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Pirmas Lietuvių* 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

KRISLAI
“Vienybė” ir Sovietų Są

junga.
Tautų Sąjunga.
Grigaitis —“Next Step.”
Nusiginklavimo Sezonas.
Galvanausko Atsimini

mai.
Rašo Sodietis

“Vienybė” didžiausiomis rai
dėmis a t žy m ė j o pa. s i r a šy tą s u - į 
tartį Sovietų Sąjungos su Lie-1 
tuva. Krykštauja fašistai, kad ! 
būsimame Tautų Sąjungos su- i 
sirinkime “Lietuva nebus viena, 
Lyt su ja greta stovės Rusija” 
^Sovietų Sąjunga).

Tik dabar praregėjo fašisti
nė “Vienybė,” kad Sovietų Są
junga pasireiškė prieš Franci- 
jos ir Lenkijos imperializmą. 
Sovietų Sąjunga nuo pat įsistei- 
gimo užėmė prieš-imperialistinę 
politiką. Jinai niekad neprita
rė ir nepritaria grobikiškai po- Į 

’ litikai.

Rengiasi Zeppelinu Lėkti
' HM * __ * Va • • W !• KOVA Už PADUOS AVIMĄ DEVYNIŲ 

JAUNUOLIŲ NEGRŲ LAIMI
Saxonijos Mainieriai Rengiasi 
Kovon prieš Anglies Baronus

Bet kokia orijentacija buvo 
fašistų? Jie jieškojo draugų 
Paryžiuj, Londone, Tautų Są
jungoj. Bet jie apsiriko ir dar 
šimtus kartų apsiriks. Jie lai
žė imperialistų batus ir spjau
dė ant Sovietų Sąjungos—pra-

MUNICH.— Po vadovybe 
Dr. Hugo Eckener ekspedi
cija rengiasi lėkti Graf Zep
pelinu į žieminį polių tyri
nėti. Šiai ekspedicijai duo
da paspirtį garsus sensaci- 
nių laikraščių savininkas,; 
Hearst’as.

Su šia ekspedicija lėks ir
viena moteris,, sakoma, tai ]įU0Savimui nuteistųjų de- 
dar bus tik pnmutmė negrų jaunuolių. Po
tens, kuri ima di ąsos lėkti vadovybe Tarptautinio Dar- 
į žiemių pohų su mokshmn- ipjnjnku Apsigynimo jau iš-1 
kų ekspedicija. Kelionei | 
rengiama naujausi įtaisy- Į 
mai ir išradimai.

Naujas Teismas Jau Iškovota; Daugiau Laikraščių Pasireiš
kia už Jaunuolių Paliuosavimą

Nežino tie ponai nei to, kad 
iš imperialistų gauti Vilnių, tai 
reikia turėti tokį pat stiprumojį reiKia įureii ioių pat stiprumo

1 ir didumo kumšti, kaip kad jie 
turi. Smetona to parodyti ne
gali.

Už mažąsias tautas užsistoja 
tik Sovietų Sąjunga. Imperia
listinių valstybių yra tikslas 
mažas tauteles pavergti.

New Yorko Valstija Gavo 
$70,265,412 įplaukų nuo 
Automobilistų

New

Brooklyno "Vienybė” atiduo
da Grigaičio “Naujienoms” nuo
pelnus už jų pažengimą atgal— 
į social fašizmą. Bet dar nega
na. Kovojimo visuose frontuo
se su fašistais prieš komunis
tus “V.” negana. Ji reikalauja, 
kad “Naujienos” dar turi dary
ti ir kitą žingsnį, tai pasiduot 
visiškai tikrųjų fašistų koman
dai.

Pereitais metais
Yorko valstijai automobilis
tai sumokėjo $70,265,412. 
Šie pinigąi surinkti už geidi
mus važinėtojams, už tak
sas ant aliejaus, registraci
jas ir tt. Tai krūva pinigų, 
iš kurių užlaikoma armija 
valdininkų ir taisomi keliai.

Senatorius Borah 
Mato Karo Pavoju

Kalbos apie nusiginklavimą 
jau vėl prasideda. Kalba Fran- 
cija, Anglija, Italija, Japonija 
ir Amerika—tai “nusiginklavi
mo”, o tikrai apsiginklavimo 
kalbų burleskas.

Kalbos apie “nusiginklavimą” 
įeina j sezoninę madą, lig teat-

Ir kuo daugiau kalbama
apie nusiginklavimą, tuo 
giau apsiginkluojama.

ras.
dau-

"Lietuvos žiniose” eina 
vanausko atsiminimai iš 
metų kovų Lietuvoj. Galvanau
skas dabar nieko bendro netu
ri su darbininkų judėjimu. Vie
nok jam dar prisimena tie kovų 
laikai.

Atrodo, kad kai kurie mūsų 
draugai dabar pasirenka kelią 
į atsiminimus. Pereituose mūsų 
gihčuose (9 metai atgal) vienas 
draugas pasakė: “Jei kurie mes 
būsime bolševikai—pasiliksime 
su Partija.” Tai tiesa, taip yra

1905

CHATTANOOGA.— Dar-1 kad Tarpt. Darbininkų Ap- 
griežti pro- sigynimas rūpinasi jų vaikų 

reikalais.
Laikraščiai Pritaria Nuteis

tųjų Paliuosavimui
Dalykai jau dabar paaiš

kėjo, kad visą negrų jau- 
ikovota’keli svarbūs’punk-įnuolių gynimo reikalą pai- 
Itai: Ima vesti Tarptautinis Dar-

m . .v. . . bininku Apsigynimas. Neg-(1) Teismas pripažino tei- ...
• -j -j . • —.•• ALA J C CV1 11ZJ U VI I Usę naujo bylos tyrinėjimo. General chamlee 
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j neištikimas. Jį atmeta pa
tys jaunuoliai ir jų tėvai.

Buržuazinių laikraščių 
daugiau pasireiškia už neg
rų paliuosavimą. “Chicago 
Defender” remia TDA šioj 
kovoj. Bostono “Guardian” 
pareiškė, kad “atsišaukimai 
(protestai) atidėjo aštuoniųloOO darbininkų, jau pasiekė • i • i i i • j j j i i. •

’bininkų kova, 
testai, rengimas masinių 
mitingų ateina į pagelbą pa-

rų organizacijos advokatas 
i pasirodėSulig Tarptautinio Darbi

ninkų Apsigynimo (ILD) 
advokatų reikalavimu, nau
jo teismo reikalavimas bus 
kamantinė jamas gegužės 20 
diena, v

(2) Gynėjų advokatai iš
kovojo, kad naujo teismo 
reikalavimas būtų perkeltas 
iš Scottsboro į Fort Wayne.

(3) Nacionalės negrų or
ganizacijos advokat. Cham- Philadelphijos, New Yorko, 
lee, kuris pasirodė sabotaž-
ninku ir nesirūpina nuteis- raščiai pritaria, kad nuteis
tųjų jaunuolių gelbėjimu, 
jaunuoliai atmeta kaipo iš
daviką jų reikalų.

(4) Negrų jaunuolių mo
tinos yra labai patenkintos,

jaunuolių nužudymą — rau
donieji duoda advokatus.”

Floridos ir kitų vietų laik-

BERLYNAS.— Saksoni
jos mainieriai rengiasi ko
von prieš anglies baronus. 
Mainų savininkai įteikė dar
bininkams pareiškimą, kad 
jie nesilaikys sutarties, ku
rią turi padarę su mainie- 
riais. Bosai rengia naują 
algų kapojimą.

Revoliucinė mainierių uni- Įmainierių ir ginkluotų kom- 
jos opozicija rengia planus panijos mušeikų ir šerifų 
organizavimui mainierių Harlan paviete.

MAINIERIAI VERČIAMI DIRBTI PO , 
GINKLUOTŲ MUŠEIKŲ PRIEŽIŪRA

United Mine Workers Unija su Amerikos Vėliava Sveikina 
Valstijos Atsiųstą Miliciją Malšinti Mainierius
EVARTS, Ky.— Šiandie 

turime daugiau ir tikresnių 
davinių apie kovą tarpe

Mainieriai Geri Karininkai
Vėliausi daviniai rodo, 

kad mainieriai geri karinin
kai. Už vieną nušautą mai- 
nierį jie nušovė keturis 
ginkluotus mušeikas.

Harlan paviete 5,000 mai
nierių nedirba, su jų šeimy
nomis, tai badauja apie 20,- 
000. Kiti kad ir dirba, bet 
tik po 2—3 dienas į savaitę. 
Tai pamatinė kovos priežas-. 
tis.

Vienas mainierys pasakė:
“Jie neduoda teisingą vo- 

gą už mūsų iškastą anglį. 
Jie verčia mus pirkti kom
panijos krautuvėse, kuriose 
mes turime brangiau mokė
ti, negu kitose krautuvėse. 
Pavaro mus iš darbo, jei 
mes stojame į uniją. Jie 
pristato ginkluotus sargus 
prie mūsų. Mes nesame ka
liniai. Jie samdo mušeikas, 
kaipo sargus ir policiją.”

Tai tokia padėtis mainie- 
rių Kentucky valstijoj.

organizavimui j 
streikų Ruhr ir Saksonijos 
distriktuose. Mainieriai vis 
labiau ir labiau pradeda jai su visais karo įtaisymais 
pritarti revoliuciniam unijų į Harlan pavietą, kartu su 

i kompanija ir senoji mainie
rių unija (United Mine 
Workers of America) iškėlė 
vėliavas ir sveikino tą armi
ją, kuri pribuvo malšinti al
kanus darbininkus ir jų šei
mynas.

Minėtos unijos lokalo pre
zidentas, W. H. Hightover, 
sušaukė mitingą ir perleido 
balsavimą, kad būtų koope
ruojama su pribuvusiais mi- 
licijautais. Distrikto prezi
dentas tikrino, kad milicija 
pakeis esamus kompanijos 
“sargus”, bet pasiliko taip, 
kaip buvo pirma.

Pribuvus valstijos milici-

judėjimųi.

Daug Dirbtuvių Jau 
Pasibaigė Penkių 
Metų Planas

MASKVA.— Leningrado 
fabrikas, kuriame dirba 12,-

penkių metų nustatyto skai
čiaus gaminių—užbaigė. 
Pereitais metais buvo nu
statyta pagal Penkių Metų 
Planą už 46,815,000 rublių 
gaminių. Pagaminta 46,- 
873,000 rublių vertės. Reiš-

tųjų jaunuolių teismas būtų 
perkratinėtas išnaujo.

Jų gynimui bendro fronto Į kia, pagamintą daugiau, ne- 
konferencijos šaukiama vi- ‘ 
suose didesniuose centruose.

gn buvo, planuota. Gamini
mo kaštai sumažinta 22.5 
nuoš.

Dono Baseine taip pat jau

Ruošia Naują Suokalbį
Prieš Komunistus

Vokietija Negali
Išsimokėti Skolų

I 
Vokietijos valstybės iždas Į 

eina i deficitą. Sekančiais 
metais Vokietijos iždui pri
truks 500,000,000 markių 
(apie 119,000,000 dol.). Į pa
našias skolas eina ir provin
cijų iždai. Visa Vokietija 
lenda į skolas. Tokiu būdu, 
sako, negalėsianti 
reikalaujamų
kurias talkininkai 
krovė.

Brueningo valdžia krauna 
tas skolas ant darbininlcų ir 
kai kurių pramonininkų. 
Vienok negali išklampoti iš 
skolų. Valdžios darbinin
kams numušta algos 6 nuo
šimčiais ; dirbtuvių darbi
ninkus krauna mokesčiais 
šelpimui bedarbių.

Europos Valstybių Santimai DarosiGerai žinomas Amerikos i 
liberališkas senatorius Bo
rah, kalbėdamas New Yor
ke, pasakė, kad Europa da
bar yra didesniame sujudi
me, negu 1914 metais. Da
bartinė depresija, pasauli
nis krizis sudaro Europos 
padangę pilną parako.

Kad būtų pasaulyj taika,, 
tai reikia, girdi, duoti eko
nominį gerą pamatą. Pasi
rašymas tik taikos sutarčių 
nieko negelbės, taiką nepa
darys. Tos armijos, kurias 
palaiko visos valstybės, ne
gali užtikrinti pasaulinę tai
ką. Taip kalbėjo senatorius 
Borah. Jo manymu, reika
linga geros santarmės, kad 
dalykai pagerėtų. Amerika 
viena sau negali išeiti iš šios 
bedarbės, nes jinai yra 
tarptautinė-

■labiau įtempti Karimu Pavojum
Vokietija Rodo Daugiau Pasipriešinimo Francijos-Lenkijos

Sutarčiai
BERLYNAS.— Karo pa-1 Šalies įplaukos mažėja, 

vojus darosi labiau įmato- ekonominis krizis, tai sąly- 
mas Europos valstybių san- gos, kurios sudaro neįgalė- 
tikiuose, negu kada pir.-ijimą mokėti 
miau. • Ikaro skolų.

Fruncijos ir Lenkijos pa-1 ruošia įteikti reikalavimą 
sitarimas del paskolos, ku-į moratorium.
rią Lenkija nori gauti iš Į Gi priešingos pusės vals- 
pirmosios budavojimui gelž- tybės tam priešingos, kaip 
kelio, labai sujudino Vokie- Vokietija, taip ir jos jieško 

su pritarėjų. Karo pavojus di- 
paskola budavotų dinasi.

i baigiama Penkių Metų Pla- 
Inas mainų ir fabrikų dar
buose. Stalingrado distrikte, 
“Naklonnaja,” jau pasiekė 
to skaičiaus produkcijoj, 
kuris yra- nustatyta visam 
Penkių Metų Planui.

reikalaujamų
Tad Vokietija

NewYork o Darbininkai 
Pasitiko Jaunuolių 
Motina

mokėti 
karo skolų, 

jai už-

tijos, politiką. Lenkija 
gauta
gelžkelį nuo Augštosios Si

. iksiSaki yra Len- ^tuvoj Tik Kalinių
“Bet“kaip’ reikia pašalinti ^jos. ge(le,žie,s , ®altinis 

t , i , t i . . ifZdxrmn_ ri k kolnrfid Wtą didelę bedarbę, tai sena- i 
torius nežino. Darbininkų nu° Danzigo^ 
kova jam svetimi dalykai,

i bedarbių1 apdrauda irgi ne 
a t t nx.mAxrrxT i kapitalistų reikalai.

T J>1a’~T^aJr" I karingas darbininkų, pasi-

Sž|lygU, kurias darbdaviai

ir dabar. Gdynia

Vėl Sustreikavo Šilko 
Audėjai

’’ .°l Gdynia—tik keletas mylių j 
. Vokietijos 

veik visa buržuazinė publi
ka įsitikinus, kad Lenkijos- 

ųųų Franci jos planas sunaikintų

Pančiai Skamba
Šiaulių Aps. Teismas nuo 

sunk, darbų kalėjimo gana 
toli. Kadangi kriminalinių

•_ laisvą vokiečių miestą Dan- Į bylų jie trūksta, tai kasdien 
bininkai, nepakeldami tų priešinTmaTgali padėtį pa- pramoniniai.

krauna ir krauna darbinin
kams ant sprando, išėjo 
streikan.

Šis darbininkų streikas 
pasireiškė daugiau gaivali
nis, ne kad organizuotas. 
Čia gyvuoja senoji unija, 
kuri visuomet parduoda 
darbininkų reikalus. Dar
bininkų streikuoja jau apie 
6,000.

Bedarbių Taryba ir Na- 
cionalė Audėjų Unija per- 
sergsti darbininkus, kad jie 
apsisaugotų išdavikų seno
sios “United Textile Work
ers” unijos, kuri jau nevie
ną darbininkų streiką par
davė.

Gyveno šimtą Metų—Dar 
Nori Kitą Gyventi

Senis Tamas Kemp, se
niausias farmerys Missouri 
valstijoj, jau pradėjo ruošti 
žemę vasariniam javų sėji
mui. Jisai jau yra 118 me
tų. Dirbo žemę veik per 
šimtmetį ir dar jam nenusi
bodo. Kitokio amato jisai 
nežino.

Senis dar tikisi gyventi. 
Sėja savo lauką su pasitikė
jimu, kad nebus šie metai 
tokie sausi, kaip kad perei
ti metai.

Lenkija Lieka Tik Franci- 
jos Kolonija

Vokietijos spauda kelia 
protestą prieš tokį planą. 
Sako, kad Lenkija liktų tik 
Franci jos kolnija. Tą gelž
kelį kontroliuotų Franci j a.

Dabar Danzigo ekonomi
nė būklė priklauso nuo Len
kijos. Pabudavojus minėtą 
gelžkelį, ta Danzigo ekono
minė reikšmė būtų sunai
kinta.

Kiti Karui Dūmai
Vokietija kas kart vis la

biau pradeda kelti karo 
skolų klausimą, reikalauja 
naujo nagrinėjimo Young 
plano.

net po kelis kartus tenka 
matyti pančiais apkaltus 
nusikaltėlius, kuriuos 
visą miestą' lydi.

..Ta “demonstracija” pub
likai daro slegiantį įspūdį, o 
smalsuoliams — progą pa
žiopsoti. Vieną kartą buvo 
pasirodęs spec, kaliniams 
vežioti automobilis, kurio 
reikąlingumas jau senai bu
vo pribrendęs, beft dabar vėl 
kaž kur dingo... Ar ne lai
kas būtų išnaujo apie tai 
pagalvoti?

Beto, II Nuov. Taik.Tei- 
sėjo kamera, nukelta į Gu
bernijos laukus, turi daug 
nepatogumų, kad ir tų pa
čių kalinių varinėjimo at
žvilgiu. “Liet. Žin.”

per

NEW YORK.— Darbinin
kai, baltieji ir negrai, pasi
tiko dviejų jaunuolių moti
ną, Wright, kuri pribuvo 
New Yorkan, kad padėti 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui varyti kampa
niją už paliuosavimą tų ne
kaltų jaunuolių.

Jaunuolių motinos pasa
kojo savo žodžiais, kaip tei
sme jų vaikai buvo netei
singai teisiami ir net apme
luojami. Net jų metai ne
teisingai teismo rekorduose 
paduota.

Jaunuolių motinos lankys 
darbininkų susirinkimus, 
kad padėti sukelti reikalin
gą sumą pinigų bylos vedi
mui.

Gatves Vaikai
Vienas iš liūdniausiu mū

sų miesto vaizdų—gatvės 
vaikai. Šiauliuose tos rūšies 
vaikų netrūksta. Ir jų mė
giamiausia vieta — paštas. 
Jię įkyriai maldaudami len
da prie piliečių. Ar gi nėra 
kas jais pasirūpintų?

“Liet. Žin.”

BUFFALO, N. Y.—' Pa-, 
staruoju laiku čia sudegė, 
militariška stovykla (106th 
Artillery Armory), padarė: 
apie $7,000,000 nuostolių. 
Todėl dabar jau planuoja
ma naujas skymas, kad pa
daryti kitą neteisingą suo
kalbį prieš Komunistų Par
tiją ir Jaunųjų Komunistų 
Lygą.

Hearsto laikraščiai Čia jau 
paskelbė visokių sensacijų, 
kad “raudonųjų darbas su
degino tą armijos stovyk
lą.” Miesto majoras, polici
jos komisionierius ir pulki
ninkas 106-tos artilerijos, 
Douglas P. Walker, ruošia 
tą suokalbį.

Vokietija Turi Bedarbių 
Arti Penkių Milionų

BERLYNAS.— Viena
Vokietijos bėdų, tai nedar-l . . ,
bas. Kapitalistinė spauda departmentas .pa-
paduoda, kad dabartiniu lai<“> kad Amerika turi 
ku Vokietijoj bedarbių ran- J7’f f f dentistų. adinasi, 
dasi 4,500,000. Ta skaitlinė ^menka pra enkia visas ki- 
nedadėta. Veikiausia bedar-!tas salls dentistenjoj.
biu ten randasi apie penki j Bet dentisterija nėra taip 
milionai arba dar daugiau., jau lygiai visose valstijose 

Vokietija slegia karo sko-’išsivysčius. Alabama, Ar- 
Valdžia nori tą naštą Kansas, Mississippi ir South 

Carolina valstijose yra tik 
vienas dentistas ant 4,000 
žmonių. Kitose, kaip Ari
zona, Georgia, Kentucky, 
New Mexico, North Caroli
na, Texas ir Virginia—vie
nas ant 3,000 žmonių.

Nepaisant, kad 
jos mokslas ir taip 
vystytas Jungtinėse 
jose, tik vienas ke 
Amerikos žmonių

67.000 Dentistų Amerikoj
iš! :—

WASHINGTON. — Ap

i los.
sukrauti ant darbininkų pe
čių. Bando sumažinti gy
venimo išlaidas, tai yra, ka
poja darbininkams algas. 
Gi produktų kainos dar pa
kilo.

Balandžio 25 d. pil. Levi- 
tano ir Lipšico audinių fa
brike, Kaune, Lukšio g. 58 
num., del nežinomų nViežas- 
čių kilo gaisras. Fabrikas
užantspauduotas, nuostoliai naudoti dantų taisymo 
dar neapskaičiuoti. tarnavimais.

Valsti

past
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KUOMET MAINIERIAI GRIEBIASI GINKLO

Darbininkai, bet 
SocialfašistiniiĮ 
Vadij Suklaidinti

Socialfašistas Grigaitis 
savo juodlapy didžiuojasi-

taw

į fašistinių SLA. viršininkų 
rankas.

Na, ir tuo klausimu labai 
susirūpinęs tūlas socialfa- 
šistas, pasivadinęs Pustape- 
džiu, “Naujienose” nusi-

Sovietų Astronomai Surado
Naują Jupiterio Palydovą

Sovietų Sąjungos astronomai 
surado 8-tą Jupiterio palydovą, 
kuris tuoj po to, kaip buvo at

KONFERENCIJOJ
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kad Vokietijos socialfašistų skundžia, kad jam tasai da-

(Tąsa) I
Wilkes Barre susilpnėjo K. P. 

lietuvių narių skaičius. Padare 
klaidų vadovaujanti draugai. 
Drg. M. ž. patsai dirba labai | 
daug, bet jis negana įtraukia 
kitus draugus prie darbo.

V. Bovinas.—-Iš šio suvažia
vimo mes turim išeiti suvienyti 
ir dirbti darbą, kuris bus už
brėžtas mūsų pamatinėje rezo-i 
liucijoje. Mes turėjome daug Į 
klaidų, iš jų privalome pasimo
kinti. |

Bet man išrodo, kad draugai, 
i kurie buvo opozicijoje, jie dar 
i ir dabar nevisai su ja yra ry- 

aš nesakau, kad

ranta klasių kovos ir būtino jų 
p reikalo prigulėti K. P., o kitaip 

į buvusius vadus. Vadai, kurie 
bėga iš Komunistų Partijos, 

;yra dizertirai geriausiame at- 
i sitikime, o tokie, kurie organi
zuoja kitą kūną kovai prieš K. 
P., yra darbininkų priešai.

kad 6-tas Jupiterio palydovų— 
menulių yra taip maži, kad juos 
labai sunku sekti. Aštuntasis 
palydovas nuo kurio laiko ne
buvo visai matomas,- ir todėl 
buvo manoma, kad tai buvęs nė 
Jupiterio palydovas, bet mažas 
dangaus kūnas, netoli Jupiterio. 
9-sis palydovas—mėnulis taip 
pat nebematomas.

lykas keistas, nes
P-nas Gegužis sako, jog to

kie prižadai turi būt raštu pri
duodami. Tai tiesiog skrupu
lingas atsargumas. Tačiau 
maa vienas dalykas atrodo la
bai keistas: jeigu nori ką Su
sivienijimui duoti, tai turi iš-j 
pildyti-visus reikalingus ir ne-i 
reikalingus formališkumus, o 
jeigu nori iš Susivienijimo, sa
kysime, didelę paskolą gauti 
(kaip tai atsitiko su Deve- 
niu), tai jokių formalumų ne
reikia—duoda ant pasitikėji
mo. i
Čia nėra nieko keisto: 

Pustapėdis, kaipo fašistų ir 
socialfašistų gengės narys, 
turėtų gerai žinoti, jog SLA 
fašistiniai . viršininkai jau 
nuo senai tokios mados pri
silaiko. Juk tai būtų prieš 
patriotinius'' principus ne- 
dūoti saviškiems biznie
riams tautiečiams paskolos 
ant pasitikėjimo.

Prie to, juk pasitikėjimas 
svarbią rolę lošė tarp fašis
tų ir socialfašistų. Kol ko- 

■Bolševikai nesako ir nie- munistai buvo Susivieniji- j 
kuomet nesakė, jog Vokieti- me, 1 
jos ar kitų šalių socialfašis- pasitikėjo grigaitiniais so
tų partijos didžiumoj susi- cialfašistais, 
deda iš buržuazijos. Social- garbino, L.
fašistų partijose didžiumą Gegužį ir jo šaiką. Bet da- 
sudaro darbininkai, bet tie bar jau dalykai biskį pasi- 
darbininkai yra buržuazijos keitė. Dabar jau tarp jų iš- 
ir jos agentų sumulkinti. | garavo pasitikėjimas, bend-

vadovaujama partija, vadi
nama Socialdemokratų Par
tija, turi suvirs milioną na
rių. Jis nurodinėja, kad

Sulig profesijomis, partijos 
sąstatas yra toks: 59.48 nuo
šimčius sudaro fabrikų darbi
ninkai, 10.02 nuošimčius—tar
nautojai, 3.95 nuošimčius— 
mokytojai ir valdininkai, ir 
apie 27 nuošimčiai susideda iš 
profesionalų, moksleivių, namų 
šeimininkių, smulkiu savinin- 
kų ir tt. , • <
Na, ir, girdi,
Iš tų skaitlinių matome, kad 

milžiniška dauguma narių Vo
kietijos socialdemokratų parti
joj yra rankų darbininkai. O 
kartu .su tarnautojais ir kito
kiais proto darbininkais jie 
sudaro netoli tris ketvirtada
lius partijos. Todėl bolševikų 
prasimanymai, kad Vokietijos 
socialdemokratija esanti “bur
žuazine”, neturi mažiausio pa
mato.

Ginkluota Kentucky angliakasių kova su kompanijų 
sargybiniais ir žandarais nėra koks pavienis bei atskiras 
atsitikimas. Jie griebėsi šautuvų del tos pačios priežas
ties, del kurios kerštu žėruoja milionai Amerikos darbi
ninkų ir bedarbių prieš išnaudotojus.

Kapitalistai ir jų valdžia badu marina milžiniškas be
darbių minias, iš vienos pusės, ir visu pasiutimu kapoja 
uždarbius net tiems darbininkams, kurie tegauna tik po
rą trejetą dienų padirbėti per savaitę.

> Harlan apskrities, Kentucky valstijoj, mainieriai buvo 
’ ’'labai šykščiai apmokami. Paskutiniais laikais tūkstan

čiai jų tegaudavo dirbti tiktai dvi tris dienas savaitėje; 
o kokis mėnuo atgal kasyklų savininkai ir vėl užsimanė | 
kirsti jiems tą apgailėtinai menkutį uždarbį, iš kurio 
mainieriai su šeimynomis jau ir taip negalėjo bent pus
badžiai pragyventi. Jie sustreikavo. Samdytojai paskel
bė visiems streikieriams lokautą ir pradėjo gabentis 
streiklaužius, po apsauga policijos ir ginkluotų privati
nių galvažudžių. Tatai ir privertė darbininkus stvertis 
šautuvo, kurį jie gana sėkmingai panaudojo, nudėdami 
pustuzinį dvikojų kompanijos buldogų.

Niekšiškiausią betgi rolę toj kovoj vaidina Amerikos 
Darbo Federacija su savo senosios Jungtines Mainierių 
Unijos viršininkais. Jie išvien su vietine valdžia ir ka
syklų savininkais užtraukė ant mainierių galvos šimtus 
milicijos su kanuolėmis, kulkasvaidžiais, tankais ir su 
įvairiais kitokiais kariškais pabūklais. Tokie federaci
niai geltonosios unijos vadai, kaip Hightover ir Turn- 
blazer, drauge su kapitalistais ir policiniais žmogžudžiais 
iškilmingai pasitiko ir pasveikino atvykstančią kariuo
menę.

Tie vadai, beje, dar turėjo gana nebijančias dūmų akis, 
kad meluot angliakasiams, būk milicija būsianti naudin
ga; milicistai išvaikysią privatinius kompanijų ginkluo
tus agentus. Bet tą jų melą greitai atidengė pats mili
cijos pulkininkas Dan Carrell: jis atvykęs užreiškė, jog 
privatiniai savininkų pastatyti galvažudžiai ir toliaus 
“eis savo pareigas, kaip iki šiol.”

Nieko geresnio nei tikėtis negalima iš Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkų. Jie virto pirmučiausiais kompa
nijų agentais,4 kaipo streikų laužytojai ir darbininkų te- 
riotojai. Juk per jų užtaisytas kilpas jau 1929 metais' 
tapo nušauti šeši darbiriinkai laike audėjų streiko Ma- 
rione. Jie sulaužė Elizabethtono dirbtino šilko audėjų 
streiką ir Danvillės streiką. Tie vadai dabar laužo Al- 
lentowno, Pa., šilko audėjų streiką. Jie išmetė 2,000 au
dimo. darbininkų iš savo unijos Philadephijoj todėl, kad 
darbininkai sustreikavo prieš nukirtimą jiems uždarbio 
14 procentų. Darbo Federacijos judošiai sykiu su “so
cialistais” bandė iskrikdyti ir Lawrence audėjų streiką; 
to jie siekia ir dabartiniame Pawtucket, R. L, audėjų 
streike, ir tt., ir tt.

Kriziui besiplėtojant, federaciniai vadai ir “socialis- 
taujanti” jų palydovai diena iš dienos vis aiškiau niek- 

v sėja, padėdami bosams kapoti darbo mokesnį, ilginti dar
bo valandas, įvedinėti vis pragariškesnę skubinimo siste
mą ir sukti tuos pačius mizernus darbininkų uždarbius. 
Visur jie virto dešiniąja ranka kapitalistams, fašistėjan- 
čiai valdžiai ir policijai prieš darbininkus.

Vienintėliai teisingi ir pasiryžę darbininkų ir bedarbių 
kovų vadai tėra .tik Komunistų Partija ir'Darbo Unijų 
Vienybės Lyga, kaip parodo visi streikai ir kitokie dar
bininkų kovos žygiai.

Lietuviai darbininkai, kaip organizuoti, taip ir neorga- v v u __ 7
nizuoti, dėkitės į Darbo Unijų Vienybės Lygą, į kairią- jie įpjauna ant jos ir stoja 
siąs josios unijas bei skyrius. Stokite į Amerikos Komu- į vienatinę darbininku kla- 
nistų Partiją; tapkite ne tiktai “Jaukėjais” ir pasyviais sčs partiją--Komunistu Par 
pritarėjais, bet veikėjais kovoje, kuri yra komunistų va-lį.j.ų.
dovaujama už tuojautinius dirbančiųjų ir bedarbių rei- Į 
kalus, tuo pačiu laiku minėdami, jog per tą kovą yra ski-! --------
najnas kelias linkui nugriovimo paties kriminališko ka-1 t i • i n/i i 
pHąlistinio surėdymo! lOnia Jau Inafla

Fašistai ir socialfašistai 
veda ginčus delei tūlo far- 
merio J. Bačiuno pasiūlymo 
paaukoti 'SLA. senelių prie- i 
galudai sklypo žemės. Vieni i 

(sako, jog SLA. viršininkai 
nup prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų, kuriuose su|zino^ al)ie pasiūlymą, o

/‘Priekalo” Prenumeratoriams ir Rėmėjams
“Priekalo” redakcija gauna* visą eilę sveikinimų ir laiš

kų iš Amerikos, Sovietų Sąjungos, Vokietijos ir kitur |

įdpmumu laukia “Priekalo” pasirodymo.
^Nežiūrint į tai, kad buvo viešai apskelbta “Priekalo” 

pdsirodymas kovo mėn. gale, jis lig šiol dar nepasirodė.
l’uPm reikalu viešai pranešame, kad “Priekalo” išlei- 

dijnas kiek susivėlavo he del nuo mūsų priklausomų prie
žasčių. “Priekalo” pirmas numeris dvigubo formato iš
eit gegužes mėnesį. Pasivėlavimas įvyko del tipografK 
jos kaltės, kuri būdama užversta darbu, nesugebėjo lai
ku išpildyt užsakymo. Ateity “Priekalas” eis regulia- 

; riki, 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- 
miąnt mus.
h: IV. 31 m.

k fe -K 4 Su komunistiniais linkėjimais, 
“Priekalo” Redakcija.

Kaip “gudriai” tas social- 
fašistas moka “kritikuoti” 
bolševikus.

Tai kas, kad tose partijose 
didžiuma darbininkų. Bet 
jose- taipgi yra didelis nuo
šimtis buržuazijos ir jos 
agentų, ir tie elementai, 
darbininkų didžiausi prie
šai, kontroliuoja tas parti
jas, joja ant darbininkų 
sprando, mulkina juos, ža-

Kvailiausias Sutvėrimas
Pastaruoju laiku moksliniu 

kai tvirtina, kad ilgiausiai ,gy- gjus nutraukę 
jie organizaciniai susirišę, bet Kaip kurie 
jie dar turi tos dvasios.

Mes turime vesti ideologinę

vena krokodiliai. ŠUs'ekta, kad 
yra krokodilių, turinčių po 400

kar- 
Jie

į I kovą prieš opoziciją, bet mes -i-v •» > ■ « t «-x 1 zx I ” x r I i 1 T t 1 r »

! metų. Bet krokodiliai yra 
' tu ir kvailiausi gyvuliai.
I nekreipia jokio dėmesio nei 
šauksmą, nei į ženklus. Zoolo
gijos sodnuose krokodilius pri
sieina penėti gana atsargiai. 
Jiems negalima tiesiai mesti 
ėdalą, kaip kitiems gyvuliams, 
nes begriebdami mėsą krokodi
liai nukandžiotų vieni kitiems 
uodegas ir kojas. Krokodilius 
peni per tris dienas vieną kar
tą. Kiekvienam atskirai paduo
da mėsos gabalą ant lazdos. Del 
krokodilių didelio kvailumo ne
galima jų visai nieko išmokyti. 
Nemažai buvo atsitikimų, kad 
krokodiliai nukando vieni ki

ltiems uodegas. Jausdami 
.(skausmą, dar smarkiau kanda, 

tai gegužiniai fašistai (manydami, kad jam daro skaus
mą koks nors priešas. Krokodi
lių oda vartojama įvairiems 
brangiems dirbiniams.kėlė į padanges

ras frontas suiro, ir dabar 
jie ėdasi už Susivienijimo 
kontroliavimą, už naudoji
mą tos organizacijos savo 
bjauriai politikai.

Žinoma, darbininkai, ku
rie sudard tą organizaciją, 
protingai padarytų, jeigu 
jie apsivalytų nuo fašistinio

dėdami pravesti visokias re-|įr socialfašistinio brudo. 
formas, “pagerinti” darbi-1 
ninku būvį be kovos. Taigi, 
nežiūrint, kad Vokietijos so
cialdemokratų partija di- Kaltina S.LA. Viršininkus
vlcllLlvIl lUiYi cl LLa ĮJctJL L1J d vii*

džiumoj susideda iš darbi- i IHlgŲ Metyifle
ninku, ji yra kapitalistų 
klasės partija, darbininkų 
priešas. Tą gyvenimas įro
dė.

Už tai dabar su kiekviena 
diena vis daugiau ir dau
giau Vokietijos darbininkų, 
narių socialdemokratų par
tijos, pradeda suprasti, kad 
ta partija yra jų priešas, ir

■ nekreipė į tai jokios domės, 
nenorėję žemės imti, o ki#+ 
sako, jog jie nieko apie tai 
nežinoję; gi SLA. preziden-

Jis

jo-
Tik
Iž-

j tas Gegužis, kuris smarkiai Į SLA; narių darbininkų yra
kąramas už pražiopsojimą 
to žemės’ sklypo, teisinda
masis sako, jog ponas Ba
chinas turėjęs raštiškai pa
tiekti savo pasiūlymą, o ka
dangi jis to nepadaręs (Ge
gužio oponentai sako, kad 
jis tai padaręs), tai jis ir 
negalėjo atsiekti savo troš
kimo—pavesti žemės sklypą

CENTRO BIURO UŽBAIGOS 
ŽODIS

Sesija Ketvirta

Dry. A. Bimba
Draugai, diskusijos buvo ge

ros, bet ištisa eilė draugų nes
tatė klausimo, kaip 

draugai
reikia. 

nestato 
klausimo pamatiniai, 0‘ tas ne- 

Paim-

privalome kovoti ir organizaci
niai. Kokią teisę turi būti mū
sų organizacijose Butkus, Vil
kelis, Mikas ir kiti? Jie yra at
vyri K. P. /priešai. Jie yra 
priešai ir darbininkų organi
zuoto judėjimo. Jiems ne vieta 
mūsų organizacijose.

S. Sasna.—Kada draugai su
gris į savo kolonijas, tai priva
lo su didesne energija kovoti 
už K. P. Mes visais galimais 
būdais privalome sudrutinti Ko
munistų Partiją.

Pruseika. apsvaigo savo įta
ka darbininkuose. Ji.s mano, 
kad jam darbininkai pritaria, 
kada jis dengiasi Komunistų 
Partijos vėliava, tai pritars jam 
ir tada, kada jis paskelbs griež
tą kovą Komunistų . Partijai. 
Jis tame labai apsirinka. Jis 
turėtų pasimokinti iš Trockių

leistina komunistams, 
jkime drg. Krasauską. Jis tik 

■ paviršutiniai liečia klausimus.
Drg. Krasauskas parode, kad 
jis arba nemoka, arba nenori 
suprasti dabartinius ginčus. Pa
gal jo išvadas, ginčai kilo tik 
del mažo nesusipratimo. Jo 
manymu, mūsų tarpe oportu
nizmo nėra. Jis skaito, kad 
yra ištižimo, bet oportunizmo 
nėra. O tie, kurie šiems gin
čams jieško pagrindo klasiniuo
se sluogsniuose ir opPrtunizme, 
tai, pagal d. K., klysta.

Tokia pažvalga d. K. yra vi-. 
sai klaidinga, šioje kovoje jau 
labai ir labai aiškiai matome 
oportunistus su smulkiaburžu- 
azija susivienijusius prieš Ko
munistų Partiją. Argi d. K. 
nemato, kad iš mūsų tarpo kaip 
kurie, turėdami geresnius dar
bus, gavo progą pralobti? Argi 
jūs manote, kad tas darbininkas, 
kuris įsigijo namus, minkštusKas Atsitiktų, Jeigu Atšiau- h’ Lovestonų. Jie turėjo daug 

daugiau įtakos ir buvo pavojui- tiesius, run nemažai oanhe pi- 
jgesni komunistų judėjimui 
i kur jie dabar ? D. Prr.cc

rių Ledynai Sutirptų
Garsus šiaurių tyrinėtojas 

Nansenas apskaičiavo, kad šiau
rės ašigalio srityse ledo masės 
■siekia 1,600 ir 1,900 metrų 
aukštumo. Pietų ašigaly, kaip 
parodė naujausi tyrinėjimai, le
do sluoksnis yra 1,500 metų 
storumo, o vietomis net 2,250 
metrų.

Jeigu prileisti, kad žemės pa
viršius ašigaliuose panašus i 
artimiausių kontinentų (žemy
nų) paviršių, tai pasirodys, kad 
atšiauriu ledynų sluoksnis vidu
tiniškai yra pusantro kilometro 
storumo ir ledo > masės sudaro 
viso apie 20 milijonų kubinių 
kilometrų.

Mokslininkai apskaičiuoja, kad 
šitos ledų masės užtektų pa
dengti visą Europą 2,000 metrų 
ledo sluoksniu. Jeigu visos šitos 
ledo masės ištirptų, tai vandens 
paviršius pakiltų bemaž 30 me
trų. Ir apskritai net mažesni 
pasikeitimai ašigaliuose žymiai 
pakeistų vandenynų lygį. y

masPirmasis Istorijos žir 
Streikas /

šiomis dienomis Paryžiaus 
mokslų akademijai buvo pra
nešta, kad pirmasis / .istorijos 
pažįstamas streikas 2/ra įvykęs 

ZPtolemejaus 
is inžinieriui

“Dirvoj” V. J. Simonaitis, 
susipykęs su savo fašisti
niais frontais, kurie valdo 
SLA organizaciją, ragina 
narius vyti lauk iš prezi
dento vietos Gegužį del to, 
kad jis nekreipė domės į S. 
L.A. pinigų ųiėtymą. 
sako:

Mūs Prezidentas į tai 
kios atidos nekreipia, 
prie iždo tuštinimo stovi,
do tuštinimu mes vadiname 
pinigų mėtymų į visas puses:! Eg.plo laikajs> 
nuolatiniai Pildomosios iary-: philadelpho luinais inžinieriui 
bos ir visokių komisijų važi- j Kleonui buvo pavesta atlikti di- 
nėjimai ir važinėjimai, mokė-idelius nusausinimo ir drėkinimo 
jimas algos nedirbantiems į darbus Eigipte. ^.Kleonas yra 
darbininkams; samdymas Pre-(palikęs dokumentų, iš kurių 

, zidentui ir Iždininkui “pagel- daug ką patiriama apie darbįj 
bininkų” /mokant jiems savai- techniką, apie medžiagų kainai, 
tines algas iš SLA. iždo, mo- darbininkų vadovavimą etč. 
kėjimas “už sugaištis” tiems j Tuose dokumentuose pasakoja- 
kurie gauna nuolatines algas , ma apie tai, kad darbininkams, 
(Vitaitis), samdymas prieš I įgrisę mokesčio pakeliant be- 
rinkimus agitatoriaus agitaci
jai už senuosius viršininkus, 
kas S.L.A. iždui parsiėjo arti 
$20,000.
Kudmet dabar daugelis

laukt: jie pasipriešinę toliau be
dirbti ir sustreikavę, paskelbę 
sabotažą statybos vietose ir 
.smarkiai kovojo. Tas pirmasis 
streikas buvo apie 300 metų 
prieš Kristaus gimimą.

be darbo ir neturi iš kp net 
duoklių užsimokėti, tai fa
šistiniai viršininkai ima di
deles algas, prie to dar gau
na at'yginimus už visokias.............._...... ______
“sugaištis.” Ir jie gerai, po-* ir protestavo, kuomet 150 
niškail gyvena. Už tai jie:ginkluotų mušeikų išmetė 
gina kapitalistinę sistemą, j bedarbę šeimyną iš stubos. 
už tai jie garbina Lietuvos | Protestas negelbėjo. Šei- 
buržuazinę fašistinę tvarką.! myna tapo išmesta į gatvę.

1,000 Darbininkų Protestavo 
Prieš Metimą iš Namų 
DETROIT, Mich. — Tuk-

i 7.stantis darbininkų susirinko

o bei biznį ir kitus galus— 
: D. Pruseika ar*d jis^ yra lygus tam, kuris 

turėtų pasitaisyti nors paskuti- m^žai uždirba ir. dabar yra be-

o

darbių eilėse? Juk kaip ant 
delno mes matome kiekvienoje 
kolonijoje prieš Centro Biurą 
sukilimą, didžiumoje, smulkios 
buržuazijos ir turtingesnių dar
bininkų sluogsnių. Tą nematy
ti, reiškia nematyti pagrindo 
oportunistinio sukilimo prieš 
Komunistų Partiją.

nėję valandoje.
Mes turime auklėti vadovau

jančius draugus ant, vietų; kuo- 
daugiausiai pralavinti mūsų 
draugų ir draugių. Reikia įt
raukti naujų spėkų, reikia pas
kleisti mūsų laikraščius plačiau 
tarpe masių. Reikia daugiau 
dirbti. Dabar eina, vajus L.D. i Komumstų Partiją. 
S.A. Lai tas vajus bus mūs visų i ^ar Marksas mokino apie 
vajus. " ' Anglija, kad ji, išnaudodama

F. Abekas.—Draugai iš opo- j kolonijas, suteikia geresnes .są- 
zicijos vistik dar kaltina C. B., U#as savo darbininkams, išau- 
Gi tuom pat kartu d. Buknys ’ lpna darbininkišką aristokrati- 
aiškiai pasakė, kad opozicija i Pb kuri palaiko kapitalizmą, 
norėjo padėti į “Laisvės” direk-; Leninas mokino, kad darbo aris- 
torius nepartijinius žmonės, 
kurie būtų buvę kaip kokia ne
pereinama partijai siena, oi --------- ----------------
Butkus ir dabar vis dar sako, dabartinės kovos, pakol jie 
kad jie nenorėjo atimti “L.” h° ŪG^ko tik ypatose arba ma
nu© K. P. • jžuose nesusipratimuose, patol

Kas liečia
permažai. Mes dar įierma- 

/zai kritikavome tokius, kurie j 
apleido mūsų judėjimą ir susi 
rūpino ,savo asmens reikalais.

Drg. Bimba gal daro klaidos darbininkų klasės priešų ideo- 
tik tame, kad jis iš pat karto logija. Kas ją gina, tas, sąmo- 
panna aštriai, vieton pirm to dingai ar ne, tarnauja darbinin- 
išaiškinus dalyką. ;’<tI )jas§s priešams. Tik stebėtis

Senas Vincas nei savo prakal-1 reikia iš d. K. kad ji nei “Vie- 
bomis, neigi raštais neatsako j nybė” ir kita priešų spauda ne- 
dabartiniam gyvenimui. Jis ■ pamokino. Fašistai ir socialfa- 
gyvena dar socialdemokratijos šistai paėmė opoziciją savo glo- 
laikus, ir jis nenori taisytis, bon. Argi jūs manote, kad tie 
Jis nepriima kritikos. Jis pyk- darbininkų neprieteliai nežino, 
sta ant tų, kas.jį kritikuoja, (ką jie daro?

Drg. Pruseika niekados nebu
vo rimtas kovotojas. Jis ir iš i 
“Darbo” redagavimo neišėjo, i 
kaip priderėjo bolševikui; jis! 
pasitraukė, kaip kad pasitrau-1 
kia “džentelmanai’

Drg. Bacevičius, matyti, ne-, 
nori suprasti Komunistų Parti- . v .
jos didelių kovų. Jis savo strai- Alkanųjų marsuotojų dele- 
psniuose skelbia gryniausį epor- gacija pasiekė šį miestelį 6 
tunizmą. Tas draugas atsis-1 dieną gegužės. Čia jie lai
to ja priešakiu d. Pruseikos, ir lpg masinį mitingą ir suor- 
jis mano, kad tai garbė. Iganizavo vietine Bedarbių

Paukštys ilgus metus prik- , Tnroin Susikirtimu 
lausė partijai, skelbėsi save ko-'la1^^’ Imejo sus ų 
votoju, ir kada klasių kova pa- J’estorane, kuriame buvo at-

Ko- sisakęs savininkas duoti val- 
opo- gyti negrams keliaunin- 

zicijai vadavauti, ir dabar yra kams.
Tai visiškas

tokratija yra imperializmo ram
stis.

Pakol draugai nemato pagrin-

kritiką, tai jos bu- Jic ne8'ali būti sėkmingi kovo
tojai prieš oportunizmą.

Į Opozicija idealistiniai yra 
buržuazinė. Jos pagrindas smul

kioji buržuazija, ir darbo aris
tokratija. Jos ideologija yra

aštrėjo, tai jis pabėga iš 
munistų Partijos, nueina

net jos iždininku.
politinis bankrotas.

Kas del kritikavimo tų, ku
rie pasitraukia iš partijos, mes

Kas ją gina, tas, šamo

(Bus staugiau)

Ohio Valstijos Alkanųjų 
Maršuotojai Kovoja

MIDDLETON, OHIO. —

Valstijos gubernatorius, 
verčiamas darbininkų pro- 

........... ......... ... __ w testų, sutiko priimti delega- 
vienaip žiūrėsime į paprastus ciją ir išklausyti jų reikala- 
darbininkus, kurie dar nesup- vintus.
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Kasyklų Draugai Veikia
Iš Minersville, Pa., d. A. pra-j 

neša, kad pas juos yra 10 lietu- baltąjį šovinizmą, 
vių darbininkų partijoje. Dau
giau jau nebėra bėdavojimo, 
kad sunku dirbii partijos dar
bas ir negali tinkamai darbuo
tis del stokos anglų kalbos.

Lietuvių frakcija nutarė lai
kyti susirinkimus kartą j mėne
sį reguliariai, bet jeigu bus rei
kalo/, tai šaukti ir tankiau. 
Opozicijos nėra, visi sąmoningi 
darbininkai eina su Komunistų 
Partija ii pasmerkia skloką.

i kinti, nes frakcijų gyvenimą 
idealu niekas nemato. Skir

tumas vien tas, jog frakcijos 
'su aiškia, nuoseklia, «vientie- 
sia platforma stačiai gina savo 

; platformą, o frakcijos beprin- 
' cipinės slepiasi užu pigių 
i šauksmų apie savo geradarin-

ORGANIZUOK1TES IR STREIKUOKITE
PRIEŠ UŽDARBIŲ KAPOJIMĄ

K KJ VVZ V V V* VV

jsiranda neapykantos linkui bal-’gumą, apie savo nefrakcingu- 
tųjų. imą.”—Lenino Raštai liet, kal-

Mūsų pareiga kovoti prieš boję, T. 4, puslapiai 126-127.
Paie.i"| Šis Lenino mokinimas tai 

ga išaiškint! kaip baltiems, aiPJ<aip pirštu parodo dabartinius 
ir negrams dai liniukams, \ac jiCįuvjH judėjime oportunis- 
visų darbininkų yra vieni ir tie Į 
patys reikalai. Mes turime pa-i 
rodyti negrams savo draugišku-1 pa-ju ]<arįu sakOsi, būk jie 
r,io Mes privalome traukti juos nekovoja pi,ieS pal.tij,}> bflk jie 
į k.asuj kovas ir klasines oijįa- n01.j Įjk kokius tai užsipuolė 
n zacijas, gaut: negrų darbiniu-1 ....
kų į partiją, o gavus, su 
būti draugiškiems, nes tik 
bus galima išjudinti negrų 
sės klasių kovai.

Darbo Unijų Vienybes Lygos Atsišaukimas į Visas Jos 
Unijas ir Sąjungas, ir Visus Amerikos Darbininkus

Dabar yra ruošiamas naujas 
užpuolimas prieš darbininkus, 
kuris grūmoja dar labiau pa
bloginti jiems gyvenimą. Kapi- 

. talistai rengiasi taip nukapot 
! uždarbius, kad

statybos darbininkams, spaus
tuvininkams, audėjams, plieno 
darbininkams, automobilių fab-

tus, kurie savo priešpartijinę j darbininkams uždarbius, kad 
organizaciją budavoja jr tuo t seiljau padaryti nukapojimai at-

Puslapis TreHas

SA-

patar-

ir užnarinio

kainą.

Išjudinkite savo p ra

ap-
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Petras Naujokas
Savininkas

SUVIENYKITE VISAS' 
VO KLASES PAJĖGAS.

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Tai '
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTĖS 
CIGARAI

Norintieji ge
riausio

13o-i 
sai naudoja šį krizį, kad pasi- 

pelnus, stumdami 
. MES TURIME

pa- j 
musų;

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir vnkaraiH lietuvių ir anglų kalbose. ------------- _ j VA1TKUNAS lr ut|, 

- ‘ M cb padedam
Užairašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 rytą

DAROMUS UŽPUOLIMUS, i 
MES TURIME AIKŠTĖN IŠ
VILKTI IR NUMASKU0T1

landoj, tauki-

tia Faa? -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

i e m ą 

nnlifidimo ra-

Dirbtuvėj
Jau visai negalima gaišuoti. Į.

darbi- STREIKUOKITE PRIEŠ Už- 
su jais išvien DARBIU KAPOJIMUS.

Darbo Unijų Vienybes
Lygos Nacionale

Pildomoji Taryba.

Malonūs Rūkyti!
i Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigarų

e

h

Jusi] Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

* *4
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bedarbiai ir dirbantieji, neg-1 PRIEŠUS, ĮSITRYNUSIUS Į 
rai ir baltieji, čiagimiai ir atei-J DARBININKŲ TARPĄ, 
viai, vyrai ir moterys, jaunuo-

! liai ir suaugę, susijungdami Į' 
bendrą kovos pajėgą prieš ka
pitalistus, jų agentus, maskara- 
duojančius po skraiste 
ninku vadų”, ir i 
einančią valdžią. Kova prieš i 
uždarbių kapojimus, už pagelbą j 
bedarbiams, už bedarbių ap- j 
drauda, prieš lynčiavimus ir už 1 

i ateivių apgynimą yra visų dar-j
riku vergams ir visiems kitiems. L i ; C i,n‘ :

Amerikos Darbo Federacijos | J
biurokratiški vadai iki šiol gie-; Organizuokites Kiekvienoj ! 
do jo garbės himnus Hooveriui |

......... . .... L___ _______ ir fabrikantams už tai, buk šie i 
sius darbo mokesnio nuskaldy-: palaikė “augštas darbininkams J 
mus. O jau ir iki šiol uždar-1 algas” (kuomet tikrumoj jos i Turime tuojaus ką veikti. Kiek-|

■buvo kapojamos). Bet dabar, .viena unija ir sąjunga, prikla.u-L 
gyvenimas pablogėjo 1 kuomet fabrikantai ir bankiniu-[ santi prie Darbo Unijų Vieny-į 
kaip visu trečdaliu, I kai

rodys tik niekis prieš naujuo-

His ^USJr skaldymu? P/naikinti. biai Hko uip numušti, kad dar-' 
Ja.ls;jie tveria savo frakciją būk' 
LaiP tam, kad panaikinus frakcijas 
ma-

Agitacijos Fondas į 
I 

Dabar jau daugiau draugai 
atsiliepia aukomis į Agitacijos 
Fondą. Tai labai pagirtinas ■! 
darbas. Nes Centro Biuro vie
nintelės įplaukos, tai aukos į 
Agitacijos Fondą. Oportunis
tai bando kenkti, skleisdami V 
visokių paskalų. Mūsų drau
gų ir draugių visada būtiniau-j 
šia pareiga visur atsiminti A.1 
F. ir pagal išgalę remt jį. Nes į 
tik kada turėsime įplaukų, tiki 

• tada bus užtinkrintas atliki- 
' mas mūsų komunistinių revo- 
i Bucinių darbų. A.L.D.L.D., L.

L Pruseika Išmestas iš 
Partijos

Leonas Pruseika puolė ant i 
Centro Biuro, kuris nesvyruo- j 
jančiai vykdo gyveniman Ko- j 
munistų Partijos Centro Komi
teto liniją. Iki tiek jis dasika- 
sė, kad Komunistų Partija bu
vo priversta išmesti jį iš savo 
eilių tarpo.

Pirmiausiai kaltino C.B., būk; 
neteisingai informavo Komunis-' 
tų Partijos Centro Komitetą ir; 
pareikalavo investigacijos. Ga-1 
vo ją. 1 

Azijos Pruseika dirbo ir kitą 
darbą, tai yra, redagavo sklo- 
kos pareiškimą prieš Komunis
tų Partiją.

Pasmerkė Pruseikos poziciją 
Partijos Centro Komitetas, pa
smerkė užsienio draugai: Anga-1 
rietis, Daubaras, Kapsukas i. 
kiti. Siuntė jį partijos centras ' del “Laisvės 
į Maskva, jis atsisakė važiuoti. ic^e^ “Vilnies ’ piknikus. 
Gavo jis'iš Kominterno pakvie-|yra reikalinga* daryti ir šiais 
tirną važiuoti ir nasiimti dar: metais. Pirmoje vietoje tai 
pagelbi ninką—- 
rė Komunistų 
savo pareiškimą lietuvių judėji
mo reikalais.

nuvitiiu ucii mu. ±j.
Bet laike tos investiga-1 p g ą jr T.p.A. kuopų ir kitų 

mūsti organizacijų pareiga pa-i 
rengti A. F. parengimėlių.

“Laisvės” Piknikai
Jau nuo seniau didesnės

LIETUVIS GRABORIUS

NAUGATUCK, CONN.

Lietuvių Politinio Kliubo 
Veikimas

Nesenai čia įvyko miesto 
viršininkų rinkimai, todėl kliu
bo susirinkime buvo diskusuo- 
jamas klausimas, už kurią 
partiją turėtume balsuoti — 

j už demokratus ar republiko- 
Jnus, kadangi kitų partijų kan- 

’didatii nebuvo. Kliubo nariai 
politiniu žvilgsniu pasidalinę į 
sandariečius ir progresyvius 
A.L.D.L.D. narius. Republiko- 
nų kandidatė buvo Mrs.

■ Brown, demokratų Gorman. 
Sandariečiai norėtų balsuoti už 
republikonus, bet priešingi mo- 
terei kandidatei, todėl nutarė 
balsuoti už demokratus, boi
kotuojant moteris. Tūli A.L. 

mū- D.L.D. nariai pasekė sandarie-

j santi prie Darbo Unijų Vieny-' 
aukia plačias savo konfe-’bes Lygos, turi ^ukclt kovai vi-j 

savo spėkas. Paskubėkite i

bininkų 
“ i dauginus

; palyginant su tuo, koks buvo į rencijas delei planuojamo nau-įs 
i pirm dabartinio krizio.
j gyvenimą 10 su virš 
j bedarbių tai ką jau ii“ 
į Dabar iš naujo pradėdami pa-! protestavimai 
Į smarkintai uždarbius ] 
bosai pasakoja, kad taip darą į sukiltų pi 
tik “laikinai”, kol nraeis kri-' hn Frdnr; 
zis.
mas darbininkų.

Kapitalistai stengiasi per 
darbo mokesnio kapojimus ne 
tik išlaikyti sau pelnus, kokius 
turėjo pirmiaus, ir suversti vi
sa krizio našta ant darbininkų 
nugarų. Su pagalba uždarbių 
kapojimui bosai taip pat sten
giasi sustiprinti pūvančią kapi
talizmo tvarką, i 
ryti ją “pastovia”, užkardami 
nuolatinį badavimą ne tiktai be
darbiams, bet pastovų badmi- 
riavimą ir visai darbininkų kla
sei.

Išnaudotojai sako, kad jie tu
ri sumažinti darbo mokesnį to- ra kapojamas.

atpigęs, šiškais melais jie 
ir “ ’ J

i Norman Thomasiu 
žiai plepėdami, pardavinėjo bo
sams darbininkus, praradusius 
pasitikėjimą senaisiais Federa
cijos vadais, Greenais ir Levi-

Apie'jo urminio uždarbių kapojimo, i sudaryti savo SKUNDŲ KOMI- 
milionų'tai ir tie vadai būk tai “pro-įTETUS darbavietėse. Išdirb- 
kalbėti.1 testuoja”, bet veidmainingi jų , kite savo reikalavimus bosams.

yra daromi tik į Padarykite veiklesnį kiekvieną 
kapoti, j tuo tikslu, kad darbininkai ne-j Darbo Unijų Vienybės Lygos

’ rieš pardavikiškus Dar- narį, kiekvieną pritariantį dar
ko! praeis kri-1 bo Federacijos lyderius; tai yra bininką.

Bet tai yra tik mulkini-įtik federacinių vadų leidžiami monės darbininkus į kovą. Or- 
| dūmai, po kurių priedanga bo- į ganizuokite bendro fronto KO- 

aletų įvykdyti naujus did-'VOS KOMITETUS, kurie
i imtų ne tiktai D. U. V. Lygos 
'narius, bet taip pat senųjų 'uni
jų narius ir neorganizuotus dar- 

ibininkus. I 
Organizuokite eilinių narių j

sai gii 
žiausius uždarbių skaldymus.

Darbo Federacijos Vadai 
Už Kapojimą Uždarbių
Per paskutinius 18 mėnesių, komitetus kovai visose Ameri- 

Amerikos Darbo Federacijos kos Darbo Federacijos unijose
•• Nu- * 

dentas Woll buvo. labai užsiėmę | pleškite maskas nuo veidų Grec-1 
laužymais darbininkų streikų ! nams, Mustems, kaip streiklau-1 
prieš uždarbių kirtimus. O Gre- žiams ir bosų įrankiams, 
enai sykiu su Hooveriais tuo 
pačiu laiku dar nesidrovėjo 
ginčyti, būk darbo mokesnis nė- 

Šitokiais niek- ■ 
* viršijo į 

“socialistuojančius’.’ Mustes ir;
kurie, sald-

išnaujo pada- prezidentas Green ir vice-prezi- ■ ir kitose reakcinėse unijose

.. [del, kad gyvenimas a„HJZ3V. 
Bet diskusijos; kiekvienas darbininkas i 

Jeigu sandane- - • - • .............
ir’. sų kolonijos rengdavo kas me- čią politiką.

ir vietomis i buvo karštos, jeigu sanua.ie-. kiokvieno darbininko žmona ži- 
Tasjeiai nesupranta, kad abi par-ln(x ka(] bosai me|uo1fl. Jie žj.

r pasiimti dar:me^a*s‘
Pada- lietuvių komunistų frakcijų už- 

Internacionalas daviniai.

n 
neklausė.

Jos privalo iškelti 
tą klausimą mūsų organizaci- 

Kur daug...................  kelis kartus Ko- K1 susirinkimuose.
munistii Partijos Centro Komi-pta organizacijų, reikia šaukti 
tetas kvietė Pruseika į centrą;
—nevažiuoja. Kelis kartus nu
rodė jo klaidas ir reikalavo iš

taisyti liniją—jis dar toliaus 
įbrido į antipartijinę balą. Nie-

ko kito tebeliko Komunistų •
Partijai, kaip 'tik išmesti jį iš i - . . , ,
savo eilių. Nes Pruseika pasi-į Lenmas Apie Discipliną 
str.tė save didžiausiu pasaulyje • 
autoritetu ir tęsė priešparti- 
nį darbą

.nuo organizacijų atstovų pasi
tarimai ir ten išdirbti planai, 
kaip sėkmingiau surengti mū-
sų spaudos parėmimui pikni-' Partijos, 
kus. Kas kur veikiama, pra-

I neškit Centro Biurui.

“Manęs nei kiek negązdino 
į baisūs žodžiai apie ‘įgulos pa-|ZJ 
. dėtį partijoje,’ apie ‘išimtinus ' 
įstatymus prieš atskirus asme-i 
nis ir grupes partijoje,’ ir t. t.!

i Linkui nepastovių ir svyruo
jančių elementų mes ne tiktai 
įgalime, mes privalome sudary-;
ti ‘įgulos stovį,’ ir visas mūsų' 

į partijos statutas, visas mūsų 
patvirtintas nuo šiendien su-' 
važiavimo centralizmas yra ne ! 
kas kitas, kaip ‘įgulos stovis,’ į 
taip skaitlingiems politinio pa-' 
____ _ _________ Prieš pa- 

; laidumą būtent ir reikalingi 
yra ypatingai, nors ir išimtini :

- . įstatymai,v ir. suvažiavimo pa-
bet jis jo-, darytas žingsnis teisingai pa- 

'žymėjo politinę kryptį, sudary- SiKliutinimas musų judėjimo; damas pastovją bazę tokiems 
rymo ant ^.avimo naujų narni,: įstatymams ir tokioms priemo-1 
ant įliejimo daugiau kraujo į nems.”

Privalome i Taigi, negali skustis tie, ku- 
sąmoningą rjuos partija disciplinuoja.

Nebūtų partijos, jeigu joje ne
būtų disciplinos ir centraliza
cijos. Augštesnių įstaigų tari- ■ 
mai yra verstini žemesnėms, i 
Partijos Centro Komiteto au
toritetas turi būti ne žemina-' 
mas, bet stiprinamas per kiek
vieną narį. Partijos discipli
na, tai klasės kovų pasisekimo 
užtikrinimas.

Gaukime Naują Narių
Oportunistai puolė ir puls ant 

partijos. Jie ypatingai bando 
klaidinti darbininkų mases. Su 
išmetimu oportunistų Strazdo, 
ir Pruseikos iš partijos, jie ban
do darbininkams perstatyti, būk 
partija nenorinti pataisyti na
rius. Tai ,,ia netiesa. Paitija iajdumo šaltiniams, 
daro viską, kad isgelbejus kiek
vieną darbininką i judėjimui 
Partija Have visas progas ir į 
Pruseika: taisyti 
mis nesinaudojo.

nau aui pai- Rad bosai meluoja> 
tijos-demoki-a ų h-republiko-1 . gyvenimo bl.angllmas
nų—-yra kapitalistines partijos. Iiekasi beveik tas t kai ir 
ir vienodai gina kapitalistų m-; . rp. , , .. , .. . . _ . . v i pirma. Tie patys kapitalistai,teresus, tai nėra stebėtina, nes I 1
juos jų vadai taip mokina, bet i , v. , .
A.L.D.L.D. nariai turėtų tai su-ipala,ko augstas kalnas ^vem- 
prasti. A.L.D.L.D. nariai ture-1. ...• - T
tų suprasti, jog nėra kitos po-j11- mon°Pol>Jas- I>‘ nors urmi- 
litinės partijos, kuri gintų dar-;,. , J , .
bininktj reikalus, apart Komu-; ats Jet vartotojas, smui-

- -■ jr jej Komu-i*us pirkikas ir šiandien moka
jnistų Partijos kandidatų nėra, i beveik tokias pat brangias kai- 
;rinkimus reikia ignoruoti, nu-įPa? uz j^yvenimo reikmenis, 
rodinėjant darbininkams, kad ■ va1^ 11 P^rma.

( balsuojant už vieną ar kitą jVisi Darbininkai Paliečiami 
į kapitalistinę partiją, bus mai-!
jnymas vilko ant meškos, o abi Darbo mokesnio kapojimai, 
žvėrys yra kraugeriškos ly-. kuriuos samdytojai dabar ren- 

įgiai. Ir organizuot darbinin- į R'iasi įvykdyti, būtų smūgis vi
lkus į kovą prieš abi, kaipo siems darbininkams, kaip orga- 
i prieš valdančiosios klasės par- nizuotiems, taip neorganizuo- 
tijas. į tiems, kaip lavintiems, taip ir

Naugatuckietis. nelavintiems: gelžkeliečiams,

i kurie kapoja mums uždarbius, isa,s ir kitais. ... _ rri* i i • t xTiktai Darbo Unijų Vieny-
į mo reikmenų per savo trustus ^čs Lyga organizavo priklau

sančias prie jos kairiąsias uni-

Darbo Unijų Vienybės Lygos 
Tarybos visuose miestuose turi 

' remti ir vadovauti kovas savo 
n“t i mieste. Kiekvieną streiką turi 

■ , pilnai remti visi darbininkai, 
vis tiek kaip mažas tas streikas 
butų: jis turi būt naudojamas 
išvystymui platesnio streikų ju
dėjimo.

Veikite Tuoj aus
Darbininkai, mes esame už

puolami. Kapitalistai yra 
siryžę išplėšti duoną i 
burnų, pagriebti pieną nuo mū-i 
sų kūdikių. O Amerikos Dar- <nes (wholesale) kainos trupu- ja8 kovon prieš uždarbių kapo

jimus ir narsiai 'vadovavo jų I bo’Federacijos vadai eina išvien i 
streikams, ■ kaip kad Lawren-1 su kapitalistais, besistengiau-1 
ce audėjų streike, Hillmano ka- Čiais .sukrauti visą krizio naštą 
sykių mainicriuose, vesdama vien tik ant mūši] pečių, 
ten darbininkus kovon per gal
vas Amerikos Darbo Federaci- didint sau ] 
jos išdavikiškų lyderių. Visuo- mus į badą.
se tuose .streikuose Mušte su sa- STOTI DARBAN TUOJAUS. 
vo pakalikais ir geltonieji “so-į MES TURIME ATMUŠTI JŲ 
cialistai” skverbėsi tarp darbi- T^AT'z^1‘'rTT'^ 
ninku, kad supainioti streikie- 
rius, kad juos sudemoralizuoti 
ir sumušti.

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popa 
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 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

ULMER PARKAS 
PADIDINTAS

mūsų organizaciją, 
traukti kiekvieną 
darbininką ir darbininkę artyn 
partijos. I.š karto prie padėji
mo pravesti vyveniman partijos 
darbų, prie klasių kovos ir pas
kui tiesiog i partija. Nes kiek
vienas draugas galės sėkmingai 

Ą veikti tik tada, kada jis gaus 
pilnas direktyvas iš savo parti
jos.

Dr.jbas Tarpe Negru
Negrų Jungtinėse Valstijose I 

yra apie 11,000,000. Juodvei- Į 
džiai darbininkai yra labiausiai 

^Išnaudojami, jie ir mažiausiai 
apmokami. Daugelis iš baltų 
darbininkų kaltina negrus, kam 
jie pigiau dirba, čia ne negrų 

įkaitė. Jie juk turi gyventi, 
kaip ir kiti darbininkai, jie tu
ri duoną užsidirbti. Išnaudoto
jai jiems mažiau moka, juos 
labiau išnaudoja. Baltuosius 
darbininkus kursto prieš juod- 
veidžius. Negrai neturi lygių 
teisių nei su baltais darbinin
kais. Jie pagalios pradeda jau
stis skriaudžiami baltųjų, jie 

v pasidaro jautrūs ir pas juos at-

Leninas Apie Frakcijas
Ir Trockis ir. ‘nenuoseklieji 

trockiečiai’ tikina, kad pas 
juos nėra frakcijos, nes ‘vie
nintelis’ susitelkiiho tikslas (į 
frakciją) yra frakcijas panai- 

i kinti, jų ji] susijungimą skelb
iu ir t. t.,* tačiau visi panašūs 
tikinimai yra vien pasigyrimas | 
ir bailingas žaidimas, delei tos 
paprastos priežasties, kad 
frakcijos gyvavimo faktas ne- 

(nors 
frakci- 

frak- 
j 08108

liečiamas bi kokio 
gerų geradaringiausio) 
jos tikslo.. Kiekviena 
ei ja įsitikinusi, jog
platforma ir politika yra ge
riausias kelias frakcijas panai-

fl H 3 /įSfjrfŽ #.1 ■i

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

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

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

Al mušt Tuos Užpuolimus
Tiktu vieną atsakymą tegalime 
duoti i naujuosius bosu užduo- 

! iimus. ‘ būtent: ORGANIZUO- 
IKIMĖS ir STREIKUOKIME 
į PRIEŠ UŽDARBIŲ KAPOJI- 
' MUS. Tiktai per streikus mes 
togai:me atmušt uždarbių ka
pojimus ir darbininkų gyveni
mo' bloginimą.

Pastarieji streikai mainierių, 
audėjų, siuvėjų, laivakrovių ir 

i kiti parodė, kad darbininkai yra 
Į pasiryžę atmušti bosų atakas, 
i Pirmosios Gegužes demonstra- 
I cijos, kuriose dalyvavo šimtai 
i ir dar šimtai tūkstančių darbi
ninkų, parodo, kad darbininkuo
se auga kovos dvasia atmušt 
tuos užpuolimus i 
puses. Mos turime kovoti. Dar
bininkai žino, jog kitokio.1 
cities nėra.

iš samdytojų j

is

Bosai Stengiasi Mus 
Paskirstyti, o Mes 

Vienykimes
Bosai bijosi susivienijusių 

darbininkų kovos, karingoje va
dovybėje. Štai kodėl jie sten
giasi paskirstyti dirbančius ir 
bedarbius; ir tuo pat tikslu jie 
kiršina baltuosius priš negrus, 
lynčiuodami pastaruosius. Tai 
todėl kapitalistai pasiryžo ir 
legaliai nulynčiuoti devynis neg
rus jaunuolius darbininkus Sco
ttsboro. Kad atgrasint ateivius 
nuo sutartinos kovos išvien su 
amerikonais darbininkais, kad 
terorizuot ateivius darbininkus 
ir ardyt visų klasinę vienybę,— 
vis daugiau ateivių yra depor
tuojama ir dar nauji įstatymai 
prieš juos taisomi (pirštų ants- 
paudoms nutraukti, suregistruo
ti ir tt.).

Mes turime visi susivienyti,

SjRia’-iėii1.'

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, nue NEW YORK CITY

Išardymas, autaisymas, austatyniaB, aupraat 
ir planą automobilio; mokintini dienomis 
Mokytojais yra žymūi ekspertai—L. TICHNIA VICI US, B. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį, 
kiekvienam prie pirkimo karo. T” J “
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. no pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

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

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

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

Daugiausia Atsidedair.e ant Retinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

tfe wilfcite •».

•.Ml



Puslapis Ketvirtas

Laiškas Amerikos Lietuviams Darbininkams BALTIMORE, MD visa eilė prakalbų; kalbėjo 
nuo Kom. Partijos, nuo T.D.A. 
Lygos ir nuo Jaunųjų Kom. 
'Užsibaigus prakalbom, pirmi
ninkas liepė visiems eiliuotis 
ir bendrai maršuoti miesto 
Marketo Skvėran. Eiseną su
darė virš 700 žmonių ir marša- 
vo su įvairiausiais obalsiais 
ant plakatų. Pasiekus Mar
keto Skverą ir apsistojus de
monstracijai, visų pirma, bend
rai visais buvo sudainuotas In
ternacionalas, o po tam prasi
dėjo visa eilė prakalbų.

Policijos irgi netrūko ir su
ko apie demonstrantus, bet 
pulti vis gi nedrįso. Lietuvių j 
šioje demonstracijoj ir gi apie j 

i daugelis jų į
sekė paskui ir nestojo į eiles i 
einančiųjų. Taipgi ir nekurie,; 
mačiau, atsisakė duoti prisegti 
raudonus ženkliukus; da gi ne
kurie jir A.L.D.L.D. nariai.

Vakare Ukrainų svetainėje, 
apart prakalbų, buvo muzika- 
lė ir diainų programa. Keletas! 
darb. įstojo į T.D.A. Lygą. | 
Taipgi buvo plačiai skleidžia-i 
ma kom. literatūra. Badas ir 
skurdas pastūmėjo darb. kla
sę prie susipratimo. Metai du 
tam atgal nekreipė domes ir j 
neigė demonstracijas, o dabar1 

bet todėl, | pasirodė gyvu faktu, kad tik- 
kad šios organizacijos kovoja į tai demonstruodami ir eidami 

I prieš fašistus abelnai. Fašis-isu kovingaisiais darb., po Ko-Jį 
tai senai rengėsi prie to žy-imunistų Partijos vadovybe, į Į 

1 greičiau nusikratysim šios ne- B 
tikusios sistemos, kuri darbi
ninkų klasę badu marina. 
Kiek seniau būtose Windsore, 
demonstracijose niekuomet ne
teko juodveidžių darbininkų 1 
matyti, o gegužinės demonst- i 
racijoj jau gana gražus skai-1 j 
čius negrų darbininkų daly- j

Baltieji Šovinistai Siunta
22 d. kovo A.L.D.L.D. 25-ta 

kuopa bendrai su Rusų Sovie
tų Sąjungos Draugų kuopa su
rengė šokius naudai Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo, 
šokiai buvo garsinami tarptau
tinėse prakalbose, tokiu būdu 
rinkosi į šokius įvairių tautų 
darbininkai. Apie vienuolik
tą vai. vakare atėjo du juod- 
veidžiai ir vienas baltas. Sve
tainės prižiūrėtojas neleido 
juodukų į svetainę. Vėliau at
ėjo susiorganizavę apie 30 
juodų ir baltų darbininkų ir 
svetainės prižiūrėtojas buvo j d esė tk as matėsi; 
priverstas įsileisti. Už kokios 
dešimts minučių atėjo 8 poli- 
cistai, kurie buvo pašaukti sve
tainės užveizdos ir išardė šo
kius. Tuoj po to įvyko sve
tainės direktorių susirinkimas 
ir nutarė neduoti svetainės A. 
L.D.L.D. 25-tai kuopai ir L.D. 
S. 28-tai kuopai; iš čia gali- 

P > • 1 i v't suprasti, ant kiek sufašis- „—, . v reiskaityKit yra SVetainės direktoriai,
sunkumus, nematytais .lig šiol | si laišką viesuo.se susinnkimuo- Į £įa taipgi nėra juodveidžiai 
tempais stato naują gyvenimą I se ir verbuokite naujus “R. A.” į ta priežasčia, delei kurios sve- 
ir sėkmingai vykdo obalsį: “pa-1 skaitytojus. Lai neatsiras nei'tainės direktoriai nutarė ne
vyti ir pralenkti pažangiausias j vieno Amerikos lietuvio darbi-’duoti revoliucinėms organiza- 

ninko, kuris neskaitytų “Rau- cijoms svetainės, 
donojo Artojo”!

Pinigus ir prenumeratas rei
kia siųst šiuo adresu:

USSR, Minsk, Sovietskaja 63, 
t( Raudonasis

išeina 
kuris 
kalba

Brangūs draugai!
Sovietų Baltrusijoj 

‘^Raudonasis Artojas”, 
yra vienintelis lietuvių 
laikraštis SSRS.

“R. A.” yra Baltrusijos Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto laikraštis ir plačiai So
vietų Sąjungos lietuvių darbo 
masių skaitomas.

“R. A.”, tvirtai stovėdamas 
generalinės partijos linijos glo
boje, veda griežtą kovą su viso
kiais šios linijos iškraipymais. 

‘ Bolševistinės savikritikos keliu 
eidamas,
bo masėms šluoti nuo savo ke
lio visą tai, kas kliudo joms eiti 
socializmo keliu ir 
vykdyt 
darbų planą.

“R. A.” plačiai nušviečia so
cializmo statybą SSRS, duoda 
daug žinių apie tai, kaip So
vietų Sąjungos proletariatas, 
Komunistų Partijai vadovau
jant, pergali visas , kliūtis ir

padeda dar-

sėkmingai
penknietinį didžiųjų

Amerikoj ir kitose kapitalisti
nėse šalyse, kurie sistemačiai 
teikia žinių iš šių šalių darbi
ninkų gyvenimo ir kovos.

“R. A.” nuolat talpina savo 
skiltyse dailiosios literatūros 
kūrinius— eiles, v a i z d elius, 
apysakaites geriausių mūsų pro
letarinių rašytojų ir poetų.

“R. A.” išeina kas penktą 
dieną ir kainuoja metams 2 do
leriu.

Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas privalo skaityti mūsą 
laikraštį, nes per jį jis mato, 
kaip kuriasi ir stiprėja pasauli
nės proletarą revoliucijos židi
nys ir tvirtovė, kaip Sovietą 
Sąjungos proletariatas, kurda
mas savo krašte socializmą, de
da pamatą būsiančiai pasauli
nei Soviety. Sąjungai.

šiuo laišku mes kreipiamės į 
jus, Amerikos lietuviai darbi
ninkai, ir prašome platinti “R. 
A.” jūsų tarpe.

kapitalistines šalis”, kaip kai
mo biednuomenė ir vidutiniai

-valstiečiai, proletariato vedami, 
pertvarko žemės ūkį, tverdami 
stambų socialistinį ūkį.

“R. A.” suteikia daug žinių \litovskaja gazeta
i Artojas”.

Jei negalima pasiųsti

i gio. Augščiau minėtos abi 
kuopos yra svetainės šėrinin- 
kės, ir fašistai neturi teisės uz- 

R.A.” svetainės.
aplamai klasių kovos visam pa- tiesiai pinigų ir užsakymų, jie
saulyj, o taipgi ir iš fašistų galima siųst per

savo skaitytojams iš viso pa
saulio darbininku judėjimo ir

Lietuvos. “R. A.” turi savo 
nuolatinių korespondentų Vo
kietijoj, Francūzijoj, Anglijoj,

<<

Vilnį”.
Su proletariniais linkėjimais 

“R. /!.” Redakcija

Kada fašistai rengia pares, 
pasisamdė juodukus oisterius 
atidarinėti ir maumoja net ap

siputoję oisterius iš juodukų 
rankų, o baliuje jie sykiu su 
juodukais negali sutilpti,—tai į vavo.

Šilas.

Kas Remia Agitacijos Fondą ir Abelną 
Muso Judėjimą

. 7 .
Lietuvių Komunistų

Agitacijos Fondas
’ nuo Draugų ir Organizacijų ne tik '

Agitacijos Fondui, bet ir Kitiems 1 Drg. J. Gal minas, Detroit, 
» Reikalams. i Mich., prisiuntė

-----------  t Draugai V. ir A. Račkauskai,
- AUKOS J AGITACIJOS FONDĄ ’

A.L.D.L.D. 59 kn. nėr d. A.
$2.00

5.00

Centro Biuro ' 
Aplaike Aukų i

Bačanskas ir J. Zusikus po 
50c, J. Kutauskas ir J. Ba
ranauskas po 25c.

. J. Galminas, 
Mich., prisiuntė

SKAITYKITE!SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

' A.L.D.L.D. 59 kp. per d. A.
Bartniką,

A.L.D.L.D. 198 kp. per d. K.
B. Karosienę, >

’ L.D.S.A. 17 kp., Detroit, Mich., 
per d. U. Liutvinienę 

Drg. Arminas iš Saginaw, 
. Mich., prisiuntė

Aukavę draugai: M. Jukšai- 
tienė, Barauskienė, I. Fraje- 
ris ir I. Kapušaitis po dolerį;
M. Arminas, J. Tamašaus
kas, I. Frajeris, S. Frajeris, 
O. Tamašauskienė ir V. Ar-

' minienė po 50c.
Drg. P. Janiūnas iš Bayonne,

N. J., prisiuntė ant blankos
~ Aukavę: A. Supienius, J.

Rut, S. Ambrozas, J. Žales- 
kas, A. Tumilka ir J. Matu- 
šaitis po 50c; P. Janiūnas,

* A. Lukaitis, J. Kirmelas, J.
. čepinskas, I. Kirmelas, K.

Čiuelis? J. Shipainas ir S.
* Radušis po 25c.
: Drg. G. Petkus iŠ Great Neck, 
’ N. Y., prisiuntė dvi blankas
» ir
‘ Aukojo: J. Klimaitis ir M.
* K. Adomaitis po $1.00; J.
-• Bondzi, Ig. Stadulis,

Paukštis, Z. Straukas, 
Lukauskas, Karsakienė,

. Kainiauskaitė, K. Kunigienė 
ir F. Určinąs -po 50c. S. Pet

kienė, Griškevičius, K. Marcin
kevičius, A. Skirdulienė, Lu- 
kauskienč, A. Grudinskienė,
J. Petrauskas, A. Savick, J. 
Petkus,. P. BeČis ir F. Abe-

- kas po 25c.,
* Drg. J. A. Jerome iš So.Barre,

Mass., paaukojo
* Drg. Jį Burba iš Stamford,

Conn,prisiuntė aukas surink- 
tas per prakalbas d. Krau-

I ceviciaus
- Drg. Geo. Petkus iš Great

Neck, N. Y., ant blankos
. Aukojo: K. Povilaitis 50c;

A. BėČienė ir P. Veliakas po

Drg. K. Shaltys iš Freehold, 
N. J., prisiuntė 'A.L.D.L.D. 
285 kp. draugų aukas < 

L.D.S.A. 137 kp. per drg. U.
Grigienę ‘

. Drg. A. Senkus iš Grand Rap?
Ids, Mich., ant blankos
Aukojo: J. Andriuška $1.25,

• A. Senkus 50c., A. Grigas 
30c ir po 25c—J. Klosevičia, 

' A. Daukša, A. čižikas, J.
Skripka ir A. Bagdonas.

Drg. Pietaris, Wilkes-Barre, 
Pa., įteikė aukų A.L.D.L.D. 
IX Apskr. konferencijos

Drg. J- V. Stanislovaitis iš 
. Wilkes-Barre, Pa., ant blan- 

kos
llauskas, J. Ručys, J. Krutulis 

ir O, PeČiukaitienė po 25c, 
R. Dervinis 10c

Drg.' Stasiukaitis iš Grant- 
wood, N. J., įteikė ant blan- 

' Jcos \
Aukojo: G. Stasiukaitis $1,
K. Dzevcčka ir V. Mikutaitis 
po 50c, V. Stasiukaitis 25c.

Drg. J. Baranauskas, Philadel- 
U phia, Pa., surinko ant blan- 

A KOS
. Aukojo: A.L.D.L.D. 141 kp.

; t 12.00, J. Šimkūnas $1.00, J.
, Rutkus, J. Meškauskas, P.

-»■ J
j _ 25c.

-ė

J. 
A.
K. 
M.

fflPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
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- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savp meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

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

Lietais Darbimfe ir Poniules
Parašė 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
lai.

Knyga 152 puslapių. , Kaina 25 centai.
 . ■ j . ________

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

Apysaką

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutališkai trempė darbinin
kus kiėkviename pasipriešinin^e 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 darbių. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, jr 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.

bjauri vergų valdytojų psicho-' 
įlogija, prieš kurią turi kovoti ■ c 
į visi klasiniai sąmoningi darbi-į I 
! ninkai. Ir nestebėtina, kad į j 
’fašistai prisideda prie kursty-į| 
mo darbininkų vienų prieš ki- į į' 
tus, nes jie visame kame tar-!
nauja pavergėjų klasei, bet . HAMTRAMCK, MICH.
kad ir A.L.D.L.D. yia narių, į T.D.A. Kazio Giedrio kuopos susi-i 
kurie prisideda prie kėlimo I rinkimas bus ketvirtadienį, 14 M’Cgu-■ 
neapykantos prieš juoduosius! ateikit,'tarimė ™ar- i

reikalų apkalbėti. Org. I
(109-110) j

IŠ KITUR

1.00 ---------
j darbininkus. Pavyzdžiui, 4 d. Ibių

1,00 I gegužės A.L.D.L.D. 25-tos kuo-i 
Įpos susirinkime P. Glaveckas, Į
V. Radžius ir Makusa įsikar-’ 
ščiavę vadino banditais tuos 
darbininkus baltuosius ir juo
duosius, kurie buvo atėję į 
balių po to, kuomet neįleido 
pirmiau atėjusių juodukų, o 
taipgi niekino tuos draugus, 
kurie gynė juodukus.

P. Glaveckas ir V. Radžius 
reikalavo išmesti J. Balsį iš 
kuopos už įleidimą juodukų į 
šokius.

šiame susirinkime buvo ir bininkų.
Komunistu Partijos narių, bet jV ,se£u.ž6s ™?sų brohsko , , - . J limo dienraščio įskilmcse.nepakankamai gynė partijos 8-tą vai. 
liniją rasių klausime. Jie iš
sireiškė, kad jie nesą priešin-1 nacjonalė jaunimo 
gi juodukams, bet į A.L.D.L.D. I 
šokius jie neturėtų eiti, nes jie į 
(juodukai) nesuprantą lietu-į 
vių kalbos. Tai nesąmoningas 1

I argumentavimas.

Haverhill, Mass.
APLAIKYTI PINIGAI KITOMS 

DARBININKŲ ĮSTAIGOMS
Per L.D.S.A. Centrą Lenkų 

Komunistų Partijai
A.L.D.L.D. 65 kp., Racinė, 

Wis.,'Lenkų Kom. Partijai
L.D.S.A. 26 kp., Lenkų Kom.

Partijai
L.D.S.A. V Rajonas per d. U. 

šapranauskienę Lenkų Ko- 
mun. Part.

i L.D.S.A. V Rajonas per d. U.
I šapranauskienę Jung. Valst.

Kom. Partijai
i Fera Mikulaitytė, Teaneck, N.
i J., del “Daily Workerio”

5.00 I A.L.D.L.D. 172 kp., Yonkers,
N. Y., Lenkt] Kom. Partijai

’ A.L.D.L.D. 120 kp.. Sheboy
gan, Wis., Lenkų Kom. Par
tijai

L.D.S.A. kuopos per L.D.§.A.
Centrą Lenkų Kom. Part.

A.L.D.L.D. 182 . kp. per A. 
Vaicekauską Kom. Partijos 
namui

A.L.D.L.D. 188 kp.
Varanauską Lenkų
Partijai

L.D.S.A. .42 kp. per B. Alek- 
siūniūtę Lenkų Kom. Par
tijai

A.L.D.L.D. 184 kp., A. 
rikonis, del T. D. A.

A.L.D.L.D. 185 kp., Richmond 
Hill, N. Y., Lenkų Kom. 
Partijai

A.L.D.L.D. 212 kp., Bayonne, 
N. J., per K. Maziliauską 
Lenku Kom. Partijai

i A.L.D.L.D. 148 kp. per d. F. 
„ I Saučiuli Lenku Kom. Part.

A.L.D.L.D. 28 kp. per d. J.
Sveikūną Lenkų Kom. Part.

A.L.D.L.D. 20 kp. per O. Gi- 
nienę Lenkų Kom. Partijai

A.L.D.L.D. 21 kp. per d. L.
Svirplį Lenkų Kom. Partijai 

A.L.D.L.D. 112 kp. per d. J.
Gudišauską Lenkų Kom.Par- 
tijai

Gauta nuo d. J. K. Navalins- 
kienės del bedarbių kovos 
fondo

A.L.D.L.D. 52 kp., Detroit, 
Mich., per d. J. K. Alviną 
Lenkų Kom. Partijai

„ ; A.L.D.L.D. 66 kp. per d. A.
i Senku Lenku Kom. Partijai 
IA.L.D.L.D. 172 kp. per d. G.
į Petkų def bedarbių kovos 

fondo
IA.L.D.L.D. 218 kp. per J. Jo-
i daitį Lenkų Kom. Partijai
I A.L.D.L.D. 38 kp. per T. Brod- 

q nn skį Lenkų Kom. Partijai
i A.L.D.L.D. 62 kp. per d. J. 

Petrukaitį Lenkų Kom. Par
tijai

L.D.S.A. kuopos per L.D.S.A.
Centrą perdavė Lenkų Kom. 
Partijai

L.D.S.A. 9 kp. per M. Straz
dienę Lenkų Kom. Partijai

A.L.D.L.D. b kp. per J. Budre- 
vičių Lenkų Kom. Partijai

A.L.DX.D. 193 kp. per d. A.
Jordan Lenkų Kom. Partijai
Visi pinigai, kurie buvo skirta del 

šių darbininkų klasės kovos įstaigų, 
yra perduoti ten, kur jie buvo pa- 
ski rti. »

širdingai ačiuoju darbininkams už 
paramą Lietuvių Centro Biuro Agi
tacijos Fondui ir mūsų judėjimui. 
Yra labai reikalingos aukos } Agi-1

$22.50
2.13

7.00

9.25

2.82

1.00

10.00

5.00

1.60
Aukojo: J. Kazlauskas 50c, A. Mi-

2.25

5.50

2.00

3.00

5.00

5.00

2.00

2.00

1.00

13.00

per B.
Kom.

Pet-

2.50

1.00

3.00

4.00

6.00

3.00

3.30

1.24

. 1.00

3.00

4.00

1.Q0

3.00

1.00

1.00

1.50

11.85

1:50

3.00

CLEVELAND, OHIO
Masinis Mitingas Pasitikimui Vengrų 

Darbininkų Dienraščio
16 d. gegužės, Slovėnų Auditoriu- 

me, 6417 St. Ciair Ave., įvyks ma
sinis pasitikimas vengrų darbininkų 

.dienraščio pirmo numerio “Uj Elore.” I 
Niekas iš darbininkų organizacijų ; 
neturėtų rengti jokių pramogų tą i 
dieną. Visi visų tautų darbininkai 1 
turi atsilankyti, susitikti savo brolis- I 
ką organizatorių. Lietuviai darbi- I 
ninkai, abiejų dienraščių skaitytojai, ■ 

j turime neatsilikti nuo kitų tautų dar- :
1 ’ ‘ ’ . Būkime visi subatoje, 16 ' 

komunis-
Pradžia

vakaro.

DIENA 1 
30-31 DD. GEGUŽĖS YOUNGS- . 1 

TOWNE, OHIO
Gegužės 30-31 dd. įvyks Nacionalė j 

[ Jaunimo Diena Youngstowne. čia su- | 
važiuos darbininkų klasės jaunimas ’ 

Darbinin- I iš vidur-vakarinių valstijų apsvarstyt 1 
kus vienija ne jų kalbos vieno- • kaip pasekmingiau suorganizuoti tūk-| j i j i „ i • • • , stančius jaunuolių darbininku klases idurnas, bet bendri Visų mtere- kovai. Komunistų Partija yra ini- 
sai. Tiktai darbininkų priešai 1 ciatorius Šios Nacionalės Jaunimo j 
taip galį argumentuoti, o ne i P.ie.n?s’. ^°yPgstow.n(2 Lietuviai_ dar-, .,... . . , ’ , . . bininkai turėtų susirupmti parūpini- jklasiniai sąmoningi darbinin-, mui jauniems darbininkams nakvy- 
kai. A.L.D.L.D. Centro Komi-i 2iės. 'o clevclandiečiai turėtų prisi-l 

i dėti su transportacija; kas turi au- I 
........L’.ius, tas gali prisižadėti nu- ! 

i vežt kelis delegatus—jaunuolius į i 
i Youngstowną. Draugai darbininkai, j 
(remkime darbininkų klases jaunimą, j 
Jaunus kovotojus remkime, kurie sto- , 

! ja kovon už mūsų visų reikalus.
Turinti mašinas-trokus už.sircgist- ' 

ruokite Young Communist League I 
Offįse, 1245 Prospect Ave., Clove- i 

i land, Ohio.
____ ____ _________ I

17 d. gegužes, Ukrainų Darbinin
kų Namo Svetainėje, 1051 Auburn 
Ave., bus rodomi Rudžiai: Sovietų 
Sąjungos Penkių Metų Planas. Ver
tėtų tuos paveikslus kiekvienam pa
matyti. Pradžia 7-tą vai. vakare.

Darbietis.
(109-110)

tetas turėtų tarti savo žodį šia- i įoį5o|jį)j 
me klausime.

Pašalinis.

WINDSOR, ONT 
KANADA

Tarptautinė darbininkų šven-i 
tė Pirmoji Gegužės windsorie- 
čių entuziaztiškai buvo ap- i 
vaikščiota. Vieta susirinkimui 
buvo nuskirta Lanspeary Par
ke. Ir 
pradėjo 
žmonėm 
rinkimo 
bėjus, 
vieną vietą. Tuomet prasidėjo

kaip pusė po dviejų 
skaitlingai rinktis 

į minėtą vietą. Susi- 
pirmininkui prakal- 

žmonės susiėjo visi į

tacijos Fondą. Mes turime daugybę 
įvairių darbi], o kiekvienas darbas 
reikalauja tam tikrų išlaidų. Mes 
neturime jokių reguliarių įplaukų. 
Visą darbą prisieina atlikti, pasire
miant tiktai ant aukų.

Visi draugai ir draugės, aukokite 
pagal jūsų išgalę į Agitacijos Fon
dą. Mums reikia sudrūtinti komunis
tų frakcijos, mums reikia sutvirtinti 
komunistinį judėjimą, mums reikia 
taip pat padaryti, kad ateityj oportu
nistai ir kitokie komunistinio judėji
mo priešai nesudarytų rimto pavo
jaus del mūsų organizacijų ir įstai
gų. Aukokikte, kiek kas išgalite.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
Agitacijos Fondo Sekretorius.

ELIZABETH, N. J.
I

L.D.S. 33-čios kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, gegu
žės 13 d., L.D.P. Kliube, 69 So. Park 
St.- Pradžia 8-tą vai. vakare.

Draugės ir draugai, būtinai turite 
ateiti į šį susirinkimą, nes bus daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Taipgi 
bus rinkimas delegatų į suvažiavi
mą, kuris įvyks gegužes 17, 1931 m., 
del suorganizavimo L.D.S. Apskričio, 
New Yorko ir New Jersey apielin- 
kc

L.D.S. 33 Kp. Sekr. V. K. S.
(110-111)

PLYMOUIII, PA.
A.L.D.L.D. 97-ta kuopa rengia pa

skaitą religijos klausimu antradienį, 
12-tą gegužės, Stravinsko svetainėj, 
42 Ferry St. Pradžia 7-tą vai. va
kare. Lietuviai darbininkai kviečia
mi dalyvauti. Komitetas,

r

viesuo.se


■■■

Pirmadienis, Geguž, 11,1931

< MAHANOY CITY, PA.
Tu Gavai Pinigus* Tu ir 

Melskis
Balandžio 1 d. mirė Marga- 

reta Kirtitskienė, sulaukusi 70 
metų. Mirdama paliko “die
vui ant garbės’’ $600 ir pave
dė vietos “dūšių” ganytojui 
persiųsti “dievui.”

Dūšių ganytojas, gavęs pi
nigėlių, išgyrė moterį ir liepė 
visiems kalbėti poterius už mo
ters dūšelę, žmonės, išeidami 
iš bažnyčios, kalbasi ir sako: 
“Tu gavai pinigus, tai tu ir 
poterius kalbėk arba samdyk 
mus už tuos pinigus, jei tin
gi.”

sirašė prie Kom. Partijos. Ne
žiūrint teroro, darbininkai kas
dien pradeda daugiau įvertin- 

jti Kompartijos veikimą ir ra-Į 
šosi jon.

Oaklando darbininkai, orga- 
nizuokitės ir kovokite prieš 
valdonų pasikėsinimą atimti 
jums visas teises!

WORCESTER, MASS.

BETHLEHEM, PA
Pavasario Naujienos

Tūlas laikas atgal Stakuvie- 
nė,nuvažiavus ant farmos, par
puolė ir išsisuko abi ranki. Jau 
Sveiksta. B. Daunora drūčiai 
susirgo sauslige, narys L.D.S. 
Patiko nelaimė L.D.S. finansų 
sekretorių, Petrą Berūksti. Ba
landžio 28 d. 445 Adams St. 
duonos kepykloj, jis užsilipo 
langą uždaryt, paslydo koja 
ir puolė ant statinės. Sako, 
kad nusilaužė šonkauli. Ne
laimės niekas nesišaukia, ji

Linkime kuo 
Ir su

■■■■■■"■ O... .
Nesenai čia pasikorė ant 

medžio šakos, įpuolęs despe- 
racbon delei darbo negavimo, 
Stasys Gregonis, 50 metų am
žiaus. Per 25 metus prakai-

X tavo, dirbdamas Amerikos ka
pitalistams, o susilaukęs senat- Į
vės, turėjo pasikarti, nenore- i pati ąteina. 
damas palengvėliu mirti badu, greičiausio pasveikimo. 
Panašus likimas laukia milio- pavasario atgyjimu meskimės 

su tampresniu pasiryžimu dar
ban, suremkime pečius kovai 
už galutiną sutraukymą bur-1 - 
žuazinės vergijos retežių!

Kovo 27 d. poliemonas išsi- , 
vežė F. P. žavį ant “kelių mi- 

čy-
paras

nų darbininkų kapitalistinėj 
sistemoj. Užtai reikia organi
zuotis ir kovot už. nuvertimą 
šios sistemos.

—o—
čia taipgi nesenai bandė

nusižudyti, už keleto dienų po mitų” pasikalbėt- su ponu 
vestuvių, veteranas pasaulinio fu.” Išlaikė keturias y 
karo, Juozas J a n k a u s k as, i ant grynos lentos vien marš-! 
įpuolęs į nusiminimą delei žu- kiniuos.—Dvi paras laikė be j 
vusių jo pinigų per jo paties duonos ir vandens! Tai tau ir Į 
vestuves. Prieš vestuves išsi-1 “konstitution guarantee to the į 
ėmęs iš banko pinigus ir per citizen freedom of speech and I 
vestuvių ceremonijas dingę iš 

/kišeniaus. Jis persišovė sau 
galvą palei mainų tiltą ir pa
skiau, persišovęs, nukrito apie 
75 pėdas žerfiyn. Sakoma, 
kad pagysiąs. Veikiausia prie 
pinigų ir karo gazai dar prisi
dėjo prie pasikėsinimo ant sa
vo gyvybės.

Gegužės 4-tą d. kalbėjo VA. 
I Bimba, žmonių į prakalbas 
.! atsilankė skaitlingai. Drau- ■ 
Jgas A. Bimba pasakė gerą 

prakalbą ir visi dalyvavusieji 
buvo pasitenkinę. Buvo iš
nešta rezoliucija, protestuojant 
prieš nuteisimą mirtin devy
nių jaunuolių negrų darbinin
kų Alabama valstijoj. Per
traukoje prakalbų buvo ren
kamos aukos padengimui lėšų. 
Aukojo šie draugai: J. Dovi- 
donis, Butkevičius ir A. Mi- 
liuckiūtė po $1.00; S. Kuni- 
gauskienė, J. Daugėla, P. Ba

nionis, T. Kalanta, V. Pačesa, 
V. Jaučius, T. Stankus, M. 
Petkūnienė, J. Lietuvninkas, 
M. Mazurkienė, K. Matejaitie- 
nė, O. Valenčiauskienė, A. 
Vizbura, M. Jučienė, P. Bace
vičius, O. Dūda, J. Petkūnas, 
O. Serbentienė ir J. Lukas. 1 
(Po kiek tie aukojo?—' 
Viso aukų surinkta $20. 
kusieji nuo padengimo lėšų 
bus pasiųsti gynimui nuteistų-: 
jų mirtin. Taipgi turiu pažy- j 

Įmeti, kad Worcester!o draugės 1 
j moterys daugiausiai remia T. U’^d., R----- 
į Darbininkų Apsigynimą. Drau
gė Dovidonienė perdavė surin
kus nuo Bernotienės ir nuo i 
Blazonienės po $1.00 T.D.A,, 
ir Agitacijos Fondui $1.00.

konstitution guarantee to the:

OAKLAND, CAL

NMM M

duokles.

FLATIN KITFOREST CITY, PA.s.NAifflCOKE, PA.

BROOKLYN LABOR LYCEUM!

KAVALIAUSKAS

iš namų, ;

keti, reikėjo kuopos paprašy
ti ir kuopa būtų iš iždo pamo
kėjusi į Centrą. Tai vis ne
paisymas.

J. K. Navalinskienė.

27 
kaus 
tas Rimkus, 42- metų amžiaus.

finai darbininkai tapo areštuo-!ko smegenis pavargus ir sulai- nariai pasimokėjo
ti kaltinami metime plytų į ’ k0 juos nuo kovos už pasiliuo- Paaukojome $10 našlei Rad-

d. balandžio nuo 
sužeidimo mirė Kostan-

3 d. gegužės įvyko A.L.D.I 
D. 219 1 .
pas draugus

DARBININKU IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ha
lių alleys.

K A1N O S PR 1 EINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

Isavimą iš kapitalistinės vergi-1 
parode; jos.

/ Puslapis Penktas
JĮ .'M...... >11 niui'iji^.

AM

Automobilių Mechanikų ir Šoferiiį
Išsimokinkite naujausios rūšies mih 

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrinės sistemos, batarejos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt*

11

LlETUVišKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILI!! MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir Soferid

policiją.
šiaip, darbininkai 

kovingą solidarumą. Nors lie
tuviai ne skaitlingai, bet kele
tas aktingai dalyvavo paminė
jime darbininkų šventes.

žiūnienei, kurios vyras priklau
pė prie kuopos ir mirė. Jis 
■ būtų galėjęs gauti pomirtinės 
Į iš L.D.S., bet prisirašė ir pas
kiau per 4 menesius nemokėjo, 

■tokiu būdu nustojo teisių. 
Į Jei del ligos negalėjo užsimo-

€ - -------- - --- - | .

kuopos susirinkimas 1 
Navalinskus. < 

sun_ i išklausytas raportas delegato
iš buvusios konferencijos A.L. ; 
D.L.D. 12-to Apskričio, kuri

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR
Jį sužeidė 25 d. balandžio, įvyko 26 d. balandžio, Pitts- 
Glen Alden kompanijos kasy-'ton, Pa. Raportas priimtas, 
klose ir nuvežtas į vietinį Ii-Ir apkalbėjus raportą, ypatin- 
gonbutį numirė. Likosi palai- L^'^J liečia mūsų darbinin- 
dotas be jokiu bažnytiniu ce-! kiškų, spaudą, vienbalsiai nu-1 
remonijų laisvose tautiškose tarėme pasiųsti rezoliuciją pa-1 
kapinėse. Jis prigulėjo prie smerkiančią 
Gedemino draugystės ir vienos i suvažiavimui 
vokiečių draugijos. Abi drau-pi- 
gijos nupirko po gyvų gėlių i$5 

Išlydint ------
ž al d okas

skloką “Vilnies” j 
kuris įvyks 10 i 

gegužės, ir sykiu pasiųsti ! 
“Vilnies” parėmimui.

Šiame susirinkime gavome! 
pi-.ocviYc | Vjeną naują narį, tai dapil- Į 

ant kapi- denio vietą išmestojo iš kuopos į 
i Makausko už fašistinį veiki-! 
mą. Nutarėme surengti pik-! 
niką birželio mėnesyj. Tą J 
pačią dieną įvyko susirinkimas : 

Conn, ir L.D.S. 27 kuopos. Veik visi . 
tai jeigu 

! kur randasi, galėtų atsišaukti 
ir gauti iš kompanijos kom-' 
penseišen. Kas žinote geriau, 

i parašykite į laikraštį.

Red.) |v*iniM-
jj_ I draugas

i trumpą prakalbėlę
nių taipgi kalbėjo.

Velionis buvo laisvų pažiū-
Paėjo iš Kauno 

baseinų apskr. Ilgą lai
ką gyveno Waterbury,

i Giminių čia neturėjo

13 d. gegužės čia bus škai-i 
tomą paskaita religijos klausi-! 

Ime. Pradžia 7-tą va], vaka-' 
ire, Hanover, Pa., 112 Pine St., Į 
, Pilvelio svetainėj. Rengia A. j 
L.D.L.D. 135 kuopa. Įžangos ■ 

konstituciją, IPašelpinės Draugijos susirinki- nebus. Skaitys apskričio sok- 
Urbonas su savo rotorius J. V. Stankevičius.:

i susirinkite, nes religijai

WINNIPEG, KANADA
Fašištų Apetitas

Gegužės 3 d. įvyko Lietuvių
press”. Na, o jeigu mes, dar-] 
bininkai, taip viešai laužytu-1 
me buržuazinę 1 
ką tada užgiedotų Fishės ko-i mas. 
misija? ,žmona reikalavo draugų, kurie ■ visi ___ ___ .

Pirmą Gegužės viso pašau-, priklauso prie A.L.D.L.D. 217|dar daugeliui darbininkų lai-:
lio klasiniai sąmoningi darbi-'kP-, kad mane prašalintų iš! 
ninkai šventė, ji jau praėjo, i kuopos už tai, kad aš para

Allentown, Pa., 7 vai vaka-’šiau į “Laisvę,” jog praėjusio 
re atsibuvo prakalbos. Kalbė-Į mėnesio susirinkime Winnipe- 
jo draugai: F.'Fisher ir nuo|go Lietuvių Pašelpinės Draugi-, 
komunistų Partijos Mack Ha-Lios, kuomejt buvo nubalsuota 
rris. Pastarasis kalbėjo dau-'paskirti $25 T.D.A., tai A. Ur- 
giau pusantros valandos. Kal-fhonas sukėlė didžiausį triukš-

Policija Terorizavo Darbinin
kus Gegužinėj Demonstracijoj

Oaklandas vėl matė didžiau
sią terorą, kurį policija suruo
šė gegužinėj darbininkų de-

v monstracijoj. ,
4 Darbininkų delegacija du 

syk buvo nuvykus pas polici
jos viršininką, reikalaudama 

leidimo, bet jis griežtai atsi
sakė, pareikšdamas, kad to 
niekuomet nesuteiks. Delega
cija pareiškė, kad darbininkai 
kovos tol, kol iškovos gatvių 
teisę čionai. “Aš būsiu prisi
rengęs,” jis atsakė.

Pildant savo žodį, policijos
kordonas maršavo miesto gat- k|s gynjmui darbininkų kla
sėmis ir atėjęs pne Chabot sgs reikalų, godžiai*- puolėsi 
Patk, kur turėjo įvykti pra- į katras tik išgalėjo prie laik-

bėtojas klausytojus taip užin-įm^’ grasino kapitalistiniu tei-Į 
. i i i • t v • • I ©vyri i iv* Iz 14- zvlz i n t c* In 10 1’“ jteresavo, kad su didžiausia, smu ir kitokiais galais.
atyda klausėsi jo kalbos. Ko-U°h žengiate, broli Urbone. A. I 
kis yra didelis skirtumas tar-1LD-L.D. kuopa manęs nemes, 
pe Amerikos ir kitų buržuazi- organizacijos, nes ji suside-, 
nių valstybių ir SSRS, prole-. klasiniai sąmoningų dar-j 
tarinės valstybės. Kalbėtojo • bininkų ir n ai i ai supl auta, 
žodžius klausytojai palydėjo | kad .darbuojuosi ne del savęs, 
griausmingais delnų plojimais, i? ,V1SOS darbininkų klasės. 
Publikos susirinko keli šimtai. į žymėtina, kad A. Urbonas

' r* 11 *i rh •» n 11 r< i n i* n YTi i n i t Tn I

Dikčiai Išplatinta “Daily 
Worker”

Man padavė 50 egzemplio
rių senų “D. <W.” padalinti 
už dyką, ir tai surinkau $1.51. 
Darbininkai, išgirdę kalbėtoją, 
kad “Daily Worker” yra įran-

kalbos, apstojo visą aikštę. Vi- raščio “j 
si gatvių kampai buvo apsta- jr 25* cent

GALITE GAUTI

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytinį gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai it 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 g.\veniniu. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

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

su prisiuntimu
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitą mo knygelių.
NAUJIENA
jau sena; ni
VYSTYMAS
pas žmones
knyga lietuvių kalboje.
pri:.;ųs<la:ni po $1.00.

—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
kur nebegaunainos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI- 
ŽMONĖSE.” Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatine tokia.

Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

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

______ _ __ Urbonas 
j naujai ąusiorganizavusibj fa-j 
išistų organizacijoj užima vai-1 
dyboje vietą ir jo numone fa-i 
šistai vaduojasi.

Juozas Bills.

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose > 

Užtikrinu, kad mano patarna- į 
vimas bus atatinkamiausias ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu:

I

1439 SOUTH 2ND STREET
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell

Keystone — Main 1417

Oregon 5136

K'ftX'Ewarae.fUJMTi Kairėj. L vjz W IttrrwrW. W &KANADOS ŽINIOS
Gegužes Pirma

TORONTO, Ont. — Gegu-Į

THE COLLECTED WORKS OF

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDfyOWITZ
2220 Arenu e J, Brooklyn, N. Y

TEL., MIDWOOD 8-5261

tyti policijos aplinkui Chabot 
parką, ir jie visiem sakė, kad 
prakalbos neįvyks, nes jos ta- 

4>o atšauktos, šimtai žmonių,, provokatorius, bet nesu-j 
nors negalėdami sustoti, vie-1 Iaukg; viskas užsibaigė su did-S nok vaikštmSjo aplinkui ir su-ižiausiu entuziazmu j kovQ. 
slinko nemažai pačioj aiks- Bethlehemiečiai verti stotis I 
tej. Kaip 5:30 vai. kalbėto- |§ale gčdos stuĮpo už neatsilan- | 

^jas staiga atsistojo ant sodo j kyma pįrrną diena gegužės, 
suolo ir pradėjo aiškinti, kodėl AHentown, Pa., šilko Ko. dar- 
darbinmkai čia susirinko. Pa-. bjninkaj išėjo į streiką. Lie
soko policijos kapitonas ir,tuviai darbininkai turėtų lai
mėdamas visiems policistams (kytis vienybės, .eiti į pikieto 
spiestis aiciau, susuko, kad ]jnjjas. streikas bus laimėtas.spiestis arčiau, sušuko, 1 
liautųsi kalbėjęs. Tuo pat syk 
lazdos pradėjo švaistytis visur j 
ir daugeliui teko mėlynių gau-i 
ti. Demonstraciją suardė.

■ Betgi tas nesuardė darbinin
kų solidarumą ir jų pasiryži-! 
mą kovoti už gatvių teises, iki Draugės ir draugai, A.L.D.

v pergalės. iL.D. 5 ir 10 kuopa Lietuvių
Kaip 7 vai. vakare buvo ki- i D a r b i n i n kių Susivienijimo 

tas masinis mitingas ant Lotos i Amerikoj ir Tarptautinio Dar- 
ir Broadway kampo, kur kai-j bininkų Apsigynimo 19 kuopa 
bėtojai aiškino dienos reikš-; bendrai rengia . išvažiavimą 7 
mę ir kodėl policija daro tą i dieną birželio-june, 1931, ant 
terorą. Štai staiga ir čia pa- i Fenske farmos Livingston, N. 
sirodė valdžios agentai, civi- Į J., Todėl mes netik prašome 
liai apsirengę; paskleidimui japielinkės draugijų nerengti 
didesnio teroro, jie pasigriebė ' virš minėtą dieną, bet ir kvie- 
jauną darbininką, atnešusį iš- čiame visus ir visas dalyvauti 

šiame piknike ir paremti savo

raščio. Keli užmokėjo po 10!
|žės 1 dieną darbininkų solida-1 Įį]j 

Galima sakyt, Pirmoji Gegu-Įrumo šventės demonstracija 
žės šventė labai pavyko. Po- s brutališkai policijos išardyta. | 
licistai laukė ar neįsimaišys 11 paskelbtą demonstracijai vie- 

|tą 5-tą vai. vakare tūkstančiai, 
'darbininkų užpildė aplinkines' 
gatves, visi traukė į paskirtą Į | § 
vietą. Bet Toronto reakcinis yį 
policijos čyfas sumobilizavo' 
šimtus policijos ir mušeikų bū- Į 
rius, kad neleisti darbininkam ! 
susirinkti. Policija neleido nei! 
prisiartinti darbininkam į pa- j © 
skirtą susirinkimui vietą: raiti 
ir pėsti buržuazijos kazokai j 
sklaidė tvirtesnius darbininkų; 
būrelius. Matydami darbiniu-' 
kai, kad paskirtoj vietoj, 1 
Queen ir University gatvių I 
kampas, susirinkti nėra gali- i © 
mybės, tai už pusės mylios nuo 
minėtos vietos susirinkę darbi- ĮĮ 
ninkai . pakėlė vieną draugę 
ant rankų ir ji pradėjo sakyt M. 
prakalbą. Vos kelius žodžius'!’ 
ištarus, tuojaus puolė policija 
kalbėtoją areštuoti ir brutališ
kai mušti aplink stovinčius 
draugus. Darbininkai kalbė
tojos neleido areštuoti, pasi- M 
priešino policijai. Maž daug © 
apie tą pačią vietą įvyko tarpe 
policijos ir darbininkų du syk 
grumtynės. To pasekmėj du 
policijantai tapo smarkiai su
mušti, kuriuos nuvežė į ligo-' 
ninę. Kadangi policija pirma 1 
užpuolė darbininkus, tai be Į 
abejones keletą sužeidė ir Į 
darbininkų, bet jie tyli, jie ži-1 
no, kad kiekviena kova darbi- j 
ninku krauju aptaškyta. 1 O j 
policija aimanuoja, k&d “du • 
oficieriai sužaloti.

Gegužės 1-mą

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

Urbo Lax Tabs
tai kanuolč priftš kitą amti- 
žmogaus priešą—vrdurių už- 

daug rūpesčių ir 'sunkių ligų- 
centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksiu apsiginkluok nuo savo am- ' 
žino prieiol

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

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

yra
”3 .. ..
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na ’----  ~~—*- —°- °—
25

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. I., N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

Darsūniškio Vijūnas.

i New Jersey Lietuvių
Darbininku Atydai!

A NEW EDITION

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained m the original edition 

Issued by International Publishers

Siųsdami pinigui su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
ĮSI METKOPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

AŠ, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malontfeft 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas-----
No_______
MleiuiH—

—Street Avenue
—, Stata

Usually $18.59
GNOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN. .

Buy these books from
£

Sek-Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street

tautini Darb. Apsigynimą, nes, 
kaip žinote, šiuom sykiu labai

ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai mokytojai.

nu mušėme pilno mechaniško kurte*

jauną darbininką, atnešusį iš 
kabas iškėlimui laike prakal 
bų, įsitraukė jį į mašiną ir nu- atsilankymu ir centais Tarp-
sivežė! Vėliau jį paleido, 
liepdami jam kuogreičiausiai 
išsinešdinti iš miesto, nes ki-Į reikalingi pinigai vedimui įvai- 
taip jį areštuos už “yalkata- 
vimą.” Tas jaunuolis yra 
Oaklando gyventojas, bet jam 
liepė iš Oaklando išsinešdinti! 
Prie ko tas teroras prives?

Kaip 8 vai. vakare įvyko 
prakalbos svetainėj ir keli pri-

rių bylų. Taipgi Sietyno Cho
ras rengia išvažiavimą 21 d. 
biržeiio-june, toje pat vietoje 
ir kviečia svečius dalyvauti ir 
pasiklausyti gražių Sietyno 
dainelių.

Bendras Komitetas.

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare.
madiehiais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po .ftiet.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228- -2nd AVENUE, Kampas 14th St. NEW YOR<, N. <•
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Puslapis Šeštas Pirmadienis, Geguž. 11,1931
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VIETINES ŽINIOS gerių rankas. Subruskime, 
draugai, gelbėti savo draugus

■ kovotojus!,

SKAITYKITE “LAISVĘ” 
“LAISVĘ”

■ PARDAVIMAI

Aido Choras Kviečia 
Brooklyno ir Apielinkės 
Draugus j Pikniką

Jauniausio Pasmerkto Negro! Darbininkai Pasitiko 
Jaunuolio Motina Rašo 
Del “Liberator”

Negrų Jaunuolių Motiną
Keli šimtai baltų ir negrų 

darbininkų ketverge pasitiko, 
moti- anį Perm, stoties motiną dvie-Kiekvieno Susipratusio Darbi-! Jaunuolio O. Powell

na parašė ilgą laišką Komu-jjy negrų jaunuol.,Andy ir Roy i 
nistų Partijos Jeidžiamam ne- wright,‘nuteistų mirtim Ji at-j 

važiavo bendrai veikt su TDA. 
gelbėjime ne tiktai jos sūnų j 
nuo mirties elektros kedėje, i 
bet ir kitų jaunuolių. Ji kar-, 
tu su savimi atsivežė ir mažą >

pas Aidiečius

Sekmadienį, 17 gegužės 
bus tas visų laukiamas didžiu
lis susirinkimas arba sueiga, 
kur visi galės linksmai laiką 
praleisti ir prie geriausios or- 
kestros pasišokti. Tai dar ne ■ . . . .•i i • ■ elektros kedes.viskas. O kur gi koncertine i ; .^ e 
programa, kurią išpildys lietu-i 
vių chorai: Aidas, Lyra, Ban
ga ir Pirmyn; Rusų Choras,] 
susidedantis daugiau kaip iš 
125 dainininkų. Nematau rei-1 
kalo daug aiškinti apie minė-! 
tus chorus, nes atsilankę patys _ 
galėsite spręsti, 
nu o j a.

Daugumai jau žinoma, kad1— - — -
Maspetho Lyros Vv . .c 71___
jau ne sykį atsižymėjo mūsų ’Priešaky! PolicilOS 
parengimuose ir visada gauda-i 
vo nemaža koniplimentų už! 
gerą dainavimą. Aidiečiai gi! 
visada surengia gerus paren
gimus. Tat ir šį sykį yra de-

i grams laikraščiui “Liberat- 
i or.” Nurodo, kaip neteisin
gai buvo teisiami jaunuoliai ir 
ačiuoja už klasiniai sąmonin
gų darbininkų atėjimą jų ap
ginti, kad išgelbėjus juos nuo ; saVo dukrelę. Ji kalbės dau-i

i clcktr.73 Ji savo laišką gelyje susirinkimų ir dalyvaus!
baigia: .bendro fronto del gelbeji-,

“Vargšė aš, dirbau sunkiai ] m0 Scottsboro j a u n uoli ų 
konferencijoje, kuri įvyks finų į 
darbininkų svetainėje, 15 W. j 
126th St., New York, sekma-I 
dienį, gegužės 17 d. 
darbininkų organizacijos kvie- 

įčiamos pasiųsti ten savo dele- 
įgatus.

; kiekvieną dieną savo gyveni
me, ir vos uždirbau tiek, kad

• palaikyti savo gyvybę. Bai- 
įgiu savo laišką, bet nesibaigia 
mano širdies meilė linkui de- 

v -n iin rini wyn’U jaunuolių, kurie yra lai- 
J ‘ komi Birmingham kalėjime.”

vyrų choras Majoras Walker Parodavo
— • — ' a v/ W w ••

New Yorko policijos vadai

Visos

Visi Kriaučiai, Tėmykite!
Labai svarbus susirinkimas 

šaukiamas gegužės 12 d.,
surengė 10,000 policistų paro-]ję()> 795 Flushing Ave., 
dą. Jų priešakyje maršavoj vaf rylo visi ];riaujiai; ku-' 

, . ii-i (policijos komisionierius ir ma-damos pastangos, kad nesuvil- 1 J 
ti publikos.

Būsiantis parengimas yra darbininkams ant sprando ir 
taikomas prie bedarbės, kad iš mūsų prakaito gyvena. Vie- 
kiekvienas, dirbantis ar nedir- ni patvarkymus duoda, o kiti 
bantis galėtų atsilankyti į šį juos pildo, kad savo viešpata- 
pikniką. Komisija, rengdama tvimą išlaikyti, 
šį šaunų pikniką ir matydama • ____________
didelę bedarbę, nutarė pada-' 
ryti įžanga labai mažą, tik 50: Gelbėkime DraUg? Lį! 
centų uz tokią turtingą pro- j z
gramą ir gerą W. Norris or
kestrą, kuriai verta mokėti! 
$1.50 ar daugiau. Bet aidie
čiai to nepaiso. Jie nori pa
linksminti atsilankiusius.

joras Walker, žinoma, kitaip 
ir būti negali.

Piknikas bus Klashus Clin
ton Parke, Maspeth, N. Y.

Jaunas Vincas.

Negro Jaunuolio Motina 
Sveikina Komunistus

i PĄRSIDUODA ice cream, stationery 
, ir kandžių storas, geroj vietoj, prie 
; parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
i du bizniu. rKeipkitčs po num. 636 
i Ferry St., Newark, N. J. Tclefo- 
;nas: Market 2,3057. (109-118)

REIKALAVIMAI
I REIKALINGA mergina patarnavimui j prie, stalų restorane. Kreipkitės 
po No. 6819 Grand Ave., Maspeth, 
N. Y.

7057Telephone,

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKAT AS 
197 DA V EM E YER STR EET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5.-6776

1

NAUJA LIETUVIŠKA

Telephone, Stagg 2-9410

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIZU, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku Muoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

; IŠRANDAVOJIMAI i 
FA SI RANDAVO  J A geras kambarys, | 

i tinkamas vienam arba dviem, vy
ram, prie pat Lorimer subway sto
ties. Taipgi yra gaminamas namie 

■valgis, jei kas nori. Kreipkitės bile 
■ laiku po No. 35 Devoe St., Brooklyn, 
! N. Y. (109-lll)j

I’ASTRANDAVOJA 4 gražūs kam
bariai, yra elektra. Ramia tik ■

$22—$20. Kreipkitės po No. 4G2 i 
Bushwick Ąve., Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES -1
Lietuvis Fotografistas

Žinomi pranešu 
riams, kad perkėliau 
ją iš po num. 
naujon vieton, 
rion St., kam p 
cey St. stotis,

savo kostume- 
savo studi- 

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

N a u j o j vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

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

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

Tel., Dickens 2-1182

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X~Snindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

po !
° ]Šiuonii pranešame lietuvių vi- I 

jsuomenei, kuri valgo restaura- j 
•cijose, kad mes atidarėme nau- J 
ją lietuvišką valgyklą po se-j 

kančių antrašu : I
150 LEONARD STREET

Tarpe Stagg ir Scholes Streets j 
BROOKLYN, N. Y. Į 

Vyriausia kukarka šioje vietoji! 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

rie tik nedirbate, ateikite pa-■ 
sikalbėti, . kas šiandien mūsų ■ j 

. Iii]Imanas " 
neva tai rengia streiką, po ku-j 
rio priedanga ateis nauji ases-, 
mentai kriaučiams, o oficialiai ■ 
streiko nebus, nes, kaip pap
rastai bus tik “stapičius,” o 
daugiau nieko. ,

Mūsų uždarbiai baisiai nu
puolė ir jų suturėjimu, kad 
jie daugiau nepultų, nėra kam'kuri yra turėjusi savo restau- 

apeiti racijas Montello, Mass., ir So.
Taipgi yra dir

busi už kukarką keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyno. Atei- 

Ten bus angliškų kalbė-ikite persitikrinti kaip skanūs 
bus ir lietuvių, kurie nu-i čia valgiai ir pasįmatykite su 
kaip šiandien reikia vesti j senais savo pažįstamais. 

Amalgameitų Unijoje; 
darbdayius, kad page-!

Visi jie sėdi j industrijoje darosi.

; New 
draugas

Chinietis studentas 
Yorko universiteto, < 
Tao Hsuan Li, likosi areštuo
tas pereitais metais gruodžio 
mėnesį. Jis yra kaltinamas, 

■kaip ir kiti revoliuciniai darbi- 
Ininkai, “priklausyme prie or
ganizacijos, siekiančios per 
spėką nuversti esamą valdžią, 
kuri leidžia ir platina litera
tūrą, skelbiančią jėgų pagel- 
ba nuversti dabartinę val
džią.”

Kada jis likosi areštuotus 
metais, policijai 

smulkmeniška krata «- V
. T.DA. vedėjas gavo laišką pereitais
nuo J. Patterson iš Chattano-; padarius
ga, Ala., tai yra, nuo motinos jo bute, surasta Lenino raštų.]

9 negrų jaunuolių, i Už juos ir yra kaltinamas d
i sudeginti 
Ji tarpe kit-

Taip, aš

vieno iš
nekaltai nuteistų 
elektros kedėje. < 
ko savo laiške sako: 
apleidau jus, nes aš buvau pa
siilgus namų. Aš gailiuosi, kad 
parvykau, bet dabar po visko 
aš myliu raudonuosius (komu
nistus). Aš negalėjau būti 
geriau priimta, kaip kad ma
ne priėmė raudonieji. Ir aš 
dabar taipgi raudona.
sakysiu baltiems ir negrams pabėgęs, kuomet jis ir dabar 
darbininkams, kad aš nebūsiu dar nepabėgo.

• jau daugiau kitokia. Aš su T.D.A. per savo advokatus 
jumis, pakol būsiu gyva.” kreipėsi, kad būtų leista d. Li

T . . . . .v. . i išvažiuoti ten, kur jis patsaiIr prie pabaigos laiško pn- \ n_irinkc. T’ nraxvmL lideda* “Perduokite visiems' PasnmKS- ias Prašymas nj * . . / j įkosi atmestas, ir Darbo De-raudoniesiems nuo manęs, kad tmentas nutarg dra
ZnS >- f my -"U“ rao Hsua» Li ^deportuoti 15 sų mede. Ir pasn-aso “Viena j f| --s j kruvin<0 Chi 

iš raudonųjų, Jame Patter- ■ Kai.sheko ‘rankas Chinijon.' 
son u(Nereikia, draugai, aiškinti,.

Ta negrė darbininkė savo (kad jeigu jis ten bus nuvež- 
akyse nebuvo pirmiau mačiu- tas, tai bus sušaudytas, arba i 
Si bolševikų. Ji gal būti tik ' nukirsta jam galva, kaip kad ! 
girdėjo apie juos nuo kunigų i tūkstančiams Chinijos bude-! 
ir skaitė buržuazinėje spaudo-! liai nukapojo galvas.
je. Dabar ji dalyvavo mūSų i Visos mūsų organizacijos ir 
parengimuose. Ji kalbėjo ir į visi parengimai privalo siųsti i 
“Laisvės” svetainėje. Ji pa- ■ protestus ir reikalavimus su- j 
matė savo akimis raudonuo- į teikti laisvę d. Li išvažiuoti

* sius, ir pamatė, kad jie kovo-'ten, kur jis patsai nori.
Tą pat dieną rengiasi de-1 

sportuoti ir draugus: Bebritzą, i 
Į Šerio ir Kenmotsu į kitų krau-]

rūpintis. Tas turi
mums patiems kriaučiams. Tai Boston, Mass.
mūsų pačių reikalas.

Visi susirinkite paskirtu lai
ku.

pieš,
kovą
prieš
rinti savo būvį.

Eilinių Narių Komitetas.

I^mirtys-laidotuvesJ
Anna Kuchinsky, 18 metų 

amžiaus, 58-10 Vancotte Avė., 
mirė gegužės 8 d. Bus palai
dota gegužės 12 d'., šv. JonoTao Hsuan Li.

T.D.A. veda jo bylą. Kada kapinėse’, 
buvo reikalinga užstatyti už d. ■ ______
Li $3,000 kaucijos, tai buvo; Rokas Zmajauskas, 49 mJ 
kreiptasi ir prie Laisvės, bet amžiaus, 444 Washington St., i 
to laiko direktoriai atsisakė. jęew York, mirė gegužės 8 d. ■ 
tą padaryti. Dar ir dabar|pus palaidotas gegužės 11, šv. 

kapinėse. Laidotuvių 
rūpinasi graborius i 

Ay t , Lais“] Matthew P. Ballas (Bieliaus-
As pa- vei pakenkti, būk d. Li būtų kas)

tą padaryti.
sklokininkai skleidžia visokias! jono 
paskalas pries Komunistų Par-apeigomis 
tiją, būk buvo . norėta “f

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

be
(NOTARY PUBLIC)

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

Itbalnamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parosmdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikžtynoms ir pasivažinėjimams.

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LA f DOT U VIU DIR E K TO ftlUS

416

rrmrnrc

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.. 

PHONE, STAGG 2-5043

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

Valerija Balvočiute, 
Joseph i ne Tu k i ene.

Savininkės
231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. /

,..’2T4

užsisakyt “Balsą.” :

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

.80

.05 VIDURIAI UŽKIETEJE
Tilsit 

Redak- 
Germany. Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iŠ Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

mėnesiams

(Undertaker)

107 Union Av>

ja už darbininku reikalus.

A. LUTVINAS
galvos Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

■

KUNDROTO APTIEK/!

lUdrpldt ij skelbimu U srlaiasklt karta iu

B

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosaoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikame, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60c, per paltą 85*

Kundroto aptioka yra didžiausia Ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir nžtikri- 
nam, kad sudėtines iių receptą dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujoa, tyros ir geriausios

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

Tel. Trinity 8-1045

Mocierniškiausi Įtaisymai
Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Katalikų Galvos 
''v. Surinko $1,207,214
i
E

*
■<-

Katalikų tikėjimo
New Yorke, su kardinolu Hay
es priešakyj, paskelbė balan
džio 26-tą dieną rinkliavą į 

. katalikišką pagelbos fondą.
Dabar tas tūzas skelbia, kad 

xiki šio . laiko jau surinkta 
$1,207,214. Jis negali atsigė
rėti tokiu pasisekimu. Rink
dami pažadėjo visokių labda- 
rybių. Daugelis tikinčiųjų 
pusbadžiai versdamiesi davė 
savo centus. Dabar tie tūzai 
galės auginti sau sprandus už 
sunkiai uždirbtus darbininkų 
centus.

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 Islaifd Fer
ry.

Lut wi n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mflsų patarna
vimas prielankus.

LIETUVIŲ KALBOJE AUTOMOBILIZMO IR 
ORLAIVININKYSTĖS MOKYKLA

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

sai dienoniis ir vakarais. Specialiai kursai 
del moterių Orlaiviais važinėti mokiname 

, ant mūsųi specialio orlaivių lauko. Vienas 
* mokinys is pirmo šimto mokinių, traukiant 

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

Sugabus lietuvis mokytojas. Mokykla jrengta pagal paskutines ma4 
dos techniką. Del informacijų kreipkitės pas:

ARENA AUTO AND AVIATION SCHOOL 
231 .West 58tli Street, New York, N. Y.
———___ __ ____ L-----

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

P. J. KUNDROTĄ, Ravinmka^

229 Bedford Avenue II
Kamp. N. 4-tus gatvės Tel., GreenpohU 2-2017-2360-8514




