirinki

mas bus sekmadienį, 10 d. gegužės 
(May), Grudžio svetainėj, 1616 
Washburn St., 2-rą vai. po pietų. 
Visi nariai pribūkit ar naujų atsives-

K. Kubilius.
kit.

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
. Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemes ūkis; Pramonė; 
Prekybai; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Ifirspektyvos. >

Knyga iš 112 Puslapių. Kairm 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
V 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
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
leresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas dubininkas, 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. Podi*aug žingeidauja pla
taus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Parasė 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-

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

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Penktadienis, Geguž. 8,1931

; PIRMOSIOS GEGUŽES APVAIKSCIOJIMAS 
GERAI PAVYKO

Puslapis Penktas

Ir kaip Dabar reikia visiems stoti į

“Laisvės” Koresp
bal-

ir t. j

D/?. H. MENDLOWITZ

Užrakinkite Atidarytas ■4b

kalus.. Tas buvo klausytojams j 
žingeidu, nes Detroite gyvuo-! mui juodveidžių jaunuolių, ku- 
ja L.D.S. dvi kuopos.

Dabar perkantiems 
skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėt 
jau

^iunmi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE 
Pas mane galite, gauti Window Locks, po vieną setą, ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaiji užrakinama atdari langai. Su pareina.avimais 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Atsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

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

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

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

GALITE GAUT

su

L

__8treet Avenue
—, Stata-------------

L1ETUVIŠKAJ-AMERIK0NIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas

Mano nauju išradimu užrakintą atdarų lan 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje 

pagyrimu, pasisekė
Mano išradimas j

' ...J išradimo window 
arba eidami gulti,

Window I air k 
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai^ miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo V/indow 
Locks, būtų galima knygą parašyti. Čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

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

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
Newark, N. J. 

Telephone, Mitchell 2-2554
498-500 Ferry

DETROIT, MICH

vienetai

kad laike 
su gubernatorium 

tūli nusipenėję valdininkai iš 
piktumo sukramtė net po ke
lis cigarus. Po diskusijų gu
bernatorius atmetė bedarbių 
reikalavimus ir atsisakė šelpti 
juos.

Antras kalbėjo d. Myers- 
cough. Jo prakalbos tema bu-

POTTSVILLE, Pa.—Apvaik- Drg. Mikša sakė, 
ščiojimui Pirmosios Gegužės diskusijų 
Komunistų Partijos 
per savo komisijas reikalavo 
iš miesto majoro ir pavieto 
viršininkų leidimo naudoti tei
smabučio kiemą. Majoras at
sakė, kad jis neturįs autorite
to jokio leidimo išduoti, nes 
teismabutis ir kiemas priklau
sąs pavietui. Jis patarė kreip-,vo ta pati, kaip Pottsville. Tik 
tis prie pavieto viršininkų. • čia ilgiau kalbėjo ir plačiau 
Nuėjus pas pavieto viršinin-:tuos klausimus palietė. Pū
kus, jie taipgi sakosi neturį, blikos buvo susirinkę keli šim- 
autoriteto ir liepia eiti pas tai. Kalbėtojaus 
majorą, 
reiškė:

Buvo parinkta ’ aukų gyni- ’ pastatė d. R. Mizarai klausi-į užsilaikė, daug ko pasimokino 
.... ______ ...ai juodveidžių jaunuolių, ku-^m: „“Kelios yra komunistų .B d. R. Mizaros prakalbos,

ja L.D.S. dvi kuopos. Kalbėk I riuos nori nužudyti kapitalis- ■ partijos Amerikoj. • - . , .. . . ,
tojas nurodė, kaip tautiški fa-!tiniai gončai. Aukų surinkta i tik kalbėtojas vieną žodi pa-1 organizacijas, <uue ar jose 
šistai ir jų “gengė” nori pa-! tam reikalui $8.53. Po pra- sakė, k“'1 

KaF Partija.

Balandžio 30 d., Draugijų 
Svetainėje, 8-tą vai. vakaro, 
įvyko labai svarbios prakal
bos. Prakalbas surengė Det
roito Liet. Priešfašistiniš Ko- 

| mitetas. Kalbėjo d. R. Miza
ra iš Brooklyn, N. Y., L. D. 
Susivienijimo organo “Tiesos” 
redaktorius. Jis prakalbos 
įžangoj padarė išvadą, kad 
mes, čia susirinkę lietuviai 
darbininkai, pasitinkame dar
bininkų šventę, Pirmą Gegu
žės. Todėl turime nors trum-1 
pais ruožais perbėgti pasau- 
liožvalgą, darbininkų laimėji
mus ir pralaimėjimus klasių 
kovos lauke. O rytoj demon
stracijose kelsime obalsius, ko
kius mes esame užsibrėžę lai
mėti. Kalbėtojas perbėgo sa
vo prakalboj darbininkų situa
ciją visose šalyse; nurodė, 
kaip darbininkai veda kovą 
prieš kapitalizmą ir juodąjį 
frontą fašizmą. Kur ir kokio
se šalyse įvyksta daugiau puo
limų ant darbininkų ir areštų. |

► vai-'

liepia eiti pas tai. Kalbėtojaus nuoseklus 
Tada komisija pa-' klausimų rišimas publiką už- 

reišjfė: “Jei jūs nežinote, kas interesavo — visi klausė ra- 
turi\ autoritetą ant teismabu- miai.
čio kiemo, tai mes pasiimsime ! Parduota nemažai literatū- 
jį ir panaudosime apvaikščio-iros. Pasibaigus prakalboms, 

buvo pasiūlyta dykai likusios 
literatūros “Daily Worker” 
ir “Labor Unity” kopijos. Dar
bininkai puolėsi ir ėmė visi, 

šie parengimai parodo, kad 
darbininkai yra susirūpinę gy- Kaip Chiang Kai-sheko

A . , , venimu ir kovinga Komunistų džia pasimojus ant Chinijos '
,„.nUPartijos taktika juose randa I darbininkų; Nankingo budelis- j 

-- ... ... - | pritarimo. jka valdžia kapoja galvas dar-
Bedarbė, krizis verčia darbi- ■ bo žmonėms.

ninkus griebtis kovos prieš iš- ■ 
naudotojus, nes kitokios išei- ■ 
ties nėra.
» A. Arbačauskas.

ėjimui Pirmosios Gegužės.”
Taip ir padaryta.

, Pirmosios Gegužės dieną su
sirinko komunistai ir pritarė
jai iš visų apielinkių. Susi
rinko daug ir vietinių darbi
ninkų.
tų jau buvo apie 400 žmonių.' 
Drg. T. Myerscough užsilipo' 
ant teismabučio laiptų ir pra-! 
dėjo sakyti prakalbą. Jis kal
bėjo apie valandą laiko. Pa
sakė tinkamą prakalbą, apibū
dindamas Pirmosios Gegužės 
reikšmę. Baigdamas prakal
bą, jis kvietė darbininkus sto
ti į kovingas organizacijas, o į 
ypatingai į Komunistų Parti-' 
įą, kuri nepaliaujamai kovoja i 
tyž visų darbininkų būvį ir už• 
išliūosavimą iš kapitalistinės 
vergijos. Publika jo prakal-; 
bos klausė atydžiai, ir mato
mai, buvo patenkinta. i

Tai dar pirmas toks atsiti- 'rengti paskaitų maršrutą. Pa- 
kimas buvo šiame paviete, kad skaitos tema bus “Religija ir 
darbininkai be leidimo išdrįso !jos rolė proletariato pavergi- 
susinnkti į teismabučio kiemą t me.” Paskaita labai įdomi ir 
ir skelbti kovą išnaudotojams, 1 naudinga, tad visi bus ja pa
agituoti darbininkus stoti Į tenkinti. Paskaita skaitys ap- 
revoliucinę organizaciją ir ko-;skričio sekr# d. j. y. Stankevi- 
voti už savo reikalus. Buvo £jus
manyta ir laukta, kad polici-1 Bet to neužteks. šio marš- 
ja užpuls ir išardys šią demon-;rut0 tikslas bus sustiprinti 
straciją, bet to nebuvo. Daug lkuOpas jr organizuoti naujas, 
policijos slankiojo aplinkui iri Tad visi nariai ir narės jau 
tėmijo kiekvieną p---*--1 
mą.
4 Užsibaigus prakalboms, pri 
Jmivo d. žaldokas su literatu-! 
ra. Daug išplatinta “Daily 
Workerio” f 
ninkiškos literatūros.

Tą pačią dieną, 
Minersville, Pa., I 
tos prakalbos ant 
šioms prakalboms leidimas bu-'tris. j'r t t. Kvotos yra nedi- 
vo gautas. Drg. Arminas,; dėlės ir jas gali išpildyti visos 
pradėdamas prakalbas, trum-' kuopos, prirašant suaugusius 
pai pakalbėjo ir perstatė kai-1darbininkus ir jaunuolius.
bėti d. Miksą. D. Miksa kai-j Maršrutas yra sutvarkytas 
bėjo apie bedarbių maršavimą sekarnai: 
į Pennsylvanijos. valstijos sos-| 
tinę Harrisburg. Sulig kalbė-1. 
tojo kalbos ir kitų maršavu-’ 
šių raportų, buvo taip: Mar-į 
žavimas nuo čia prasidėjo peri 
Saint Clair, aplink Sunbury,1 
Pa., ant Harrisburg. Pakely
je mūsų draugės šenandoriškės 
pastiprino maršuotojus vai- ■ 
giais. Keliuose miestuose i 
*naršuotojai pasakė po prakal- ■ 
0ą. Darbininkai visur pasiti
ko juos draugiškai ir padėjo 
surengti prakalbas. Pasiekus

..D.L.D. 12-to Apskričio 
Kuopoms ir Nariams

A.L.D.L.D. 12-to Apskričio 
Komitetas, laikytame posėdyj 
29 d. kovo, vienbalsiai nutarė

pasijudini-'tUį*i pradėti dabar rūpintis ir 
į rengtis prie gavimo naujų na- 
.rių.

Naujų narių gavimui kvotos 
yra paskirtos sekamos: ant 

ir kitokios darbi- kįekvienų trijų senų narių tu- 
;ri būt gauta vienas naujas na- 

vakare, jryS, įaj yra> kur kuopa turi 
buvo sureng- ge§is narius, turi gauti du nau- 

. '..ga^v.gs* ;ju, kuri devynis—turi gauti

12
d. 
d. 
d. 
d.
d.

gegužės—Pittstone, 
gegužės—Plymouth, 
gegužės—Nanticoke, 
gegužės—Lee Park,
gegužės—Parsons

d. gegužės—Inkerman, 
d. gegužės—Scranton,

gegužės—Forest City, 
gegužės—Binghamton, 
gegužės—Throop, • 
geguž,—Edwardsville, 
geguž.—Wilkes-Barre.

d.

d. 
d. 
d.

14 
• 15

16 
17 
18

19 d.
21 
22 
24 
Kuopų sekretoriai tuojau

turite pradėti darbą. Jei kuri 
Harrisburgą, vakare negalėjo kuopa neturės greitai susirin- 
gauti nakvynės, tad reikėjo ei- kįmo, tai tos kuopos komitetas 
ti į farmas. Gauta pernakvo- turi veikti iki susirinkimo, 
ti * pas farmerius daržinėse. r * '
Ryte susirinko visi prie vals- i prirengti pamarginimų

Prie paskaitų visur reikia 
. . t._____o„ r____ o____ j pro-

tijos sostinės, išrinko delegaci- ■ gramą, kad pritraukti daugiau 
ją, rodos iš 15 darbininkų, kuri j publikos.
įsigavo į sostinę pas guberna-' Paėmę svetainę ir atlikę, 
torių Pinchot ir įteikė reikalą- kas reikalaujama, tuojau pra
simus bedarbių apdraudos bi- neškite apskričio sekretoriui, 
liaus ir kitus. Griežtai reika-’jei paskirtą dieną negalima, 
Jaujant, gubernatorius buvo ,tai duokite žinią, paskirsim ki- 

I priverstas suteikti delegacijai tą dieną.
45 minutes laiko kalbėti. Pa
sinaudodami ta proga, delega
tai išdėstė bedarbių reikalavi
mus. Laike jų kalbų, guber-| 
natorius nervavosi ir pertrau- 
kinėjo jų kalbas. Jis bandė nu
rodyti pasipiktinimų, kad de
legatai negerbia jo ir sostinės, 
bet delegatai sakė, kad jokių 
pagarbų negali būti tiems, ku-

A.L.D.L.D. 12 Apskr. Sekr.
J. V. Stankevičius, 

338 Flazel 
Wilkes-Barre,

Protesto Rezoliucija

St., 
Pa.

Padarė išvadas apie Ameri
kos darbininkų padėtį, kodėl j 
yra šios baisios bedarbės, kri- 
zis, jo galo nematyti, klasių ' 

; kova aštrėja. Todėl vis dau-1 
jgiau ir daugiau įvyksta linčia- 
jvimų ir užsipuolimų ant juo-' 
jdosios rasės darbininkų. Pri- 
i minė pasikėsinimą nužudyti 9, 
I negrus jaunuolius.

Tai buvo svarbi ir labai įdo
mi klausytojams d. R. Mizaros 
prakalba, kuri surišo klasių i 
kovos eigą su tarptautiniu dar- i 
bininkų veikimu. Antru atve
ju d. R. Mizara kalbėjo apie . 
lietuvių darbininkui organiza-1 
cijas. Jis nurodė svarbą pri- į 
gulėti A.L.D.L. Draugijoj. Pla-į 
čiai išdėstė knygų išleidimą, I 
ragino be jokių atidėliojimų ' 
nariams užsimokėti užsiliku- i 
sius mokesčius. Nušvietė at- j 
virai ^spaudos reikalus: “Lais-: 
vės” ir “Vilnies.” Aiškino, ko- 1 
del į mūsų spaudos reikalus- 
turėjo tarti žodį Komunistų I 
Internacionalas.. O tai yra; 
svarbu visiems lietuviams dar- j 
bininkams. Suokalbininkai bu-; ■ 
vo pasiryžę ištraukti “Laisvę” ■ 
iš po Kompartijos, darė tiks
liai, idant pakenkti Komunis- ' 
tų Partijai. Skloka jau visai 
perėjo darbininkiškas ribas, 
apie tai visi mato jų darbus, į 
niekas to negali jau užslėpti; 
ir nereikia nieko slėpti nuo I 
darbininkų. Jiems geriau yra 
eiti su oportunistais, su social- 
fašistais, negu su Komunistų 
Internacionalu. Jie prie to 
ėjo, jie tą siekė ir matote visi, 
kokioj rolėj jie dabar stovi, 
sakė kalbėtojas. Dienraštis j 
“Laisvė” nepavyko sklokai iš-; 
traukti iš J. V.Komunistų Par
tijos linijos. Tai yra didelis 
laimėjimas visų lietuvių dar
bininku. Su “Vilnies” dien
raščiu ir taip nori skloka pa
daryti; visi matome, visiems 
aišku. O kodėl taip yra? Ogi 
todėl, kad oportunistinėmis i 
tendencijomis tūli draugai, Ba
cevičius ir Prūseika, prie “Vil
nie” būdami, veidmainiauja. 
Vietoj eiti su darbininkais, su Į 
Komunistų Partija, tai jie pa
duoda ranką sklokai, oportu-1 
nizmui. Jau visai arti “Vil-i 
iries” suvažiavimas, o tie opo-' 
zicionieriai aiškiai nieko nepa
sako. Vietoj kad rengtis prie ! 
suvažiavimo ir stiprinti “Vii-j 
nį,” arčiau surišti ją su Parti-! 
jos linija, tai jie daro kaip tik j 
priešingai. Skęsta oportuniz- i 
me, nukrypę į dešinę ir dar 
mano tame pačiame suvažia-! 
vime šturmuoti prieš Partijos! 
liniją ir Komunistų Internacio-' 
nalą.

PITTSTON, Pa.—Konferen- 
_ _ . _ cija A.L.D.L.D. XII Apskričio

'įrie sėdi ant kalnų turtų, kada ir L.D.S.A. IV Rajono, laiky
kit! miršta badu. Ant galo ta 26-tą dieną balandžio, var- 
jis pasakė, kad reikalavimai 
yra dideli ir valdžia turėtų 
pąti subankrutuoti, jei juos 
pildytų. O. delegatai jam at
sakė, kad jei valdžia negali 
aprūpinti žmonių, tai žmonės 
turi ją prašalinti ir pastatyti 
tokią valdžią, kuri aprūpintų.

de 300 narių protestuoja prieš 
nuteisimą mirtin 8 negrų jau
nuolių. Konferencija reika
lauja naujo teismo, Į kurį bū
tų priimta ir juodveidžiai į 
teisėjų (džiūristų) suolą.

Pirm. A. Miliauskas. 
Sekr. J. V. Stankevičius.

R. Mizara savo prakalboj; 
ragino lietuvius darbininkus Į 
ateiti į pagelbą “Vilnies” dien-: 
raščiui. Ragino, kad darbi- į 
ninkai, kurie dalyvaus tame; 
suvažiavime, o kurie negalėsĮ 
dalyvauti, tai raštais, sveiko
mis mintimis sveikinti “Vilnį,” 
idant dienraštis pasiliktų išti
kimas darbininkų -klasės rei
kalams ir J. V. Komunistų 
Partijai.

Po nušvietimui spaudos' rei
kalų,’ d. R. Mizara kalbėjo 
apie L. D. Susivienijimo rei

sakė, kad viena Komunistų ■ nėra. 
Daro išvadas, o jau i

“ekstrinis” J, G. nesavu 
su pradėjo rėkti:
•“Tu meluoji, svolačiau,’

....___ , R. Mizara labai tinkamai Į
meižtus ! atsakė: “Matote, draugai ir 
is, kuris j draugės, dar nežino, ką atsa- ■

‘meluoji,’ tai |
I reikia turėti drąsą ir akis te
ikiam žmogui.” Klausimas Ii-j 
kosi atsakytas taip, kad visi j 
suprato, kad jokių kitų va-į 
dovystėj Komunistų Internaci-1 
onalo partijų nėra, kaip tik J.!

i V. Komunistų Partija. Buvo iš‘l 
i publikos duotas įnešimas išme- ! 
isti lauk iš svetainės tą žmogų, 
' kaipo “ekstrinių tamsybės ap- 
l aštalą.” Bet ponas J. G. ėjo į 
I link durų, nuduodamas vi
siems, kad pats eina lauk.
Prakalbose buvo pilna svetai
nė publikos; kiti turėjo stovėti 

i kurie vėliaus atėjo. Priešfa-J 
Lšistinis Komitetas atliko gana' 
svarbu darbą, surengdamas i 
'šias prakalbas. Visi ramiai i

šistai ir jų “gengė” nori pa- tam reikalui 
stoti kelią naujam Susivieniji-į kalbų buvo ir klausimų, 
mui. Kalbėtojas visais at-jbėtojas tinkamai atsakinėjo 
žvilgiais* nušvietė jų užsimoji-j visiems. Tik labai yra negrą-j 
mą ant L.D.S. Tai yra be žus dalykas ,tai iš “brolių ek-j 
galo b jaurus fašistų darbas, j strinių,” kurie čia platina sklo-j t. 
Prakalbose kurie buvo, visi pa- į kininko Butkaus ši.. 
sipiktino juodąja tautiška šai-' (“buletiną”). J. Gugas,

j bepūsdamas fašistų dūdelę,' kyšiu, jau sako
I>.... j----------------------

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GR ABORI US- UNDERTAKER

I6l.ftl»au>uojn ir laidoj* numirusiu* ant 
viBokių kapinių. Norintieji ffereenio pa* 
tarnavimo ir už Žemą kainą nuliOdimo 
valandoje Kaukitės pas mane. Pa* maną 
galite izauti Intus nnt visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. _

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

knygos apie lytui]Tai geriausios lietuviškos
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes. .

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu

pridedame dovanoms po keletą įvairaus

ii suradome savo knygyne keletą kopijų 
enai niekur nebegaunanios knygos, vardu “MEILES IŠSI

VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meilę. Tai buvo vienatine tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiijsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS
Box 129, Gen. P. O. New York, N. Y.

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lascvičius)

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi - 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jus norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie iū.<u lantrų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie ran (lavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų, negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per dangą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kainą. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ina-

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone — Main 1417

ji o 2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD S-S261

c KSAW»MW***M<

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui

yra tai kanuolS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuria žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kaupa* Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-97*6

Siųsdami pinigas su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malon?ft5C 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nerody
mais, kaip vartoti.

Vardas----
No______

MlevvuM__

Automobilių Mechanikų ir Šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies m<i- 

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni perted- 
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, batarejos, mag
netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

numušeme pilno mechaniško kurso

> v.
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VIETINES ŽINIOS Sukniasiuvių Kova su
Streiklaužiais ir Policija

Ir Waikeris Pripažįsta, 
Kad Yra 20,000,000 
Badaujančių Darbininkų

Peržiūrinės Atplaukiančias 
Jachtas, kad Neatvyktų 
Svetimšalių

New York o majoras Waike
ris, atsakydamas republiko- 
nų kliubui į padarytas ant jo 
atakas eikvojime visuomeninių 
pinigų, pareiškė, kad republi- 
konų partija prižadėjo gerbū
vį, o dabar šalyje yra dau- eivių ' 
giau, kaip 20,000,000 badau- Valstijas, 
jančių darbininkų ir jų šei
mynų narių.

žinoma, jis nori pasakyti, 
kad tai yra išdavas republiko- 
nų partijos vadovavimo, o ne 
kapitalistinės sistemos. Jis 
nori padaryti kapitalo demok
ratų partijai del būsimų rinki
mų.

E. C. Rybicki, valdiško dar
bo biuro galva, davė propozici
ją Darbo Departmen. sekreto
riui Doak, kad būtų peržiūri
ma kiekvieną atplaukusią 
jachtą, nes esą jomis daug at- 

atvykstą į Jungtines 
kaipo laivų darbi

ninkai ir čia pasilieka, žino
ma, tokis pasiūlymas patiko 
ponui Doak, ir jie dabar ren
giasi užkirsti tam kelią.

---------------------------------- i

Bedarbiu Kuopos Rengia 
Ant Gatvių Susirinkimus

Trečiadienį prie Needleman 
& Bremmer dirbtuvės, kur ei
na sukniasiuvių streikas, Įvy
ko susirėmimas streikierių su 
streiklaužiais. Streiklaužiams 
pribuvo policija ir mušeikos Į 
pagelbą. Streikieriams gel
bėjo simpatizuojanti darbiniu-! 
kai. Daugelis darbininkų Į 
skaudžiai sumušta. Du darbi-į 
ninkai, R. Berger ir Alex Her- 
tenstein, areštuoti ir paliuo- 
suoti tik užstačius už juos po j 
$3,000 kaucijos.

Ona Norbut, 63 metų, 
Quincy St., mire geg. 5 d. 
laidota geg. 9 d.

Laidotuvėmis r ū p i n a si 
borius J. Garšva.

821
Bus

g r a-

Lietuvos Darbininkų ir K a i m o 
Biednuoinenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : rastis (su paveikslais) : : :

“BALSAS
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas _ Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

Pirmutinis Piknikas

SKAITYKIT; PLATINKIT
“LAISVĘ.”

Atvažiuoja Dviejų Mirtin
Pasmerktų Negrų Motina

Ada Wright iš Chattanooga, 
Ala., atvažiuoja į New Yorką. 
Tai motina Roy ir Andy 
Wright, negrų jaunuolių, ku
rie yra nekaltai nuteisti sude
ginti elektros kedėje 10 d. 

'liepos. Ji atvažiuoja, kad 
kartu su Tarptautiniu Darbi
ninkų 
darbą
jos sūnų ir kitų negrų jaunuo
lių.

Apsigynimu varius 
pirmyn paliuosavimui

Policistas Sumušė 
Darbininką

Vakar, 2:45 vai. po pietų 
darbininkas sėdėjo miesto par
ke ant 2nd Avė. ir 15th St. 
Prie jo priėjo policistas ir lie
pė nešdintis iš parko. Kada 
jis atsisakė, tai pradėjo jį mu
šti. Pasikvietė sau į pagelbą 
dar du ir skaudžiai sumušę 
darbininką nuvežė į policijos 
stotį.

Rankas Šalin nuo 
Nicaraguos!

Telephone, Stagg 2-9110

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ ROSIU SVIE20S VALGIAI, GAMINAM! 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuota 

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street . “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau jokų Cigarųužsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
.........................$1.50

.80
'.05

menesiams .
Kainos po 
10c ir 15c

JONO ARBA
PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

REIKALAVIMAI
REIKALINGA suaugusi be vaikų 

moteriškė, vietinė ar iš toliau dirb
ti prie stubos, šeimynoje, kur nėra 
mažų vaikų, kambarys ir valgis, del 
algos susitarsime, tinkama vieta mo
teriškei, mylinčiai ramų gyvenimą. 
Reikalinga šiek tiek anglų kalbos ir 
reikalinga rekomendacija, šiuo rei
kalu galima tartis laiškais, per te
lefoną arba,' asmeniškai. Telefonu 
šaukite tarp 7:30 ir 9-nių vai. vaka
rais. Adresas: H. P. Anderson, 104- 
46—199th St., Hollis, L. l.pN. Y.

(106-108)

JONAS STOKES - 
Lietuvis Fotografistas 

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

Naujoj vietoj 
s t u d i j a daug 
geriau jrengta, 
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

Pavasaris. Medžiai žaliuo
ja, ir kiekvienam darbininkui 
po sunkiam diepos darbui i 
smagu būna pasigrožėti gam-, 
tos atgijimu. Pasigrožėjimo 
vieta 17 d. gegužės tai bus Ai-! 
do Choro piknike, kuris įvyks j 
Klashus Clinton Parke, Mas-

Vakar 700 darbininkų 
vavo po atviru dangum 
rinkime ant 4th Avė., 
rengė bedarbių kuopa. 
250 “Daily Workerio” kopijų 
parduota. Bus rengiama dau
giau tokių susirinkimų.

Sekmadienį, 10 gegužės, 10 j^us ^ visos New Yorko apie- 
valandą ryto, Įvyks bedarbių Į Hnkės; tad gera proga sueiti 
tarybos konferencija New Yor- |savus pagjstamus, draugus, 

drauges ir gentis.
Rusų Choras, susidedantis 

j iš 120 dainininkų, savo išlavin- 
!tu dainavimu, bus pažiba, 
naujienybė atsilankiusiems.

Pranešimuose plaka tuose 
nėra pažymėta Lyros ir Lyros 
Vyrų Choras iš Maspeth, 
ris pasirengęs su naujomis 
nomis; tai masė 
nininkų.

Internacionalą 
suvienyti chorai, 
ras yra žinomas

ko mieste.

Reikalauja nuo Vyro 
$36,000 Alimonijos

susi
kuri

E ve lyn

Naujiena Brooklyno ir apie- 
linkės lietuviams yra ta, kad 
šiame piknike dalyvaus penki 

Ichorai. Jaunimo ir suaugusių

“BALSO”
Metams
šešiems
Pavienio num. kaina

Adresai užsisakyt “Balsą:
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.

Tilsit
Tai

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

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

o,

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.
—------- _________________ ___ _______ ^11

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnozei 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.
Bankieriaus duktė

L. Davis, kuri buvo vedusi su 
Brooklyno nejudinamos nuosa
vybės pardavėju, reikalauja 
$36,000 į metus užlaikymo. 
Vyras tvirtina, kad jo pačiutė 
praleisdavo į metus laiko $4,- 
500, kas sudaro pusę jo įplau
kų. Del to jie susibarė ir per
siskyrė.

Kuomet buržujai švaisto pi
nigus, tai daugelis bedarbių 
badauja.

Davė $7,500,000
Paskolą Graikijai

Graikijos valdžia gavo pa
skolos iš Speyer & Co., Natio
nal City Co. ir J. ir W. Selig
man Co. bankų $7,500,000 
penktu nuošimčiu. Tie pini
gai bus sunaudoti padengimui 

buvo 
Yorke

Anti-imperialistinė Lyga ren
gia masinį susirinkimą 8 d. 
gegužės, tai yra, penktadienio 
vakarą, New- Harlem Casino jkaro paskolų, kurios 
svetainėje, 116th St. ir Lenox padarytos čia pat New 
Ave. Visų darbininkų pareiga 1914 m. 
dalyvauti. Bus geri kalbėto
jai.

Policija Darbininkų Kliube
Vakar slaptoji policija atsi

lankė į graikų darbininkų- 
soartakiečių kliubą, 301 W. 
29th St., New Yorke. Teiravo
si, kas tai yra Tarptautinė 
Raudona Pagelba ir kas moki
na tame kliube darbininku 
vaikus komunizmo. Pamatė 
Lenino paveikslą ir reikalavo, 
kad daugiau darbininkų vai
kams nebūtų leista ten susi
rinkti. Jiems atsakyta, ar jie 
nori ar ne, bet ten rinksis T. 
R. P. vaikų, skautai ir 
.pirmyn savo darbą.

Geri Sovkino Judžiai

varys

Sovkino pagaminti judžiai 
apie Chinijos darbininkų ko
vas yra rodomi Cameo teatre. 
Judis vadinasi “A Shanghai 
Document.” Jis perstato chi- 
nų darbininkų vargus ir ko
vas.

vien tik

k u-! 
d ai- j 
dai-

kelidainuos
Aido Cho- 

šiai apielin- 
kei, ir tikisi darbininkiškos vi
suomenės skaitlingo atsilanky
mo.

Aido Choras išanksto pasi
žada, kaip ir praeityje patar
nauti mūsų organizacijoms, 
nereikalaujant jokio atlygini
mo. Bet mūsų darbininkiška 
pereiga yra kviesti visų orga
nizacijų narius ir mūsų, prita
rėjus į mūšų metini pikniką.

Rengėjai.

Dvi Merginos Lenktynines
Per Atlautiką Orlaiviais

Kaltina Žmogžudystėj
IT. Schoenfeldt, metų 

amžiaus duonkepis, gyvenan
tis po num. 409 E. 92nd St., 
New Yorke,, areštuotas ir kal
tinamas per nelaimę papildy
toje žmogžudystėje. Kaip po
licija tvirtina, jis, neturėda
mas leidimo automobilium va
žinėti, važiavo pereitą šešta
dienį ir susimušė su kitu auto- 
mobiliumi, kurį valdė Hamil
ton. Hamiltono žmona likosi 
užmušta ant vietos, o patsai 
Hamilton sunkiai sužeistas 
Ii ligoninėje.

Apskundė Motiną

nu

Sid Terris apskundė 
motiną ant $150,000. 
lengvo svorio 
Skundėjas sakosi, kad jis įtei
kė tuos pinigus savo motinai 
tik laikinai apsaugojimui, o 
dabar motina negrąžina jam. 
Keliuose bankuose užareštuoti 
motinos pinigai. v

savo 
Jis yra 

kumštininkas.

TEATRAS IR BALIUS
Rusų Liaudies Savišelpystės Organizacijos 86-ta Kuopa Williambsurgo 

Srityje rengia PERSTATYMĄ IR BALIŲ

Įvyks Subatoie, 9 d. Gegužės (May), 1931 m.
UKRAINŲ SVETAINĖJE, 101-103 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8:00 Valandą Vakare

Bus perstatyta turtingas teatras iš Sovietų Sąjungos gyveninio 

f “BOBOMS VALIA”
Suvaidinime dalyvaus d. Kuk ir Greenpointo Kuopa

Bus tinkamų valgių ir minkštų gėrimų.—Kviečiame visus. , Nepasivė- 
luokite, nes laika bus pradėta. , Valdyba.

Pioneer Department 
Box 28, Station D

New York, N. Y.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 147-tos kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, 10 gegužes 
(May), Hanover Kliube, 738—5th . 
Avė., 10-tą vai. ryte. Visi nariai i 
ateikit, yra svarbių reikalų.

Sekr. J. Kazlauskas.
(107-108)

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138-tos kuopos susirin

kimas bus penktadienį, 8 gegužės 
(May), po No. 54-07—69th Lane, 8- 
tą vai. vakare. Visi nariai ateikit,! 
yra svarbių reikalų aptarti.

Komitetas, j 
(107-108) Į

Telephone, Greenpoint 9-2320
Telephone, Stagg 2-4409

Panelė Ruth Nichols ir pa
nelė Laura Ingalls rengiasi šį 
mėnesį lenktyniuoti per Atlan- 
tiką. Abi yra žymios orlaivių 
valdytojos.

Ekstra Kriaučių Susirinkimas
Lietuvių A m a 1 g a m e i tų j 

kriaučių nepaprastas susirinki- i 
mas įvyks gegužės 8 d., 7:30 
vai. vakare. 11-27 Arion PI., 
Brooklyn, N. Y.

Visi rūbsiuviai dalyvaukite 
susirinkime, nes bus dar sykį 
apkalbama apie kainas už 
darbą nuo šmotų. Rūbsiuviai 
turėtų tuomi labai susidomėti 
ir susirinkti kuoskaitlingiau- 
siai.

Apsirgo Advokatas Briedis
Gegužės 3 d. staiga susirgo 

advokatas S. Briedis. Tapo 
nugabentas į Wykoff Heights 
ligoninę, St. Nicholas Ave. ir 
Stanhope St., Brooklyn. Jam 
ten tapo padaryta ant apendi- 
ko operacija.

Budavos Karo Laivą

Rep.

Brooklyno laivyno fabrikų 
vedėjai gavo žinią iš Wash- 
ingtono, kad čia bus užsakyta 
pabudavoti galingas karinis 
laivas-naikintojas, kurio pabu- 
davojimas lėšuos iki $5,000,- 
000. štai kam viešpataujanti 
klasė turi pinigų-t-ruošimuisi 
prie naujo karo.

^MIRTYS- LAIDOTUVESjl

Catherine šlegus, 19 metų, 
11 Ainslie St., mirė geguž. 6 
d. Bus laidota geg. 8 d. šv. 
Trejybės kapinėse.

REAL ESTATE: Namai, Žemė;
šeiiųynų mūrinis 

„ž $9,500. Kas
PARSIDUODA 5 šeimy 

namas su restoranu už
turit Įnešti $2,500, galit nupirkti ne 
tik namą, bet ir biznį. Gera proga 
tam, kuris turi pinigų ir drąsos pa
silikti ant savęs bosu. Kreipkitės 
po No. 780 Rockaway Ave., Brook
lyn, N. Y. (108-109)

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 

i e m 4 kainų, 

nuliūdimo va

landoj- Jauki-

tts pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

T el.: So. Boston 0304-W

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) <

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

lib&lzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

416

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

wfwri
NAUJA LIETUVIŠKA

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukienė.

Savininkės
wwwtnfifw.ini tai mm me wmwmm mm mi

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

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

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

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

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

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla Įrengta pagal paskutines ma
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

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

LAUKUS^ Fotografas
- 214 Redford-iAūeJf Brooklyn - :•

: ■ TeC GreeripįUntypJSl / '■ ;'
. ; į Geriaasia'Stmliįa 'BTobĮ^luhe'^ ^. ' Ateikit Persitikrinti

i t • • • ••• • * r ” » •_ *>* i \ ’

TEL., $TAGG 2-0783

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

&3G

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

I Šiais vaistais neužtraukla papročio ir atliuosuoja vidurius Ir pa- 
M gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
Q sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
M mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu-
II siems. ' Kaina.............................................................60e, per paštą I5«

Kandroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptus, ir užtikrl- 
■am, kad sudėtinės šią receptą dalys, gydytojų užsa

kymu. yra naujos, tyros ir geriausios

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandilj gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ. Savininkai

229 Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

» Brooklyn, N. Y.
.TeL, Greenpoint 0-2017-2360-8514

lAkiipkit ftj akelbim* lt prioiB*kil karts au oieakyMu,




