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KRISLAI
SSSR ir Amerikos Pre

kyba.
Chinijoje Plečiasi Sovie

tai.
Mūsų Savikritika.
Klasių Kova Aštrėja.

Rašo I). M. Šoloniskfis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

Jungtinių Valstijų reakcio
nieriai nusigandę, kad taip sėk
mingai gyvenimai! vykdomas 
SSSR Penkmečio Planas, pra
dėjo leisti dar daugiau melų. 
Vienas iš jų, būk SSSR tavo- 
rai, kuriuos atveža Į J. V., esą 
pagaminti kalinių. Ir neturė
dami įrodymų prideda, būk ir 
visi SSSR darbininkai esą ka
linių padėjime, , o SSSR tai di
delis kalėjimas. Išleido pa
tvarkymą, kad neįsileisti SSSR 
medžio. Eina prie uždraudimo 
ir kitų produktui.

Dabar tik atsibuvęs SSSR 
šeštas Sovietų suvažiavimas 
nedvejojančiai pasakė: “Įga-i kvietė policiją, kuri susirin- 
liojame Sovietų valdžią daryti, kimą užpuolė ir suareštavo 
žingsnius prieš tavorus tų ša-, 1,500 darbininkų! Net 18 
lių, kurios uždeda draudimą ant!
SSSR prekių įvežimo į jas.’’

“ 1,500 Komunistu i JĮJODVEIDŽIAIFARMERIAI IŠGELBĖJO
CPOn AAA •Viename Susirinkime

HAMBURG, Vokietija.— 
Čionai fašistai buvo suren
gę masinį susirinkimą savo 
reichstago atstovui. Suėjo 
apie 4,000 žmonių, kurių di
džiuma pasirodė komunis
tai bei komunistų simpati- 
kai. Tada fašistai pasi-

DRAUGUS CODER IR HURST; RADO 
BE SĄMONES IR ATGAIVINO

vežė į Kansas City ir 
pasakojo, kaip bjauriai 
žalotus draugus jie atrado 
laukuose. 1

Tie du jauni draugai ir

pa
su-

$39,000,000 Militarizmui

trokų buvo vartojama veži
mui darbininkų į kalėjimą.

Chinijos budeliams negelbsti 
šimtams ir tūkstančiams kovo
tojų gaivų kapojimas! Chini
joje revoliucija plečiasi. Vis 
platesnius ir didesnius plotus 
teritorijos užima Sovietų val
džia. Kur pirmiau buvo atski
los Sovietų valdomos teritori
jos, kurias iš visų pusių laikė 
apsupę priešai, dabar jos jau .... ... ~
prasimušė ir susijungė su kitų:SLovai 18 -VISOS plačios So- 
teritorijų Sovietais, taip, kad . vietų Sąjungos miestų, mie- 
vis stipresnė ir galingesnė da-Į stelių ir sodžių svarstė dar- 
rosi organizuota ir j ’ ’ ’ ‘ ' ’ ’ ’ “ " ” 1
darbininkų ir valstiečių jėga.

Pasibaigė Sovietų
Šeštasis Kongresas

MASKVA.— Čionai pa
baigė savo sesijas visuoti
nas Sovietų kongresas. At-

KANSAS CITY, Mo. — 
Kovo 13 d. čionai netikėtai 
pasirodė draugai Coder ir 
Hurst, kurie kelias dienas 
atgal buvo paskelbti chuli
ganų gaujos
Pasirodo, kad juodveidžiai 
farmeriai rado juos be są
monės į pietus nuo Dalias 
miesto, kur juos chuliganai 
nuplakė beveik iki mirties 
ir paliko lauke. Farmeriai 
draugus atgaivino ir išlaikė 
savo globoje šešias dienas. 
Jie niekam apie tai nesakė, 
nes bijojo, kad už priglau
dimą komunistu Ku Klūks 
Klanas nepasielgtų su jais
taip, kaip pasielgė su Co- deliai draugus paliko nu- 
der ir Hurst. plaktus laukuose. Jeigu jų

Draugams atsipeikėjus ir [nebūtų užėję geraširdžiai 
šiek tiek sutvirtėjus, juod-? juodveidžiai farmeriai lai- 
veidžiai farmeriai juos at-|ku, tai abudu būtų žuvę.

nulinčiuoti. į kovotojai veikiausia neteko 
sveikatos visam gyvenimui.

Apie jų nulinčiavimą pir
miausia paskelbė Dalias 
laikraštis “Dispatch”, kurio 
reporteris sakė, kad jis pa
sekęs chuliganų pėdas 
pat upės per balą. Jis 
darė išvadą, kad Coder 
Hurst tapo nužudyti
įmesti į upę, todėl jų lavo
nų nebuvo galima surasti.

Dabar pasirodo, kad bu-

iki

ir 
ir

PARYŽIUS.— Francijos 
imperialistinė valdžia suši
lus ginkluoja Rumuniją ir 
Lenkiją. Aną dieną ji nu
tarė paskolinti Rumunijai 
$26,000,000, o dabar skolina 
Lenkijos plėšikams $39,000,- 
000, 
frankų.;' Ta milžiniška su-i . ..
ma, žinoma, bus sunaudota demonstracijų diena. 
t i •• L i . • • J __ -i.... eoa winnwlw iv rnnknSirnfi

GINKIME ATEIVIUS DARBININKUS IR 
ATREMKIME ATAKAS ANT VISOS DAR

BININKU KLASĖS AMERIKOJE

ginkluota i bininkų tėvynes reikalus. 
Priimta rezoliucija, kurioje 
užgiriama Sovietų valdžios 
darbai nuo pereito kongre
so, įsakoma visu smarkumu 

pirmyn Penkmečio 
arba nevesdavo tei-| Planą. Sovietų kongresas 

singą partijos liniją, bet viską įsakė valdžiai sumažinti už- 
mes praleisdavom pro pirštus. pirkima produktu tose Šaly- 
Na, kmpgi pnesinsies—tai ne-va;n Amerika 
galima, tai reikės susikirsti! 1se’ a?.os. * Raip Amei..Ka, 
Tas dabartinėje mūšy kovoje 'pavyzdžiui, visais budais 

trukdo prekybai, neįsilei 
džia Sovietų produktų i_ „

Per metų metus pas mus ne-;
buvo rimtos savikritikos. Pa-! 
rašydavo kuris draugas netaip, j 

‘'arba prakalbą pasakydavo iš-j varyti
virkščiai,

Sovietai už Sumažinimą Įvežimo iš Ty Sa
fe], Kurios Varžo Sovietų Prekes

* prieš oportunizmą ir išgvėri- 
mą daug kenkia. Pas mus at
sirado “vadai”, kurie ne tik ne
verti buvo būti darbininkų va
dais, bet kaip kurie neverti bū
ti nei mūsų tarpe.

MASKVA.— :
s šalys, norėdamos pa

ir tt'i^en^ SSSR Penlffib 
’1 Metų Plano, daro uždraudę 
Imus ant SSSR prekių. Da- 
jbar einantis Maskvoje visos 
Sąjun. Social. Sovietų Res
publikų atstovų suvažiavi-'

Draugai, vis daugiau ir daugiau pasirodo sumanymų 
iš išnaudotojų pusės del suvaržymo ateivių darbininkų. 
Tai valdančiosios klasės puolimas ant visos darbininkų 

a r b a 1,000,000,000 i klasės.
“ Į Kas reikia daryti? Padarykime kovo 28 dieną masi-

. Parūdykime darbininkų kla
sės vienybę ir mokėjimą ginti savo reikalus. Vykdinki- 

;te šį planą gyvenimam
1. Tuojaus visi lietuviai komunistai kiekvienoje kolo

nijoj turi turėti susirinkimus ir aptarti kovo 28 reikalus. 
Taipgi ALDLD, LDSA ir TDA kuopų valdybos privalo 

'susieiti ne vėliau, kaip iki 21 dienai kovo ir išdirbti pla- 
Inus, kaip jūsų mieste įtraukti didesnes mases į kovo 28 
dienos susirinkimus ir demonstracijas.

2. Laikykitės Komunistų Partijos, Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, Ateivių Gynimo Komiteto ir Lygos 
Kovai už Negrų Teises nurodymų, ir jūsų mieste išdirb
to veikimui plano.

i 3. Lietuvių Komunistų Frakcijų Centro* Biuras, ALD
LD Centro komitetas ir LDSA Centro Komitetas išlei
džia lietuvių kalboje lapelius. Lapelių siusime kiekvie
nai ALDLD ir LDSA kuopai. Kada gausite, platinkite 
juos tarpe lietuvių darbininkų kuogreičiausia.

4. Visi minėtų organizacijų nariai ir visi darbininkų 
ja. Kovo 9 d. šimtas gink- spaudos skaitytojai, eikite per lietuvių darbininkų stu- 
luotų mušeikų užpuolė ra- bas, platinkite tuos lapelius ir kalbinkite darbininkus į 
mius pikietninkus ir prade- kovo -28 dienos kovas.
jo terorizuoti. Įvyko kru-j 5. Siųskite mūsų dienraščių redakcijoms pranešimus 
vinas susikirtimas. Apie 20 apie persekiojimus ateivių darbininkų jūsų mieste: kaip 
mainierių smarkiai sumuš- tai, apie prašalinimus jų nuo darbo, nepriėmimą į tam 
ta. Įsiutę razbaininkai pas- tikras dirbtuves, bei reakcijos puolimus ant sveturgimių 
kui puolė ir sudaužė mai- darbininkų, taipgi negrų proletarų, apie varžymus sve-

6. Traukite čiagimius darbininkus į šią kovą, įrodykite- 
jiems, kad reakcijos puolimas ant ateivių darb. yra da
lis viešpataujančios klases puolimo ant visos darbininkų

. šiandien kapitalistų valdžia puola ateivius, i • • • 1 T • • T _ J .-.LiA
sų darbininkiškų organizacijų, • jeigu mes neparodysime 
darbininkiško solidarumo šioje kovoje. Traukite j 
kovą unijų lokalus ir kitas tarptautines organizacijas,- 
su kuriomis turite ryšių.

7. Platinkite darbininkų klasinę spaudą ir atremtame
viešpataujančios klasės puolimus ant jos. L .

Draugai, visi ir visos vykdinkite gyveniman čia už- 
briežtą darbui planą. Dirbkime visi! Parodykime, kad 
mes suprantame darbininkų klasės reikalus ir mokatne 
juos ginti. Visi ir visos darban!

Komunistų Partijos LF Centro Biuras 
ALDLD Centro Komitetas * 
LDSA Centro Komitetas.

Lenkijos karinių spėkų 
stiprinimui.

su-

Ginkluoti Mušeikos
Užpuolė Mainieriusl

COELLO, Ill.—Old Ben 
Coal korporacijos mainie- 
riai Franklin ir William
son pavietuose išėjo į strei
ką prieš algų kapojimą ir 
už padalinimą darbo. Mai- 
nieriai laikosi gerai ir ka
syklas energingai pikietuo-

o.

Kapitalisti- i mūsų prekes.” Amerikiniai 
reporteriai supranta, kad, 
tas palies ir Jungt. Vals
tijas, jeigu jos neatmainys 
savo nusistatymo linkui So-

nierių automobilius, kuriais turgimių darbininkų parengimų ir tt. 
kai kurie pikietrįinkai buvo 
atvažiavę.

Šis streikas eina prieš no- klasės. :
ra senosios mainierių uni- varžo negru teises, o rvtoje ji dar bjauriau puls ant Vi- 

vietų Sąjungos tavorų. Jie jos vadų. Todėl streiką ------ -................. - ' •
1 i laužo ne tik bosai ir vai- 

džia, bet ir Lewis’o mašinos 
šaika.

Mergaitė Mirė ant 
Bedarbio Žmonos 
Rankų

STEUBENVILLE, Ohio.- 
Darbininkas G. Gibson, kai 
ir kiti milionai alginių ver-( 
gų, dirbo ir turtus krovė 
parazitams. Likosi išmes
tas į gatvę. Valdančioji' 
klasė ir jos valdžia atsisa- 
kė jam teikti bent kokią pa- V0Įj:et::a 
gelbą. Darbininkąs niekur ’OKieilja DKieja 
darbo negalėjo surasti. Be- 
jieškodamas darbo pasiekė 
North Alexandria, Ohio. 
Čia suserga jų dukrelė, 17 
mėnesių amžiaus. Tėvai 
niekur negauna pagelbos. 
Nusprendžia eiti į Whee
ling, W. Va., miestelį, kur 
jie turėjo pažįstamą dakta
rą, o jis toli nuo čia. Įvynio
ję ligotą dukrelę į blankie- 

^nrialdpmnkratai Ran- k, per sniegus ir pušnius OVCkUOCmUKiaiai Don jėj0 pas daktarą. Dukrele 
dar labiau pradėjo kosėti 
ir, kada jau buvo padarę 37 
mylias kelio, motina paju
to, kad dukrelės kūnelis su
šalęs.

Tai ne pirma ir ne pasku
tinė kapitalizmo auka. Mi
lionai darbininkų badauja 
ir šimtais jie ir jų šeimynų 
nariai eina pirma laiko į 
kapus.

Klasių kova aštrėja per visą 
kapitalistinį pasaulį. Komunis
tų Partijos turi būti kovinges- 
nės. O tai reiškia, kad jų na
riai turi daugiau veikt, dalyvaut 
toj kovoj, demonstracijose, at
remti kazokų puolimus. Tas vis
kas nepatinka tiems, kurie nori 
būti tik garsių frazių “revoliu
cionieriais.” Jie ir iškelia vi
sokius apkaltinimus prieš Ko
munistų Partiją ir jos darbuo
tojus. Jie barška, barška kaip 
barabanai. Jie mano bjauriais 
pletkais ir kraipytais puolimais 
suklaidinti darbininkus, patys 
pasilikti “komunistais” tik iš 
“širdies” ir darbininkus at
plėšti nuo Komintemo linijos. 
Gal jiems kiek tas pavyks. Bet 
mes, komunistai, turime turėti 
ir kantrumo ir sugabumo dar
bininkus patraukti į teisingą 
pusę.

supranta, kad SSSR gali 
mas priėmė prekybos klau-( gauti mašinerijos Vokieti- 
sime rezoliuciją, kur paša-įjoję ir Anglijoje. Nuo to 
ko: “Instruktuojame Sovie-!nukentėtų daugiau Ameri-

7 tų valdžią daryti .žingsnius Ikos biznieriai, nes SSSR 
sumažinimui arba uždary- veik 6 kartus tiek perkasi, 
mui įvežimo prekių iš tų ša-1 kaip kad parduoda čia sa
lių, kurios atsisako įleisti Į vo prekių.

BERLIN.— čia sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos delega
cija ir eina pasitarimai ir 
kartu derybos su Sovietų 
Sąjunga apie platesnę pre
kybą tarpe šių šalių. SSSR 
nori gauti mašinerijos ant 
kredito nuo 18 iki 36 mėne
sių, įmokėdama 20 nuošim
čių jų vertės. SSSR pasiren
gus pirkti iš Vokietijos ma

Motina Nuspendė, kad 
Sūnus Eity\ Kalėjiman

BARDSTOWN, Ky.-An- 
thony Petrovski, jaunuolis, 
buvo apkaltintas dalyvavi
me nužudyme tūlo James. 
Jam grūmojo mirties baus
mė, jeigu stos į teismą ir 
neprisipažins kaltu.

Prarajoje Pasileido
Žemyn Didelis Kalnas

CHAMBERY, Francija.- 
Veikiausiai del dideliu lietu 
atskilo nuo kalno Monot 
Gorge kabio dalis, apie 600 
milionų kubiškų mastų, ir 
eina žemyn, viską naikinda
ma ant savo kelio. Toji 
masė eina povaliai, apie 300

Jau- pėdų į valandą. Jau sun.ai- 
nuolįs nebežinojo, ką dary- kino du sodžius, Michaud 
ti ir kreipėsi per telefoną;ir Berges. Gręsia pavojus

do Nusiplauti Rankas
BERLYN. — Vokietijos 

Socialdemokratų Partija iš
leido pareiškimą delei men
ševikų vadų teismo Mas
kvoje. Mat, menševikai pa
rodė, kad jie gaudavo pinigų 
nuo Vokietijos sociaktemok. 
vadų. Pareiškime sakoma: 
“Socialdemokratų Partija 
niekados nerėmė finansiš
kai, ar kaip kitaip sabota- 
žavo Sovietų* Sąjungoje. Ji 
niekados nerėmė finansiš
kai ar kaip nors kitaip jo
kių intervencinių bei gink
luoto sukilimo judėjimų.”

Bet socialfašistai neuž- 
ginęija to fakto, kad jie fi
nansavo menševikų partiją. 
O ta partija varė sabotažą 
ir ruošė ginkluotą sukilimą 
prieš Sovietų valdžią.

Ispanijoje Prasidėjo 
Teismas 77 Sukilėlių

MADRID, Ispanija. — 
Miestelyj Jaca prasidėjo 
teismas 77 kareivių ir kari
ninkų, kurie kaltinami ruo
šime sukilimo prieš Ispani
jos ’ monarchiją. Juos tei
sia karo teismas. Kai ku
riems grūmoja mirtis, o ki
tiems ilgų metų kalėjimas.

Paskandino Du Kūdikiu 
Ir Pati Nusiskandino

MATTAPOISETT, Mass. 
—Kovo 13 čionai ištiko bai
sus įvykis. Delei nežinomų 
priežasčių įpuolus despera- 
cijon, o gal proto netekus, 
Allinsonienė pasiėmė savo 
tris kūdikius, nusivedė prie

Ispanijos Fašistai 
Teisia Savo Priešus

JACA, Ispanija. — Čia 
prasidėjo teismas 67 asme
nų, kurie dalyvavo sukili
me prieš dabartinę fašisti- 

prie motinos patarimo. Mo- dar keliems. Žmonių kol valdžią. Juos teis šeši 
prisipažinti kas nežuvo, nes Alpų kai- generolai Victorijos kari- 

č ' ’J __ ■ niuose barakuose. Iškalno prieplaukos ir sumetė visus
visam ventojus ragina nešdintis sprendžiama, kad bus pa- į vandenį, o paskui pati ’ 

reikalauta mirtis del pen- ipuoIŠ ib prigėrė. ; Du ėdi
kių vadovavusių asmenų, o prigėrė. Gi Wayne, 11 
kitiems gręsia ilgą 
kalėjimas. Kalinius siunčia 
į Afriką. Dar daugelis yra 
areštuota ir jie bus teisiami 
vėliaus.

tina patarė ;
kaltu ir todėl jaunuolis be nų kareiviai * laksto ir gy- 

šinų del kasyklų, fabrikų a“^įu“į kaisti.” 
ir kitų industrinių įrengi- a,....-.. mr

mų, vertes nuo $125,000,000 
iki $200,000,000 per metus.
Kad tą užsakymą išpildyti, į j 
tai reikėtų, kad dirbtų apie 
100,000 darbininkų. «

Vokietiją smaugia bedar
bė, kaip ir kitas kapitalisti
nes šalis. Valdžia jaugva- 
rantuoja ant 30 nuošimčių 
savo kapitalistų kreditą, ku
rį jie teiks del SSSR. ■

Pasikalbėjime pramoni
nių įstaigų atstovų ir Vo
kietijos valdžios, jie sutin
ka jau sukelti tam tikrą 
fondą iki $75,000,000, kuris 
teiks gvarantiją net ant 70 
nuošimčių teikiamo del SS-? 
SR kredito.

teismo pasodintas
tolyn, viską paliekant.

.BEDARBIS DARBININKAS PLANAVO NUŽUDYT 
PACIį, KETURIS KŪDIKIUS IR PATS SAVE
DENVER.— Kovo 11 d. 

čionai bedarbis Swinney, 28 
metų amžiaus, ruošėsi prie 
baisaus žygio. Jis įpuolė 
desperacijon, kuomet nete
ko ir to darbo, už kurį gau
davo $14 algos į savaitę. O 
turi užlaikyti didelę Šeimy
ną. Pati ir keturi vaikai 
badauja.

Swinney nusprendė pada
ryti galą savo šeimynai ir 
sau. Jis pasiėmė peilį ir 
pradėjo jį galąsti. Laimė, 
kad tuę tąjpu Žeimenos ne
buvo namie, 6 užėjus kai-

neturi pulti
Prieš 
Reikia stoti

Prostitucija ir Policija

IškeltiNEW YORK, 
aikštėn faktai parodo, kad 
New Yorko miesto policija 
daro didžiausį biznį iš pros
titucijos. Ne kas kitas, o 
policija globoja prostituci
jos urvus. Ir biznis labai 
derlingas. Policistas Mc
Laughlin pasidėjo į banką

mynui, lygsvaros netekęs, 
Swinney jam pasisakė savo 
planus. Pašaukta policija 
Swinney ėmė ir nugabeno 
kalėjimam Bet šeimyna 
pasiliko badauti.

Bedarbiai 
desperacijom 
reikia kovoti,
į bedarbių tarybai po Dar
bo Unijų Vienybės Lygos 
vėliava ir reikalauti tuo- 
jautines pašalpos ir bedar
bių apdraudos. SauŽudys- 
fė tėra kelias lygsvaros ne- < 
tekusio žmogaus. per du mėtų not $35,800!

dų daplauke iki krantų ■ ir 
vos gyvas išsirito. Jis pa
pasakojo tą visą baisų įVj- 
kį. Motina vaikam^ sakius, 
kad ji nori vesti juos ir pa
rodyti, kaip atrodo* gražus 
laivas, kuris atplaukia iš 
New Yorko. Taip ir pada
rė: nusivedė^ bet ne kad 
laivą parodyti, ale kad pri
girdyti.

Nelaimėj Žuvo 1 Žmogus
YONKERS.— Kovo II i 

čionai ištruko iš kontrole# 
gatvekarys ir loke tol, kol 
atsimušė į stotį. Vienas 
žmogus užmušta®, o 28 įsi
žeisti.
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Triguba Valdžios Darbuotė ir Darbininkai
Trys svarbiausi Amerikos valdžios darbai ir tikslai 

dabartiniu laiku yra: į.’ į j
1. Padėt kapitalistams kapot darbininkams uždarbius;
2. .Vis aštresniais persekiojimais ir sumanymais naujų, 

fašistinių įstatyčių pribaust ir kiečiausiai suvaržyt dar
bininkus ii* bedarbius, ypač ateivius ir negrus;

3. Prisirengti imperialistiniam karui, visų pirma prieš 
Sovietų Sąjungą.

Darbininkų klausime pati valdžia duoda pavyzdį priva
tiniams kapitalistams. Vietoj sudaryt naujų darbų, ji
nai paleido tūkstančius savo/paštinių ir kitų tarnautojų 
bei darbininkų. Kur pirfnia/us.į centralinės valdžios dar
bus būdavo statomi unijistai darbininkai^ dabar tiems 
darbams valdžia kaskart daugiau naudoja kalinius ir ne
linijinius darbininkus. Taigi Hooverio vyriausybė tie
sioginiai yra ir bedarbės didintoja ir darbo mokesnių 
kapotoja. Washingtono valdžia veikliai padeda ir pri
vatiniams kapitalistams vykdyti tokią programą prieš 
darbininkus. Kur tik ištinka kairiųjų bei komunistų va
dovaujamas, rimtesnis streikas, tuojaus prezidento Hoo
verio “darbo” ministerija nusiunčia ten savo valdininką 
Woodą ir kitus agentus. Tie valdžios paslai tarnauja 
fabrikantams, kaip specialistai komandieriai bei advoka
tai prieš kovojančius darbininkus. Taip Woodas darba
vosi streikuose .New Yorko čeverykų darbininkų ir siu
vyklų prakaituotojų, pastarajame Lawrence’o audėjų 
streike ir tuzinuose kitu kovu, kur vadovavo “raudonie
ji.”

Nebuvau manęs rašyti 
spaudoje del einamųjų į A. 
P. L. A. Centro Pild. komi
tetą. Maniau, kad patys 
nariai susiras, kurie kandi
datai į kurį urėdą yra tin
kamiausi, ir už juos paduos 
savo balsus. Deja, esamo
jo APLA. sekretoriaus, drg. 
J. Miliausko iškelti kai ku
rie dalykai, ryšyj su įvai
ria agitacija (žiur. “Lais
vės” num. už kovo 13 d. 
1931) priverčia ir mane pa

tilo

yra 
kad

galėtų padaryti, nes tai ne 
jo galėję, o antra — nėra 
mažiausio reikalo. Paga- 
liaus, būdamas sekretorium, 
gyvendamas Pittsburghe, 
jis galėtų organizacijai ge
rokai pasitarnauti, ne tik 
atlikdamas pareigas sekre
toriaus, bet ir žodžiu, pra
kalbomis, kaipo organizato
rius. Pittsburge veikėjų 
kai tik kuolabiausiai sto- 
kuoja; ten dirva labai ap
leista.

J. Urmonas tai vietai jo
kiu būdu nėra* ■■ tinkamas: 
per jaunas, nesusipažinęs su 
veikimu, nepasirodęs nie
kur darbais, kaipo veikėjas, 
ir neturėjęs jokios atsako- 
mingos (ne. taip svarbios) 
vietos organizacijose, 
našiose, kai APLA.

Į iždininkus pasirodo yra 
trys kandidatai. Vieno ne
pažystu. Gi J. Jasadavičią 
ir A. Čalkį žinau. Abu išro
do tinkami. Kadangi Jasa- 
davičia jau yra buvęs tqje 
vietoje seniau, tai, spren
džiu, drąsiau galima už jį 
ir balsuoti.

Į iždo globėjus kandida
tuoja visa eilė kandidatų. 
Aš asmeniai pažįstu tris ir 
todėl manau nepadarytų 
klaidos draugai balsuodami 
už juos: J. Miliauską, 2 kp. 
narį; Geo. Urboną —14-tos 
kuopos ir J. D. Slieką —7 
kuopos.

Reikėtų APLA. nariams 
gerai susidomėti organiza
cijos reikalais ir neprileisti 
laimėti tiem žmonėm, kurie 
veda nešvarią .agitaciją. Tai 
be

Talka Bizniui Prieš Darbininkus
Išsiskirsčius paskutinei kongreso sesijai, Hooverio val

džia žada daug padėti kapitalistų bizniui atsigriebti. 
Greičiausias jos darbas gi—pagelbėti keturioms gelžke- 
W kompanijoms susiliet į vieną, panaikint “nereikalin
gas” šalimais einančias skirtingas gelžkelių linijas, ir 
tuo /būdu padaryt didžiausių savininkams sutaupymų. 
O tatai reiškia, kad per Hooverio valdžios patarnavimą 
bus atstatyta nuo darbo dar desėtkai tūkstančių darbi- 
nipkų. ‘į 'j' * • 4 '' < .. i .

Kiplinger Agentūra, Washingtone, kuri praneša “iš 
vidaus” žinias įvairiems biznio vadams, sako (vas. 28 d.)> 
jog “valdžios žmonės jau yra padarę slaptų žingsnių,” 
kad ^prigaut gelžkelių darbininkus: dumia jie gelžkelie- 
čiams akis, būk darbininkų skaičius nebūsiąs sumažin
tas, nežiūrint kompanijų vienijimosi. Vadinasi, centra- 
linė-valdžia yra sykių ir nachališko melo ir -priegaidės 
įstaigą. ‘

Vienlaikiniai eina griežtesni persekiojimai prieš kp- 
yingesnius darbininkus abelnai ir prieš komunistus ypa
tingai; sveturgimiams gi “raudoniesiems” grasinama 
masiniais deportavimais. Tais žygiais buržuazija, be kit
ko, stengiasi išbandyti, kokis ištikro būtų pasipriešini
mas. ateivių, baltųjų amerikonų ir negrų, jeigu būtų iš- 
lėistl ir vykdomi fašistiniai Fishės siūlomi įstatymai. 
Taigi šie paaštrėję smurtiniai kapitalistų veiksmai da
bar yra, ' žymia dalim, manevravimas ir bandymas. — 
Ateiviai darbininkai sykiu su negrais ir baltaisiais ame
rikonais, todėl, turi pasmarkintai mobilizuotis, ypač dė
lei kovo 28 d. išstojimų, kad parodyt buržuazijai, jog 
darbininkai su bedarbiais nepasiduos; jog jie yra pasi
ryžę stoti plačiausion masinėn kovon ir atmušti naujuo
sius, buržuazijos pasimojimus ant darbininkų klasės.

Organizuoja Blokadą Prieš Sovietus

pa-

a

abejo jie > ir padarys.

Su fašistiniais veiksmais ir manevrais prieš darbinin
kus, valdžia vis karščiau darbuojasi apsiginklavimui ir 
šiaip visapusiškam prisiruošimui prie imperialistinio ka
ro. Morrowo, Amerikos ex-ambasadoriaus Meksikai, iš
važiavimas Europon kovo 11 d. turi tiesioginių ryšių su 
tais .kariniais planais ir prisirengimais. Kaip yiršminė- 
ta Kiplingerio agentūra praneša bankininkams ir fabri
kantams, tai Morrow išvyko pasitarti su Europos kapi-1 
fališkais apie paskolas ir “sudaryt kokią tarptautinę są
jungą prieš Sovietų ‘dumpinimą’ tavorų į užsienius/’ 
Tas jHooverio pasiuntinys, kaip matome, stačiai ofgąni- 
zuo^ buržuazinių šalių blokadą prieš. Sovietų Sąjungą, 
•kaipb prirengiamąjį karui žingsnį. O kovo 12 d. Hob ve
ria tprėjp pasitarimą su Baltimore and Ohio ir kitų gelž-! 
Relių viršininkais, kaip galima būtų geriausiai gelžkelius' 
sutvUbkjrti, kad panaudot juos karo reikalams.

Taip žihgsniai delei darbininkų numalšinimo, įbaugini
mo per naują smurto bangą yra sujungiami su kitais ka- 
pitahstų'besirengimais prie imperialistinio karo, pirmu
čiausiai prieš Sovietų Sąjungą.

Bet darbininkai ir bedarbiai, su komunistais priekyje, 
taip-pat išmoksta vienyti ir jungti savo veiksmus prieš 
fašiste jantį kapitalizmą; ir kovo 28 d. demonstracijos ir 
masiniai mitingai už ’ateivių ir negrų teisių apgynimą 
bus taipo pat minių išstojimais prieš Uždarbių kapoji- 
musį už apdraudą bedarbiams ir prieš iinpėriąlistinį ka
rą, ir už Sovietų Sąjungos apgynimą.

Augšty Namas 
Ruimo jo j Maskvoj

MASKVA.-— šį pavasarį 
bur» pabaigtas rtatyti 13

augštų namas. ' Tai bus 
augščiausias namas visoje 
Sovietų Sąjungoje. Namo 
arkitektūra vėliausios ma
dos.

PROFESINĖS SĄJUNGOS. 
Parašė St. J—is. Išleido Kau
ne bendrovė “šviesa” 1921 me
tais. Trumpais bruožais nu
piešiama, kas yra darbininkų 
profesinės sąjungos ir kode! 
jos yra reikalingos. Brošiurai- 
tė turi 22 puslapius. ALDLD. 
centras turi jos pakankamai.’ 
Dabar parsiduoda tiktai po 5 
centus kopija.

KAROLIO MARKSO “SAM
DOMASIS DARBAS IR KA
PITALAS.” Tai labai gera 
brošiuraitė, išleista Kaune tos 
pat bendrovės. Turi 64 pusla
pius. Su įžanga F. Engelso. 
Įžanga labai interesinga, tei
kianti aiškų supratimą apie 
Markso mokinimą. Pats Mark
so kūrinėlis turi sekamus sky
rius: Kas tai yra darbo mokes
nis ir kokiu būdu jis nustato
mas? ir Kuo nustatoma prekės 
kaina? Tai geriausis ir aiš- 
kiausis dėstymas, kodėl kapita
listai samdosi darbininkus, ko
dėl yra mokamos darbininkams 
algos ir kas tų algų kiekį nu
sako? Kas yra darbas ir kas 
yra kapitalas? šią brošiuraitę 
turėtų perskaityti kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė, 
kiekvienas vadovaujantis drau
gas bei draugė, ir kiekvienas 
klasinės mokyklėlės narys. Se
niau ji buvo parduodama po 25 
centus. Dabar ALDLD. cent
ras parduos už 10c.

“PARYŽIAUS KOMUNA.” 
Išleista tos pat įstaigos ir tais 
pat metais. Parašė B. Baks. 
Puslapių turi 70. Geresnio api
budinimo, kas buvo Paryžiaus 
Komuna, draugai niekur neras. 
Ši brošiūra yra imama pama-

Pirmadienis, Kovo 16, W51
.j ' , 1' ~ Y.,"./'i

Naujas Lietuvių Darbininkų i Žurnalas 
“Priekalas”

Maskvoj pradeda eit naujas 
lietuvių darbininkų

Svarbiausias “Priekalo’ ’ už- 
žurnalas davinys bus sąryšyj su besi- 

“Priekalas” — Maskvos prolet. plečiančiu pasauliniu kapitaliz- 
rašyt. asociacijos lietuvių sek-lmo krizių, 
ei jos ir kitų Maskvos lietuvių 
darb. organizacijų organas, 
leidžiamas Centr. SSRS tautų 
leidyklos* (Centrizdato). Be 
plataus dailiosios literatūros, 
meno, kritikos ir bendrai kul
tūrinės revoliucijos sričių žur
nalas lies ir visus kitus visuo
menės gyvenimo ir darbininkų 
judėjimo klausimus, ypač be- 
sirišančiuš su lietuvių darbinin
kų ir darbo valstiečių gyveni
mu kaip tai SSRS, taip ir Lie-* 
tuvoj bei Amerikoj, 'žurnalas 
atsilieps ir aktualiais politikos 
klausimais. žymiausios • ‘vie
tos žurnale bus skiriama 
šviest šiandieninei Sovietų 
jugos socialistinei statybai 
sose jos srityse. Jame
žymi vieta pavesta antireligi
nei propagandai. Be to bus 
satyros ir kiti skyriai.

Sąryšyj su besiplečiančiu 
pasauliniu kapitalizmo krizių ir 
vis augančiu karo pavojum šioj, 
prieš SSRS, tokio žurnalo rei- šiuo ir kreipiasi į visus 
kalingumas ypač didelis, kad j gus, galinčius valdyt plunksną, 
populerizuot plačiose darbo ma- but aktyviais 
sese SSRS ;.........................
tervencijos rengimą, 
dailiosios literatūros priemonė
mis, taip ir bendra mar.ksisti- 
niai-leninistinės pasaulėžiūros 
propaganda, jis skiepys lie
tuvių darbininkų ir darbo val
stiečiu masėms revoliucinės ko
vos už socializmą dvasią. Tai 
bus kovos organas, kuris ves 
griežtą kovą del proletarinės

nu-
Sa- 
vi- 

bus

revoliucinio judėji
mo kilimu ir vis augančiu ka
ro pavojum prieš SSRS, pa
dėt kitiems komunistiniams lai
kraščiams skiepyt lietuvių dar
bininkų ir valstiečių masėms 
revoliucinės kovos už socializ
mą dvasią, kovot prieš buržua- 
ziniai-fašištinės, socialfašisti- 
nes ideologijos įsigalėjimą tų 
masių tarp#, ir prieš įvairius 
nukrypimus.

“Priekalas” rūpinsis pirmoj 
eilėj suspiest h pi ink save lie
tuvių darbininkų aktyvo, pir-' 
moj eilėj literatūros pajėgas 
visose .darbo srityse, kurios 
šiandien dažnai yra atitruku
sios nuo šio darbo ir išblašky
tos po visus užkampius. Gre
ta to nemažiau svarbus užda
vinys “Priekalo” skiltyse. kelt 
ir auklėt naujus darbininkų ju
dėjimui ir literatūriniam dar
bui kadrus, rengiant juos 
marksistiniai - leninistinėj dva- 

“Priekalo” redakcija 
drau-

Priekalo” ben- 
atHekimus ir in- dradarbiais bet kurioj jo darbo 

rengimą. Kaip srity j.

tan visų rašytojų, kurie tiktai I linijos kaip visuomenės ir poli- 
gyildeno ir gvildena Paryžiaus | tj,kos klausimais, taip ir litera- 
Komunos klausimą iš darbiniu-! tLiro,s 
kiško taško. Brošiūra turi net j q proletarinė 
17 skyrių, nuo pradžios karoĮtaj ] 
tarpe Francijos ir Prūsijos' 
1870 m., iki laiko, kada versa- 
liečiai užsmaugė tą pirmąją 
darbininkų valdžią.

čia skaitytojai ras, kaip iš-

ir kultūros' klausimais, 
tik- 
Jis 
nu- 
pa-

i linija yra
i komunistiška linija, 

griežtai kovos su visokiais 
krypimais, pirmiausia su 
vojingiausiu dabar dešiniuoju 

neužmirštant ir

R. Mizara, Ida vystės Francijos buržuazijos
i 1____ ...______ __ T) n 11 i A 11 o 11 ’APLA. 22 kp. narys

ALDLD. 24 kuopa, lai-

sakyti kelis žodžius 
klausimu.

Jis, kaip skaitytojai 
matę, iškelia aikštėn, 
šitoj agitacijoj prieita prie
klastų. Tūli žmonės (drg. 
Miliauskas įrodo, jog tai 
darbas paties kandidato į 
sekretorius, J. Urmono) ra
šinėja į laikraščius strap- 
sinus vardu tų APLA. na
rių, kurie nieko apie kalba
mąjį klausimą niekuomet 
nerašė ir nemano rašyti! 
Tai klausimas del straps- 
nio, po kuriuo buvo padėta 
parašas J. Poniškaičio — 
nario APLA. 37 kuopos. Pa 
sirodo, kad jame tilpę pagy
ros J. Urmonui yra paga
mintos klastingai, ir laik- 
raštin pateko (per redakci
jos neapsižiūrėjimą) taip
jau klastingu būdu.

Antra, siutinę j ami lape
liai, kuriuose šaukiama “Už 
Pittsburghiečius” kandida
tus. Esą, jei būtų sekreto
rium išrinktas d. J. Gasili
nas, tai visas APLA. cen
tras būtų Chicagon perkel
tas!

Tai netikslūs, nėsažinin- 
gi, nedarbininkiški politika
vimai. Tai yra bandymas 
apmulkinti APLA. narius Į 
ir per klastas pakliūti į vai- ' 
dybą, į sekretoriaus vietą!

Šitaip elgiasi tik buržua
ziniai politikieriai, kuriem 
rūpi “by hook or by crook”!
įsiskverbti į vietas. Dar- • kytam susirinkime, 9 d. ko- 
bininkiškos organiz. naudo-ivo, priėmė rezoliuciją, svei- 
ja kitokią taktiką pasirin-akinančią “Laisvę”, pasili
kimui savo darbininkų. JųĮkusią po Komunistų Parti- 
nariai visuomet žiūri į^kan-ijos vadovybe, ir aukojo su- 
didato tinkamumą tai vie
tai, kuriai jis kandidatuo
ja. Jie žiūri, ar tą ar kitą 
kandidatą pastačius orga
nizacijos priešakyj, pati or
ganizacija bujos, ar jis tin
kamas eiti pareigas. Ši-i N. J., $1.25; po $1.00: 
taip turėtų svarstyti ir to S.
lapelio autoriai. Bet jiems Ill., V. Vilkauskas-, Nashua, 
tas matomai kuomažiausiai N. H., M.
rūpi; jiems tik apeina įkišti 
sekretoriaus vieton žmogų, 
kuris kad ir su mažiausiom 
kvalifikacijom by tik įkišti. 
Tai bloga! Tai atbulas pri
ėjimas prie paties klausimo. 
Tai daro negarbę ir pačiai 
organizacijai.

Kalbant apie kandidatų 
tinkamumą, draugai APLA. 
nariai, mes turime parody
ti, kad tokiai nešvariai po- Chicago, 
litikai neturime prileisti lai- Detroit, Mich 
mėti. Nes jei prileistum i čius, Detroit, Mich., V. z 
šiuo tarpu, tai kitais rin- linskas, Detroit, Mich., 
kimais atsirastų dar “gud- E gėris, Hollis, N. H. 
resnių”, f alsif ikantų, kurie į • ______ _
naudotų dar blogesnes rėk-!
lamavimosi metodas. | Lenkijos Seimas Užtvirtino
balsuoti už .sekamus kandi-1 JI’GKyDOS dUlaių SU 
datųs į APLA. c. p. Ko-1 Vokietija 
mitetą:' Praną Rogerį —* į 
prezidentą, kurio pareigas 
jis eina ir šiuo tarpu. J. Ga- 
siuną — centro sekretorių. 
Jį išrinkus, beabejo, organi
zacija sustiprėtų. Drg; Ga
silinas, jei jis būtų išrink
tas, liešigriebtų už centro ir 
netrauktų jo Chicagon; vie
na, jis ir noix’damas to ne-

stiprinimui dienraščio $5.
Suteikė dienraščiui pa

ramos ir šie dd.: O. Remei
kienė, Chicago, Ill., $5; J. 
Jacobson, Detroit, Mich., 
$2; J. Ališauskas, Newark,

Chenski, Springfield,

", Sereika, Phila- 
delpha, Pa., J. Šaltys, Rock
ford, Ill.

Pirko Šerų: J. Beržinis, 
Hartford, Conn., M. Virbic- 
kienė, Nashua, N. H., A.P. 
L. A. 48 kuopa, Minersville, 
Pa., D. Yonush, Scotia, N. į 
Y., A. Senkus, Grand Ra
pids, Mich., T. Vasikoniu- 
tė, Chicago, Ill., J. Gasili
nas, Chicago, Ill., O. Pozer, 

HL, J. Kulbokas, 
J. Rudzevi-

privertė sukilti Paryžiuje liau
dies gvardiją, kaip buržuazija 
stengėsi naktį, 18 kovo, 1871 
metais, nuginkluoti gvardie
čius, bandydama pavogti ka- 
nuoles iš Monmarto. Kaip bu
vo suorganizuota Paryžiau Ko
muna, tai yra dirbančiųjų val
džia, ir kokius žingsnius ji da
rė del darbo žmonių. Kaip bu
vo vedamas karas prieš Versa- 
Jiuje susispietusius buržujus ir 
kaip ginta Paryžius nuo jų puo
limų. Kokias klaidas padarė ir 
kodėl neišsilaikė Paryžiaus Ko
muna?

Autorius sako: “Paryžiaus 
komunaras žinojo, kad tuo me
tu, kai versaliečių kareivių ku- 
lipka nukaus jį, tai jo asmens 
gyvenimas baigsis amžinai. Ir 
vis dėlto darbininkas aukojo 
save ateičiai, reiškia visos dar
bo klasės ateičiai ir laiminges- 
niam gyvenimui tų, kuriems 
lemta bus tos ateities sulaukti.” 
Taip jis sako apie tuos kovoto
jus, kuriuos tūkstančiais sker
dė buržuazinės tvarkos gynėjai.

“Nėra spėkų aprašyti visas 
šių naktų baisenybes. šimtų 

(Tąsa 3 pusi.)

Nunešė “Freiheit”
• » 5 »

Laikraščio $600
Komunistų Partijos Kon-! 

trolės komisijos sekreto-

per 
tar-

Nemažiau svarbus “Prieka
lui” uždavinys — tai paskleidi
mas jo darbininkų ir darbo val
stiečių masėse, suspietimas apie 
save platesnio skaitytojų skai
čiaus. Kad galėtų jis plačiau 
paskly.st, mes stengsimės jį pa
daryt kuo labiausiai prieinamu 
plačioms darbininkų ir valstie
čių masėms. Mes tikimės, kad 
visi kiti lietuvių darbininkų 
laikraščiai, (komunistiniai laik
raščiai) mums ateis į pagelbą 
pagarsindami “Priekalo” pasi
rodymą tarpe savo skaitytojų ir 
platintojui , Kviečiame visus 
darbininkų spaudos rėmėjus, 
plhtintojus ir skaitytojus but 
ir aktingais “Priekalo 
dėjais į darbininkų, 
valstiečių 
“Priekalą”, 
numeratus, 
tinimui, ir

žurnalo leidimui pritaria ir

nukrypimu,
“kairiojo” nukrypimo.

Tokio žurnalo stoka, nusto
jus eit “Kibirkščiai”, lietuvių 
darbininkų judėjime aštriai 
buvo jaučiama, nes visa kita 
lietuvių komunistinė spauda 
negalėjo paskirt visiems ki
tiems klausimams nei reikalin
gos domės, nei sistemačiai jos!partijos organai, be to MAPPO 
gvildent, nei pagaliau sugru- 
puot apie save tam darbui rei
kalingas jėgas. Sakydami tai, 
pirmiausia turim omenyj pro
letarinės dailiosios literatūros 
ir kritikos klausimus. Lietu
vos komunistinė spauda, eida
ma sunkiose kovos sąlygose, 
proletarinei ir buržuazinei li
teratūrai labai mažai tegalėjo 
kreipt domės. Amerikos laik
raščiai, pašvęsdami kur kas 
daugiau vietos dailiajai litera
tūrai, net turėdami tam tikrą 
skyrių “Proletarų Menas”, lig 
šiol irgi nesugebėjo statyt pro
letarinės literatūros klausimus 
marksistiniai - leninisthiiu bū
du, talpindami kartais visai 
svetimus proletarinei ideologi
jai raštus. Dailiosios litera-* 
turos darbas nemažiau turi 
svarbos ir SSRS, ką rodo la
bai didelis dailiosios literatūros” 
skaitymas, pilni teatrai, ir tt. 
Musų nuomone, jau pribrendo 
laikas lietuvių proletarinei' li
teratūrai stot į sistemataus ir 
koncentruoto darbo vėžes. 
“Priekalas” ir turės šią spra
gą -užpildy t.

Dalinai tai galima pasakyt

” sklei- 
ir darbo 

mases: išsirašykit 
rinkit jam pre- 
reikalaukit jo pla- 

tt.

liet, sekcija turi visokiariopo 
pritarimo, žurnalo leidimui iš 
proletar. organizacijų: MAP 
PO, RAPPO, ir Tarpt. Revol. 
literatų biuro. Tikimos, kad 
ir iš kitų vietų SSRS lietuvių 
darbininkų organizacijų (klu
bai, draugijos, skaityklos, raud. 
kampeliai ir tt.) turėsime to
kio jau pritarimo ir paramos. 
Lauksime tokios paramos ir iš 
Amerikos bei kitų užsienio liet, 
darbininkų organizacijų.

“Priekalo” redakciją suda
ro šie draugai: V. žalionis (at- 
sak. redaktorius), V. Kapsu
kas, Kunigėlis, Daubas ir P. 
Užkalnis (redakc. sekretorius).

“Priekalas” kol kas eis kar
tą per du mėnesiu vidutiniškai 
apie 3 spaudos lankų (38 pus
lapių) didžio, orientuodamasis 
kubveikiausiai tapt mėnesiniu, 
gal kiek mažesnio didžio (32 
puslp.) Kaina “Pr’ckalo” iš
sirašant $SRS metams: SSRS* 
•^►1 rub. 50 kap.; Amerikoj — 
1 dol.; Lietuvoj — 1 lit. 50 c. 
Pusei metų: SSRS —- 75 kap.; 
Amerikoj — 50 cen.; Lietuvoj 
— 75 cent.: Atskiro numerio 
kaina: -SSRS — 25 kap.; Ame-

ir apie Socialistinės Sovietų Są- rikoj- _ 2o cent.; Lietuvoj —
jungos kūrybos nušvietimą lie- 39 
tuvių darbininkų spaudoj. To- 
....................................... • tokią |

centų. , 
“Priekalo” Redakcija.

Redakcijos adresas:
Moskva, Nikolskaja 10, 

Centroizdat, 
Redakcija lit. žurnalą 

“Priekalas’ ’.

J- rius d. Dirba prąneša, kad- . ...
Max Baum, gavęs pasitikę-!ji kūryba tokia plati, ir

Ijimą is draugu žydu dien- didf!ę ^ikšmę^tūri visai pa- 
lascio. Fieiheit , issieme valstiečių kovai, kad jos gyvas; 
$600 ir pabėgo su jais. JiS'kUOplačiausias atsiekimų paro-j 
yra 35 metų, tamsių plan-adymas turi didžiausios reikšmės j 
kų ir akių, ilgo veido su at-' darbininkų mdsėms ne tik už
kištomis į priešakį lūpomis, sielyi> bet P“čioj .SSRS, Y- Iannuiu— - patingos reikšmes, tai turi da- fvlilCUJUo jaunųjų

i baiv kuomet eina toks pasiutęs Komunistų Lyga
I SSRS pjudymas is visų pusių, T
į kuomet taip pttMittiisiai’ ren-1 
igiamas prieš ją imperialistų J 
karas. t * :-

Labai svarbus taįp. pat. .ko
vos sustiprinimas- su tikybą, ku
ri vis ( . šlykščiau išpapdojamą 
imperialistu i reikalu gynimui, 
darbo; masių ipayęrgimui ir p j ui- 
dymu i prieš SSRS.

v • ■ 1/7 v A v ~ - - —’ -

kų ir akių, ilgo veido SU at-'darbininkų ma’Sėms ne tik už*-

turi nedidelius tamsius ūse
lius, labai panašus į vdkie-' 
tį.. Tas elementas nėturi) 
rasti niekur vietos tarpe! 
darbininkų. Jis turi būti 
gujamas laukan. Tuom pat.

VARŠAVA —- Veik 
dvyliką mėnesių tęsėsi 
pe Vokietijos ir’ Lenkijos 
prekybinės sutarties, užtvir
tinimo klausimas. Paga- 
liaus užsienio reikalų mini- „ v ___ x.....
steriui Zaleskiui . reikalai!- kartu. Partija įsako, kad 
j ant ją užtvirtinti (jį pare- prie pinigų turi būti prilėi- 
mė ir socialpardavikai), su- džiami tiktai ištikimi iF at- 
tartis likosi užtvirtinta. sakomingiausi draugai.tartis likosi užtvirtinta.

BERLYN. — Vokietijos 
Jaunųjų Komunistų Lyga 
smarkiai auga narių skai- 
čitim. Dabar Lyga turi 40. 
tūpsiančių , nąrių. Ęegyje’ 
kėliu savaičių <• suorganizuo
ta 23 naujos kuopos.
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NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

po 50c aukojo: J. Karsokas, dingą ačiū.
i J. Šalaviejus, J. Andriulionis, L. D. S. 57 Kuopos Koresp.

A. LITVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

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

BIBLIOGRAFIJA NEWARK, N. J

69

T

turėtų ( jos pareigų, kol bus gautas iš

WATERBURY, CONN.

WORCESTER, MASS

PATERSON, N. J
Audra Giedroje’* Scenoje

Darbininkas.Rengėjai.

...

kad mūsų 
darbo pri-

! 
i

Window Loelr 
kad niekas per įį

lš L.D.S. 57 Kuopos 
Susirinkimo

išnau- 
tiktai organ i- 

Tiktai

reikalauja
už-

blokai 
Island Fer-

perkant $200,000. Partija įne- D. 84-ta kuopa, Antro Apskri- aDriboto ]aiko Anie 5000 dar-
!S . ....... ku-.čio naudai. Antras Apskritis

tik 3 
Staten 
ry.

čia jau da- 
1 a ik rašei u tų v C

Kitose dirbtuvėse, visoje 
apielinkėj taipgi atleidinėjami 

s utrumpbiamas

dieną kovo kovai už ateivių 
darbininkų teises, kovai prieš 
deportavimus ateivių. Tą die
ną bus rengiami milžiniški

Ir .su
yra parau
ni ūsų namo 
tos Įstaigos

Per Majorą Gavusieji Darbus 
Darbininkai Visi Bus Paleisti 

iki 1 d. Balandžio

mo “morgičio”.
didelis ir jame sutilps daug 
partijinjų ištaigų, žemutinia
me augšte bus valgykla. Ant-

pir-i 
pa-!

šeštadienį, 21-mą d. kovo,'viena diena eina blogyn. Skur- 
svetainėje po num.
yette St., lygiai 8-tą vai. vaka
re, draugai iš Maspetho suvai
dins juokingą trijų veiksmų

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į vai i as, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t.,

nuo

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, lędc patinka, užrakinai, ir eik, kur nori', 
yra. saugu, dargi vejas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sujjfci- 
nejimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo WKndcxw 
Locks, būtų ąąlinia knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų, mažą .paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodant tą kostumėrį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavfhriams $3 
tuzinas ?r persiuntimą mes apmokant

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., ' Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

Da rbininku Centralinis 
Namas

Komunistų Partijos . antras

uŽDirko dancr didesni devvnin 1 -i • V ’ , j ivomumsuų rarują ir įtovouuzpiiKo aaug aiaesni, aevymų pjlnai buvo pasitenkinę, juoko , Pastaru oi n laiku Nauo-atiiekaugštų namą, 35 East 12th St„ bUvo daug. jt-astaiuoju laiKU Naugatuck
New York. Namo vert® buvo gįą komediją rengia A.L.D.L.

Puslapis Trečias

ram augste bus skutyklai 
kirpyklai kambariai bei kito
kioms visuomenei tarnaujan
čioms Įstaigoms, šie “bizniški” 

i augštai prisidės prie namo iš
mokėjimo. Ant kitų augštų 
Įvairūs organizaciniai ir litera- 
tiniai kambariai, 

galima sėkminga kova ne tik- bar yra keletas 
tai del pasiliuosavimo iš kapi- kalbinių grupių, kurios neturi 

italistinės alginės vergijos, bet | savo nuosavų namų, 
į negalima sėkminga kova net del > prantama, kad tai 

Parti- kasdieninių pagerinimų darbi-ikiau ir naudingiau 
Komunistų Parti- j išmokėjimui, kada 
tas vadas, ............ .......
kovai prieš išnau- ( 

tas spėkas, ku-1 
ar kitaip kovoja ■ 

kapitalistinę parazitinę

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVŲ

kančiai: N. Kudarauskas ir A. I j. Raski ir A. Krūkonis. V 
Stankūnienė po vieną dolerį, i sįm aukojusiem tariame ši

Delei Komunistų Partijos 
Skyriaus

Amerikos Komunistų 
jos Centralinio 
tuvių Centro-.Biuras įveda mū
sų dienraščiuose, “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”, Kompartijos skyrių, 
šiame skyriuje dus duodama 
trumpoje sutraukoje žinios iš 
Komunistų Partijos ir Lietuvių 
Frakcijos veikimo ir kovų. Taip 
pat čionai bus vedama agitaci
ja už partiją, 
pinamasi naujų 
vajum.

Turim prisipažinti, kad iki 
šiolei agitacija už partiją ir su
pažindinimas plačiųjų lietuvių 
darbininku masių . su veikimu 
ir kovomis mūsų partijos buvo 
apgailėtinai apleistas mūsų re
voliucinėj spaudoje. Tą trūku
mą Centro Biuras yra pasiry
žęs prašalinti. Komunistų 
t i jos rolė mūsų judėjime 
būt visuomet pilniausiai 
šviesta lietuvių darbininkų 
sems. Tiktai taip mes sudrū- 
tinsime savo organizuotas ko
munistines spėkas, įtrauksime 
daugiau kovingų darbininkų Į 
Komunistų Partijos eiles ir 
tampriau surišime mūsų darbi
ninkiškas organizacijas su Ko
munistų Partijas vadovybe. 
Tiktai taip mes pajėgsime sėk
mingiau įtraukt mūsų lietuvių 
darbininkų organizacijas į Ko-1

A V w » XX • a a*«««aa , - • - - :

panijas* įkados neuždaro duris į savo ei-i į
Mes kviečiame visus draugus Pe;s tierns draugams ir drau-į 

ir drauges rašinėti į Koniunis-il<ulie supianta šios sis-; 
tų Partijos skyrių iš įvairiu ko-jtemos J1' kl"'lek
loniju apie veikimą partijos a-iPas.,ren»<« į^oti pries kapita-ff-

.. . * .* . .. Jistinę tvarka, kadbelnai ir apie lietuviu frakcijų Y.,.*’ . r - . . ...
ypatingai. Rašykite kaip irką'utQra> ]aike vajaRs dar Ja. 
komunistai veikia dirbtuvėse iričiau atidarQ duris į savo ei)es

Komiteto Lie- ninku būvio. 
:ja tai ir yra 
turi sujungti 
dot o jus visas 
rios vienaip 
prieš 
tvarką.

SSSR gyvuoja jau keturiolik
tus metus. Jeigu ten nebūtų 
buvusi Bolševikų (Komunistų) 
Partija, tai ne tik būtų nega
limas gyvavimas SSSR,, bet ne
būtų laimėta ir pati revoliuci
ja. Tą aiškiai parodo sekusios 
imperialistinį karą kovos: Vo
kietijoje, Vengrijoje, Finliandi- 
joje ir kitur. Kur nebuvo tvir
tos Komunistų Partijos, 
proletariatas pralaimėjo, 
jis ir buvo galingesnis, 
senosios Rusijos proletariatas.

Partijos Vajus.
Dabartiniu laiku Jungtinių 

Valstijų Komunistų Partija, ' 
kaip ir kitos Komunistų Inter- ■ 
nacionalo sekcijos, turi T ~* 
naujų narių gavimui. Mūsų va
jus eina nuo 21 dienos sausio 
mėnesio ir baigsis su 1 d. ge-'

o ypatingai rū- 
nZrių gavimo

Par- 
turi 
nu
ma

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
gaisrų pašvaistė nušviesdavo 
balas kraujų, visur išmėtyti 
žmonių lavonai. Pusė Pary
žiaus virto milžinišku, baugi
nančiu bjauriu pragaru, paly
ginant su kuriuo, rodosi silp
nučiai Dantės nupiešti pragaro! 
paveikslai.”—Taip autorius sa
ko apie baisenybes žvėriškumų,

kuris!ten randa vietą.
Namas, yra taisomas. Dabar i 

jau jo vertė yra iki $270,000. | 
O kada pilnai bus įrengtas, tai Į 
vertė pakils iki $350,000. Ver
tė kyla ir todėl, 
draugai patys savo 
deda.

įrengimas fiamo 
išlaidų. Todėl nuspręsta 
traukti ant antros paskolos 
$50,000, ir tą paskolą norima 
gauti pas draugus darbininkus 
ir darbininkes. Paskola gau
nama pardavinėjant bonus, tai 
yra, paskolos bonus. Jie yra 

$10, $25

Iš L.D.S. 8-tos Kuopos 
Susirinkimo

Lietuvių Darbininkų Susivie-1 
nijimo 8-tos kuopos susirinki-■■ 
mas Įvyko 5-tą d. kovo. Į 
susirinkimą atsilankė ndrių i 
mažai. Kuopos valdyba taip
gi “pamiršo” kuopos susirinki-1 
mą—neatsilankė. Tai blogas 
apsireiškimas, ir ateityje tas 
neturėtų pasikartoti. Kuopo-j 
je randasi 40 narių ir iš tokio I 
skaičiaus narių atsilankė tik Į 
tiek, kad tik galėjom laikyti' 
susirinkimą. i

Sakau blogai, ir kuomet te-1 
ko nueiti į vieno ir kito kuo
pos narių gyvenamus namus, 
tai gavau prastą Įspūdį. Na
rių ūpas nupuolęs. Jie daro j 
Įvairius išmetinėjimus, atsisa- i 
kydami nuo ėjimo organizaci-I

ten i sekamo dydžio: $5, 
nors į $100, $500 ir $1000.
jiegu i atsikreipia i visas darbininkų 

|ir darbininkių organizacijas, 
j kultūros, apšvietos, pašalpines, 
Ikliubus, sporto, profesines są- 
!jungas ir kitas organizacijas 
|bei pavienius draugus ir drau- 
jges, kad pasipirktų išleistų bo- 

. i nu, kad padėtų Įrengimą ir is- 
Į mokėjimą namo! Pinigai ne
žus. Pirkdami galite pirkti tie
siai iš namo valdybos šiuom 

.antrašu: Sentinel Press Ins., 
gūžės mėnesio, nuo dienos, ka-:35 East 12th st > New York, 
da buvo minima mūsų vado V. Į n. Y. Arba ir per lietuvių 
Lenino mirtis, iki tarptautinės • darbininkų klasinių organiza- 
proletariato šventės. ;cijų centrus bei laikraščius.- Be

Kągi reiškia vajus? Darbi- l.plačios agitacijos, ateikite, 
, ir mūsų organizacijos 

pagelbą savo klasės partijai!
Ateivi ii Gynimo Diena 

Komunistų Partija visose ko- 
; kapita-fVose yra pirmoji. Kas gi taip 

ją sunaiki-j energingai dirba bedarbių ap- 
draudos klausime, jeigu ne K. 
P.? Kas gi kovoja streikų me
tu, jei ne K. P.? nariai ir jai 

i darbininkai. Kas 
kovoja prieš lynčiavimus neg- 

Kas taip ener- 
prieš besiarti-

munistų Partijos vedamas kam-|ninkM klasės partija, kuri nie-1 draugai,

kasyklose, koks darbininkų nu-.kovingiems darbininkams. Par- pritarianti

kuriais pasižymėjo versaliečiai 
j naikindami komunarų gyvybę.

Per ištisą savaitę, nuo 21 iki 
29 dienos gegužės, buržuazijos 
gynėjai žudė komunarus, kurių 
žuvo ir įkalinta buvo iki 100,- 
000. Apie tą pirmutinę darbi
ninkų valdžią, kuri tiek daug 
pasitarnavo ir budavojime SS
SR, kad nepakartojus jos pada
rytų klaidų ir kad paėmus ta- 
taij kas yra naudinga, 1 
žinoti- kiekvienas. Kovo 18 d.; Centro užtikrinimas, kad čar-. 
jau sukanka 60 metų nuo Pary- j tevis bus gautas. Kiti daro 
žiaus Komunos įsikūrimo. Bus | išmėtinėjimus, n u s is kūsdami 
daugybė Įvairių parengimų. Į dabartiniais mūsų tarpe gin- 
Draugai ir drauges turėtų rū- ’ čais. 
pintis, kad kuoplačiausiai pa- 
skleidus brošiūrą “Paryžiaus: j 
Komuna,” kad kuodaugiausiai 
pasiekus darbininkų su ta bro
šiūra, kuri taip aiškiai piešia 
išnaudotojų žiaurumus. Tegul 
.skaito darbininkai, tegul užsi
dega klasine neapykanta lin
kui komunarų žudytojų ir da
bartinių kapitalistinės tvarkos 
gynėjų.

Pirmiau brošiūra buvo par
davinėjama po 20 centų, dabar 
ALDLD Centras parduos tik 
po 10c. Jos daug turime. Pa
dėkite, draugai, išplatinti.

Visos trys brošiuraitės pąrsi- į 
duoda tik už 25 centus. Kuopos,1 
platintojai ir atskiri draugai 
užsisakykite jas greitai.

D. M. šolonislcas, 
ALDLD Centro Komiteto 

Knygius ir Sekretorius.

L u t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. > 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvąirių biz
nių. Musų' patarna
vimas prielankus.

. i • « i A. LUTVINaS
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 

, ,Tel. Trinity 3-1045

sistatymas, kaip j!e( atsineša įtija nori sudrūtinti savo spėkes , __  .
linkui Komunistų Partijos kam-įtraukti naujus kovotojus, gau-įrų darbininkų? 
panijų ir tt. Tai turi būt vy-.įį naujo kraujo, naujos energi-Įgingai kovoja 
riausias žinių šaltinis. ’jos< Dabartiniu laiku kaip'nantį imperialistinį karą ir ka-

Centro Biuras ir dienraščių partija, taip ir L. F. Centro i rą, kuri ruošia imperialistai 
redakcijos duos žinių iš veiki- Biuras kviečia visus draugus ir | prieš darbininkų tėvynę Sovie- 
mo centruose. Biuras toiks kon-'drauges, pasiryžusius klasių ko-'tų Sąjunga? Visur ir visada 
krečių faktų apie Kompartijos vai, Į savo eiles. Centro Biu- Komunistų Partija yra prieša- 
vajus ir kaip juos pravesti lie- ras net paskyrė tam tikras kvo-jkyje ar tai organizavime dar-1 
tuvių darbininkų masėse ir jų- tas del kiekvieno miesto. Tas’bininkų į klasines profsąjun- 
jų organizacijose. Tačiaus sky- nereiškia kad tie miestai negali'gas, ar tai numaskavime par- 

ir sėkmingu- daugiau draugų bei draugių davikų, kurie parduoda darbi
nu© pasiusti į partiją, tas galima, ninkus streiko metu. |

susido-|bet jiegu mes negausime net tol 
mases _  visi skaičiaus, kuris yra nustatytas, ’

riaus įvairumas
mas priklausys vyriausiai 
to, kaip plačiai juomi 
mės part i j iečių
Kompartijos lietuviai nariai ir 
narės.

Centro Biuras.

Kas Tai Yra Komunistų 
Partija?

nie-

Dabar reakcija šėlsta. Dar
.... . . _ , labiau viešpataujanti klasė puo-tai reiškia, kad musų planas ant revoliucinio darbininkl} 

nebus sėkmingi įvykintas. I judgjimo ir ateivill darbininkų.
Nors darbininkas būtų ir la- Komunistų Partija paskyrė 28 

biausiai pasiryžęs kovoti prieš 
išnaudojimą, nors jis labiausiai 
degtų kerštu prieš kapitalistinę 
tvarką, iki tol jis negali sėk
mingai .kovoti, pakol jis nėra darbininkų susirinkimai ir de- 
įtrauktas į savo partiją, pakol monstracijos. čia gimę ir atei- 
jis neveikia bendrai, tai yra, viai darbininkai bendrai gins

Lietuviai dar
bininkai ir mūsų organizacijos 
turėtų masiniai dalyvauti tame 
judėjime. Draugai, su partija

Draugai, tai blogai mūsų Į 
judėjimui ir neturėtumėt prisi- i 
leisti prie tokio nusiminimo.H• 1 - Paskutinis Įvykis yra kitos į- 
staigos ir nieko bendro neturi 
su mūsų L.D.S. Mes turime 
suglausti tvirčiau savo spėkas 
delei mūsų naujo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. Ga
vimui naujų narių newarkie- 
čių kuopai dirva yra plati, ap- 
žėlus, tik reikia darbo, noro 
ir pasišventimo.

1 Reikia priminti keletas žo
džių ir mūsų kuopos valdy
bai. Draugai, nėra geru el
gesiu laikymas mokesčių kuo
pos ižde ir nepasiuntimas jų 
Į Centrą per porą mėnesių. 
Nepasiuntimas mokesčių į 
Centrą trukdo darbą, daro ne
pasitikėjimą ir t. t. Tokis el
gęsis rengia dirvą mūsų prie- 

' šams, fašistams ir jų pakali- 
' kams. Draugai ir draugės, vi- 
i si prie darbo delei darbininkiš- 
| ko judėjimo gerovės. šalin 
iš mūsų tarpo apsileidimas, 
ginčai, bet imkimės konstruk
tyvi© darbo!

Kuopos Narys P. K.
Jau buvo rašyta “Laisvėj”, 

į kad mūsų miesto majoras da- 
Įvė tam tikram skaičiui bedar- 
i bių darbus. Nors daugelis iš j 
i gavusiųjų darbus peršalo iri 
apsirgo, o kitas ir visai persis
kyrė su šiuo pasauliu, tačiaus 
tie, katrie išlaikė, džiaugėsi 
gavę užsidirbti sau ir šeimy
noms ant duonos plutos.

Bet jų džiaugsmas neilgam į 
tęsėsi, nes kovo 1 d. pranešta, i 
kad darbas baigiasi ir iki 
mai dienai balandžio bus 
leisti visi darbininkai.

Darbininkai nusiminę, 
aiškiai žino, kad darbo ir už 
pinigus nebus galima gauti.; 
O gyventi juk reikia. Reikia 
maitinti šeimynos.

Kovo 1 d. L.D.S. 57-ta 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. Susirinkiman narių at
silankė gana daug ir visi rim
tai ir sutartingai svarstė kuo
pos reikalus.

Stovintis komitetas raporta-
I vo, kad visi sirgę nariai yra 

nes' Pasve*k? atsimaldavo. Pa
šalpa jiem buvo išmokėta iš 
sociali© fondo. Išmokėjus d. 
R. Petrušauskienei pašalpą už 
10 savaičių, ji paaukojo 6

i dol. del kuopos.
Darbininkus atleidinėjo po j 

kelis kasdieną. Gal majoras' 
nujaučia, kad visus sykiu pa
leidus, jie gali atmaršuoti pas 
poną majorą ir pareikalauti 
duonos. Kaip tik buvo pas
kelbta, kad darbininkai bus

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždir' i, 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 vdų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedame aut Retiuoskopišką Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iŠ vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje.

Pas mus yra dar narių, kat
rie sirgo priklausydami prie S. 
L.A., bet fašistiniai žmonės at
sisakė jiem išmokėti pašalpą 
ir dabar dar vis neišmoka už 
tai, kad jie neina aklai su 

. Tokių' draugų yra pen- 
. laikraščiai pradėjo rašyti ir Įfi įr rengiasi fašistinius vir- 
! politikieriai kalbėti, kad dar- slinkus traukti i teismą jei 

jie trumpu laiku neismokės.
Narys J. Pranaitis buvo 

sunkiai apsirgęs ir stovintis 
komitetas kiek išgalint teikė 
jam pagelbos. Stovinčio ko
miteto narys d. M. Staliulionis 
raportavo, kad pristatęs jam 
valgių ir lankęs jį. Taipgi 
duota 10 dol. pinigais ir nu
pirkta pusė tono anglių. Su
sirinkimas raportą užgyrė ir 
viską1 paaukoja d. Pranaičiui.

Komisija iš atsibuvusio ba
liaus, 15 d. vasario, išdavė 
platų raportą. Apmokėjus vi
sas išlaidas, pelno kuopai li
ko 212 dol, ir 90 centų. Su
sirinkimas komisijos pasidar
bavimu buvo pilnai patenkin
tas ir raportą priėmė su pagy-i 
rimu. Matomai, komisija dar
bavosi labai energingai, o la
biausiai d. Degutienė sunkiai 
ir rūpestingai dirbo.

Šiame susirinkime buvo rink
ta aukos Priešfašistiniam Ko
mitetui ir mūsų organui “Tie
sai.” Aukos, kiek bus surink
ta, nutarta skirsi pusiau. Viso 
surinkta 10 dol. Aukojo se-

, Komunistui Partija yra 
kas kitas, kaip darbininkų kla- pagal partijos direktyvas. Prieš ateivių teises, 
sės partija. Komunistų Partija organizuotą darbininkų 
susidaro iš energingiausių, drą- dojimo tvarką, 
šiaušių, revoliucingiausių ir to-!zuotai galima ir kovoti.
del labiausiai kovojančių darbi- (kova bus sėkminga, kada mes už darbininkų klasės reikalus,. ——v * *7 r ~ ' 1 jais, 
ninku klasės narių. Komunistų žinosime, kur link einame ir prieš išnaudotojų klasę, prieš Paleisti, tuojau kapitalistiniai 7 
Partija neturi jokių kitų reik a- kaip einame, kada mes žinosi-; kapitalistinę sistemą.
lų, kaip tiktai bendrus darbi-Į me ne tiktai, kaip patys turi-, 
ninku klasės reikalus.' Komuni-)1116 kovoti, bet kaip vesti ir ki- •: 
stų Partija todėl ir gina; juosėtus darbininkus į klasių kovą.’ 
vadovaudama darbininkų ma-l 

ir traukdama tas mases, 
į klasių kovą. >

Kartais būna momentai, kad j ,
buržuazija apgauna milžinišką distnktas pirmiau^ bm^o^nupir- 
daugumą darbininkų, sukelda
ma tam tikrą laikiną ūpą ir pa
traukdama savo pusėn dirban
čiuosius, kaip kad buvo laike 
pereito imperialistinio karo 
pradžios, 1914 metais, kada pa
vyko buržuazijai ir sociališda- 
vikams patraukti labai dideles 
mases “gynimui tėvynės”. Ko
munistų Partija ir tokiuose mo
mentuose negali netekti galvos 
ir pasiduoti masių ūpui. Jos 
rolė aiškinti darbo žmonėms ta
tai, kad jie klysta, jos rolė tęs
ti teisingą liniją prieš karą. Ki
tais žodžiais, Komunistų Parti
ja negali pasiduoti masių ūpui, 
bet privalo visad ir visur rody
ti teisingą kelią linkui darbi
ninkų klasės pasiliuosavimo.

Bey Komunistų Partijos ne-

įkęs namą ant Union Square, 
i Tame name buvo keletas mūsų 
centralinių įstaigų. »Namas pa- komediją “Audra Giedroje.

bai tųojaus pagerės, kad vi- 
'sos dirbtuvės pradės samdyti 
1 darbininkus ir 1.1’

Bet jų kalbos veltui, nes 
darbai ne gerėja, bet su kiek-

62 Lafa- d0 jr rūpesčio darbininkai pri
spausti pradeda judėti, pra
deda glaustis prie komunistų 

iir po vadovyste darbininkiškų 
kovingų organizacijų, prade
da organizuotis kovai už duo
ną ir druską ir už . galutiną

sirodė permažas ir partija jį Paters)-ono pubiikai jau žino. 
pardavė, dar uždirbdama. Ka- ma> j(ad maSpethiečiai, kuo-1 
da buvau su prakalbomis, tai meį pas mug atvyksta su vei- 
girdėjau, kad priešai sako, jog kalais, tai publika pilnai būna pasiliuosavimą iš šios vergijos, 
tą namą nuo partijas atėmė del pasitenkinusi jų vaidinimu. | Lietuviai darbininkai taipgi 
neužsimokėjimo mokesčių. Tai, “Audra Giedroje” trijų veiks-1 neturi atsilikti nuo kitų tautų 
(jrynįcs melas. komedija. Ši komedija darbininkų, bet sykiu stoti į

ParHia tn n-imn narriavs n.'Lovo buvo lošiama Mas-!darbininkiškas organizacijas, 
Partijąjr kovoti.

jiooucuuuju xcvijn.it J.'t

I Conn., užsidarė United States 
Rubber kom. dirbtuvė ant ne-

šė $40,000 gautų pinigų, ku- čio naudai. .
riuos gavo parduodama pirmes-/mūsų kolonijai yra paaitarna- 
nį namą, kita dalis yra ant pir- vęs ne kartą, priBiun&ant ak- 

Namaq labni korius, nieko nereikalaudami. , . - . — -
w : Dabar gi mūsų pareiga parem- • darbininkai, s utrumpinamas

ti Apskritį savo skaitlingu dt-, darbo laikas, bei visai uždaro- 
silankymu. . , mbS dirbtuves.

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

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

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

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,

4
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St. Butkus.

TARNAITE
taip išnaudoti? Ne! Aš šį pat vakarą 
galiu išeiti!

KURMAITIS: (Eina sėstis prie Ados 
ant lovos, ji stojasi eiti šalin, šis sugriebęs 
sodina atgal) Tai ką čia dabar įsimislinai, 
nejaugi aš žvėris, ar ką?

ADA: Panašiai! Lyg ir žmogžudys!
KURMAITIS: (Užsiutęs) Kaip?!
ADA: Suėdei tuos du žmones nekaltai! 

Manai, tau išeis ant naudos?! Ne! Darbo 
liaudis atlygins tau, šėtone!

KURMAITIS: Ada! Su savo pamoks
lais nutilk! (Švelniau) Tu mano rankose 
esi vistiek.

ADA: (Nesuprasdama) Kaip? Tavo 
rankose ?

KURMAITIS: Taip. Mano...
ADA: (Norėdama atsipalaidoti iš Kur

šaičio. rankų) Ąš sakiau, kad aš išeinu, 
galiu ir‘ tūojau! Paleisk mane! 
t . KURMAITIS: (Pasididžiuodamas) I<ad 
aš* tave ir paleisiu, tu vistiek negalėsi toli 
eiti... ■ • <

ADA: Tu mane negali sulaikyti! Už
mokėk mano likusią algą, aš išeinu!

KURMAITIS (Nustebęs) Ada?... Pir
ma turi mane pamylėti... ot, šitaip... 
(Glaudžiasi prie Ados, griebia už krūtinės. 
Ada staiga kerta jam į žandą, šis atšoka) 
Ką?! Tu prakeikta komunistė!! (Verčia

t, griebia už gerklės.)
ADA: (Uždususiai) Gelbėkit! Gelbėkit!

(Staiga kaž-

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”

PRANEŠIMAI 
IŠ KITURDVIEJŲ AKTŲ TRAGI-DRAMA

(Tąsa)
ADA: Sunku, mamyte, sunku... nuo sau

lės iki saulės gaunu dirbti, o alga — ži
nai pati, kad visai maža. Be to, dar po
nas visaip nori mane išnaudoti. Vakar va- 

■ kare jis taip pradėjo prie manęs kabinėtis, 
ir nežinau nei pati: ar prieš gerą, ar prieš 
blogą?

MOTINA: (Pašiepiančiai) Mat, jaunas 
protelis—dar durnelis... juk pati gali su
prasti, kad laiminga būtumei už jo ištekė- 

f jusi. '.............i:::::::::
ADA: Tu, mamyte, nei pa;ti nesupranjti,, 

e : ką kalbi! Aš nenoriu* iš ponų jokios ipai- 
‘ lonės, ir tuomi jię manęs negali prigauti! 
Jis meilinasi prie, manęs, o tuo sykiu taik
stosi įkąsti panašiai, kaip ir su tais pačiais 
kumečiais.

MOTINA: (Patraukdama pečiais) Aš 
nieko nežinau, dukrelė. Tegul būva tavo 
valia; juk jeigu nenori baltos duonelės, 
gausi visą amželį valgyti juodą...

ADA: Taigi, taigi, mamyte.. Nemanyk, . - 
kad mums, darbininkams, be vėrgo ir ko- 1

i (Tyliau) Gelbėkit... gel..
kaip išsineria iš jo, pamato ant stalo re
volverį; * pasiima) Atsitrauk nuo manęs! 
Atsitrauk!

KURMAITIS: (Žvėriškai besiartinda
mas į Adą) Tu! Prakeikta!! Aš tave pa
mokinsiu! (Eina vis artyn. Ada traukia
si prie sienos; galop paleidžia šūvį į Kūr
inai tį, šis sugriūva)

ADA: (Truputį išsigandusi) Ką?
Ką aš... aš čia padariau?.. 
sakė, jog mane myli... cha, cha, cha... Še ■ ______c
tau siurbti mūs, nekaltų žmonių, kraują! įropos susirinkimas. 
Ne vieną tu suėdei, gal ir amžinai!. .. Ne!
vieno žmogaus—per tavo rankas patekusio ! oivTpDoTnr m 
į kalėjimą—vaitoja šeimynos! Tu ėdei! . T p! , ’ N’ 
mus! Tu!... (Pauža) Praėjusią naktį dre-Į adresai: organizatorius J. Urbon, P. 
bėjo man rankos regint, kaip tu kankinai °- Box 175, Palmyra, n. j.; 
, J . v. 1 % 1 _. 1 v. ,. sekretorius S. Astrauskas,tuos du kumečius! Drebėjo mano sirdis, bridge, n. j.; 
keršto liepsnose drebėjo!! Aš priminiau pi,vo'ĮųifjIpaCNViCT 
tau, darbo liaudies budelį, kad atlygins tau 
tie, kuriuos tu skriaudė!! Ir atlygino šian
dien. Papildžius šią žmogžudystę nei kiek 
nesijaučiu prasižengusi prieš darbo žmo-

vos ateitų balta duona. Ne! Tik tuometį 
sulauksime geresnių laikų, jeigu visi iš-1 
vien aplaužysime ragus, panašiai, kaip ir 
tam budeliui mūsų ponui.

MOTINA: Jau, dukrele, ir nemėgink ei
ti muštis su ponu... tegu būva ponas sa^b 
vietoje, o mes — savo.

ADA: Tas, mamyte, ir yra dar bloga, 
kad mes poną paliekame pono vietoje, nors 
jis ir paskutinį mūsų kraujo lašą baigtų 
siurbti. (Už scenos pasigirsta ėjimas).

. ♦ MOTINA: (Išsigandusi) Kas čia?
ADA: Nejaugi ponas taip greitai būtų 

parvažiavęs? (Eina prie lango) Mamyte, 
skubinkis namo, tai jis parvažiavo!... (Mo
tina skubiai rengiasi, Ada padeda).

MOTINA: Sudie, dukrele, aš kitu sykiu 
tave aplankysiu. (Ada palydi iki durų, pa
bučiuoja veidan. Išeina).

ADA: (Taiso ryšulį, slepia) Na, tai da
bar bus, ko dar nebuvę. Ponas parvažiavo, 
o aš dar be jokio darbo... (Slepia ryšulį. 
Duryse skambutis; Ada atidaro duris).

KURMAITIS: (Tarpdury)' Na, o ką?
- Šiandien nieko niekur nedirbi? Kodėl?

ADA: (Pasiteisindama) Aš... aš tik ma-l 
žai valandėlei įėjau čion.

KURMAITIS: (Įeidamas, 
niau) Nenusigąsk, nenusigąsk

ROCHESTER, N. Y.
A.L.D.L.D. 50-tos kuopos susirin

kimas bus antradienį, 17 kovo, Gede- 
mino svetainėj, 575 Joseph Ave., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit, 
turime svarbių reikalų aptarti. At
sivestai ir naujų narių.

Org. K. Peslis.

YOUNGSTOWN, OHIO
A.L.D.L.D. 90 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 22 kovo, pas d. Buzi- 
nauskų, 42 Parnell St. Prasidės 1:30 
vai. dieną. Visi nariai ateikit laiku, 
turime svarbių reikalų apkalbėti. At- 
siveskit ir naujų narių.

Komitetas.
(63-64)

TORONTO, CANADA
Šiuomi pranešu A.L.D.L.D. 162 kp., 

C.D.A.L. 45 kp. ir Jaunimo Sąjungos 
nariams, kad minėtų draugijų mė
nesinis susirinkimas bendrai įvyks 
kovo 19 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakare, Ukrainiečių svetainėj, 300 
Bathurst St. Vi i šminėtų draugijų 

J i nariai, privalote atsilankyti,“ nes bus 
daug svarbiu reikalu aptarti.

A.L.D.L.D.' 162 kp. org. V. R.
(62-63)

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas bus antradienį, 17 kovo, Lietu
viu svetainėj, 29 Endicott St., 8-tą 
vai. vakare. Visi draugijų atstovai,! 
ateikit, yra svarbiu reikalų aptarti.

Org. J. Bakšys, j
(62-63)

CLIFFSIDE, N? J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirinki- 

į mas bus trečiadienį, 18 kovo, Mažei
kos svetainėj, 8-t:i vai. vakare. Visi 
ateikit laiku, yra svarbių reikalų ap
tarti. Pasistengkit mokesčius užsi- 

/ mokėti už šiuos metus. Kurie dar . (PaUZa) Jis ' neatsiėmūt knygų, ateikit ir atsiim- 
i kit. Po šiam susirinkimui bus Tarp- 
I tautinio Darbininkų Apsigynimo 40

Sek r. V. K. i 
(62-63).

finansų 
Cam- 

susinešimų sekretorius 
i, 111 Chester Ave.„ 

Riverside, N. J., iždininkas V. Men- 
1 kevich, Palmyra, J. (62-64)

NĖR
nes, atvirkščiai—tai yra vienas iš kelio, i DAUGIAU 

truputi švel- nas> kuris... (Prie paskutinių žodžių pa-
nejaugi sigirsta užduryse bildesys. Ada kalbėju- 

tu ištikruju manęs bijai? (Truputį vaikš- kaimynas)
- ' 1 KAIMYNAS: (Persigandęs). O Jėzau,

ka(jiMarija!! Kas čia dabar?! (Duris prada
ręs šaukia:) Veronėl! Ei, Veronėl! Ne- 

o kitain Dada- beeik prie karvių, šauk greitai policiją! 
............  ? Tik greitai!... (Už scenos girdisi balsas: 

taip sakant, tavęs pasiilgau. (Į šalį) Cha, • “Dievulėlmu^kns dabar ten darosi?”) Ne- 
cha, cha............................................................... ’ ' x'"

ADA: (Sėsdamosi ant lovos) Tai kam 
dar ponas iš manęs tyčiojies, geriau pasa
kyk, kad aš netinkama jūsų darbams, aš 
išeisiu — gausiu vietą kitur!

KURMAITIS: (Pasityčiodamas) Ir kur 
tu išeisi?... Ir kas tave išleis, tokį gražų 
paukštelį? (Užsiiūko cigaretą.

to, sėdasi ant krėslo).
•ADA: (Linksmiau) Sakei, ponas, 

tik rytoj •parvažiuosi?...
•KURMAITIS: Sakiau,

riau. Mat, viską atlikęs skubėjau namo,

kuris stovėjo mūs priešų pusėje! Tai vie-

KAIMYNAS: (Persigandęs) . O Jėzau,

klausk, kas darosi, tik šauk greitai polici
ją; jie randasi, mačiau, čia pat pas kaimy
nus Grikevičius... tik šauk greitai!... 
(Už scenos girdisi nuolat mažėjąs šauks
mas: “policiją... policiją... po.. .Ii.. .ci- 
ją...”) Del dievo meilės! (Į Adą) Tai 

vu XI u«vC vviyį M mergele, jį nužudei! Nu ir už ką? Ką
paukštelį? (Užsiiūko cigaretą. Išsiima i blogo padarė? (Ada išgąstingoj pozoj 
iš kišenės revolverį ir, Adai nematant, pa-1 stovi, tyli. Užduryse pasigirsta čebatų 
sideda ant stalo.) | dundėjimas. Duryse skambutis, kaimynas

ADA: (Piktai) Aš ir taip sunkiai dirbu pripuola, atidaro duris, įsiveržia vidun po
pas tave už mažiausią atlyginimą! Be to, Jįcį.]os viršininkas, žvalgybininkas ir du po-Į 
neduodate ramybės nei mano kambary! , bei j an t ai) 
Tu manai—visuomet galėsi tarnautoju

RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

Bell Phone, Poplar 7545

(Tąsa bus)

I GRABORI US-UNDERTAKER į 
i ISbalvamuoją ir laidoja numirusiu* ant 
į visokių kapinių. Norintieji geresnio pa

tarnavimo ir už žemi} kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.....

SKAITYKITE!
I

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų;

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
I PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymejimus 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 šlepe pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
eiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

ą Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Lietuvos Darbininkės ir Poniutes
Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių.

• ?

Connecticut Valstijos A.LD. 
L.D. Kuopoms ir Kitoms 

Organizacijoms

Dabartiniu laiku Apskritis 
rengia prakalbas d. J. Siurbai, 
vienam iš “Laisvės” redakto
rių, ir tos kolonijos, kuriose 
jis kalbės, turi gerai pasidar
buoti, kad šios prakalbos bū- 

| tų sėkmingos. Jo prakalbųPasirodo, kad mūsų Apsk-|tų “° praKaioy
ityje randasi kolonijų, kuriose maršrutas yra sutvarkytas se- 
LL.D.L.D. kuopos ir abelnai *ančiak: baį?ndzl° į°.va’ | 
:itos organizacijos silpnai gy- ka,e’. New Haven, ba . .. d. ; 
uoja. Tad A.L.D.L.D. Apsk- P°,Pmtų, Torrington; bal 1 I rl hn |

; žoms kolonijoms, nes didžio-j 
sios ir pačios vienos gali susi-j 
rengti ir susirengia.

A.L.D.L.D. Apkr. Org.
J. Strižauskas.

5 Henry St., 
Waterbury, Conn:'

vakare, Union City; 12 d. bal., 
po pietų, Ansonia ir 12 d., va
kare, Stamforde.

Šių kolonijų draugai tuojau 
turi imtis darbo ir žiūrėti, kad 
prakalbos visais žvilgsniais 
būtų sėkmingos. Būtų gerai, 
kad prieš prakalbas būtų su
šaukti pasikalbėjimai, tas pa- 

j gelbėtų išgarsinti geriau pra- 
nizacijų narių, mūsų laikraš- kalbas ir patiems geriau pri-

ritis nutarė dėti pastangas, 
kad tokias kolonijas sustiprin
ti, padedant joms jų veikime. 
Bet to neužtenka. Reikia, 
kad draugai ir draugės steng
tųsi savo kolonijose darbuotis, 

. o Apskritis tik galėtų padėti.
Mes norime, kad visos kolo

nijos šauktų plačius susirinki- 
jnus visų darbininkiškų orga-'
—"C   ęr        — —— , .

čių skaitytojų ir pritarėjų. Į sirengti 
tokius susirinkimus Apsk-j 
ritis atsiųs daugiau prasi- jgiame tose kolonijose, kuriose 
lavinusius draugus ir padės 
jums apkalbėti jūsų - kolonijos 
reikalus, svarbų stiprinimo 
mūsų organizacijų ir kitus da- 
įykus.

Apskritis turi paskyręs d. J.
Žemaitį, kuris parūpins drau-įpaduotu antrašu.
gus ir pasiųs į jūsų susirinki-^ Ypatingai Apskritis yra pa-. 
iHjis. * si rengęs pagelbėt daugiau ma-;

; ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH, N. J

S. Mickus, 278 Second St.
B. Figens, 221 Second St.

V. Donavcn. 182 First St.
Ir pas Singeri,

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

engti.
Ant greitųjų prakalbas ren-

yra numatoma didesnis reika
las, ir kur nėra dar susitvėru
sių L.D.S. kuopų. Jei kitos 
kolonijos norėtų rengti pra
kalbas, gali kreiptis prie Ap
skričio organizatoriaus žemiau

ATKREIPKIT ATYDĄ | NAUJĄ ANTRAŠĄ! ,

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
325 E. Uth STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY | 

Trumpu laiku išmokiname g 
viską kas link AUTOMO- | 
BILIŲ MECHANIZMO. | 

Praktika ant vietos. |
Išardymas, sutalsymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, i 
ir planą automobilio; mokinam dienomis Ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose, g 
Mokytojais yra žymūs ■ekspertai—L. TIOHNIAVIOIUS, B. J, VAITKUNAS ir kiti. B 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam g 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte § 
iki 9«tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. ta

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

Telephone, Algonquin 4-4049 1
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Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
x Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
• 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.



’irmadienis, Kovo 16, 1931 ' Puslapis Penktas

dybą davatkom ir social-fašis-1 
tams. Mes perspėjam draugą i 
ateityje tatai nevartoti. Taipgi yw Mainierię

WILKES-BARRE, PA.

Tūlose mūsų kuopose pasi
reiškė ginčų. Centro Komitetas 
svarstė juos ir padarė nutari
mus. ALDLD. 25 ir 137 kuo
pų ginčai buvo svarbesni, tad 
jų baigimui ir draugų paklaidų 
nurodymui priimtos rezoliuci
jos. Jafe talpiname “L.”, kad 
netik tų kuopų draugai žino
tų savo klaidas, bet kad ir ki
tų kuopų draugai vengtų pa
našių įvykių.

ALDLD. CK. Sekrt.
D. M. šolomskas.

giname kovingus draugus stoti 
į Amerikos Komunistų Partiją 
ir sustiprinti Lietuvių Frakci
ją, kuri viena tegalės duoti tik
rą vadovybę vietos judėjimui ir 
pastos kelią panašioms klai
doms, kokios buvo padarytos ši
tame atsitikime.

ALDLD. Centro Komitetas.

Rezoliucija ALD.L.D. 137-os 
Kp. Ginčų Reikale

Deki Ginčų A.LD.LD 
25-toj Kuopoj

ALDLD Centro Komitet. bu
vo aplaikęs skundą nuo ALDL. 
D. 137 kuopos prieš d. Joną 
Brogą. Kaltinimai buvo, būk 
(1) d. Broga per “Laisvę” ir 
“Vilnį” apšmeižė kuopą; (2) 
nesilaikąs tvarkos susirinkime; 
(3) netiksliai skleidžia komu
nistines idėjai; (4) renkąs kuo
pos vardu aukas, nepasiduoda-

Centro Komiteto rezoliucija.
Jau ilgokas laikas eina gin

čai Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
25 kuopoj, Baltimore, Md. Ne-,. .
senai Centro Komitetas buvo mas kuopos kontrolei; (5) pri- 
pasiuntęs Baltimorėn savo at- metąs kuopai nebuvimą sAvikri- 
stovą visos tos padėties ištyli- tikos ir (6) skaldąs darbinin- 
mui. Atstovas išdavė platų kų spėkas.
raportą ir dabar Komitetas ga- Gauti nuo drg. J. Brogos pa- 
li padaryti atatinkamas išva- siaiškinimai ir taipgi iškarpos 
das, kurias, tikimės, visi 25 kp. iš mūsų laikraščių, t. y. tos 
nariai nuoširdžiai priinis ir vy-, korespondencijos, į jas atsiky- 
kins gyveniman. Komiteto tik- ■ mai ir taipgi d. Petro raštas, 
slas buvo ir yra ne tame, kad Iš tų visų dokumentų ALDLD. 
vieną ar kitą draugą nubausti, 
bet iš tų ginčų, kurie,mūs supra

< timįu, turėjo rimto pamato, duo
ti pamoką mūsų draugams ir 
draugėms del jų ateities dar
buotes.

Tyrinėjime paaiškėjo 
mi neginčijami dalykai:

1. Drg. Glaveckas, kaipo A- 
malgameitų rūbsiuviif lokalo 
pirmininkas, primininkavo to 
lokalo surengtose prakalbose 
spalių 8 d. Kalbėtojais buvo 
socialfašistas Grigaitis ir i re
negatas Jankauskas. Drg. Gla
veckas nepasielgė kaip klasi
niai sąmoningas revoliucinis 
darbininkas, Komunistų Par
tijos simpatikas, kuomet jis 
viešai nepadarė pareiškimo 
prieš tuos du darbininkų prie-

seka-

Centro Komitetas daro seka
mas išvadas:

1. Kaip d. Brogos, taip ir 
j d. Pauliaus St. kritikose būta 
i peraštrių žodžių, kas parodo, 
j jog pas draugus dar yra stoka 

■ nuoseklios savikritikos.
2. Kas del netvarkaus užsilai- 

|kymo d. Brogos kuopoje, G" 
irokuoja apkaltinimą neparemtą
konkrečiais įrodymais, kur ir 
kada, kaip,etc.

3. Del skleidimo koi.nųnisti- 
nių idėjų, mes rokuojame, kad, 
jeigu draugai yra Kanados Ko
munistų Partijoje, tai tas ga
nėtinai jau įrodo, kad yra ko
munistinių idėjų platintojai. 
Prie to, komunistinis darbas 
reikia vesti ne pagal savo su
pratimą, bet pagal partijos nu
statytą liniją.

4. Aukų rinkimo klausime, d. 
Broga sako, kad jis rinko au
kas del LKP., kada kp. paliko 
tą klausimą kabant ore. “Bal
sas” parodo, kad gauta nuo d. 
BtogoS’ aukų, tai patvirtina rin
kimą jų ir pasiuntimą, taipgi 
draugas X Broga pareiškia, 
kad rinkdamas aukas, pardavi
nėjo ALDLD. literatūrą ir 
kalbėjo už organizaciją. ALD. 
LD. Centro, Komitetas suranda, 
kad d. J. Broga dirbo gerą dar
bą, tik CK. suranda, kad pada
ryta klaida tame, kad d. Bro
ga, kada kuopa paliko atvirą 
klausimą, jis su kitu draugų, 
ėjo ir rinko aukas. Pirm im
tis to darbo, reikėjo pranešti 
ALDLD. Centro Komitetui, kad 
kuopa atsisako 'arba nesiima 
taip svarbaus darbo ir CK. bū
tų padaręs žingsnius tuo reika
lu.

5. Kas del skaldymo darbi* 
Ininku jėgų.ir savikritikos, CK. 
i neranda jokių pamatinių skir-

paskaitos buvo rengtos .pami
nėjimui darb. moterų dienos. 
Po perskaitymo buvo diskusi

jos temoj: “Šeimyninis gyveni- 
Įmas ir kūdikių auklėjimas ka-

mes atrandame, kad atsaky
muose d. Brogai taipgi buvo 
peraštrių žodžiti. Mes perspė
jame draugus nuo i 
piktais, nieku neparemtais žo-i''?!’ce9% : ‘T“ . Rusuos buvo gana gyvos,
džiais kas tik kenkia mūsų 26, d” 3‘? 7 7 i' P p tų eme dalumą moterys ir vy-aziais, Kas uk KenKia musų ju Siame koncerte dalyvaus visų ra; min iabai amrailėtina kad 
dėjimui ir mes kviečiame vi- fautu gabiausios snėkos iš vi- +.. a t tat n 1971 tautų ganiausios sptKos is vi rjraugįn nloterų taip mažai at-
sus draugus is ALDLD. 137 kp. sos mainų apielinkes. _ lsilankS- Tik keturios L. D. S. 
prie užbaigimo tų nereikalin- Tą pačią dieną bus ir laime-1 A
gų ginčų ir tęsimo klasinio dar-ljimas septynių dovanų. 1^; «.p-
bo del ALDLD ir visos darbi-1 Tikietai jau dabar platina-1 Jfįu blogiau n negali būti, kad 
n?nkų klasės labo Bent kokjslabai gerai, ypatingai Šena-A>k. t.ek .draugių, tesupranta

V . 1 rl/AYHAnini TT1 I Ir e h a n i

Koncerto I i JLUCVk) JIA AX. V4 VW A VJ AUlCtD

Nacionalę Mainiėrių Unija: pitalistinėse šalyse ir Sovietų
Jmidvmnqi bengia labai gražų ir šaunu Sąjungoj.” sauaymosi koncert^ kuris -vyks baJan_ u--------Diskusijos buvo gana gyvos,

T i doriniai ir’ vilksbariečiai[ reikšmę darbininkių dienos ir 
nepamatuotas užsipuolimas vie- smarkiai pjatina tikietus. Ki- nemato reikalo dalyvauti. O 
nų ant kitų, bus rokūojamas kolonijų draugai ir drau- šiaip tos drauges nuduoda,! 
prasižengimu ir CK. vartos ggS taipgi turi pasidarbuoti. kad “viską supranta” ir viską!
griežtus žingsnius.

ALDLD. Centro Komitetas.

A.LD.L.D. ŽINIOS

ges taipgi turi pasidarbuoti.
Čia taipgi norime atkreipti “kritikuoja”. Per mažai ir vy- 

atydą visų organizacijų, kad 
dieną nieko nerengtumėt.

Nacionalės Mainierių
Unijos Anthr.
Distriktas.

tą

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

praktikuoju savo profesiją.
Pinniaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-6261

rų dalyvavo, visi verti paba
rimo ir kritikos už tokį apsilei
dimą.

Paskaita visiem patiko, 
draugės moterys privalėtų 
tankiau rengti tokių paskaitų 
ir daugiau lankytis į tokias pa-. 
skaitąs.

—o—
ALDLD. rengiamose lavini

mosi diskusijose jau prieinam

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 5136
Keystone ------------------  Main 1417

A. L. D. L . D. 4—to Aps-! 
kričio ribose, o ypač Pittsbur-| 
gho apielinkėje šiais metais vei-| 
kimas bus daug gyvesnis, negu j 
buvo praeitais metais. Praeitais' 
metais 4—to Apskričio valdyba į 
susidėjo iš clevelandiečių drau- k _____ t ___x
gų. Clevelandiečiai Apskričio rengia labai šaunią vakarienę riaus 3-čio: 
valdyboj būdami, nepakanka- šeštadienį, kovo 21 d., 7:30 
mai turėjo ryšių su Pittsburgh© vai. vakare, John Kubiso^sve- 
apielinkės kuopoms, o tas labai. tainėj, 79 Jackson St., N_.. 
atsiliepė į visą mūsų veikimą, i ark, N. J. 
Dabar mums, pittsburghie-1 ■
čiams, bus kas kita. Apskri- 
čio valdybai būnant ; 
vietos, didžiuma kuopų yra’ 
arti mūsų, susisiekimas su 
kuopom bus geras. Aš žinau,: 

linkinėse kol o n i j o s e galima i . .
“stebuklus” padaryti susirišant Lkrųjų bus ten valgiai, būti- 
arčiau su kolonijų ir vietiniais'■ -.vaW.’-° 'V. . r-, • i valgyti, tai reikia ateiti i vaka-draugais. As nesutinku ir nesu- ripnp 
tiksiu su nekuriu draugų issita-. Gardžiai bevakarieniaujan- 
rimais, kad pas mus viskas ap-, tiem svečiam garsus smuikinin- 

CK. mirę, nėra kam dirbti, ir t. t. i kas prof. J. Cieswisz grieš 
Draugai, pas mus, progresy-! smuiko solo, jam pianu paly- 

jvius darbininkus Pittsburgh© des IL Weibel, direktorius 
japielinkėj yra didelės spėkos,; 
(mūsų gerų draugų yra labai 
daug, mes galime atlikti labai 
didelius ir naudingus darbus 
darbininkų klasei, jei tik mes ■ 
mokėsime bendrai ir sutartinai' 
dirbti. Darbas išjudinimui ir, 
subendrinimui mūsų tų visų i 
spėkų, priklauso A. L. D. L. D. | 
4- 
neto Apskričio 
metais 
daug. Pirmutiniam savo posė- 
dyj jau nutarus pasirūpinti ir 
surengti geras paskaitas. Orui 
atšilus, nutarta surengti gražų, 
draugišką išvažiavimą. Minėto 
išvažiavimo diena ir vieta bus 
pranešta vėliaus. Nutarta reng
tis prie rudens sezono, kad su- 
lošus kokį tinkamą veikaluką. 
Taipgi nutarta, kad Apskričio, 
organizatorius pervažiuotų per' 
silpnesnes kolonijas ir ragintų' . , ,nėkas
±gUA PTrieDgyrSn° k±omse’' ^es dubininkus di-' ištikimas darbininkų klasei.
Taigi,'draugai Apskričio val^ dėsnių miestų dar energingiau | Po Abeko raporto sekė diskusi- 

dvhn Inu vpil-in būtu cerii i darbuotis del darbininkų kla-'jos. Kalbėjo d. Galgauskas, kri- 
Vnd nlJXi | tikuodamąs J. V. K. P. L. F.
kad pląciaj pi dėtų e kt i . Darbai eina Brastai kaip Centro Biurą, už neprižiūrėji-
L. D. L. D. kuopos Apskričio! L>ait>ai eina plastai, Kaip reikalu už leidimą

as livi.i L-uri Ancirričin kurios kasyklos dirba po 4, o m.4 sąv°. leiKaių, uz leidimąribose. As tikiu, kad Apskričio “hvOirn įsigalėti oportunizmui,dabartinė valdyba sugebės tin- . os P°.p dienas, bet bieke-, Tz„iu., <<t 
kamai veikti ir pasiekti kaip 
Pittsburgho apielinkės, taip ir 
tolimesnes kuopas. Bendri ir 
sutartini mūsų visų darbai at
neš naudą darbininkų judėji-

’ Mokesčiai Apskričiui
Mokesčių į Apskritį turi mo- j 

keti po 10c. į metus kiekvienas j 
narys, gyvenantis A. L. D. L.!

Apskričio ribose

NEWARK, N. J
Svarbu Visiems Žinoti

Tarptautinio Darbininkų ____ ____ ___ .................
Apsigynimo Lietuvių Kuopai prie Komunizmo A-B-C sky- .

: “Komunizmas ir 
į proletariato diktatūra.” šitame 
skyriuje klausimai sekanti: 
“Komunistinės tvarkos pobū
dis. Gamyba prie komunizmo. 
Produktų paskirstymas komu
nistinėj tvarkoj. Tvarkvedy- 
stė komunistinėj gadynėj. Ga
mybos jėgų vystymasis komu
nistinėj tvarkoj (komunizmo 
pirmenybės). P r o 1 e t a riato 
diktatūra. Politinės galios už
kariavimas. Komunistų Parti
ja ir klasės kapitalistinėj vi
suomenėj.”

I šitas diskusijas bandykit 
kviesti ir tuos darbininkus, ku
rie taip smerkia proletariato 
diktatūrą.

New-

Netikėtai pasisekė sužinoti, 
1 vakarienė bus “petro- 

ant'gradsko” stiliaus su “varšaus- 
kais” prismokais. Gaspądinės 
dirba labai smarkiai ir sako, 

__ ___ ___  ___  __ .... .... kad prirengimui tokios vaka- 
kad P i 11 s b u r g h e ir apie- pienės yra labai daug darbo.

• - - j Kad persitikrinti, kokie is-

> nai reikia juos valgyti, o kad 
l valgyti, tai reikia ateiti i vaka- 
| rienę.

Gardžiai bevakarieniaujan-

d i rektorius 
Silver String Orkestros; bus ir 

i daugiau įvairių pamarginimų. 
įžanga 1 dol. ypatai.

Reporteris.

McADOO, PA
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J. ž.

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
*. kad

# AMERICAN CLOTHING CO.
J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

2. Drg. Glaveckas nedarė jo
kios pastabos, kuomet Grigai
tis bei Jankauskas atakavo Ko
munistų Partiją ir kairiąsias 
revoliucines unijas. Jis neapgy
nė revoliucinio judėjimo, kuo
met priešai jį puolė, niekino ir 
šmeižė. Drg. Glavecko, kaipo 
komunistinio darbininko, buvo 
pareiga griežtai ir atvirai at
mušti Grigaičio ir Jankausko 
puolimus ant darbininkų judė
jimo.

3. Drg. Glaveckas pasielgė 
neleistinai, kada jis mūsų drau
gams liepė tik klausimus sta
tyti, kuomet tie draugai' ban
dė Grigaitį ir Jankauską kri- 

.tikuoti. Tai# buvo slopinimas 
kf’itikos, padėjimas mūsų prie
šams pulti mūšų judėjimą — 
nors tai gal d. Glaveckas da
rė nesąmoninigai, nenorėdamas

.' pasitarnauti mūsų priešams.
Akyvaizdoje to, Centro Komi-j 
tetas randa, kad d. žaldoko pri-1 
metimas d. Glaveckui slopinimo I 
kritikos abelnai buvo teisingas. I 
Taip pat šitas d. Glavecko pa
sielgimas davė pamato užmeti
mui jam, kad jis bando sėdėti 
ant dviejų kėdžių. Drg. Qld\zec- 
ko pareiga buvo aiškiai pasisa
kyti už komunistus ir prieš ko-. 
munistų priešus, Grigaitį ir A. 
Jankauską. Kaipo susirinkimo 
pirmininkas, jis turėjo puikią 
progą tatai padaryti, bet nepa
darė, neatliko tų pareigų, ku- i 
rių reikalaujama iš kiekvieno i 
kovingo darbininko.

4. Komitetas randa, kad Se-jįos klausime. Iš to CK. daro! 1931 metus, pirmiausia užsi- 
nas Vincas nepatarnavo mūsų ; išvadą, kad’pas d. Stuką taip-( mokėjo 40—ta kuopa, McKees 
judėjimui, kuomet jis, kaipo! 
ALDLD. 6-to Apskričio atsto-1 
vas, šituos ginčus tyrinėdamas, 
patį ginčų pagrindą užglostė, ir ALDL!)"“ 137’kuopos

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalįngas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

Iš ^Laisves” Skaitytojų ir Šėri- 
ninkų Susirinkimo

28 d. vasario, Komunistų 
Frakcija buvo sušaukusi “Lais
vės” skaitytojų ir šėrininkų 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
ir Centro Biuro Atstovas, d. F. 
Abekas. Pirmiausia d., Abekas,

Iš Mūsų Veikimo
Kovo 1-mą dieną įvyko 

to Apskričio valdybai. Mi- L. D. L. D. 120 kuopos susirin- 
valdyba šiais kimas. čia mes ‘ neperdau- 

pasiryžusi veikti labai giausiai turime narių ir dar 
ne visi atsilankė. Mūsų ižde raportavo iš mūsų organizacijų 
buvo dar biskutis pinigų, tai stovio ir veikimo, puikiai įrodi- 
nutarta dar dasipirkti vienas ■ nėjo būtiną reikalą darbinin- 
“Laisvės” Šeras ‘už $5.00;jkams stoti į .savo klasės partiją, 
taipgi paaukojome $3.00 Ko-1 tai yra, į Komunistų Partiją, 
munistų Partijos darbuotei. Ir Reikia veikti aktyviai klasių 
kadangi buvo prisiųsta iš Cen- kovoj už paliuosavimą darbi- 
tro Biuro Agitacijos Fondo ninku klasės.
blanka, tai parinkau aukų, su-Į , Pabaigoj raportavo apie 
rinkau viso $12.00. Aukoto-(“Laisvę

I jų vardai bus paskelbti vėliau. 
1 Mes suteikėme didelę paramą, 

jr vybėi, kad dienraštis pasilieka 
' mes kviečiame darbininkus di-1 ištikimas

tumų, kurie vestų linkui skal- ^UL 
dymo darbininkų judėjimo. C. 
Komitetas, turi taipgi ant 
rankų draugo P. Stuko raštelį, 
kuriame jis nepasitenkina d 
J. Brogos įteiktu atšaukimu ir 

"! ultimatyviai nustato laiką <
platesnio atsišaukimo. '__  ....

‘ parodo, kad d. Stukas vietos.

.vi del B. ^o
Tas tik Minėtų niokesčių dar nėra už

mokėję viena kita kuopos už 
, . 2 . . ,1930 metus, tas labai nege-
kuopoje turėdamas daugiau Pa-įraįe Tikiu, kad minėtos kuo- 

I pos tuojau Apskričiui atsi- 
i teis, tai šiuo kaitų kuopų var- 
| dų ir neminėsiu, nes draugams 
j būtų gėda, kad jie taip ilgai 

Įprie padarytų klaidų savikriti-. užsivilko su mokesčiais. Už 
!__  ______ __ daro!1931 metus, pirmiausia užsi-

sekėjų, vartoju grūmojimus ir 
■ į dalykus vienpusiškai žiuri.
Priešingai elgiasi d. Broga: sa
vo pasiteisinime prisipažįsta

gi neteisingas 
linkui savikritikos.

Toliaus CK. suranda,' kad ( 
i parengi

mas bendrai su katalikų gru- 
i skleidi-

net dar rezoliucijoj kritikavo ma3 bondrai t_ _ 
tuos, kurie pamatiniai užėmė' nebUv0 išnaudotas 
teisingą liniją. Šitoks ginčų nlui ]jtePatQ1.os ir . 
nšitnas tiktai blogo padaro mū- - - - -
sų judėjimui, i 
draugų, kaip orientuotis tokiuo
se atsitikimuose.

Mes kriepiamės prie visų A. 
L.D.L.D. 25 kuopos narių, kad 
šituo Centro Komiteto nuo
sprendžiu tiems ginčams būtų 
padarytas galas ir kad vėl visi 

i gražiai ir sutartinai d 
mc darbininkų klasei;

A.

veikti aktyviai klasių

š ė r i n i n k ų suvažiavimą 
ir dabartinius įvykius, kad 
“Laisvė” laimėta partijos vado-

I Kalba senas “Laisvės” skai
tytojas, A. Braždžiunas, nuro
do, kad dabar “Laisvė” yra la- 

i bai sausa, per daug vienodo tu- 
’rinio raštai. Jis norėtų matyti 

1zį “Laisvę” įvairesnę, daugiau 
abelno pasiskaitymo. Dar kal
bėjo F. Mačėnas,. ir J. Grybas. 

,, A . Po tų visų kalbų d. Abekas
McAdoo, I a. Susirinki- padarė sutrauką (bendrą iš-

) riai” veik uždaryta. Bedar-
r. bių yra ir atvykusioms darbo' 

sunku gauti. Išnaudojimas 
didelis.

Sekamas
[kuopos susirinkimas įvyks ne-(a 
įdėlioję, 22 d. kovo, pas drau-1
* gus Paulavičius, 123 Monroe
i st i___ _ _____ ____ _____
Imo pradžia 3-čią vai. po pietų. vadą)^
i Visi nariai ir norinti stoti į or- tinio žodžio, likosi 
įganizaciją, kviečiami. i ta rezoliucija. Susirinkime da-
! Brangūs draugai ir draugės, i lyvayo apie 50 “Laisvės” skal
ijus privalote ateiti ir prisira-! tytojų. Taipgi rinkta aukos

*     —   - 1 T i r r v i z-x i nlnm Ir irn rl 11 /•’iriu

priim- ■
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AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue 

lill® Maujer St. Brooklyn, N. Y.
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Kas yra didžiausias žmogaus priežas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lar Tabs
yra tai kanuolū priei kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO šu

jokių šalčių nebijo. U: 
baksą apsiginkluok nuo 
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Ąve.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, G'recnpoint 9-1411

LČIO)

75c už 
\vo am-

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

nusistatymas Rocks, Pa. Kuri kuopa su 
mokėjimu bus antra, tai neži
nau.
. Siųsdami A. L. D. L. D. 4— 
tam Apskričiui mokesčius, čekį 
ar Money Orderį išrašykite

abeinaį da_ Apskričio iždininko vardu, D. 
ryme visko, kad katalikus dar- Lekavičius, ir siųskite finansų 

nes^ nepamokina bininkus laike to parengimo į- sekretoriui :
4.^1 traukus į mūsų pusę. Negana antrašu.^ t .

turėti bendrą parehgimą, rei
kia panaudoti tokį i 
drūtinimui idėjiniai it organi
zaciniai mūsų judėjimo.

Mes atrandame, kad tūlas* 
klaidas padarė d. J. Broga sa
vo korespdndencijošė; primes
damas. ALDLD. 137 kuopos val-

žemiau pažymėtu

padengima ®io Finansų Sekretoriusj. Miliauskas.
626 Woodward Ave. 

McKees Rocks,Pa

irbtumė-
Mes ra

SKAITYKIT. PLATINKI!
"LAISVĘ

I Lawrencio streiko vadų gyni- 
-_! mui, kurie yra areštuoti; auka- 

išioi-1 v0 sekančiai: Po 50c. J. Val- 
"ima, V. Micevičia, J. Pliauplis, 

j F. Mačėnas, J. Trečiokas, M. 
Mes, darbi- Milkunas, J. Milkunienė, M. 

galime išmokti ir su- Grigunienė, J. BudreviČius, A. 
kaip kovoti už savo Zarūba, J. Galgauskas, ir J. 

Z ’.i-.' Grybas, $1.00. Su smulkiais 
Pinigai per 

Distriktui,

šyti prie A.L.D.L.D., tai yra j 
darbininkų klasės organizaci-į 
ja. Mokestis maža, o i----
džia geras, darbininkus moki
nančias, knygas, 
įlinkai, 
prasti, 
klasės reikalus tiktai iš darbi 
ninkiškų, raštų. Tik per vie-' surinkta $9.30. 
nybę ir susipratimą mes pasi- duoti T. D. A. 1 
liuosuosime iš kapitalistinės kuris ir gina areštuotus strei- 
priespaudos ir pavergimo.

Sekretorius A. D.
NUO RED.—Taip pat rei-l 

kia eiti į kovas, dalyvauti de
monstracijose, grumtis kasdie
ninėse klasių kovose.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN.’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas.
No____ Street or Avenue 

., State------ ---—

WATERBURY, CONN.
Kovo 8'd. L. D. S. A. 12 kp. 

turėjo surengus prelekciją te
moj ; “Moterų Rolė Evoliuci
niam Ūkyje ir Politikoj; Mo-

Aliuko, skaito d Satuliene. šios

ko vadus.
Susirinkimo pirmininkas

J. Grybas..

MALONŪS RŪKYT

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA ■

/■ Salės del Balių, Koncertų, Bari- 
Ičietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. PUikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

; 949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842 i

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnes 
lietuviškos restauracijos Brooklyrie ir prakil
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 10c. Visi 
rankomis padaryti ir po vardu PETRO.

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršmįnetais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinėjam 
per paštų. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
2S7 DIViSION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
r.. ........  —------------————————— ■U APMOTUM



Puslapis šeštas *
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Pirmadienis, Kovo 46,Į JL93
1 ‘ ’_____________________________ L.

VIETOS ŽINIOS
—  -— d

Vienas medinis namas po 
num. 1430 Flatbush Ave. sude
gė visai, o kitas, taipgi medi
nis, po num. 365 E. 22hd 
gerai apdegė.

Į SKAITYKITE ‘‘LAISVĘ”

St., KANE’S CORN PLASTER

Pirmadieni Masinis 
Sukniasiuvių Pikietas

Išdavė Naują Indžionkšiną 
Prieš Sukniasiuvius

Jieško Nuskendusio
Darbininko

‘ Adatos Pramonės Darbinin
kų Industrinė Unija šaukia vi
sus streikuojančius sukniasiu
vius į masinį pikietavimą prie 
Jersey dirbtuvės, 500 Seventh 
Ave., New Yorke. Šios dirb
tuvės bosai nori išgauti nuola
tinį indžionkšiną, draudžiantį 
darbininkams pikietuoti.}

Pereitą penktadienį strei- 
kieris, kuris buvo areštuotas 
laike pikietavimo ir kaltina
mas mušime skebo, buvo nu
teistas trims mėnesiams kalėt.

Šį pirmadienį, kaip 1:30 Vai. 
dieną, Bryant Hall, įvyks susi
rinkimas visų nedirbančių suk
niasiuvių.

Sukniasiuvių Bazaras 
Prasidės Ketvirtadienį

Uni-Kairiosios Sukniasiuvių 
jos rengiamas bazaras finan
savimui 15,000 dol. streiko 
Fondo prasidės sekantį ket
virtadienį, kovo 19 d., ir tęsis 
iki sekmadienio vakaro, kovo 
22 d. Bazaras įvyks Star Cas
ino svetainėj, 107th St., kam
pas Park Ave., New Yorke.

Lietuviai darbininkai, katrie 
turite daiktų dar ne pridavę 
bazaro komisijai, tuojau pri- 
duokite. Daiktus galite palikti 
“Laisvėj.” užadresavę T.D.A. 
17 kp. komisijos nariams, d. 
Daepsienei ir Garbačauskui.

Visus darbininkus raginame 
aukoti ir remti šį bazarą 
sais galimais būdais.

Bosai, policija ir teismai 
stoja j bendrą frontą, kad bū
tinai sulaužyti sukniasiuvių 
streiką New Yorke ir Brook ly
ne.

Pereitą ketvirtadienį teisė
jas A. H. Tawnley išdavė nau
ją indžionkšiną prieš Jersey 
Dress Co. streikuojančius dar
bininkus. ši kompanija yra 
viena iš didžiųjų, kuri iki šio
lei buvo centras sukniasiuvių 
kovos.

Tą pačią dieną trys streikie- 
riai: Sara Spewack, Rose El- 
kus ir Pearl Kleinman, nu
teisti į sunkiųjų darbų kalėji
mą, o May Feldman sulaikyta 

i po $2,500 kaucija. Teisėjas 
Į Dwyer, paskyręs viršminėtiem 
I streikieriam bausmes, pareiš- 
: kė, kad ateityj dar smarkiau 
baustas, jei jie nesiliaus pikie- 
tavę.

Sreikierių generalis komi
tetas smarkiai veikia ir daro 
planus, kaip pasekmingiau lai
mėti streiką ir vesti kovą 
prieš indžionkšiną išdavimus.

Ketvirtadieni d. W. Z. Fos- 
teris kalbėjo streikieriu mitin
ge. Jis karštai ragino juos lai
kytis vienvbėi ir kovoti, kad 
streikas būt laimėtas.

Penktadienį susikūlus.dviem 
laivam Hudson upėj, dingo 
vieno laivo darbininkas R. 
Briscue. Manoma, kad jis nu
puolė nuo laivo ir prigėrė.

VISIŠKAI IŠIMA KORN US IR 
SUKIETĖJIMUS

Kaina 25c
/ už dėžutę

i Cosily < V A t s * ų sl<ite 25c
1i / x'jl stampomis ar pi-
l $/ s Si vigais. _

ši fakcija ga- 
rantuota arba 
sųgrąžinarha pi

nigai, jei nepagelbėsi

KANE PRODUCTS CO.
8630-98th St., Woodhaven, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

vi-

Miesto Apskaitliavimų 
Komisija Išsisukinėja nuo 
Mokėjimo Bedarbiam Algų

iššoko Pro Langą nuo 
14-to Augšto

Anksti penktadienio 
George R. Sanders, 40 
amžiaus, gyvenantis po 
237 Ovington Ave 
ne, iššoko pro langą nuo 14 
augšto iš viešbučio Dixie, 250 į 

i West 43-rd St. Jis įpuolė į 
šalia viešbučio esančią vieno 
augšto valgyklą, įlauždamas 
valgyklos stogą ir lubas.

Pasirodo, kad Sanders nese
nai buvo sugrįžęs iš Europos.

rytą 
metų 
num. 

Brook ly-

Visi Dalyvaukite Tame 
Protesto Mitinge

kovoSekantį penktadieni,
20 d., Irving Pląza svetainėj, 
New Yorke, įvyks prisirengi
mo prakalbos prie ‘nacionalės 
protesto dienos—kovo 28.

Visi darbininkai privalo da-i 
lyvauti šiose prakalbose, o i 
ypatingai yra svarbu jose da-' 
Ivvauti tiems draugams, katrie ; 
darbuojasi įvairiose draugijo
se,—prisirengimui prie 28 d. 
kovo demonstracijų už atei- j 
viu ir negrų darbininkų apgy- Į 
nima.

Visos lietuvių darbininkų I 
organizacijos turi raginti savo i 
narius, kad jie susimobilizuo- 
tu į tas protesto demonstraci
jas.

Pereita penktadieni. New 
Yorko Miesto Apskaitliavimų 
Tarybos nariai, atstovai nuo 
įvairių labdaringų kapitalisti
niu draugijų ir “socialistų” va
dai Norman Thomas su Hill- 
quitu, laikė bendrą susirinki
mą, kad suradus būdus su
naudojimui 10.000,000 , dol., 
kuriuos kapitalisto Prosser’io 
įsteigta komisija renka.

Daryta visokių išvedžiojimu. 
Planuota, kiek tų pinigų rei
kės praleisti apmokėjimui al
gų tos komisijos nariams. Bu
vo sumanymu, kad tuos pini
gus sunaudoti įsteigimui tam 
tikrų įstaigų ar budavojimui 
namų.

Jie beplanuojant, pribuvo 
atstovai nuo Bedarbių Tary
bos. Iš sykio jiem nenorėjo 
duoti balso, bet išreikalavo. 
Tada Bedarbių Tarybos nariai 
savo kalbose nurodinėjo, kad 
bedarbių New Yorke randasi 
virš miliono, ir čia reikia kal
bėti ne apie algas įvairiu ko
mitetų, bet tiesiai reikalauti, 
kad miestas mokėtų visiems 
bedarbiams pašalpą po $15 
kiekvienam į savaitę ir dar po 
5 dol kiekvienam jo šeimynos 
nariui.

Čia susirinkusiems kapitalis
tiniams agentams tas taip ne
patiko, kad jie greit nuspren
dė neduoti daugiau kalbėti 
Bedarbių Tarybos nariams.

Gaisras
Batsiuviai už Savo 
Unijos Stiprinimą

Čeverykų ir Odos Darbinin
kų Industrinė Unija pereitą 
ketvirtadienį laikė masinį mi
tingą New Yorke, kur žymiau
siais kalbėtojais buvo Olgin, 
Biedenkapp ir Alexanderson.

Į šį mitingą susirirtko labai 
daug tos pramonės darbinin
ku, ir visi parodė didelio • pa
siryžimo organizuoti ir 
rinti savo <uniją visais 
mais būdais.

Pereito penktadienio naktį 
Flatbush apielinkė.į, Brookly- 
ne, gaisras sunaikino du na
mu. Kelios šęimynos gyven
toju tik spėjo sukilti iš mie
go ir išbėgti į gatvę.

strip- 
gali-

Poniutės Sumanymai 
Gebėjimui New Yorko Šuny

Anot poniutės Daisy Mile
rienės, New Yorke nelaisniuo- 
tų Šunų gaudytojai tankiai pa
gauna ir laisniuotus šunis, nu
metę ių diržukus, nuveža į 
tam tikras nelaisniuotų šunu 
įstaigas ir gauna po $2 už 
kiekvieno tokio šuns nužudy
mą. Jie tai daro, kad gavus 
dahedau dvidolerinių.

Jinai deda pastangas ir siū
lo snmaijymus įsteigti šunų 
gelbėjimo sąjunga.

Tokioms poniutėms, mat, ne-, 
rūph kad bedarbių vaikai ba
dauja ir miršta, bet jos la
bai susirūpinusios* kad koks 
nupenėtas Šuniukas nepraras
tų gyvastj.'

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets ’ 
3rd & Noble Streets , j
5th & Fairmount
7th & Green <
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin At Vine

PARDAVIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys vie

nam ar dviem vyram ar mergi
nom, šviesus ir su šiluma. Kreipki
tės po No. 90 Union Aw., Apt. 30, 
C. B., Brooklvn, N. Y.

(62-63)

LIETUVIS GRABORIUS

tia pas: _

Norintieji ge

riausio patar

navimo ir už
iemq kainą,

nuliūdimo va
landoj- tauki-

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 JBroadway 

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

T el.: So. Boston 0304-W

□ lll3lll3lll3lil3lll3IIIQIII3IIIOIIiaillOIIIOI

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žmo
gus į trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 
dieną. Viskas pagerės: jū
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

įdėkite 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arbh 3 dėžu
tės už vieną dolerį.

skaus- 
būsite 
nauja

šian

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas --------------------------
Adresas ________________
Miestas ________________

ar
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< ANTRADIENI KOVO 17 DIENĄ!
Pirmas Amerikoj Vaidinamas Sensatinie Dramatiško Veikalo 

“STEBUKLAS TIES VERDUNU”
Hatta’o Chluwhrrą’»

Siame veikale prisikėlimas 13 mllicmų mirosiij “Pasauliniame Kare” yra vaizduoja- 
’ Mas, kaip kartūs, pašiepiantis argumentas prieš karą.

YPATINGAI SENSACINIS DALYKAS
Jvedamn kalbantieji judžiai trijose scenose, kaip prieduose prie dramos veikale.

160 vaidintojų, daug seenų, sudiripruote. Herbert’o J. Sibberman’o
MARTINE BECK THEATRE

<3th St. j West pusę n no 8th A venae Nm, Yorke

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

. KOSTIUMU BAUDS
STAR CASINO SVETAINĖJE 

107th St. ir Park Avenue New York City
Pradžia Vai. Vakare

Tarptautini Paroda—.Liaudies Šokiai 
Vaizdas is Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visto tautos su savo ypatingais 
darbini>kfKkos dailės kūriniais

ŠEŠTADIENY J, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengime.

Įžanga 50 oentų yp^ai

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAVEMEYĖR STREET
Williamsburkh Bridge Daza

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L, I. 
Juniper 5-677G

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

j riausiai.
734 Grand Street

I Brooklyn, N. Y.
PHONE, STAGG 2-5043

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
e««hilu automobiliu; dalinas j tris dalis t

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig pianui 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalu 
giausia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lots- 
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turit* pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lais- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvii- 
kai ir angliškai. Kaina priinama visiems.

.ekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite apžiū
rėti mūsų mokyklų.4 Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 V. M. .
kite apžiūrėti xaūsų mokyklą- Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M 

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Aventis Kampas 14th Street New York, N. V

•H

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY.

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

GAMINAME IR PIETUS
Kasdien gaminame pietus, 

paprastai reštauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

Pas mus pietūs ne 
taip kaip

taip kaipJj
vi n ornv/YG >!namie prie geros

12 IKI 3 VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

orders” padarome bile laiku nuo ankstyvo ryto iki vėly
bai nakčiai.

Duonos—Duoneles—Skaniausios
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir dfiona 
visada šviežia.

VARPO VALGYKLA
38-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

----------  —j.  --------------------— ----------- i.------------- ;----------- :---------- ---—;—.—  

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS TurBka
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

ĮŽANGA DIEN4 IR NAKTĮ 50c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c 
ATDARA) DIENĄ IR NAKTĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris . 
Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiŠka Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia Įtaisyta didelis plaukui prūdą• su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos įsriperimūi veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLlUlS IR UTArNINKAIS, “nuo 
10 valandos .dieną iki $12 vah vakarė. Trys, gariniai 
kambariai ^ęlei įšriperimo: Rusiškas, .Turkiškas Įryga: * 
ro vanojimosi kambarys. Didėlis, onngafc priėjimui • 
kambarys; taip pat RESTORANAS su gerinusia garantuotu pataraa- 
vimu. ' *

ė

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas! Pulaski 5-1090
KELRODIS: B. M. T. eleveųerin; (Cipt ant. Flushing., Aven,«totieė; 

B. M T qiihway--iilipt ant Montrose Ava. RtptipR; yi«ais 
... Mvoadwax karBip—WlB* Bni ffluahliui Ava. __ ?

Telephone, Stagg 2-8910

LORIMER RESTAURANT
Liehiviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI !
PARSIDUODA bučernė, biznis geroj i 

vietoj, apgyventa vokiečiais ir air 
riais, Įdirbtas per ilgus metus. Biz
nis geras, bet kaina irgi neprasta. 
Norinti įgyti gerą biznį, kreipkitės 
j “Laisvės” ofisą, gausit adresą.

(60-64)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozei 
Gazo Anės tetiko

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

tik susitarus.

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

Naujoj vietoj 
s t u <1 i j a 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

Telephone, Greėnpoint 9-2320

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numlruahv 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijorcs 
krikštynoms ir pasivažinejimaras

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKE*!)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

J. LsVflNDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti„Grand St.) 

BROOKLYN, N- Y.

030

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
gelbrid sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, • tik 
eumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
minga*, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir susu gu
riems. Kaina.......................................... .... . 60e, per paštą 45c

Mes

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

kymu, yra naujos, tyros Ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkė

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

lUdrokit ij skelbimu ir oraugsait tuurtu «u ulsa<ymu.




