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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaiinėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

» Sovietų Sąj. Priešinga 
Mažinimui Kviečių 
Sėjavos

ROMA.—Čionai einančioj 
įvairių šalių konferencijoj 

* delei krizio žemės ūkyje 
kalbėjo Sovietų Sąjungos 
atstovas. Jis pasakė, kad 
Sovietai bus griežtai prie
šingi bile kokiam planui, 
kuris reikalautų apriboji
mo kviečių sėjavos. Jis pa
sakė, kad milionai kapitalis
tinėse šalyse pasaulyje ba
dauja, o tų šalių kapitalis- 

< tai reikalauja, kad mažiau 
būtų sėjama kviečių ir šiaip 
javų, idant palaikius augš- 

t tas kainas. Sovietai nieko 
bendro neturės su tokiu ka- 
pitalistii skymu badu ma
rinti pasaulio darbininkus.

Audroje Sušalo 15
Mokyklos Vaiky

Darbininkų Dienraštis 
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Socialdemokratai' Palaiko Diktatūra
Amtorgo Viršininkui 
Neatnaujina Vizos ANGLIES BARONAI IR BIUROKRATAI! M DARBININKU KLASĖS PARDAVIKA!

REIKALAUJA MAINIERIUS GRĮŽTI 
DARBAN, KAD PARDAVUS STREIKĄ

Skundų Komiteto Dubeltavas Veidas Veda Prie Streiko Par
davimo; Patys Mainieriai Turi Imti Streiko Vairą į Savo 
Rankas

NEW YORK.— Drg. Fe
odor M. Ziavkin, generalis 
manadžeris’ Amtorgo, pri
verstas apleisti Ameriką. 
Darbo Departmentas pa
skelbė, kad jojo viza nebū
sianti atnaujinta. Fašistas 
Fish kaltino Ziavkiną sklei-

PUEBLO, Colo.— Atsiti- dime komunistinės propa- 
ko baisi nelaimė. Kelios die- gandos Amerikoje. Tai reis
uos atgal mokyklos vaikus kia, kad Amerikos valdžia 
busui vežant namo ties; pasiryžus ir toliau trukdy- 
Towner užėjo baisi audra j ti prekybą tarpe Sovietų 
ir šaltis. Taip užvertė ke-.‘Sąjungos ir Amerikos. Per
sia, jog busas turėjo susto-1 sekiojimas Amtorgo virši
ji. Išdegė gazolinas. Vai- ninku kenkia visos įstaigos 
kus suėmė šaltis. Per išti-. darbui.
są naktį vaikai rėkė, klykei----------------
ir darė viską, kad išsigeibė- i 162 Bedarbiai Nusižudė 
jus nuo šalčio. Sudeginojus nuo šalčio.
knygas ir buso sėdynes, bet 
vistiek veltui. Penki nelai-

INDIANAPOLIS, Ind.— 
Valstijas Sveikatos Taryba

ATVIRAI PASISAKĖ Už KAPITALO DIK 
TATORĄ PRIEŠ PROLETARIATĄ

PHILADELPHIA, Pa. — 
Earl Musselman, 22 metų 
vaikinas, buvo akla s nuo 
pat gimimo. Jis apsigimę 
be akių lėliukių. Jis moki
nosi Pen nsy Ivan i jos Institu
te delei Aklųjų. Bet štai 
Dr. Moore padarė'operaciją 
ir nustebo visi, kuomet jau
nuolis Musselman pradėjo 
matyti. Tai pirma tokia 
operacija žinoma, istorijoj.

Jaunuolis stebisi pasauliu. 
Jis sako, kad jis bandyda
vęs įsivaizdinti spalvas nuo 
jų aprašymo, bet netaip jos 
jam atrodė, kaip dabar jis 
jas mato savo akimis.

Vokietijoj Diktatūra Paskelbta prieš Darbininkų Klasę; Bur
žuazija Dreba prieš Komunistų Partijos Augimą Masėse
BERLYN.—Vokietijos so- siliks tik tol, kol ji būtinai 

cialdemokratai pilnai palai- reikalinga.”
ko Brueningo kabinetą, ku-1 Ta.‘ . šitaip nusimaskavo 
ris vykina Hindenburgo pa- !Qarbininkų klasės pardavi- 

i ilA u-i 4- 4- t- i kai, kurie visuomet skelbda-skelbta diktatūra. Jie pa- , .. .v. . a •: . . . _ . vo, kad jie priešingi viso- 
reiske, kad jie jokiu buduj^ap, diktatūrai. Dabar at- 
nebandys sulaikyti valdžios !vjraį įr begėdiškai pasisako 
rankos kovoje prieš šitas už atvira kapitalo diktatū- 
nepakenčiamas sąlygas.” O rą prieš darbininkus.

- ’ O kad diktatūra paskelb-
. ... . darbininkų vįen prįe§ darbininkus,
bruzdėjimas pnes kapitahz-^aį joidos abejonės negali

budėti. Jie turi imti strei
ką į savo rankas. Jie turi 
suprasti, kad Skundų Ko
miteto didžiuma tik manev
ruoja, bet nenori vesti tik
ros kovos. Ir jeigu šitas 
komitetas būtų priverstas 
plėsti streiką, tai tik tokia
me atsitikime, jeigu susida
rys milžiniška eilinių mai
nierių spėka už streiką. Vi
sa viltis kovą laimėti gludi 
pačiuose mainieriuose. Jie 
turi nesnausti. Jie turi or- 

eilinių
komitetus kiekvie-

WILKES-BARRE, Pa.— 
Glen Alden Coal kompani
jos bosai atsisako tartis su 
Generaliu Skundų Komite
tu, kol 20,000 streikuojan
čių mainierių nesugrįžš į 
darbą. Vadinasi, bosai rei
kalauja, kad streikas būtų 
atšauktas.

Tokios pat politikos lai
kosi senosios United Mine 
Workers of America unijos 
biurokratai. Djstrikto vir
šininkai su Boylanu prieša

kyje irgi iš pat sykio pa- ganizuoti 

vo, kad mainieriai grįžtų no j kasykloje.- Jie turi sek- 
darban, o jie “taiką įvykin
sią ramiais būdais.”

i

Bet kur stovi Generalis I 
Skundų Komitetas? Jis turi I n i i T
dubeltavą politiką: Iš vie-1 vllDailknitaVO .iTyS

mingi vaikučiai ant vietos 
sušalo, o kiti ant rytojaus] • --—j1. jnjju ugi it> pat syniu p«x-

.• i pripažįsta, kad vien India-1 smerkė streiką ir reikalą- streiko
nariu

Dinamitu Suplėšė Krokodilių, 
Kuris Prarijo 14 M. Vaiką

rankos kovoje prieš

tos sąlygos tai yra augantis 
revoliucinis O kad diktatūra paskelb-

rasti dar gyvi ir nugabenti 
į ligoninę. Tačiaus vargiai- 
kuri-s išliks nuo mirties. 10 
jau mirė nuo peršalimo. O buržuazinės žinių agen- 
Vadinas, jau 15 vaikų žuvo, tūros tuos atsitikimus at- 
Dar koks desėtkas guli Ii- sargiai paslėpė nuo^ darbi- 
goninėj vos gyvi.
—i     ■ i1 - u * n**— 
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na valstijoj bėgyje 1930.me
tų nusižudė 162 bedarbiai.

at-

ti vadovybę Nacionalės 
Mainierių Unijos.

ninkų klasės.
-JI 1-------- .. ----- 1.. 4-.g= ♦ v #

. AMERIKOS DARBININKŲ DELEGACIJA VYKSTA XffTeiĮta Di(leli C1,icag°s Bailkai
SOVIETŲ SįJUNGON DALYVAUTI PIRMOSIOS 

GEGUŽĖS DEMONSTRACIJOSE
Amerikos darbininkų kla

sė siunčia savo delegaciją į 
Sovietų Sąjungą dalyvauti

kolektyvus, kad susipažinus 
su Penkmečio Plano dar
bais. Jie plačiai tyrinės

baronams, laiko susirinki
mus už uždarytų durų ir ta
riasi su unijos biurokratais. 
Vadinasi, ruošia streiko .- v 
pardavimą. Iš kitos pusės, čionai uždarė duris trys di- 
kad užbėgti už akių eili- ded 
niams streikieriams, ku-

CHICAGO, Ilk— Vėl pra
sideda neramumas finansi
niam pasaulyj. Kovo 30 d.

Pirmosios Gegužės demon- darbininkų sąlygas ir Sovie- 
stracijoj Maskvoj’c. Iš yj-'įu sajungOs atsiekimus \ne 
s° važiuoja 35 delegatai, is-|t;k p^ngje) bot taip

mą Vokietijoj.
Socialdemokratų 

“Vorwaerts” sako, 
vienatinis būdas 
mui civilio karo,” 
proletarinės 
Bet, girdi, socialdemokratai 
tiki, kad šita diktatūra “pa-

būti. Vidaus reikalų mi- 
organas nisteris Wirth pasakė: “Šis 
kad “tai; patvarkymas yra atkreiptas 
išvengi- 
tai yra 

revoliucijos.

PACHUCA, Meksika. — 
Žmonės čionai turėjo stebė
tiną įvykį. San Diego upėj 
maudėsi 14 metų vaikas. 
Patėmijo jį milžiniškas kro- 
kodilius, metėki viršun ir 
surijtb. Valstiečiai pamatė 
vaiką ryjant, bet nieko ne
galėjo padaryti. Tuomet jie 
įleido į vandenį prie kranto 
dinamito, pririšo kiaulę 
prie virvės ir privarė prie 
upės. Krokodilius pamatė 
kiaulę ir prišliaužė prie 
kranto jąlpraryti. Tuo tar
pu dinamitas tapo eksplo- 
duotas ir krokodilius likos 
suplėšytas į kavalkus.

prieš komunistų varomą an- 
I ti-religinę propagandą ir 
prieš radikalę agitaciją, ku
ria bandoma užnuodyti at
mosferą.”

LIETUVOS SMETONINIAI KRAUGERIAI DAR 
NUBAUDĖ TRIS KOMUNISTUS U2 PLATINIMį 

KOMUNISTINES LITERATŪROS
Vadinasi, dar trys darbi

ninkai nuteisti katorgom 
Vien tik už platinimą ko
munistinių atsišaukimų nu
baudė 5 metams į sunkiųjų 
darbų kalėjimą!

Vargiai praeina ta diena, 
kad Lietuvoje nebūtų nau-

Kauno klerikalų “Rytas” 
praneša apie įvykusią Šiau
liuose komunistų bylą. Sa
ko:

“Kariuomenės teismo sesi
ja Šiauliuose nagrinėjo ke
lias komunistų bylas. Kal
tinamieji Glesmann 
Scheer nubausti po 1 metus jos bylos prieš revojiucinius 
2 mėn. kalėjimo už tai, kad darbininkus, 
Kelmės bažnyčią ir ugnia- kovotojai nebūtų siunčiami 
gesių namus nulipdė viso- kalėjimam O vienok jude- 
kiais balševikiškais atsišau
kimais. Už platinimą slap
tų komunistiškų atsišauki
mų Šiaulių miesto gyvento
jas Drantin nubaustas 5 j vos prieš fašistinę diktatū- 
metais kalėjimo.” 'ra.

Austin Barik su $2,169,000 
riuos nauja Nacionalė Mai- j depozitu, First National 
nierių Unija šaukia streiką i ^an^ 0^. Oak Park su $1,- 
tęsti, nutarė pareikalauti 727,000 ir Columbia State 

i, kad jie duotu atsa- Savings Bank su $1,894,576. 
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727,000 ir Columbia Statetęsti, nutarė pareikalauti 
baronu, v 7 v
kymą į 48 valandas, ar jie 
tarsis su Skundų Komitetu, 
ar ne. Jei, girdi, nesitars,. 
tai bus paskelbta visuotinas

rinkti įvairių darbo unijų ir 
šiaip darbininkiškų organi
zacijų. Keli iš jų atstovaus 
Amerikos Darbo Federaci- ninku delegatai išduos ra- 

*jos lokalus. portą masiniuose susirinki- streikas visų kietosios ang-
Darbininkų delegacija, po muose. Amerikos darbinin- hes mainierių!

Pirmosios Gegužės demon- j kai turės progą išgirsti iš
i stracijų, pasiliks Sąjungoje ]lūpų pačių darbininkų, ku-[Komiteto ultimatumą su jo 

penkias savaites. Jie ap-!rie savo akimis matė Sovie- pasidavimu Boylanui, kuris 
iirnivinr. inrlnol-viniiw i-n Q ‘i i n rr/AC? rl',1 rhininVn i v» « „4-.,. „ti,..'

kultūros ir švietimo srityse.
Sugrįžę Amerikon, darbi-

penkias savaites. Jie ;
lankys įvairius industrinius i tų Sąjungos darbininkų ir 
centrus, sovietų farmas ir j valstiečių gyvenimą.

Sovietų Liaudies Protestai 
Prieš Japoniją

MASKVA.— Tūkstančiai 
revoliucijų priimama dirb

tuvėse ir sodžiuose, kurio
je valstiečiai ir darbininkai 
siunčia Japonijos valdžiai 
protestą už pasikėsinimą 
ant d. Anikijevo gyvybės. 
Rezoliucijos sako, kad So
vietų Sąjunga trokšta tai
kos, bet ji reikalauja, kad 
Japonija tinkamai apsaugo
tų. gyvybę jos atstovų.

.Pasigirdę 72 Metų Senis

James Mackrell bandė nusi
žudyti gazu ir pritroškino 
visą šeimyną. Tam būdui 
nepavykus, senis nuėjo į 
upę ir prisigirdė. Sakoma, 
kad Mackrell nusižudė delei 
susirgimo jojo pačios.

Kaip dabar suderinti šitą

Jauni Socialistai Pakėlė 
Audrą prieš Pardavikus

priešingas streikui, kuris 
veikia išvien su anglies ba
ronais?

Eiliniai

Vadinasi, vieną dieną kapi
talistai nušvilpė arti 6 mi- 
lionų dolerių!

4 Žuvo Rinkimų Kampanijoj
BOGOTA, Colombia.—Ko

vo 30 d. miesto rinkimuose 
įvyko kruvinas susikirti
mas tarpe liberalų ir kon
servatorių. Paleista iki 
1,000 šūvių. Keturi žmonės

mainieriai turi1 nušauti, o daug sužeistų.

Nacionalistų Kongresas 
Paturi Pardaviką 
Gandhi

ir

etuvos

BERLYN.— Hamburgo 
Socialdemokratų Partijos 
organizacijos susirinkime 
kilo didžiausia kova. Jau
nieji socialistai pakėlė aud
rą prieš išdavingą Socialde
mokratų Partijos politiką. 
Partijos vadas Haase pa
reiškė, kad visa Jaunųjų 
Socialistų Lyga Hamburge 
yra pasidavus komunizmui!

Prie Radio Muzikos 
Užsitroškino Gazu

WHITE PLAINS, N. Y.- 
Charles Young, 30 metų 
amžiaus, susipyko su savo 
jauna pačia, pasigėrė, atsi
suko radio pasiklausyti mu
zikos, paskui užsitroškino 
gazais;

VALDŽIA ATNAUJINA MICHIGANO
W PRIEŠ KOMUNISTU PARTIJĄ

ST. JOSEPH, Mich.— Po 
astuonių metų tunojimo 
valdžia pasiryžo užduoti 
smūgį Amerikos komunisti
niam judėjimui, atnaujinda
ma Michigano bylą prieš 
komunistus. Tai buvo 1922 j 
metais, kuomet policija už-Į 
puolė Komunistų Partijos 
slaptą susirinkimą ir suėmė 
eilę vadovaujamų komuniz
mo darbuotojų. Ten buvo 
draugai Foster, Ruthen- 
berg, Bedacht, Weinstone, 
Minor ir kiti.

Kaip tik dabar krizio me
tu, kaip tik dabar, kuomet 
Amerikos Komunistu Par
tija dideliais šuoliais eina 
pirmyn, valdžia mato reika-

KARACHI, Indija.—Par- 
davikas Gandhi sėkmingai 
pravarė savo politiką nacio
nalistų kongrese. Jo susi
taikymas su Anglijos impe
rialistais tapo užgirtas. 
Jaunieji indusai, kurie rei
kalavo tęsti karą prieš An
gliją, versti šalin ne tik 
Anglijos imperialistus, bet 
ir savo buržuaziją, pasiro
dė mažumoje. Tačiaus liau
dies nusistatymas yra prieš 
Angliją ir veikiausia nacio
nalistų eilėse bus skilimas. 
Vieni eis su pardaviku 
Gandhi, o kiti kryps į kairę.

Nužudė Brolj, Seserį 
Ir Pats Pasipjovė

EAST HADDAM,

v

Conn.
—Čionai John Willey, far- 
merio, 
stingę

namuose rasta su- 
trys lavonai.
sako, kad John 

64 metų amžiaus, 
proto, pirmiausia

tei- 
sin- 
kas

lą pasiųsti Komunistų Par
tijos vadus į kalėjimą. Tai 
naujos ir žiaurios pastan
gos suparalyžiuoti mūsų ju
dėjimą Amerikoje.

)

Visi tie draugai bus 
siami pagal kriminalio 
dikalizmo įstatymą,
reiškia 10 metų kalėjimą. 
Uždarydama už grotų par
tijos vadus, valdžia tikisi 
pakrikdyti komunistų eiles.

Matote, vis nauji būdai 
kovai prieš Komunistų Par
tiją yra išgalvojami. Ne
užteko Fish komiteto reak
cinių sumanymų, valdžia 
griebiasi atgaivinti dar se
ną bylą prieš komunistus.

Pirmu Sykiu Bus Pastatyta 
Komunistų Kandidatai

NEW BRUNSWICK, N. 
J.—Tai pirmu sykiu šiame 
mieste Komunistų Partija 
statys savo kandidatus į 
miesto valdybos rinkimus. 
Gegužės 12 d. bus balsavi
mas už penkius miesto ko- 
misionierius. Komunistų 
Partija vienatinė darbinin
kų klasės partija, kuri pa
sirodys ant baloto.

kalėjiman. O vienok judė
jimas nesunaikinamas. Jo
kie kruvini Smetonos žy
giai nepajėgia užgniaužti 
darbininkų ir valstiečių ko-

30 Vaikų Buvo Blaškomi 
Ant Negyvos Jūros

Willey, 
išėjo iš 
nušovė savo brolį Hemy, 
62 metų amžiaus, paskui iki 
mirties primušė seserį 
Kate, 68 metų, o paskui 
pats sau perpjovė <gerklę.

Mnnšainas Užmušė 5 Žmones

GREENVILLE, S. C. — 
Kovo 30 d. čionai mirė pen
ki žmonės 
munšaino. 
jaus, o du 
goninėje.

nuo užnuodyto 
Trys krito tuo- 
nusikamavo li-

JERUSALEM.— čionai 
30 mokyklos vaikų išvažia
vo į Negyvą Jūrą ant. eks
kursijos. Užėjo baisi aud
ra ir jų laivelį pradėjo blaš
kyti. Tik po 24 valandų pa
vyko vaikus su laiveliu su
rasti priblokštus prie kran
to. ( ,

Drg. Rykovas Paskirtas 
Svarbion Vieton

MASKVA.— Sovietų val
džia paskyrė draugą Ryko
va eiti pareigas Paštos ir 
Telegrafų Komisaro. , Tai 
gana svarbus darbas. Iš an
tros pusės, tas parodo, kad 
d. Rykovas atsisako nuosa
vo dešiniojo oportunizmo, 
kuris zbuvo beveik privedęs 
jį prie atviro susikirtimo su 
Komunistų Partija.
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AMERIKOS IR PASAULIO KAPITALO 
REAKCIJA

A

Šiais jau devintais metais po Amerikos Komunistų Partijos 
slapto suvažiavimo, tapo atnaujinta byla St. Joseph miestelyj, 
Michigan, prieš to suvažiavimo dalyvius: d. Fosterį, Browderį, 
Bedachtą, Minorą, Weinstona ir kitus žymiuosius Partijos dar
buotojus ir vadus.

Aštuoni metai atgal ten buvo nuteistas velionis drg. Ruthęn- 
bergaš, kaip prasižengęs prieš kriminalio sindikalįsmb įstatymą, 
būdamas minimo suvažiavimo delegatu. Betardant tuo pAčiu 
pradėjimu tada dtfg. Wm. Z. Fosterį, pasiskirstė prisaikintųjų 
posėdininkų balsai; ir nuo to laiko byla prieš visus kaltinamuo
sius ramiai sau pelėjo teismo stalčiuose bei archivuose. O kad 
jinai dabar lieka atnaujinta, tai nėra koks iš eilės sekamas ar
ba pripuolantis atsitikimas. To teisminio veiksmo atgaivinimas 
sutampa su dabar abelnai kylančiais persekiojimais viso darbi
ninkų ir1 bedarbių judėjimo Jungtinėse Valstijose, kuriam vado
vauja Komunistų Partija.

Kapitalistai mato, jog sąlygos krizio su jo 10)000,000 bedar
bių, su vis pašėlesniais uždarbių kapojimais dirbantiems ir su 
kaskart smarkinama skubinimo sistema, verstinai judiną darbo 
minias ir stumte stumia jas į kovą po Komunistų Partijos vė
liava.
^Drebėdama prieš tokį besitelkimą darbininkijos pajėgų, bur

žuazija, Ohio, Californijos ir kitose valstijose panaujina savo 
priešsindikalistinius įstatymus, kurie buvo prieš komunistinį ju
dėjimą 'išleisti karo laiku ir bėgyje kelių pirmųjų metų po karo.

Aštrinamais savo teisminiais įrankiais ir ligšiolinių įstatymų 
pritaikymais prieš komunistus, išnaudotojai tikisi sukimšt revo
liucinius vadus į kalėjimus ir tuomi, suparalyžiuot kylančias pla
tesnes ir energingesnes darbininkų kovas. Tam gi žviegiančiam 
reakcijos koncertui prieš komunistinius darbininkus paduoda 
bendrąją gaidą fašistinis kongresmanas Fishė su savo įkaitu
siais kurstymais prieš Komunistų Partiją, prieš Darbo Unijų 
Vienybės Lygą, prieš ateivius darbininkus ir prieš Sovietų Są
jungą. Atskirų valstijų buržuazinėms valdžioms jis patiekia pa
vyzdį savo inkvizitoriškų įstatymų sumanymais šalies kongrese 
delei Komunistų Partijos uždraudimo ir delei išbugdymo iš šios 
šalies visų klasiniai organizuotų bei kovojančių ateivių darbinin
kų. O prie tos kylančios fašistinės isterijos prieš revoliucinį; 
darbininkų judėjimą prisideda su žymia savo dalim ir Ameri
kos Darbo Federacijos vadai, Greew.as, Wollas ir kiti, kurie ran
da nuoširdaus pritarimo ir pas “socialistus.”

Pasaulines Buržuazijos šėlimas Prieš Koifiunistus ir 
Prieš Sovietus

‘ Kapitalizmo krizini nuolat aštrėjant’, buržuazijai vis baimin- 
giau drebant už savo kailį, persekiojimai prieš komunistus auga 
ne tiktai Jungtinėse Valstijose, bet ir tarptautiniu plotu; ir be
ne stambiausią to pavyzdį šiomis dienomis parodė “socialistų” 
garbinama “demokratinė” Vokietijos valdžia; dabar prezidento 
Hindeiiburgo patvarkymu liko uždrausta komunistiniams darbi- 
niflkams visokia žodžio ir susirinkimų laisvė, ir tuojaus prasidė
jo policijos ablavos ant kairiųjų darbininkų masinių susirinki
mų, kratos jų butuose, areštai, kvotimai ir tt.

* Vis žiauresni puolimai komunistinio judėjimo, tačiaus, yra 
tiktai viena dalis kapitalistų recepto, sulig kurio jie stengiasi 
išsigelbėti nuo proletarinės revoliucijos. O antra, to recepto da
lis—tai kas sykis veiklesnė karinė mobilizacija prieš Sovietų Są
jungą, vis atviresni kurstymai ją ginklais užpulti ir sukriušinti 
tą tarptautinės revoliucijos švyturį. Klausimas yra tik, kada 
tą žygį pradėti? Gi Bulgarijos bankininkų organas “Slovo” ra- 
#ina pradėti negaišuojant; įtikinėja jis didžiąsias kapitalistines 
Šalis, kad būtent dabar esąs patogiausias tam laikas, ir rūgo ja 
Imperialistinėms valstybėms, kad jos dar nevartoja kariškų sa
vo pajėgų prieš Sovietus, nors yra apsiginklavusios tam darbui 
puo kojų padų iki viršugalvio.
, Bet aišku, kas dar suturi nevidonišką tarptautinio kapitaliz
mo ranką nuo to smūgio Sovietų Respublika/: tai imperialistų 
baimė savo kovingo proletariato, kad jisi nesukiltų ir per revo
liuciją nenužudytų patį kapitalizmą.

Lietuviu darbininkų pareiga šiuo momentu.
1 Kaip Amerikos, taip visų kitų buržuazinių šalių kapitalas tuo 
pačiu laiku smarkiną savo atakas prieš komunistų vadovauja
mą darbininkų judėjimą ir prieš Sovietų Sąjungą. Sulig klasi
kės logikos iš priešingos pusės, darbininkai, kovodami prięš re
akciją, Už bedarbių ir dirbančiųjų reikalus, už ateivių ir negrų 
darbininkų teises, su tomis savo kovomis būtinai jungia ir rei
kalą sūsimobilizuot apgynimui Sovietų Sąjungos nuo imperialis
tinių užpuolikų. Tai šitokiais obalsiais bus pagrįsti ir masiniai 
darbininkų išstojimai šiemetinėje Pirmojoj Gegužės, prie kurios 
turi uoliai dabar rengtis visos darbininkiškos organizacijos ir 

. kurioj turi būt pasiryžęs dalyvaut kiekvienas darbininkas.
Tokie tai uždaviniai kovos prieš fašistinę reakciją, už darbo 

žmonių reikalus ir už Sovietų Sąjungos apgynimą šiandieną sto
vi priešakyj kiekvienam sąžiningam klasiniam darbinnikui. To
kiems tai žygiams ir kovoms Amerikos Komunistų Partija, kai
po vienintėlis darbininkų klasės tikrasis vadas, įtempia visas 
savo spėkas. Ir kaip tat yra skriaudų ir apgailėtina, kad tokiu 
momentu randasi suklaidintų žmonių tarp lietuvių darbininkų, 
MūHe skelbia šiai Komunistų Partijai kovą sąryšyj su reikalu 
partijines vadovybės “Laisvėj” ir “Vilnyj!” Draugai darbi-Į 
fllnkai, kurie buvote suklaidinti smulkiai-buržuazinių politikie
rių bei oportunistų, tuojaus atshrteskite nuo jų ir stokite su Ko- 
munistų Pąrtija. Nes tai yra vienatinė organizacija, kuri 
sugeba mpsų, kaipo darbininkų klasės, koVas vesti ir sugebės 
/įn visas galutinai laimėti. Visi, todėl, į vienybę su Kom. 
Partija, į fdką su jąja!

‘■■-■M11 *■' ■ ■'APŽVALGA
Socialfašistas Laukia Fašistu 
Agento Nurodymų

Per du “Naujienų” nume
rius (73 ir 74) socialfašis- 
tas Grigaitis rašo apie Vil
niaus “atgavimą.” Dejuoja 
apie įvairius “vadavimo bū
dus,” ir jis prisipažįsta, kad 
jo biedna galva neišmano, 
kokiuo būdu geriausia būtų 
galima “išvaduoti” Vilnių. 
Todėl jis atsiduoda smeto
ninių fašistų agento prof, 
M. Biržiškos išminčiai., 
“Naujienų” Na .73 rašo:

Prof. Mykolui Biržiškai at
vykus Amerikon, mums rodo
si, yra viena gera proga šiuos 
visus klausimus panagrinėti. 
Vien tik stiprinti norą, kad 
Vilnius grįžtų Lietuvai, nega
na. Jausmus yra lengviausia 
sustiprinti giedojimu ir agita
cinėmis prakalbomis, — ką 
amerikiečiai moka ir patys at
likti neblogai. Bet 
kuris kelias yra

■■     ................ ............. IIIHIMW—-HM—

tie faktai, kad daugelis žmo
nių bėga emigracijon, išva
žiuoja sunkiam ir mažai ap
mokamam darbui į kaimynines 
valstybes ?
Žinoma, dar tas buržuazi

jos organas nepasako visos 
teisybės. Bet kiek pasako, 
tai ir iš to galime suprasti, 
jog šiandien Lietuvoj darbo 
žmonės randasi dideliame 
skurde, didesniame, negu 
kada pirmiau, nes ir fašis
tinėj Lietuvoj siaučia dide
lė bedarbė, kaip ir kitose 
buržuazinėse šalyse.

TORONTO, KANADA

Dar kartą užgiriamė dau-! 
gumos šėrininkų suvažiavi-! 
mo, nusistatymą, kad “Lais
vė” pasiliktų ir toliaus po 
Partijos kontrole.

Prisižadame ir ateity vi
sais galimais būdais remti 
lietuvių komunistinius laik-|gos 
raščius, kolei jie laikysis klausinėjimas i 
Trečio Internacionalo veda- baigtas, 
mos linijos.

Pastaba: šios rezoliuci
jos kopijas pasiunčiame 
“Laisvei,” “Vilniai”

Istorinė Išvada
Trečiadienis^ Baland. 1931:

(Šešta Teismo Diena)

Kontrrevoliucinė menševikų 
-Intervencionistų “ S ą jungos 
biuro” byla artinas prie užbai- 

Kaltinamųjų ir liudytojų 
ir t a r d ymas 

Tardymo eigoj visiš
kai aiškiai ir neužginčiajamai 
iškelta viešumon “Sąjungos 
biuro” kontrrevoliucinis veiki- 

ir ko- mas, kontrrevoliucinio žaloji- 
ikusninkams (nurodytu jų mo keliu tose pramonės, pre- 
antrašu) kybos ir planavimo srityse, ku-

ALDLD. 162 kp. valdyba: 
Organ. S. Ledas.

menševikų, sėdinčių kaltina
mųjų suole, o bendrai viso II 
Internacionalo politikoj, jo 
veikime, kurio pasekmėj ir ga
lim turėt panašų faktą, kaip 
dabartinis procesas. Tas fak
tas reikalauja nuodugnaus ap
sistojimo dar ir todėl, kad II 
Internacionalas, kaip ir “Už
sienio delegacija” CK RSDRP 
bei Abramovičius su savo pri- 
siegomis, viešai išsikryžiavojo 
ir visom keturiom viešai spau
doj “atsirubežiavo” nuo tų 
faktų, kurie iškelti šiandie vie
šumon laike bylos ir kurie 
patvirtinami 
dokumentais, 
simo dar 
daug kartų 
spaudoj, kad galutinai nuplėšt 
kaukę nuo 
revoliucinio

Krilenko, 
dų kalboj, 
faktų ir dokumentų, kaip iš 
kaltinamųjų parodymų, jų 
laiškų, taip ir kitų dokumen
tų, paimtų jau daugumoj iš 
užsienio menševikų “Socialisti- 

ičeskij viestnik” ir pan., plačiai 
I charakterizuojančių pas auli-

i

riose kaipo specialistai užėmė 
atatinkaipas vietas dabar sė- 

. ši
tas jų žalojimo darbas tai ne 
koks nors “pripuolamas”, sti
chinis faktas, o tai buvo pla
ningas, organizuotas, vieningai 
mušantis į tam tikrą tikslą 
reiškinys, vadovaujant ir pla
nuojant šį žalojimo darbą 
kontrrevoliuciniai menševikų 
-intervencionalistų organizaci
jai. Konkrečiai tas žalojimo 
d a r b as pasireiškė kasdieni
niam jų darbe, vedant ir pla
nuojant savo darbo srityje 
taip visą darbą, kad tas kuo, 
daugiau neštų žalos, daugiau | 
duotų nuostolių, daugiau iš-j nio kontrrevoliucinio menše- 
aikvotų kapitalo ir 1.1. Kas vizmo kapitalizmo restauraci- 
įdomu, kad šitas žalojimo dar- jos (gražinimo) SSRS progra- 
bas buvo tampriai surištas ir mą.
planingai vedamas su kitomis; programa susivedė štai prie 
kontrrevoliucinėmis organiza-j ko: reikalinga SSRS atmainyk 
cijomis — “Prampartijos” irj pramonės nacionalizaciją, leist 
Kondratjevo “Darbininkų-Val-Į laisvai vystytis privačiam kapi- 
stiečių partija”. Tarp jų visųįtalui, laisvai leist privačią pre- 
buvo planingas darbo pasi-ikybą, atmainyt žemės nacio- 
skirstymas, kad sėkmingiau1 nalizaciją, atmainyt kolekty- 
vest žalojimo ir ardymo dar-■ vų. kūrimą, keist proletariato 
bą, kliudyt socialistinei sta- ■ diktatūros kursą link buržua- 
tybai, silpnint jos jėgas, ruošt zinės demokratijos ir t.t.
badą ir suirutę, o rezultate, menševizmo progra-
viso to - ugdyt masėse nepa-1 ma sako? Ji sako, kad men- 
sitenkinimą, net ligi buožinių, §evjkai, dar 1924 m., išstatę 
sukilimų ir t.t. Štai tie keliai, ■ savo “Soc. viestnik” panašią 
kuriais ėjo kontrrevoliucinė j prOgrama, laikė kursą ant ka- 
menševikų organizacija, savo, pitalizmo grąžinimo SSRS, pa
tiksiu statanti imperialistų i naikinimo proletariato dikta- 
durtuvų pagelba nuverst so- turos, išstatė programą kuri 
vietų valdžią ir atstatyt neišvengiamai vedė prie stam- 
mokratinę” Rusiją v-tas reiš-' baus kapitalo viešpatavimo SS- 

bangos ne taiso, bet gadina kia grąžint kapitalizmo vieš-1 
žmogaus nervų ir kitų or- patavimą.
ganų veiklumą. Apie mini
mą dičkę 
todėl, dabar apvedė vario 
vielos sietelius, kurie dali
nai atitveria radio bangas 
nuo žmonių nervų.

iš tos dūdos spinduliuoja 
10,000 wattu elektrinė

Prot. šek'r. J. Ella, tintieji kaltinamųjų suole.

Radio Trumpos Bangos 
Dirgina Žmogui Nervus

East Pittsburghe, Pa., in-
1929 m., kuomet drg. A. Ižinieriai yra padirbę didžiu- 

Bimba, buvęs tuomlaikinis 
nurodyt, “Vilnies” redaktorius, lan- 

tikriausias kėši Toronte su prakalbo- 
musų tikslui pasiekti, tai jau jįs įada plačiai pasklei- 
reikia didelio, ir specialio ži-idg uVilnį„ tarpe Toi.onto!

į lietuvių. Nuo to laiko to-1 
■ rontiečiai taip tampriai su
sirišo su “Vilnim,” kad ją į 

z v. ; didžiuma progresyvių ; 
tų agentas pasibučiuos, su įcas daugiau įvertino, negu’ 
socialfašlstu ir duos jam f“Laisvę.
lekciją, tai Vilnius “tikrai - __
bus atvaduotas.” _Juk iš to įninku suvažiavimo, po jos į 
gims “galinga spėka,” kuri .atkaklių grumtynių 
“nugalės” lenkus. įoportunistine i___

Kitafa, “Naujienų” nume- žuazija, už leninistinę —
Grigaitis, matomai, pa-’Kompartijos linija,'

triotiniu jausmu užsidegęs, nis>„ su keleta bordirekto- 
sekamai rašo apie j‘didelę rjų priešakyj, ryškiai užsi-

“Vilnis” Palaiko Sklokinin- 
kų Pus?, Skaitytojai Pik

tinasi

lę, elektronišką radio dūdą, 
astuonių pėdų augščio. Iš 
jos eina trumputės radio 
bangos, tiktai pusketvirto 
metro ilgio, bet tos bangos 
labai galingos. Jos prasi- 
košia pejr storokas stiklines 
dūdos stenąs ir gyvai dirgi- 

kup ina nervus aplink esantiems 
'žmonėms. Jų kojos ir ran- 

,r Ir kažin def ko? i^os p/sidaro šiltesnės, ūpas 
Pagalios po “Laisvės” še- i smagesnis, žmogus pajau- 

icia savyje kylantį entuziaz- 
"su H energiją, norą ir pa- 

smulkiabur-; sitikėjimą ką didelio nu- 
_ veikti. Gavus gerokai sito- 

yį|_ kių. truippų radio bangų, 
žmbgus ,pąsmągėją labiau, 

i kaip nuo stiprios juodos ka- 
jėgą” Lietuvos fašistinės ^įojo už 7pwtūnistų’ir~re4V0S. Pu.odukoL Bet užtat 
valdžios: ; . . . ineįtu taktiką. Reiškia,|Paskui Jam, u.Pa?. dar ze’

' ir ateityje nenori“laumn’uo a n-jis praran- 
Ida norą bent ką veikti, dva- 

i < 'Kas- teiš-lsin?i sitgiėžnėja.'
aigi abelnai tofe radio

nojimo. čia musų gerbiamo 
svečio patarimas amerikie- P- 
čiams yra reikalingas.
Na, ir žinoma, kai f ašis-'

šiandięn Lietuvos valstybė;, “Vilnis”, vv
yra, be abejones, daug( stip- pasiduoti visapasaulinio Ko- j 

■'] .....
m.,
Vilnių. Jeigu tuomet Lietuva 
butų galėjusi pastatyti prieš 
užpuolikus tokią ginkluotą jė
gą, kokią ji turi <

Reiškia,P^skui ū.p?s.

yra, be abejones, po,oxviu.wj. vxoc*po,i
resnė, negti W ji buvo! 1920Jmįnterrio įtakai-

kai. Želigovskis užpuolė prieš darbininkus, prieš > 
Komunistų ' Partij ą; pnsi- 

__ _ dengus komunistiniu obal- 
gą, kokią ji turi dabar, tai j siu gins oportunistus dar- 
Vilnius nebūtų buvęs Lietuvai bininkų priešus. Viens 
išplėštas.

Tai tokis Vilniaus “atva
davimo” patriotas tasai so
cialfasistas. Jis per savo 
organą pagelbsti fašistams 
varyti mulkinimo kampani
ją Vilniaus klausimu. Kaip 
dabar visi gyvenimo faktai 
parodo, tai Lietuvos fašisti
niai valdonai nedaro (ir ne
gali daryti) jokių žingsnių 
atgavimui Vilniaus. Impe
rialistinės valstybės padik
tavo, kad Vilnius turi pri
klausyti Lenkijai ,ir jis jai 
priklausys tol, kol viešpa
taus tos imperialistinės val
stybės, kol viešpataus impe
rialistinė Lenkija. Tik pro
letarinei revoliucijai įvykus 
Europoj padėtis pasikeis.

v mokratinę

neužginčijamais
Ant šito klau- 

reiks daug ir 
grįžti mūsų

pasaulinio, kontr- 
menševizmo.

savo virš 5 valan- 
privedė visą eilę

Kame ji susivedė? Toji

i

ii- 
tas pats, ką kadaise menše
vikų “Naujienos” manevra
vo, apgaudinėjo darbinin
kus po priedanga socializ
mo.

Toronto “Vilnies”! 
tojai šituo jos nusisfl 
matyt, nepatenkinti, 
jeigu 
vo linijos, nepasiduos ko
munistinei linijai, jos “Še
ras” kris žemyn ne tik To
ronto lietuviuose, bet abel- 
nai visuose sąmoninguose 
darbininkuose.

Boris.

kaity- 
Hymu, 

Ir 
“Vilnis” nepakeis sa-'

TORONTO, ONT.

tiks- 
elektrinę dūdą, isliai ir neužginčiająmai nusta-

Laike proceso taip pat
RS grįžimo. Toji programa 
ėjo buržuazijos naudai, dar
bininkų klasės priešų naudai, 
nes ji siaurino darbininkų kla-

>

Bedarbiai Lietuvoj
“Lietuvos Žinios? Ko. 59 

rašo | apie będąrbę ii- škųi’- 
dą LietiMj į į ; B pL

Kas 'žino %atmą, 4^Eig tiK gali 
kalbėti apie nedarbą. Ten ne 
nedarbas, o juodas skurdas, 
kuris, dažnai, ištisas šeimas 
visą amželį kankina. Pusiau 
išmalda, pusiau patarnavimu, 

.kurį pasiturinčios šeimos lei
džia kaip sau. prabangą, tje 
skurdžiai pelnosi gorčių bul
vių, žiauberį ' dudnos, puslitrį 
pieno... Ir taip mušasi stum
dami dieną po dienos ir bevil
tiškai žiūrėdami į ateitį. -

Be kaimo, kurio dešimta gy
ventojų dalis tikriausiai grieb
tųsi dirbti kitą, negu dabar, 
darbą, kiek bedarbių yra mie
stuose! Jie nematomi todėl, 
kad niekas jų neregistruoja ir 
kad nėra prašinės nei tikslo 
registruotis; niekas jų nema
to ir todėl, kad Jie pas ;mus 
dabar negali ruošti nei demon
stracijų ,riei reikšti’kokių rėi- 
kalavimų. Pagaliau, ką sako

Rezoliucija Prieš Kokus- 
ninkų Atsišaukimą

(“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimo | didžiumos pareiš- 

ro-t ./ Vykimą”)/
u.į^ių metų kovo 19 d. įvy- 
jAUšiame ALDLD. 162-ros 
kuopos mėnešiniam'e susi
rinkime visi kuopos nariai 
ir “Laisvės*’ bei “Vilnies” 
skaitytojai, perskaitę ir ap
svarstė kokusninkų atsišau
kimą, rado vienbalsiai rei
kalingu pareikšti:

Aiškiai matytis, kacr visi 
oportunistai - kokusnin kai 
yra pasiryžę atplėšti “Lai
svę” iš po Komunistų Par-

*

lyte, patvirtinant visa eile ne-|sSs užkariavimus> pI6t5 buržu. 
; azijos teises, stiprino privatų 
kapitalą ir ruošė dirvą kapita
lizmo grįžimui prie valdžios, 
štai kontrrevoliucinio, pasauli
nio menševizmo ‘programa!

Bet bolševizmas - neperga
limas. Menševikų “reikalavi
mai ”-j am svetimi. Ir kas gi 
lieka daryt menševikams ir vi
sam II Internacionalui? Jiems 
lieka vienas kelias - kreiptis į 
imperialistus pagelbos, susidėt 
su jais ir sykiu ruošt kruviną 
pirtį, kruviną kapitalo viešpa-j 
tavimą Sovietų Sąjungoj, štai 
prie ko privedė pasaulinį men- 
ševizmą loginė oportunizmo 
eiga!

užginčijamų dokumentų, kurie-f 
buvo apskelbti laike teismo ■ 
(susirašinėjimo laiškai ir kit.) 

; tamprū^ “Sajungos biuro” r” 
šiaksu užsienio Rusijos menše- 

! ba- vikais, su Vokietijos socialde- 
jėga, arba du šimtu sykių: mokratija ir pačiu II Interna- 
daugiau, nekaip iš vidutinės I cionalu. 
žibinamos lemputės, 
čios 50 wattu pajėgą.

Tie ryšiai nustatyti 
turin-' ne tik kaltinamųjų prisipažini- 

' mais, bet ir visa eile kitų fak- 
I tų. Tie ryšiai su užsienio men- 

Tolymatas (Televizijos)iše.vjka!? buvo tampriausiai su- J n • p įrišti visais Sąjungos biuroAparatas Būsiąs Gaunamas | veikimo klausimais ir ypatin
gai klausimais intervencijos ir 
socialdemokratijos t a k t i kos 
link tos intervencijos pritaiky
mų. Iš čia jau išplaukė toki

už $100
Kai kurios departmenti- 

nės sankrovos New Yorke
garsinasi, kad už savaitės faktais kaip žalojimas, pastan- 
laiko pradėsiančios parda-| gos socialistinės statybos tem- 
vinėt tokius radio prietai- pų kliudyme, jų ardyme irt.t. 
sus, su kurių pagelba gali
ma bus namie turėti judo- 
muosius garsinius paveiks
lus, kalbančius, dainuojan
čius, griežiančius, panašiai 
kaip dabar šnekių teatruo
se. '.

‘būsią pirkt už . $100 ir pri
jungt prie bile kokio, elek
tros sriove veikiančio radio 
“seto.” 
kine stotis 
ke skleis 
radio judžius.

Pagaliau procesas padarė 
bendro menševikų veikimo pa
sauliniam maštabe istorines iš
vadas.

Tas, kad šiandie pasaulinis 
menševizmas stojo aktingai į

Toks prietaisks galima'kontrl:eyol?Ucy°S P-USę’’Ž PT
' | imperialistų ir priima patį

karščiausią dalyvavymą impe
rialistų intervencijos prieš S.S.

• R’S- Paru°šime - tai visiškai 
WGBS bus pilniu-j nepripuolamas dalykas. Tai 

, kuri New Ybr- į vra pasekmė bendro menše- 
tubs kalbančius j vizmo veikimo už pakankamai 

> ilga laika, pasekmė, kuri ne-
J. C. K. j išvengiamai gimė eigoje men- 

---------  ševizmo kovos prieš revoliuc- 
Pabudo po 18 Metų Miego nio proletariato partiją—bol- 
Anglų spauda praneša, kad , ševikus.

Johanesburgo ligoninėj (Tran-I SSRS Valstybės gynėjas Kri- 
svaly) pabudo mergaitė, iš-, lenko šios dienos vakariniam

Be abejo, kad proletarinis 
teismas negalės daryt ceremo- 1 
nijų su tokiais aršiais proleta
riato .priešais, revoliucijos ir 
darbininkų klasės išdavikais, 
imperializmo agentais. Kri- 
lenko savo kaltinimo kalbos 
išvadose reikalavo “Sąjungos 
biuro” nariams—jos vadams, 
-—Gromąnui, Suchanovui, Jo-\ 
kubovičiui, Šerui ir Ginsbųrguiz 
pritaikyt aukščiausią socialio 
gynimo priemonę, kitiems gi 
įvairaus laiko izoliaciją.

Lai žino pasaulinis menše
vizmas, lai žino visas II Inter
nacionalas, kad tas nuospren
dis, kurį padarys vyriausias S 
SRS teismas - yra nuosprendis 
tarptautiniam, kontrrevoliuci
niam menševizmui!

V. K. Varnėnas.
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Vengrijoj Bedarbė Plečias
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N. R. I.

tijos kontrolės ir atkreipti miegojusi be pertraukos letar-; posėdyj nuodugniai ir giliai 
ją prieš jos vedamąją lini- «« »«egu 18 metų. « «»«. vi.,,.;.

y...

ją. Todėl mes vienbalsiai 
griežtai pasmerkiame to
kius oportunįstų-kokusnin- 
kų žygius ir. reikalaujame, 
kad būtų tuojūus atšaukti 
neteisingai dalomi užmeti
mai ir šmeižtai prieš Komu* 
nistų Partija'.

Ji užmi- apsistojo ant visų šių klausi- 
go 1910 m. po baisaus išgąs-'-mų. Tarp kita' ko, Krilenko 
čio, kai nervų antpuolio pa-1 plačiai apsistojo ant klausimo 
gauta, neteko sąmonės. Visą'bendro socialdemokratijos ir 
laiką ji buvo maitinama dirb
tiniu būdu. .Kol kas dar ne
gali kalpėti, bet yisus klausi
mus supranta. Tikisi, kad ji 
visai pasveiks.

pančio II Internacionalo nusi
statymo ir užimtų pozicijų link 
S.S.R.S. Tas klausimas ypa
tingai reikalauja nuodugnaus 

tanalizo, nes šios bylos svarba 
ne toj 14 kontrrevoliucinių

BUDAPEST.— Fašistinė 
Vengrija juo toliau, tuo gi
liau lenda į ekonominį krizį. 
Šiandien Vengrijoj yra 
tūkstančių bedarbių, o 
armija Vis dar auga.
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vimą, Bimbą pašalint iš redak-jtome nevykusiu, iies neatsilan-

Puslapis Trečias

“LAISVĘVinco Duktė.

PITTSBURGH, FAĮ Kovą su Dešiniaisiais Oportunistais!
Ta- Pastabos.

bloke.

ZJv° l IC<0 ACUXlĮ7fUllJ«0) am 1CIO . . ... -j~x -r» *- y. -t

veda partiją. Antra, del nepa-l*1- ta'P«1 draugo D. M. šoloms-
i*

Kovo 20 dieną vietos Taip- kompaničną pirmininką?

BALTIMORE, MD

Užrakinkite Atidarytus Langus!
<

su

l

k
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ir

lėsim surengti tokių parengi-

J
į
i'svarbesniu, negu tautinės gru

pelės.

kią svarbią užduotį ji ateityje 
turi atlikti.

Workerio”.
100 dolerių.

Išradėjas 
F. LASECK 
( Lasevičius)

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Window Lock 
kad niekas per jį

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai“ vardo kiekvienoje dė
žutėje.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8842

vieną didelę savyšalpos ir ap-l 
dįaudos organizaciją.

J. Gataveckas. ’ |

mai, kaipo atgyvenusiai, bet 
kurie atsilankė, tai patyrė ką 
kitą. Draugas 1. Letkauskas 

; puikiai sugebėjo ją perskaity-

■Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai, f' 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų

va- 
“Tebeskleidžiami 
tebesėjama dar-

jimas (jai suskilti, “Laisvė 
patapt antikomunistiniu 
raščiu.
Z.

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOI^
Pas mane galite gauti WinuJW Locks, po vieną setą ir 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyn 

. dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir pa 
speciališkumą, kaip užrakinama jungsi. Su
prisiųskite ir pinigus. f*'

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

A.)
(Bus daugiau)

VIENINTELĖ AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

bandyk šiandie. Tri 
jų dydžių vaistinė
se 35c, 75c ir $1.50

NAUJAS

įtraukimo lietuviš-
—mus organizaci-į 

campanijas, kurias’

KM

cijos. Tokio obalsio skloka ne-; 
kėlė, nes kova čiohai ėjo ne 
prieš Bimbą, ale prieš partiją. 
Sklokos programos vyriausias 
punktus, tai kad “Laisvė” iš- 

\ traukti iš po partijos kon tro
lės”, (Mano pabraukta.—Z. A.) 

(Tąsa) .vasario rašo: “Ar tai tik taip1
o .. . . . . . sau susimetė į grupę šitie žmo- I>ermaža Ideologiniai ir Or-Desiniųjų role antipartimam i _ Cv ‘ Y. - - - --’ T nes ir pasiėmė sau uz vadą is

komunistų partijos išmestą ir
Dešiniųjų manevras reikalą- dabar komunistų partijai kovą 

vo ne patiems pirmose eilėse ^^hiantį Butkų? Ne, nėra. 
. . v . jtaip. čia matom aiškų klesini i

isstot į fiontą piles Komunis-fpasidalinimu. Arba, kaip vie-Nuvažiavimo skaitė 
tų Partijos liniją, bet pasiųst nas komunistas mainieris (ka- 
į pirmas eiles antipartinius ne-;syklų darbininkas) suvažiavi-;abcJ°

Z. Angarietis

Jau Galima Kai Kurias Išvadas Padaryt

partinius (tame skaičiuj ir iš- me pasakė: ”čia yra klasių 
mestus ir išėjusius iš parti- ’ va”, 
jos.) Susidaro blokas iš deši-' 
niųjų partijos narių, buvusių 
(partijos narių ir antipartinio 
nepartinių elemento, 
skaičiuj ir biznierių. Kadan- 
gi pats blokas priėmė antipar- bininkuose suirutė, tebekursto- 
tinį pobūdį, tai nieko nuosta- mi revoliuciniai lietuviai dar
baus, kad tame bloke vadova- įbininkai prieš komunistų parti- 
vimas turėjo pereit į antipar-1 ją ir prieš Komunistų Interna
tinio elemento rankas, ir pir- Įcionalą... Koks gi yra tikslas 
m a smuiką pradėjo griežt ge- ’ 
rai mums 
Tai buvo 
tikimas.
tinis elementas tuoj apsidžiau
gė, kad jo padėtis sustiprėjo, 
ėmėsi drąsiau veikt, ir tuoj 
parodė savo tikslus, vedan
čius prie “Laisvės” pakeitimo 
į socialfašistinį laikraštį, į 
“Naujienų” sėbrą. Tas anti- dėsnį smūgį jie užduos “Lais- 
partinio elemento smarkumas ,vei”. Tie elementai tarnauja rc- 
kartu padėjo atidengt akis ap- akcijai ir fašistams” (Mano 

* gautiems darbininkams, ir tie 1 pabraukta. —Z. A.) .
pradėjo trauktis nuo apgavi-, 
kų. Dešinieji gi partijos na-' 
riai pamatę, kad jie gal būt! 
greit visai izoliuoti nuo darbi
ninkų masių, pasišalina 
antipartinio elemento ir 
smarkiai susilpnina pastarųjų Ibuvo pasakyta, kad direktoriai.1 
jėgas. Daugelio ; _ _ 
darbininkų pasitraukimas nuo ^et jie prižiūrės ~ ir 
apgavikų ir dešiniųjų partijos 
parių pasišalinimas nuo anti
partinio elemento ir padeda 
Komunistų Partijos šaliniu-, 
kams laimėt suvažiavime, ku
riame antipartinis elementas: 
dešiniųjų pagelba manė gaut 

, pilną laimėjimą.
Partijos linijos šalininkų 

pamatinė klaida.
Kada dešinieji nuo ilgesnio Į 

laiko ruošėsi prie mūšio, tie, i 
kuriems rūpėjo kovą prieš de-|ra§0: •• 
ainiuosius, jos tinkamai neve- kų, organizacijose ir visam ju- 
dė, netraukė platesnių parti- dėjime oportunizmo buvo daug 
jos narių masių į tą kovą, ir.ir dabar klesų kovos paaštrūji- 
tuo; aiškus dalykas, stiprino 
dešiniųjų pozicijas.

Kad stoka kovos su oportu
nizmu daug padėjo oportunis
tam sustiprint savo pozicijas 
ne tik “Laisvėj” ir “Vilnyj,” 
bet ir kitose vietose, tą fakti-i 
nai pripažino ir Amerikos 
Komunistų Partijos Lietuvių rįems būtent augštai lavintiems 

^Frakcijos Centro Biuras savo amatininkams vyko susitaupint 
atsišaukime, tilpusiam 12 d. kįek turto... Susidėjo po kelioli- 
vasario “Laisvėj.” Tame atsi- ką tūkstančių dolierių. Gi su
šaukime skaitome: ‘“Ęaip pat sitaupius’ kiek turto jų gyveni- 
reikia žymėti, jog prie šitos:mas darosi kiek minkštesnis, 

‘ situacijos prieš “Laisvės” šė-'ir va statyt save į pirmą ko- 
rininkų suvažiavimą ir fąike;vos eilę, susiduria su savo as- 
suvažiavimo uždarimo prisiekė-,mens pavojumi... Taip sakant, 
jo nevedimas kovos su oportu-' P»s mus, ateivius darbininkus, 
nizmu ir oportunistais Jmūsų 
judėjime.
puola vyriausiai ant
Biuro. (Visur mano pabrauk
ta. —- Z. A.) Nebuvo dedama 
pakankamai pastangų pravest 
Komunistų Partijos liniją

Kam Jie Tarnauja?
Drg. .4. Bimba (“L.” 20 

tame sario) rašo: 
visoki melai,

jkymas.net savos organizacijos 
narių, darė nemalonų įspūdį. 
Bet del to nusimint nepravar
tu. Išsimokinę iš savo klaidų, 
gal lankysimos taukiaus į mū
sų rengiamas pramogas.
da draugiškumo ir pelno bus 
apsčiai.

Kovo 15 d. vietos A.L.D.L. 
D. 25-ta kp. buvo surengusi 
paskaitas religijos klausime. 
Nors paskaitos/buvo išgarsin
tos gerai, bet ir pačių narių 
atsilankė mažai. Tas tai jau 

Nekurie draugai ir

ganizaciniai Kovota Su 
Oportunizmu

Dijg. R. Mizara, kurį antipar- 
clementas iki 8 vasario 

savo žmo- 
rašo (21 vasario) : “Be 
atsiradimas antipartinės ■ negerai.

opozicijos į L. šėrininkų šuva- draUgės buvo priešingi tai te- 
Ižiavime vyiriausiai paeina iš aš- 
trėjimo klesų kovos ir del ne
pakankamo 
ko judėjime 
jos—į tas

Jcionalą... Koks gi yra tikslas 
’sklokos*) vadų šių bjaurių me- 

žinomas Butkus.^1! skleidime? Jų tikslas aiškus: 
neišvengiamas atsi- J^iršint lietuvius darbininkus 
Antipartinis nepar- 'vnei. revo^uemt įudepmcĮ

\raščiui “Laisvėj”! (Drg. Bim
bos pabraukta) ...Ir juo daugiau Kur Veda Dešiniųjų BkJfp.Sj 
darbininkų pavyks jiems ap-, Su Antipartiniu Elementu
gaut ir išvest prieš Komunistų i z
Partiją ir prieš “Laisvę” pa- 
gclba visokių melų, tuo skau-

ko, kaipo autoriaus, paskaita 
i parašyta trumpai ir aiškiai.

Visi susirinkusieji buvo pa- 
j tenkinti. Savo tarpe turint 
įtinkamą prelegentą, nutarta 

vienas j Parsitraukti ir daugiau paskai-

Kovo 15 d. Dailės Ratelio 
parengime, buvo dainuojama 
“Lietuva Tėvynė Mūsų”. Kuo
met Dailės Ratelis susideda 
vien iš darbininkų ir darbinin
kių ir publika suėjus klausy- 
ties veik vieni darbo žmonės, 
tai tokios dainos nepritinka 
dainuoti, šiandie iš tos “my
limos” Lietuvos bėga darbinin
kai ir vargingieji valstiečiai į 
visas dalis svieto, kaip nuo ko
kios limpamos ligos, tai tuo 
pačiu sykiu Pittsburgh o Dai
lės Ratelis, publiką susikvie
tęs, peni fašistinėmis dainomis.

A.P.L.A. dabartinis Centro 
Pirmininkas jau daug metų 
pirmininkauja, bet dar nei vie
nos eilutės nėra parašęs orga
ne už A.P.L.A. O vienok yra 
draugų, kurie už jį vėl agi
tuoja į Centro Pirmininkus. 
Argi tie draugai nori turėti

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
’ įvairių karštų gėri

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

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

A. LLli'VINAS

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

kankamai aštraus ir tikslaus' 
kovojimo su nukrypimais mūsą.' 
pačiu eilėse. Savikritikos bu- į 
vo per mažai... (Mano pabrauk-Į 
ta.—Z. A.)

Trečia, be abejo, ne ’
mus artimų draugų, eidami su tų, tik žinoma, su draugų pri- 
opozicija, veikiausia rėmėsi i tarimu, kad skaitlingai atsilan- 
tais skirtumais Centro Biure,, kytų į sekamas paskaitas, 
kurie pasireiškė tarpe vadovau- Į ~
jančių draugų...” j tautinis Darb. Apsigynimas

i buvo surengęs prakalbas minė- 
Įiimui 60 metų Paryžiaus Ko- 
Įmunns. To vakaro kalbėtoju 

il<i' buvo Richard B. Moore iš New ■ 
Yorko. Vietiojai draugai, kaip į 
tai: J. Howell, i.U.U.L. orga-i 
nizatorius, pabrėžė, nors trum
pais bruožais, minėtos organi
zacijos nuveiktus darbus ir ko-1 j

por Susivienijimas ;ir Interna
tiona i Work^^Oi’iier. Reiš- 

tai kia šitos didelės ^ganzacijos 
.... i- gali greitu Haifcpti susijungti į

.------------- -------------------------

divBROOKLYN ’LYCEUM
DARBINIHI^J j ^AIGA 
Salčs del Baliq, KhncAttų, Ban- 
kietų, Vestuvląj -Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Drg. Siurba, kuris pats* 
8 vasario .suvažiavimo ėjo 
dešiniaisiais ir faktinai rėmė 
tą antipartinę kampaniją, ku
rios priešakyj buvo Butkus, ra
šo (18 vasario) : “Aš pagalios 

! parėmiau kokusą ir prisidėjau 
prie pagaminimo Nalivaikos 
vardu klaidingo pareiškimo.

• “Daily Worker” už kovo 16 
d. praneša editorialuose, kad 
keturios didelės pašalpos ir 
apdraudos centralinės organi
zacijos nori susijungti į vieną 
didelę pašalpos bei apdraudos 
organizaciją. Ve jų vardai: f 
Slavokų Darbininkų Draugija, 

i Vengrų Pašalpos ir Apdrau- 
I dos Draugija, Rusų Savyšal-

Koki Jų Planai?
Drfl.Jk.lomskąs (Uvasario) !Ret t jaus aži kad tai

rašo: “Suvažiavime .buvo pers-,vra k|a kad mus veda 
nuo įkaityta rezoliucija to pnesko- • ,ie konfljkto su Komunistų 
tuo mumstimo kokuso , kūmoje Partija Pei.stačiau vi.są da-

.. , :lyką d. J. Buivydui, kuris buvo i 
, , .. vienas iš kokuso vadu, nurodant iredakciją.,padal.ytus antipartinius žings. kalbos 

kokuso” plana l"ius- ir Parėkiant, jog tokiai 
turėjo but pilnai di- 

Redaktoriai

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

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

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

Daugiausia Atsidedąme ant Retinoskopišky Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, aAjūs 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 80 METŲ, KAIP ĮSIKORŲ

ŠIOJE VIETOJE

Antru kalbėtojum buvo 
draugas E. Rothwell, organi- 

izatorius Jaunųjų Komunistui 
i Lygos. Jo prakalba visi t__

iviai buvo pilnai patenkinti. Jo' 
_____ ; tema buvo: “Kokią • 
svarbią rolę lošia T.D.A. šian-1 
dieninėje kapitalistinėje siste-1 

• gaĮ moję”. Aiškiais faktais nušvie- 
lailc- te Paryžiaus Komuną, kuriai 

(Mano pabraukta. — teko gyvuoti tik nuo kovo 18, 
iki gegužės 28 dienai —60 me
tų atgal.:žymėjo, kad šiandien 
Sovietų Sąjunga .pilnai eina ko- 
munarų keliais, < vykdindama 
socializmą. Prisiminė ir grę-1 
siąntį karą, kuris šiandien bū- 

i tų tuo, kuo tais laikais buvo j 
! kruvinasis Thiers.

apgautųjų; n® tik jau viską kitą valdys

• Ką gi tas reiškia? Tas reiškia, Į
Jjad pagal to “kokuso“ pinu,. dKi . susi(igjus mQ ja(U. ••T 7 TiivaiA hiir rsilnoi /’ll — 1
rektorių rankose... 
neturėtų tiesos vesti laikraščio 
komunisti ipija, jeigu tik di-

1 rektoriai to notėtų...” Toliau d. 
išolomskas rasok “Prie to juk 
Ine pripuolamasx dalykas, kad . 
iprie to suokalbio... prilipo ne-; 
•darbininkiški elementai”.

i

Oportunizmo Priežastis i
Drg. Abekas (23 vasario) ; 

Mūsų, lietuvių darbiniu- ’

,ir dabar klesų kovos paaštrėji- 
;mo momentu, tie oportunistin- 
’ niai elementai siekia lietuvių 
! darbininkų judėjimą tolint nuo 
revoliucinio centro, nuo komu
nistų partijos. Lietuvių darbi
ninkų organizacijose yra nema

na smulkiosios buržuazijos. 
iTaip pat ir “Laisvės” šėrinin- 
kuose. Per daug Jį metų ncku-

Mūsų Veikimas.

Tūlas laikas jau praslinko 
kaip jokių žinučių iš Baltimo- 
rės nesimato, 
reikalą šiek tiek apibudinti! 
mūsų nuveiktus darbus.

Kovo 7 d. įvyko tarptauti
niai rengtas koncertas para-1 
mai “Daily 
no liko apie

Koncerto 
gana įvairi, 
darbavo finai, kurie vieni at- sėkmės neša darbininkų klasei 

koncertinės progra- skirstymasis į rases ir tautas.
Buvo renkamos aukos T.D.

tai lietuviai, kurie' Apsigynimui. Iš viso surinkta 
gana puikią progra-

Todel varde komi-

Draugas Rich. B. Moore, is-. 
m , i toriškais faktais nurodė, kokia1Todėl matau 1; padėtis buvo pirm Paryžiaus, 

! Komunos. Nurodė skurdų var-: 
į guolių gyvenimą po nužūdy- 
; mui šimtų ir tūkstančių geriau- 
i šių darbuotojų. Taip pat kai-i 
i bėtojas žymią dalį kalbos pa-1 
! šventė apibudinimui šiandieni- 

programa buvo nes sunkios ekonominės padė- 
daugiausia pasi- ties. Nurodė kokias blogas pa-

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORI US-UNDERTAKER

I.Abalaxtnuo.ia ir Inidoju numiruniua ant 
visokių knriinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir užy žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant viaokių kapinių .kuo 
veria naiohe vietoHe ir už žemą kainą.......

NAUJAS IŠRADIMAS

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

pagyrimu, pasisekė 
i 

Mano išradimas j
a ... - - Južraktus. Įsigiję mano išradimo window 

locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
Jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes ghli 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, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip4 tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554

32 doleriai. Publika buvo ga
na įvairi.—Tik jau lietuvių, 
tai gana maža dalis dalyvavo. 
Tas negerai.— Tarptautinis 
veikimas privalo šiandien būti
-- -- ---------------- 2---------------------- ----------

liko pusę 
mos.

Sekanti 
irgi davė 
mos dalį,
sijos tariu širdingai ačiū drg. 
Elenai Maženčiutei, kuri pui
kiu dainavimu visados pasitar
nauja mums, todėl ir šiuo kar-1 
tu buvo gausiai aplodismen- _ _
tais apdovanota. I

Sekanti žvagždė tarp vie-, 
Ta-.įinių lietuvių, tai šokikė Kata-j 

desėtkų: rjna Rakauskiutė, nors ji vos 
apie desčtkus metų -į-į me^ų sulaukus, bet su-
- .. - . spėjo pilnai išsilavinti toje srL-

tJiIityje. Todėl su pilnu užsiganė-l 
vuuyvnvHuv , bet dinimu dalyviai jį sutįko SCe-Į

“dabartis juos traukia nuo to noje Tariu ačiu h. jos tSve. 
judėjimo rok:e elementą! u kurie nQrs n-ra . jai 
pasimoia komunistini judėjimą, .. .... - . .
daryt tokiu, kad pritiktų prie Paariant, musų judėjimui, 
jų ekonominid sustovgjimo... ■ bet.visgl sutlko lelstl savo duk’: 
Kitais žodžiais, tie, elementai,, ^erk 
tapę oportunistais, pasimojo i Išplatinta literatūros gana 
visą komunistin į judėjimą apsčiai, žmonių susirinko vi-' 
traukt atgal prie savo oportu-! dutiniai, nes oras žymiai pa- 
nistinių poziciją”. ! kenkė. Prieš koncerto prasidė-

Del antipartiniu elementų jimą smarkiai pradėjo lyti, 
dalyvavimo suvažiavime d. Abe- Po koncertui šokiai tęsėsi iki 
kas rašo: “Skloka iškėlė tokį.12 vai. nakties.
obalsį: “Prieš Bimbos kliką”. | Nors šis koncertas buvo pir- 
Tačiau pamatinis tikslas, .ko ^nutinis tarptautiniai rengia- 
skloka norėjo, tai ne buvo kova mas> bet dabar igbandę savo 
prieš Bimbą. Nes kitaip jie spėkas, manau ir daugiau ga- 
būtų statę suvažiavime reikala-

* Sklokos vadai leidžia paskalas, o i • - r ta n *
būk komunistų partija rengiasi visai Kovo 8 d. vietinė L.D.S.A.
likviduot “Laisvę” ir prenumerato-. 28-ta k p. buvo surengusi balių 
nams siuntinėt anglišką laikraštj.— T. ■ . o v i •Z. A. Lietuvių Svetainėje. Balių skai-

- - 7 - susidėjo darbininkų aristokra-.
Už tai atsakomybė. tiJa> smulkiosios buržuazijos, 

♦ ’ ’ ' Centro sluo®sn^s išaugo šalia tos-
darbininkų aristokratijos. m 
čiaus tie keliolik 
“draugų” ;
ar kiek daugiau yra buvę veik- 

m_u" lūs ir tur revoliuciniam judėji- 
1L1VO nnr, rln r, i’i n M 4-1 ’ ’ 1|sų judėjime, niekados nebuvo me dalyvavimo praeitį”, 

bandoma vest griežta kova 
prieš mūsų Įstaigose ir visam 
judėjime smulkiosios buržua
zijos Įtaką, nebuvo iškeliama 
aikštėn dešinieji oportunisti- 
niai nukrypimai, perdaug bi
jota savikritikos mūsų spau
doj, perdaug ilgai pakęsta ne- 
paisymas disciplinos ir opor- 
tunistinis ištižimas, ir tt. štai 
kodėl tokiam Butkui su sauja- 
le smulkiosios buržuhzijos ele- 

. jnentų pavyko suviliot dalis 
** darbininkų.”

“čia Yra Klasių Kova”
Po suvažiavimo visa partijos 

narių eilė stojo į kovą prieš 
dešiniuosius ir sąmokslininkus, 
tęsiančius savo juodą darbį. 
Tą kavą matome ir spaudoj 
(“L-vėj”). Drg. Komunistas 11

KURIE kenčia Inkstų. Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis irfflA | 
lengvai vartojamo- mivB I 
mis. Greitai praša-®" ■ ’ 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

HAARLEM OIL

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

ISardymas, sutaisympa, sustatymas, suprast elektriką Ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUŠ, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokest). Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užslražymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro.' Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

jkymas.net


Puslapis Ketvirtas
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Dm. Furmanov.

Raudonasis Desantas

. • '“į- - ' ■ '
“Dvasiškija ir jos, Išsigimimas.” Pą- 
ękaita Ihbai įdomi, todėl kviečiame 
visus j atsilankyti. Įžanga vęltui!

. Rengėjos.
’ * 1 ' ■ (77-78)

Vertė D. M. šolomskas

—O, žinai... Nu, tai štai,—tarė Ko v 
tiuch,—mums nėra laiko kalbėtis... Lai'G eta su juom stovi artimiausis jo pa- ya* jau pasįrengę išplaukti. Tu pasiimk 

gelbininkas Kovalev. Jis buvo sužeistas Lokius 30-40 drąsiausių kovotojų, o taipgi 
į veidą ir todėl dabar perkreiptas jo veidas jr šias vietas žinančių, imk juos su savimi

ir marš... (Kovtiuch sušvilpė ir pirštu pa
rodė į priekį).

—Suprantu, — atsakė Kondra.
—Supranti, nu, tai ir kalbėti daugiau ne

reikia. Pasiimk oficierių antpetis, kukar- 
das, blizgučius, pas mane viskas prireng-

- - ~ ta... Nu, tai jū$, drauge, atneškite, —
granatų atfba akmenų, nuo sprogusio šrap-! Kovtiuchas tarė vienam iš artimai stovin- 
nelio. Ir kaip tik jis pagyja, tai ir vėl į'čiųjų. Tas greitai leidosi linkui laivo, ir 
kovos lauką. Jis sudžiūvęs, išbalęs, aišku 
-—silpnos sveikatos, reti barzdos plaukai, 
bet kovoje jis yra drąsus, energingas ir ki
tus traukiantis draugas, geriausias kovo
tojas ir geras žinovas, kaip kovoji. Kada 
jį bandė paliuosuoti nuo karinio darbo, jis 

;nesutiko. Ir dabar jis su mumis eina liuo- 
sa valia taip pavojingan žygin. t

Aš mačiau jį paskiau mūšyje—jis tokis 
pat smagus, vienodas, kaip ir visada. Ka
da jis atlikdavo ir didžiausį darbą, tai darė 
pranešimą, kaip apie visai mažos reikšmės 
įvykį. Tokių Kovalevų, vos pastebimų, bet 
tikrų didvyrių, daug yra Roudonojoje Ar-; 
mijoje. Bet jie visada mažai kalbanti apie; 
save ir kartais nepastebimi.

Greta su juom komandantas.artilerijos, 
tai—Kulberg. Aš arčiau su juom susipa
žinau tik vėliaus, karštame mūš^e, kada 
mūsų padėtis, taip sakyti, buvo baisiai pa- 
vojinga, tik tada aš sužinojau, kad tasį^“^^^ 
žmogus, kuris atrodo menkutis ir tartum |tas tikras didvyris, \dUM> jo arklys. 
------------------- -------------------x„„ 7 į į men^u.

!tis, kaip jaunas berž^G&įšjjlttO visų laivų 
; raudonarmiečiai žiūręj^^jrfį^mis, kaip atsi
tolino jų draugų būreliai,^liekas neklausi
nėjo — patys viską suprato, kame dalykas.
Nebuvo nei linksmų kalbų, nei juokų.

Kada Kondra jau buvo apie pusantro 
versto, sustojo ir sako:

’• — štai, čia dabar pasirinkite, kas kam' į 
teks, bet tik jau del komandantiškiį' vietų I

• -—A|pįa,' ka‘ prisakysite,—greitai ir nesiginčykite, — ir padavė jiems pundelį. 1 
tvirtaj^ėjęs, tarė Kondra. ! Kovotojai atrišo jį, išvilko iš ten balta-

. Ma* pažiūrėti į tokį kovotoją: akys'^į6™! pasipuosmus: antpetis,, kukar- 
dega drąsa, o ranka taip ir nusileidžia pati lkill frirvs ian buvo visai kitas.

• ant kreivo čečeniško kardo. Balta kudlota 
kepurė, didelė plati kakta.

—Klausyk, Kondra, — tarė Kovtiuch,— 
tu turi žinoti, kad tas žygis, į kurį einame, 
yra pavojingas žygis. Aplinkui upę — 
baltieji. Kur tik nepažiūrėsi, į krūmynus, 
pievas, klonius ir balas — visur yra ir jo
dinėja jų sargai... Ar gerai tu žinai šias 
vietas?

—Nu, tai kas kitas jas geriau gali žino
ti, jei ne aš?—tarė Kondra. — Iki pat Ača- 
jevo, iki jūrų, visi keliai ir takeliai man 
yra žinomi... Gerai'jau juos žinau.

ir viršutinė lūpa. Nežino nei patsai, kiek 
kartų buvo mūšiuose. Kiek kartų darė 
puolimus ant priešo. Nepamena gerai nei 
kiek kartų buvo sužeistas, ar tai dvyliką ar 
penkioliką. Aš nežinau, ar yra jo sveika 
dalis kūno, kuri nebūtų paliesta kulkų,!

i sugrįžo su pundeliu.
—Imk, — tarė Kovtiūch, padubdamas 

pundelį Kondrai, — Tik greitai, pasipuo- 
šite ne čia, bet kada toliaus 'Rujosite. At
rink ištikimą vieną ir suteik jam kokius 10

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

mas bus ketvirtadienį, 2 balandžio, 
pas d. M. Žvirblienę, 346 Clinton St'., 
7:30 vai. vakare. Visos nares, atei
kit laiku Org. E. V.

NEWARK, N. J.
L.D.S. 8-tos kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, 2 balandžio, Lie
tuvių svetainėj, 180 New York Avė., 
8-tą vai. vakare. Draugai ir drau-, 
ges, malonėkit atsilankyti, turime 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskit ir 
naujų narių.

Koresp. P. K.
(77-78) |

SHENANDOAH, PA. |
A.L.D.L.D. 17-ta kuopa rengia di- | 

deles diskusijas “Laisves” suvažiavi- B 
mo klausimu penktadienį, 3 balan
džio, savuose kambariuose, 2-rą vai. 
po pietų. Apart (vietinių, diskusijose 
ddlyvaus ir draugai iš Minersville.i 
Visi AjL.D.L.D. ir L.D.S.A. kuopų 
nariai ir “Laisvės” skaitytojai kvie
čiami atsilankyti.

i . i Komisija.
(77-78) R

NEWARK, N. J. i
Tarpthutinio Darbininkų Apsigyni- I 

mo lietuvių kuopos susirinkimas bus |

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

\ Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

kovotojų iriai jis joja kairiuoju upės kra- I penktadienį, 3 d. '■.balandžio, Kubio v J 4. • J .. A , svetainėj, 79 Jackson St., 8-tą vai.štu, nes ten ne taip pavojinga. O patsai 
jok dešiniuoju, gerai tėmyk, nepražiopsok. 
Jeigu kas bloga, tai žinai mūsų sutarties 
ženklus, visada laikykis arti krašto.

—Suprantu!,
—Tai atmink: jeigu neapvalysi kraštą, 

tai mums niekam neteks grįžti atgal!
—Taip tikrai... Ar galiu jau eiti?
—Taip... Ir skubėk!
Kondra taip greitai dingo, kaip ir pri

buvo, dingo ant baržos. Greitai pradėjo 
vesti nuo jos arklius. Paskiau susitelkė į 
krūvą. Pasikalbėjo apie minutę laiko ir 
pasidalinę į du skyrių.,.-^ savo keliais. 
Kondra pirmas pasileidę jgęeitai, o paskui 
jį apie 25 kovotojų.

Į kitą pusę pasileid^^įbJ15 kovotojų,

vakare. Visi nariai būtinai ateikit, B 
yra svarbių reikalų aptarti. B

Sekretorius. 8 
(77-78) j

ROCHESTER, N. Y. i
L.D.S. 11-tos kuopos susirinkimas. • 

bus ketvirtadienį, 2 balandžio, Gedn- į 
mino svetainėj, 575 Joseph A/e.,!| 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit, i| 
yra svarbių reikalų anglei. p

Sekr t'j. Mikitiene. g

NUPIGINTA KAINA!' KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadu i,^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!

ožys, aprengtas kareivio sermėga, kad jis Greta su juom Gank^f 
ištikro tai skala, tai plienas. J *

Dar buvo du-trys komandantai. Jie ta-p 
rosi* neilgai: veik viskas buvo nuspręsta ir 
apgalvoję dar dienos metu.
■&

tiudĖ;
-^-Kč^ra!... Kondra!... Ęondra!... ri-

kite Kondrą,—prisakė Koy

SASKATOON, SASK., 
KANADA

Sąskatuno miesto darbinin-

EaNOVER, pa.
balių rengia L.D.S. 4 kuo- 

pirmadienį, 6 balandžio-April, 
Žadeikos svetainėj, 150 Pine Street, i 
Prasidės’7 vai. vakare. Kviečiame! 
visus atsilankyti ir pasilinksminti,* 
prie geros muzikos, skanių užkan
džių ir gėrimų.

76-78 Rengėjai.
------------- -4---------  

BUFFALO, N. Y.
L.D.S. 23 kuopos susirinkimas, 

bus sekmadienį, 5 balandžio, po No.; 
237 Sycamore St., 2 vai. po pietų, i 
Visi nariai ateikite laiku, turime: 
svarbių reikalų aptarti. Pasisteng-j 
kite ir mokesčius užsimokėti. At-> 

siveskit naujų narių.
Sekr. A. Dielininkaičiute.

76-77

BUFFALO, N. Y.
A.P.L.A. 25 kuopos susirinkimas 

bus šeknfadiepį,, 5 balandžio, po No. 
237 Sycamore, St, 3 vai. po pietų. Vi
si naciai ateikite ir užsimokėkit 
duokles., ; Atslyejskit /-ir naujų narių.

■ I j i i SiekėJ A. Dielininkaičiute.’ U ‘ ™ k6_77 .... (

kių minučių būrys jau buvo visai kitas, centro vaidybos
• -■* * * •• ~ ' “ - — * “ | KU.tikri “baltagvardiečiai.”
Patsai Kondra pavirto į pulkininką, ir j 

kada atkišdavo lūpas, tai darėsi juokai, 
tartum varna povos plunksnose. x

Tamsa dar nepraryjo visai dienos švie-

I į f
J ; YO|UN^TOWN, QHIO. , f
A’.R.L.A- 24 kuopos susirinkimas 

bus sektn'adienį, 5 balandžio, Lietu
vių Kliubo svetainėje, 11 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit, . turime svarbių 
reikalų aptarti.-, Bus balsavimas 

Tat visi būkite lai- 
Komitetas.

76-77

CLIFFSIDE, N. J.
i L.D.S. kuopos susirinkimas įvyks
I seredoj, 1 d. balandžio, 8 vai. vaka-
i re, Mažeikos salėje, 185 Jersey Ave.

. ___ __ x.___ v ______  ______ j... Visi kuopos nariai yra kviečiami1
sos, bet kelelius _per krūmynus jau sunku,

• Į jų narių prisirašyti į kuopą.(buvo įžiūrėti. Sėdo vėl ant arklių ir nujo
jo-

— Draugai ir vaikai mano, — kalbėjo 
Kondra, —-nerūkykite ir ne kosėki t gar
siai; taip cįarkite, kad tartum jūs čia vi- 

(sai nėra.

kų Kanados politiniams kali
niams, kurių skaičius pasku
tiniu laiįcu padaugėjo, kylant 
reakcijai prieš Kanados dar
bininkus.

kai gražiai paminėjo Paryžiaus | Vakarų Kanadoj Saskatunas 
Komunos 60 metų sukaktuves! gaunaapirmą poziciją po Win- 
18 dieną kovo, vakare, Ukrai- « nipego, *gal Edmontonas bus 
nų Darbininkų salėj. Salė bu- nustumtas užpakalin, jei ne- 
vo pripildyta žmonėmis, keli pasistengs pasidarbuoti spar- 
desėtkai tūrėjo stovėti pasie- čiaus.
niais del vietų stokos. ' , mos darbininkų Ukrainų judė-

Koncertaš buvo atliktas tarp- Ūmo tarpe, bet tas galima.pa- 
jtautinėj dvasioj. Koncerto i sakyti ir tarptautinėj plotmėj, 
^vedėju buvo draugas Forkin,! Saskatune, dar gruodžio 
'anglas. Skaitlingas Ukrainie-. pradžioj, tapo sukurtas cen- 
'čių Darbininkų Choras, ben- .tras radikalės ūkininkų orga- 
^drai su mandolinų orkestru,! nizacijos: “Farmers Unity
Nudainavo keletą dainų, ata- j League of Canada”, kuri po 
tinkančių Šioms sukaktuvėms,' vadovybe Kanados Kompar- 
iukrainų kalboj. Buvo pasaky- ūjos. *

šios ūkininkų organizacijos 
dirva nevien vakarų dalis, bet 
visa Kanada. Paskutiniu lai
ku jau sutverta virš 50 skyrių. 
Manitoboj, Saskačevane ir Al
bertoj. Organais turi ukrainų 
kalboj “Ūkininkų Gyvenimas”,

Tokios išvados daro-

tinkančių Šioms sukaktuvėms,' vadovybe Kanados Kompar- 
p i, į___ _ __ _ _ _ _____

•.fa kelios eilės (deklamacijos) 
ukrainiškai ir angliškai.

L, P r a k albos apibudinančios
Paryžiaus Komunos reikšmę,

■ buvo pasakyta ukrainų
anglų ir vengrų kalbomis.

| Ypač pasižymėjo anglų kalbė-
| tojas drg. Sam Skarlet, kuris savaitinis ir anglų kalboj:

plačiai apibudino Paryžiaus 
Komuną ir padarė išvadą, ko

. mes, darbininkai ^turime pasi
mokinti šiais laikais iš jos.

Prieš prasidėsiarit koncertui 
ir laike pertraukos buvo par
davinėjami Apsigynimo Lygos 
tam tikri bilietai rinkimui au-

“The Furrow”.
Iš Saskatųno lietuvių gyve

nimo nėra ko parašyti, nes 
vos tik keli asmenys jų teran- 
dasi.

Su darbais didžiausia bėda, 
ūkininkai nebsulaukdami auk
štesnių kainų ant kviečių, sam-

(Bus daugiau)

dysis mažiau darbininkų, o 
darbininkams skurdas vis di
dinasi.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

susirinkimas bus ketvirtadienį, 2 d. 
balandžio, po’ Nd.: 376 ,W. Broadway, 
7;30 vai. vakarę. Visi, draugai, ma
lonėkit ateiti laiku ir atsivesti naujų 
narių. { ’ ’ ■’ ’ ' • v Komitetas.

• ' ' . ’ ■ j • (77-78)

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S.A. 13-th kuopą rengia svar

bią paskaitą sekmadienį, 5 balandžio, 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 Broadway. Pradžia 8-tą vai. va
kare. Bus skaitoma paskaita temoj

narių prisirašyti į kuopą, 
i Komitetas.
76-77

WATERBURY, CONN.
Konferencija Prisirengimui ir Ap- j 

kalbėjimui Pirmos Gegužės
Komunistų Partija, Darbo Unijų: 

Vienybės Lyga (T.U.U.L.) ii’ Tarpt. 
Darb. Apsigynimas šaukia darbinin
kus, jų pašelpines draugijas, kliubus, 
apšvietos ir dailės organizacijas į 
konferenciją balandžio 26 d., 2 vai. 
po pietų, Darb. svetainėj, 774 Bank 
St. Prisirengimui Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimui-demonstracijai.

76-77 J. Ž.

DETROIT, MICH.
L.D.S. East Side kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 5 balandžio, 
Rusų svetainėj, ant Russell St., arti 
Westminster, 2 vai. po pietų. Visi 
nariai ateikite, turime svarbių roi- ! 
kalų aptarti. Pasistegkitė ir mokes- I 
čius užsimokėti.'.',

Sekr. A. Varaneckienė.
’76-77

DETROIT', MIGH..
, " TV ‘" ■ '■

International ^Workers; Relief ren
gia šaunų balių sekmadieni,. 5 balan
džio, Danceland Ball Room, aht ■ 
Woodward ir Forest gatvių, prasi
dės 1 vai. po pietų ir tęsis iki 7 vai. 
šio parengimo pelnas eis streikierhj 
naudai, taipgi ir vaikučių kempes; 
jsteigimui. Visi lietuviai darbininkai į 
dalyvaukit. Bus ir programa, taipgi 
gera muzika, skanių užkandžių.

Kviečia Rengėjai.
76-77

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA 
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
, Išsimokinkite naujausios rūšies mo-

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
IlittlLjS Bendrasai taisymo dai’bas, praktiš- 

jr, kas šapoj lavinimas; abelni pertai-
‘ k symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš-

skirstymas įvairių rūšių motorų; 
ra elektrinės sistemos, baįarejos, mag-

netai, pradėto jai (starteriai) ir elekt- 
.... - - . ros gamintojai. Klases dieną ir nak

tį. Ekspertai mokytojai.
nitmušėme pilno mechaniško kurso. Atsižvelgiant "j bedarbę, mes

kainą nuo $75 iki $50
{rankini ir Darbiniai Drabužiai Veltui

Specialia važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sek

madieniais 10-tą vai. rytą iki 2 vai. po piet. , L
NEW YORK AUTO SCHOOL

228—2nd AVENUE, Kampas lift St. NEW YORK, N. Y.
• . . ' t i ■ . ». .j . C x Ji \ ’ ■ 1 • i ‘ i • ■ f ? '• *• .• • • •'

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCIIAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškąs 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 
$L00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Lietuvos Darbininkės ir Poniife
Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

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

Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbirimkaFlųri 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 

z darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knygą iš 510 Puslapių
' Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVES” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO
Reikia Išjudinti 
Darbininkai Veikiman

nizuoja. Patys darbininkai 
vieni kitus skundžia bosams. I 
Darbininkai turi organizuotis, 
turi priešintis bosams, o ne ge
rintis ir pataikauti.’

Vargšas.j
NAUGATUCK, Conn.—čia 

yra darbininkų, kurie labai iš
naudojami. Union City yra 
geležies liejykla. Darbininkai 
yra veik išimtinai lenkai ir lie
tuviai. Nepakenčiamai juos 
išnaudoja.

Pačiame Naugatucke yra 
dvi gurno dirbtuves. Vienoje 
išdirbama guminiai čeverykai) 
ir vandeniui krepšeliai. Ki
toj dirbtuvėj perdirba seną • 
,'gumą, atnaujina. Darbininkai! 
yra labai išnaudojami. Pri
ima daug jaunuolių, tokiu bū- 
du senus darbininkus palei
džia.

Gi tie, kurie dar dirba, tai 
dirba tik po dvi-tris dienas į 
savaitę. Suprantama, už tokį 
uždarbį pragyventi negalima. 
Miestas duoda tiems darbinin
kams darbo, kurie visai pava
ryti iš dirbtuvių. Duoda ir 
tiems, kurie visai mažai uždir
ba ir negali pragyventi iŠ to 
uždarbio. Bet dabar jau eina 
gandai, kad miestas bagia sa
vo darbus, tai reiškia, kad ne-, 
duos daugiau darbo. Tai tuo- Į 
met darbininkai gal oru turės Įd;7biu“dėkZcij<^ g*M 
gyventi.

Vadinasi darbininkų pade- ji“'“' 
tis čia yra dar blogesne, negu 
gituose miestuose, bet darbi-

Suprantama, niekas tam nega
li tikėti.

čia skelbiame vardus, kurie 
aukavo šio-to vakarienei.

! seka:
i K. Strikulis,
■ Brooklyn Baking Ko., 
Rocco Grella, 
Joe Tamošaitis, 
Cooper, 
Ant. 'Balkus, 
Albert Valonis, 
J. Jokša, 
J. J. Stokes,
B. Maršalka, 
Jokymas Tamošaitis, 
Brass City Bottling Ko., 
St. Bulzgys, 
A. Vcnskunas, 
Brooklyn Bottling Ko., 
J. Arodcckis, 
Colonial Bottling K., 
Viktoras Plioplys, 
Pinevičius, 
Pivarunas, 
Bugališkis, 
J. Jakimavičius,
C. Clemente, 
A. VaiČaitiene, 
Ig. Žukauskas, 
Fulton Market, 
Jwhn DeVitto, 
John Bozzutc,

J. McGrath, 
D. Ambrosa, 
Juškis, 
Viglionte, 
Liudinskas,

M. Jonušis,

Jie

šydamas savo eiles. Ji puošme- ĮšbombardaVO Konsulatą 
na greatneckieČių parengimų.

Vietinis choras “Pirmyn” 
sudainavo keletą dainelių. Jis 
nemenkas savo skaičium—virš 
50 asmenų. “Pirmin” 
ant vietos, kas sykis 
džiuginančio progreso 
vime.

nestovi 
parodo 
daina-

SANTA CLARA CITY, 
Kuba.— Kovo 30 d. čionai 
sprogo bofriba ties namais 
Jose Estreemenso, Ispani
jos konsulato. Namas likos 
sugriautas, bet konsulis pa
spruko sveikas.

TIKTOS ŽINIOS

ŽODIS NUO DK. MENDLOWITZ
Aiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

Pavasaris pradeda šypsotis, 
bet darbininkų veidai apsi
blausę... Darbų nėra, dauge
liui badas žiūri į akis. Virš 500 
bedarbių yra užsiregistravusių 
vietos darbo suradimui biuruo
se. Tokių biurų vedėjai visaip 
ramina darbininkus, pasako
dami apie greitą “gerų laikų” 
besiartinimą. Daugelis darbi
ninkų jau pradeda tomis pasa
kaitėmis nepasitenkinti, rus- bus galirųa susekti.

j tauti ant pačių biurų ir jų pa- žudžiai pagauti ir yra teisia- 
| laikytojų —ponų. Ir ištikrū- mi. 1
jų, belaukiant kol ta “saulutė” 
patekės, tai rasa ir akis išės! 
Darbininkai turėtų sutvert vie
tos bedarbių tarybą ir organi-

I zuotai parodyt, jog jie nenori 
i badmiriauti....

Čia jau susiorganizavo sve- 
; turgimių gynimui komitetas. Į 
j jį įeina penkių vietos organiza- 
jcijų atstovai, kurie veiks kon- 
| takte su newyorkiskiu lokalu 
Protection of Foreign Born.

OR. H. MENDLOWITZDarbininkai Demonstruoja
E. WINDSOR, Ont

—Kovo 23 d. vėl įvyko' bedar
bių demonstracija ir ''gana 

j skaitlinga. Policija nojrs ir su- 
i ko aplink demonstruojančius 
i bedarbius, bet nepuolė daužy
ti,, kaip kad jie daužė laike 
vasario 25-tos. Gal tik! del to, 
kad buvo gautas leidimas.

Vienas iš kalbėtojų , plačiai 
aiškino dabartinį siaučiantį
krizį ir nurodinėjo, kas tame 
kaltas. Ir ragino, kad visi
darbininkai, be skirtumo tau
tos, bendrai turi kovoti prieš! 
šią išnaudotojų sistemą. Taip- Riverši'dc^Bottlinff Works, 
gi kalbėjo ir nuo jaunųjų ko- J. Rakauskas,

J. StaneviČia, .
j S. Katinas, 

V. Padvaraitis
P. Valūnas,

Varde Tarptautinio 
ninku Apsigynimo 
šiem tariu širdingą ačiū. Taip
gi, kurių vardai negerai para-1 
įiyti, meldžiu atleisti.

V. Krasnitskas.

anada.

munistų lygos. Buvo pasiųsta 
nuo bedarbių delegacija pas 
miesto majorą, su reikalavi
mais duonos ar darbo. Bet 
majoras visiškai atsisakė rū
pintis alkanų bedarbių reika
lais. dar pradėjo tyčiotis?iš be-

Ika daryt su bedarbiais Zir ką 
’” Tai dar 

vienas pavyzdis tiem darbinin- 
r . , • .■ ■, : kam, kurie pasitiki tokiaisn.nkų susipratimas yra dar | niekžais ir u- jnos baIsu -a 
daug myliu atsilikęs nuo kitų I ku t tokj darbininklJ prie. 
miestų, šio miestelio daibi-jgaj įįatomį j valdvietes. Juk 
mnkai dar nežino, kad yra to-j jie visi žada aukg0 ka|nus h. 
krns organizacijos kaip Dart>o|kitus gerumus; tūkstančius 
Unnų Vienybes Lyga. Kodėl, dolerių praleidžia. kol dasi. 

gauna į vietas. O paskiau 
alkaniem bedarbiam galvas 
skaldo jų policija. Ir tik už 
tai, kad išalkę bedarbiai ei
na duonos ar darbo prašyti. 
Tai ve kaip rūpinasi išalku
siais buržuazija ir jos pakali- 

nuolių šiuose miesteliuose dir-|kai.
ba pramonėj, tai būtinai rei-Į Balandžio 5 d. ir vėl įvyks 
kalinga čia turėti porą jaunuo- bedarbių dertionstracija, kad 

Partija tu- privertus miesto valdžią skai
tytis su bedarbių reikalavi
mais; privalom visi dalyvauti 
demonstracijoj ir stoti į kovin
gųjų darbininkų eiles ir kartu 
su jais kovoti:

Draugai, nesitikėkim jokiais 
buržuazijos pažadais bei jų 
gražiom kalbom,! Jie nieko 

I gero nedavė ir neduos del dar- 
,i_ _ - Vienas ge
riausių ginklų prieš išnaudoto
jų klasę, tai Komunistų Parti
ja ir jos obalsiai. Ir mes kar
tu eidami su ja, greičiau pasi- 

i i v i ! liuosuosim iš šios alginės ver-Is John Deere Ko. Dirbtuves I gijos.

Unijų Vienybės Lyga, 
čia taip ,yra, tai veikiausia to
dėl, kad tarptautinis veikimas’ 
čia visai apleistas.

I

Komunistų Partija turėtu 
duoti Įsakymus distriktui, kad 
pradėtų judinti čia veikimą. 
Kaip minėjau, kad daug jau-

lių organizatorių.
retų apgyvendinti šioj apielin- 
kėj porą tokių draugų, tuomet 

^veikimas prasidėtų daug di
desnis.

Lietuviai Čia yra daugiausia 
apsipirkę namukus. Pas juos 
įsigyvenusi ta menševistinė 
ideologija. Tokiu būdu veiki
mas labai nukenčia. Reikėtų i 
vis gi pradėti daugiau veikti, jbo klasės"žmonių.'
veikdami taisytume ir savo 
klaidas.

N augatuckietis.

MOLINE, 111.—John Deere 
Ko. dirbtuvėse darbininkai yra | 
išnaudojami taip, kaip koki i 
nieko nenusimaną kūdikiai.! 

^Dirbama dar neva po tris die
nas į savaitę, bet ir tų negali
ma pilnai išdirbti. O bosai,

P. Žilinską

WATERBURY, CONN.
Dar Apie Vakarienę

Apie blogumą ar gerumą
tai daro Viską, kad tik darbi- i vakarienės jau nerašysiu, nes 
ninkus daugiau išnaudojus.I apie tai jau buvo rašyta. Pa
kasi priešinimo negalima jokio { dėka priklauso draugėms, ko- 
parodyti, nes darbininkai nėra Į misijos narėms, M. Svinkunie- 
organizuoti. j nei ir L. Maukienei. Per jų

Be to, tai čia dar. yra Įsteig
ta taip vadinamas Community 
Fondas. J šį fondą renkama 
pinigai. Seniau užtekdavo ir 
vieno dolerio, bet patys darbi
ninkai, norėdami būti gerais

Daug Žmogžudysčių 
Nesusekta

Per pirmuosius tris mėne
sius šių metų Brooklyne buvo 
papildyta 19 žmogžudysčių. 
12 iš tų žmogžudysčių nesu
sektą, ir policija abejoja, ar 

8 žmog-

D.
P.
A.
St.
L.

Darbi- 
aukavu-i

GREAT NECK, N. Y.
LDSA. 64 kp. Parengimas. Be
darbė. Sveturgimių Gynimas.

Sovietų Judis.
. Kovo 22 d. įvyko LDSA 64 

kp. įvairus vakarėlis—skaity
ta paskaita, sakyta prakalba, 

j buvo deklamacijų ir dainų.
Paskaita paruošta Dr. Kaš- 

kiaučiaus apie kūdikių maiti
nimą ir jų priežiūrą. Skaitė d. ! 

iBečienė. Ji skaitė gana suga-l 
biai. Tinkamą darbininkėms 
moterims prakalbą pasakė dr 
Sasnauskiene, “Darb. Balso” 
redaktorė.

Olga Lukauskiūtė padekla
mavo keletą darbininkiškų ei- 
liaraščių. ši jaunutė žmogystė 
ir šį kartą sujaudino klausyto
jus savo stebėtinai aiškia kal
ba, jausmingu mokėjimu per
duoti klausytojams tai, k;^pats 
poetas turėjo savo krūtinėj, ra-

pasidarbavimą suruošta toks [!<! 
geras parengimas; jos surinko!© 
daug daiktų nuo biznierių ir 
valgius pagamino.

Vaikščioti po bizmbrius ir 
bosams, pradėjo lenktyniuoti prašinėti, tai nėra taip jau 
davime pinigų ; jei vienas duo- lengvas darbas, 
da penkinę, tai kitas—dešim- gaunama ir iškolioti.

*kę. Mat, norima gerintis bo- kių 
sams. i

^Darbai čia eina ve kokiu. ^us biskį prispaudžia. Darbi- 
i ninkai es^ statosi didesnįais ir 
už kompanus. O kas labiau- 

i šia jiem nepatinka, tai kuomet 
munUy “fondą.' "Bet“tai buvo buvo atidengimas pirmųjų pil- 
tik darbininkų dar didesniam Krimll Paminklo Chase Parke, 
apgavimui. Pirmadienį dirbo- tai, girdi, daug darbininkų su- 
me tik 3 vai. Antradienį— važiavo automobiliais,
4 vai., trečiadienį—5.
ketvirtadienį jau išdirbome vi
są dieną. Bet kas 

i tos dienos uždarbis 
sų naudai.

Kitose dirbtuvėse
ka tiek, kiek darbininkas duo
da pinigų į tą j u fondą, o 
John Deere Ko. dirbtuvėse, tai 
padavė paišelį ir liepia pasira
šyti, o jei- ne, tai eik lauk iš 
darbo.

Tame labiausiai kalti patys 
darbininkai, nes jie nesiorga-

Kaip kur 
Ve ko- 

niekniekių pripasakoja. 
! Girdi, geriau, kad darbinink-

būdu: Bosai pranešė, kad da-1 
bar jau, girdi, dirbsime po 4 
dienas į savaitę, bet ketvirtos 
dienos uždarbį pasiims į Com
munity fondą.

Tik

iš to, juk 
paliko bo-

dar užten-

o tas 
bagočius Chase, kurio tėvas 
miestui padovanojo tą plotą 
žemės ir jo vardu dabar pava
dintas šitas parkas,—jis at
ėjo pėsčias. Girdi, tas ponas 
neturėjęs galimybių atvažiuo
ti, nes darbininkams mokėda
mas augštas algas, išmokėjo 
visus pinigus.

Išrodo, kad darbininkai bū
tų nubankrutavę tą kompaną 
ir milionierių, kuris daro sau 
pfelną iš darbininkų darbo.

o

Pasirodo, kad policija neat-' 
|sakanti žmogžudysčių atsiti-į 
kimuose, nes apie du trečda
liai žmogžudysčių lieka 
sektų.

nesu

Rado Vyro Liemenį 
Medžiu Kieme

rytą

Ateinančios subatos vakare 
čia bus rodomas įspūdingas 
Sovietų pagamintas judis “Im
perijos Fragmentas” (nuotru
pa). Tai judis, kurį privalo j 
matyti kiekvienas darbininkas 
bei darbininkė.

Bedarbis .

Pereito pirmadienio
Newton Medžio 

kompanijos, prie 
ir Varick Avė., 

rado vyro liemenį, 
popierą ir padėtą

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji go-

riausio

navimo

patar

ir ijž

kainų,Ž e m ą 

nuliūdimo va
landoj- šaukia 
t#« pas: __ _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W
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A NEW EDITION

ONE-HALF PRICE
contained in the original edition 
by International Publishers

Everything
Issued

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually .$18.50
NOW $9.25

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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darbininkai
(Lumber) 
Stagg St. 
Brookline, 
suvyniotą į
tarpe dviejų krūvų lentų. Me
dikais tyrinėtojas Dr. Marten 
po ištyrimo sako, kad tas vy
ras yra buvęs užmuštas apie 
4 8 vai. tam atgal. Galvos ir 
kojų nupjovimui naudota pjū
klas ir peilis. Pjovėjo ranka 
buvusi neprityrusi tokiam dar
bui. Ant nugaros buvo gili 
žaizda ir ženklai, kurie duo- 

|da manyti, kad prieš užmuši- 
, mą jo, jis yra buvęs suraišio- 
j tas virve. Policija jieško kitų 
• dalių kūno.

Pereitą šeštadieni ant Wil- 
, liambsurgo tilto buvo rasta 
moters šlaunis. Tokie žmog
žudysčių atsitikimai su kūnų 
su pjaustymais eina vis dau
gyn New. Yorke, Brooklyne ir 
apielinkese pastaruoju laiku.

I. W. W. Neduoda Svetainės 
Ateivio Apgynimo Mitingai

Ateivių Darbininkų Gynimo 
Taryba buvo pasamdžiusi II 

į Proletario svetainę, 158 Car- 
, rol St., Brooklyne, protesto 
j prakalboms prieš persekioji-

Bbininkų, bet po kiek laiko ga- 
' vo laišką su rankpinigiais nuo 
I.W.W. viršininkų, kuriame jie 0 pažymi, kad svetainės negalį 

M duoti, nes jie nesutinką su tuo 
I darbu, kokį dirba Komunistų

Partija.)
Tas aiškiai parodo, kad I. 

W. W. prisideda prie tų, kurie 
‘sabotažavo ir sabotažuoja at- 

01 eivių darbininkų apgynimo

okį dirba Komunistų

Nepaisant to, A. D. Gynimo 
i Taryba rengia protesto prakal- 
i bas prie tos svetainės ir paro- 
, dys darbininkams, kad I. W. 
i W. viršininkai yra priešingi 
i gynimui darbininkų reikalų.
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NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kupohą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais 
stampomis, ir 25 tabletai hus 
pasiųsti jums, arba 8 dėžu
tės už vieną dolerj.

s- 
būsite 
nauja

šian-

ar

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto C 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas ——.—-----------------
Adresas _______________ -
Miestas _____ _________ —

j ar 
cepto Cold
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2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-8261

ft
1 r J

AR ŽINAI?

222 MANHATTAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y.
G anfflfnisiii

IIIBIII

IISIIIBIIIOUI

Yra lietuviška drapanų ištaiga, 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 reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS 

Savininkai

JUOZAS KAVALIAUSKAS

■ą

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136

Keystone —• Main 1417

lamBinomaiiiBiiiaiiioiiioiiioiiToiiioij

kad

AMERICAN CLOTHING CO

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas {varo, bet ir Į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

kietėjimą 
na daug 
25 centai

yra
Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75ę už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

.—kuris žmogui pagami- 
rūpesčių ir sunkių ligų, 
už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas.
No------
Mienvaa

_ Street or Avenue
—, State--------------

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN'S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 40c. 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 viršminėtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinėjam 
per paštą. AdresUokit:

' NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
361 BROADWAY ' BROOKLYN, N. Y.
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Puslapis šeštas aTrečiadienis, Baland. 1,1931

VIETINES ŽINIOS
Reakcionieriai Puola 
Maisto Darbininku 
Kairiąją Uniją

A.LD.LD. 1 Kp. Rezoliucija 
Kivirčuose del “Laisvės” 
Šėrininkų Suvažiavimo

Mes, A.L.D.L.D. 1 kuopos, 
Brooklyn, N. Y., mėnesinis su
sirinkimas, įvykęs “Laisvės” 
svetainėj kovo 26 d., kivirčuo
se del “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo priimam sekamą 
pareiškimą:

Kadangi mes esame įsitiki
nę, jog opozicija nėra nusista
čius prieš Komunistų Partijos 
idėjinę kontrolę ant “Lais- 

ir
Kadangi mes esame taipgi

Sun Marketų darbininkų 
streikas vis tęsiasi. Bosai ir 
Amerikos Darbo .Federacijos 
vadai . galutinai susivienijo 
nrieš streikuojančius darbinin
kus ir puola juos iš visų pu
sių. Jų tikslas yra sulaužyti ne 
tik marketų darbininkų strei
kus New Yorke ir Brooklyne, 
kuriems vadovauja kairioji 
Maisto Darbininkų Industrinė 
Unija, bet išardyti pačią uni-'vės. 
ja, prie kurios nesulaikomai 
dedasi visi tos pramonės dar- įsitikinę, jog neatsižvelgiant į 
bininkai.

Per pastarąsias kelias savai
tes buvo areštuota šimtai 
maisto darbininkų 
koteliuose, valgyklose ir t. t 
Areštuojami veikliausi ir ka-opozicija būtų atslūgus ir mū- 
ringiausi naujosios darbininkų 
unijos nariai. Juos veža į El
lis Island ir ne piliečius laiko 
deportavimui.*

Maisto Darbininkų Industri
nė Unija pradeda rimtai gal
voti ir daryti žingsnius apgy
nimui savo narių. Tik masinis 
visų darbininkų veikimas tega-' 
Ji atmušti reakcijos puolimą. 
Tad Maisto Darbininkų Indus
trinė Unija trumpu laiku 
šauks didelį masinį protesto 
mitingą. Visi darbininkai turi 
dalyvauti tame mitinge ir pa
rodyti galingą vienybę už ap
gynimą ne tik maisto darbinin
kų ir jų organizacijos, bet ir 
visos darbininkų klasės.

tai, kaip neteisėtai A.K.P. L. 
F. Centro Biuras “Laisvės” šė
rininkų suvažiavimą užvaldė, 

dirbančių jei jis būtų užėmęs draugišką 
taktiką po suvažiavimo, tai

Naujas Maisto Markely 
Darbininky Streikas

Pereitą šeštadienį sustreika
vo trijų maisto marketų darbi
ninkai Brooklyne. Visi trys 
streiko paliesti marketai ran
dasi ant Kings Highway, prie 
12th ir 16th Sts. Darbininkai 
visi iki vieno išėjo į streiką 
ir darbas tuose marketųose su
stojo visai. . *

Kaip tik’- darbininkai sū- 
streikavo, tuojau pribuvo Ame 
erikos Darbo Federaciios vir
šininkai ir iškabinę iškabas, 
pradėjo sakyti, kad tie mar
ketai esą unijiniai ir be A.D. 
F. viršininkų žinios darbinin
kai negali streikuoti. Ištyrus 
ta dalybą surasta, kad iš iš
ėjusių į streiką darbininku nei 
V’onas nenriklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos. Ne
paisant to fakto, Darbo Fede
racijos viršininkai sykiu su 
marketų savininkais išėmė in- 
džionkšiną draudžianti strei- vo vedama su Partijos Centro 
kieriams pikietuoii. JTuojaus Komiteto žinia ir užgyrimu; 
pašaukė policiją, kuri pradėjo įr jje reikalauja naujo šuva-

damų kovų,: už gynimą atei
vių darbininkų, prieš Fishes 
komiteto reakcinius sumany
mus, prieš persekiojimą ir lin- 
čiavimą negrų darbininkų ir tt.

Jie savo rezoliucijoj dar drį
sta sakyti, jog opozicija nėra 
nusistačiusi prieš Komunistų 
Partijos idėjinę kontrolę ant 
“Laisvės,” o tuo pačiu sykiu 
balsuoja ir atmeta svarbiau
sias Komunistų Partijos ideji-

I nes kovas. Kas gali tat užtik- 
krinti, kad Komunistų Partijos 
vedamų kovų ir šaukimo dar
bininkų į vienybę balsui nebū
tų buvusios uždarytos “Lais
vės” skiltys, jei opozicija būtų 
laimėjusi pereitame “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavime? Jų 
balsavimas prieš viršuj paduo
tą rezoMuciją, užgiriančią Ko
munistų* Partijos vedamas ko
vas, aiškiai parodo, kad jiems 
greitai būtų įsipykusi idėjinėj 
Partijos kontrolė ant “Lais
vės,” o turėdami medžiaginę 
kontrolę savo rankose, jie grei
tai būtų pasiėmę ir idėjinę! 
kontrolę.

Ištisoje savo rezoliucijoj jie
nei žodžio neprasitaria apie šiuomi pranešame lietuvių vi- 
mūsų spėkų bendrinimą ir vie- suomenei, kuri valgo restaura- 
nijimą. Visą blogumą mato cijose, kad mes atidarėme nau- 
tik Centro Biuro taktikoj, ■ o į ja lietuvišką valgyklą po se-

........M--------------------F1-..................-..... ....... .....

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SUSI
RINKIMAS

Įvyks trečiadienį, balandžio 1 d., 
1931, Laisves svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Nariai kviečiami skaitlingai 
susirinkti ir užsimokėti prigulinčius 
mokesčius j Draugijos iždą, kad lai
ke ligos nebūtumėte suspenduoti. ( 
Taip pat randasi ir svarbių reikalų ! V. Podziunas, 
apkalbėti. ______ __

Sekr. J. A. Draugelis. '

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakandai, 

už labai žemą kainą. Noriu greit
parduoti. Kreipkitės po No. 61 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(77-79)

PARSIDUODA gasolino stotis, tik 
ką pastatyta. Kreipkitės sekamu 

adresu: Roseville Sun Service Sta
tion, 341 Orange St., Newark, N.J.— 

, . _ ---------- >. (74-1t)

Telephone, Stagg 7057

s-s „
^"1 A

-------  • ... - ■ —=ji Telephone, Stagg 7057

Į PAJIESKOJIMA1 |j Stephen Bredes, Jr.

PAJIEŠKAU Blado Audicko, kuris 
seniau gyveno Detroit, Mich., ir 

buvo vedęs su Adele Abraityte 1917 
metais, bet 1925 metais persiskyrė 
ir Audickas apleido Detroitą. Gir
dėjau, kad jis nuvažiavo pas savo 
seserį j Philadelphia, Pa. Meldžiu 
jį patį atsišaukti arba kas žinote, 
praneškit, būsiu labai dėkingas. — 
John Kolbok, 256 S. Colonial Ave., 
Detroit, Mich.

LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMEYER STREET 
Williamsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

I '•*’

, Telephone, Stagg ž-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RUSIŲ SVIE20S VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

su judėjimas būtų išlikęs ne
pažeistu,—

Todėl mes pasmerkiame 
Centro Biuro taktiką po suva
žiavimo ir reikalaujame:

(1) Kad visi svarbesnieji 
naujų direktorių nutarimai bū
tų tuojaus panaikinti, ir

(2) Kad būtu tuojaus su
šauktas naujas “Laisvės” šėri
ninkų suvažiavimas ir kad 
jam būtų leista tvarkytis sulig 
Bendrovės konstitucijos.

Susirinkimo Piripininkas
J. Kluchen,

Kuopos Sekretorius
S. Garbačauskas.

P. S. ši rezoliucija priimta 
24 balsais. Gi drg. Bimbos | 
šiuo klausimu pasiūlyta rezo
liucija gavo 17 balsų.

, S. G.
Nuo, Redakcijos. — Tai to

kią rezoliuciją pasigamino 
opozicininkai. Jinai 
kvėpuoja priešpartine 
Tiesa, šios opozicinės 
cijos autoriai sako esą 
nę, jog opozicija nėra 
čius prieš Komunistų Partijos 
idėjinę kontrolę ant ‘Laisvės,,’’ 
bet jie vengia pasakyt bent 
tiek, kad jie stoja už bent ko-į sąlygose? kajp su tuo reiški- 
kią panašią kontrolę. Taigi xi i..-o
net iš atžvilgio į idėjinę kont
rolę jie pasilieka sau “neitra- 
lumo” skylę.

Pamatiniai gi ta jų rezoliu
cija yra šmeižtingą: šmeižia, 
būk Centro Biuras “mechaniš
kai” užvaldęs šėrininkų suva
žiavimą, kuomet jie patys ži
no, jog milžiniška dauguma 
balsavusių pasisakė už Kom. 
Partijos užgirius kandidatus ir 
už jos poziciją; , jie smerkia 
Centro Biuro taktika, kuri bu-

NAUJA LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis barberystės amato. Galit 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barberiauti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—lOth Ave., Cor. 44th St. 

New York, N. Y.
71-98

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Jiroadway, Chaun
cey

patys per šmeižtingą savo pa-j 
reiškimą, pasirašytą Butkaus, 
Kuodžio ir Jokubonio, ir visur 
atvirai eina prieš Partiją ir 
jos veikimą, tai to nemato au
toriai viršminėtos opozicinin- 
kų rezoliucijos.

Lietuviu Kom. Frakcijos 
Prakalbos Balandžio 10

taip ir 
dvasia, 

rezoliu- 
“įsitiki- 
nusista-

kančių antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. ' Taipgi yra dir
busi už kukarka keletoje lietu- 

‘vių valgyklų Brooklyne. Atei- 
{kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

Valerija Balvočiutė, 
Josephine Tukienė.

Savininkes

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiku

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

tik susitarus.

St. stotis, Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

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

Atnaujina senus ir krajavusmis.
ir sudhro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Lietuvių Komunistų Frak- j 
leija rengia prakalbas balan
džio (April) 10 d., penktadie
nio vakarą, Miller’s Grand 
Assembly svetainėje, Brookly- 
ne.

Yra svarbių klausimų, ky
lančių dabar ir Užsilikusių iš 
praeities, į kuriuos bus pama- 
tiniai atsakoma tose prakal-___________________________
bose. Kas tai yra oportuniz- j

(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Telephone, Greenpoint 9-2320

1 Garšva
Oratorius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams 

f
131 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
< (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.VARPO DOVANA
i

t
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l.iMes užginame ‘Laisvę,*

I y viduriai užkietėję:jy■

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiškapoliti-

B

reikalavimus ir pripažint 
un’ją.

metų 
sunkių 
vakare

viškose darbininkų organiza
cijose? kaip jis pakelia savo 
galvą, ypač dabartinėse krizio

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

ją.
Kaip vadovaujantieji opozi

AV w
j!''

MOT. LAtyKĮJS, ^Fotografas 
214 Bedfox#įAioė., Brooklyn

Tel. Greenpoini 9- 78 31 •" 
... ; t ■
Geriausia Studiją 'tiįf6^1 V^ei /*’ ĄtfiktJ, Persitikrinti

kieriams pikietuoli. JTuojaus Komiteto žinia ir užgyrimu; 
pašaukė policiją, kuri pradėjo _
areštuoti piketuojančius strei- žiavimo, nepamatuotai tikėda- 
kierius. Amerikos Darbo Fe- miesį įen turėti savo didžiumą 
deracijos Lokalo 338 biznio j jr pravaryti priešpartinę lini- 
agentas Rothberg ėjo su poli- 
cistais ir rodė jiems, katruos
darbininkus areštuoti. Aštuo-, cijos žmonės “pritaria” Parti
ni veiklesni darbininkai liko jos pozicijai, galima suprast, 
areštuoti ir padėti po 800 dol. kacĮ įr to, jog jie balsavo 
kaucijos. Pereitą antradienį prįe§ sekama drg. Bimbos pa
buvo suareštuoti dar trys strei- siūlytą rezoliuciją:
kieriai. ... . . “l.iMes užginame ‘Laisvę,*

Visi streikuojanti darbinin- pasilikusią po Amerikos Ko
kai yra nariai Maisto Darbi- j munistų Partijos vadovybe, 
ninku Industrinės Unijos. Jie 
pasiryžę tęsti šį streiką, kol 
privers savininkus išpildyti jų ___  ____________ Pnes

Nenasisekė Nusinuodinti, 
hi Nusiskandino

M. Mackrell, 72 
senukas, prispaustas 
gyvenimo aplinkybių, 
eidamas gulti atidarė gesą, 
kad nunuodinti save ir vaikus. 
Bet jo žmona, gulėjusi kitame 
kambaryj, suoudė gesą, pabu-kanib;
dino dukterį ir liepė eiti pa
žiūrėti, iš kur gesas eina. Ji 
atrado pilną kambarį geso, ku
riame gulėjo jos senas tėvas ir 
keturi broliai. Pašaukė poli- 

| ciią, kuri pribuvo su medikale 
ppgelba. Atgaivino kiek se- 

* rūką ir išvedė ant kiemo, ta
da ėmė darbuotis, kad atgai
vinti sūnus. Besidarbuojant 
prie sūnų, pražuvo senukas, 
ėmė‘jo jieškoti ir atrado neto
limam upefyj pasiskandinusi.

niu darbimnkai turi kovoti? 
kokis turi būt lietuviu darbi
ninku nusistatymas, kad jie 
galėtu būt naudingi, kaipo 
veiksnys revoliuciniame Ame
rikos proletariato judėjime? 
Tai bus tik keletas iš klausi
mu. j kuriuos kalbėtojai duos 
prideramus atsakymus.

Lietuviškai prakalbas sakvs 
du kalbėtojai ir angliškai vie
nas. kain tiesioginis Komunis
tu Partijos atstovas tame mi
tinge. Kiek žinoma, rengėjai 
stengiasi taipgi gauti muzikos 
paivairinti tam masiniam pra
kalbų mitingui.

Smulkesnių anie tai prane
šimu bus suteikto sekančiuose 
“Laisvės” numeriuose.

Varpo keptuve duos didelį ir skaniai iš
keptą pyragą dovanų balandžio 4 d., suka
toj, del bedarbes ar del kitokių priežasčių 
nubėdniejiisiems žmonėms. Duos ir duonos 
kokios tik patys pasirinksite.

Prašome visus nedateklių kenčiančius 
žinones, pageidaujančius mūsų dovanos, at
siliepti iki sekančio ketvirtadienio, tai yra 
iki 2 d. balandžio. Dovanom pyrago išank- 
sto nekepsime, vien tik ant užsakymų kep
sime. Todėl prašome užsisakyti iki augš- 
čiau nurodytai dienai, kurie norėsite mūsų < 
dovanos.

Yra žmonių, kurie skaudžiai nubiednėję, 
ak nedrįsta prašyti paramos. Tokiuose at
sitikimuose mes prašom savo kostumerių 
patarti nedrąsiem žmonėm, kad kreiptųsi 
į Varpo Keptuvę, nieko nepaisydami. Mes 
norime jiems pagelbsti:Mitingas Palydčiimui Dark 

Delegatu i Sovietus
Balandžio 15. vidurnakty, iš 

New Yorko išplauks Amerikos 
darbininkų, farmeriir, valdžios 
tarnautojų, proletariniu artis- , 
tų ir profesionalų delegaciją 
į Sovietų Sąjungą, kad daly- 

“2. Mes užginame Komu- vaut tenai _didinguose Pirmo- , 
nistų Partijos vedamą kovą s,os Gegužes apvaikscm.nmuo-

i oportunizmą lietuvių ^’ . .Ta'?ie s.k^IC‘u.!e y.ra. ,25 a 
darbininkų judėjime. ‘ ų I darbrninka. is fabrikų, dirbtu- į 

“3. Mes užginame' AmeriA1”’ kaS.vklų’ f.an”ų ,r k,tokn-' 
kos Komunistų Partijos veda-jpri1?onių‘, < , ,
mas kampanijas už bedarbių I. T,el?s delegatams palydėti 

xoioi ir geriausios kloties palinkėti apdraudą ir pašalpą, prieš ai-.. , . • .... , ; ., . .v I v....-* . Įivyks masinis mitingas vakarė,
balandžio 15 d., Irving Plaza 
svetainėje, L5th St. ir Irving 

tuos j^ace* New Yorke.
nnrpj l įvairiu tautų darbininkų, or- 

n i ganizacijos renka savo atsto- 
fvus dalyvauti tame mitinge.
1 Lietuvių darbininkų draugijos 
taipgi neturi atsilikti.

VARPAS BAKERIES 
56-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Prašome įsitėmyt, tai, kad dovanų pyra
gas bus gatavas subatoje, 4 d. balandžio, 
anksti iš ryto. Visi turėsite patys atsiimti 
pyragą,, ir duoną, nes išvežiojimas mums 
perdaug kaštuotų.

gų. kapojimus, už ateivių gy 
nimą, už paliuosavimą 
nių kalinių ir t. t.

“4. Mes smerkiame 
kurie šiame susirinkime 
škė (Jankūnas), kad jie tyčia į 
nemoka narinių duoklių. Mes; 
sakome, kad tie draugai ken-! 
kia mūsų draugijai ir visam 
darbininkų judėjimui.

“5. Mes stojame už mūsų 
visų darbininkų revoliucinių 
spėkų vienybę* po Amerikos 
Komunistų Partijos ųr Komu
nistų Internacionalo vadovy
bės vėliava.”

Tai dabar “Laisvės” skaity
tojai patys gali matyti, kaip 
opozicijai rūpi turėti atskirą, 
autonomišką lietuvių veikimą 
ir tokius pat laikraščius, kurie 
batų liuosi nuo Komunistę 
Partijos veikimo, nuo jos ve-

Bedarbis Iššoko pro Langą 
Nuo 27-to Augšto

Ch. Braunstein, spaustuvės 
darbininkas per ilgą laiką iš
buvęs be darbo ir netekęs pi
nigų, nusižudė save. 'Pirma
dienį jis išgėrė nuodų ir iššo
ko per langą nuo 27 augšto.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Hushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Nrfujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes ap moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- • • • « i 1 _ i • _ _ •   !* S
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šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja viduriu* ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot v ai karna, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina..............................  60e, per paltą <5«

Kundroto apticka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptas, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat turime žolių ir gerą sandilį gyduolių, 
kartą' reikalaujant, kreipkitės;

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Kaviniuke

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y-
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel.. Greennoini 0-9,017-2860-3514

ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonan? Pulaski S-1090 , ,

KELRODIS: B. M. T. ei e vengru; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B M. T. subway—išlipt art Montww stoties; visais 

Broadval kmab—išlipt mi JTiushini \

lihirpkit šį akelbim* ir kanu «u otBaKjMu.




