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

No. 79 Telephone, Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Baland. (April) 3, 1931 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII

KRISL AI
GrigaičioDfdvyris.
Geras žurnalas. 
“Priekalas”.
Stoja Partijom
Tuo Keliu Reikia Eiti.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
, Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Mykolas Biržiška buvo social
demokratas, paskui atsivertė 
prie klerikalų, o dabar ištikimai 
tarnauja fašistams. Chicagos 
Grigaitis pasistatė sau Biržišką 
didvyriu ir atsiklaupęs jį garbi
na.

Prasideda Suirutė Fašistų 
Eilėse Vokietijoje

Man atrodo, kad Tayptauti- 
nio Darbininkų Apsigynimo or
ganas ^“Labor Defender” nepla
tinamas lietuvių darbininkų tar
pe taip, kaip gurėtų. O tai pui
kus klasių kovos veidrodys. La
bai populiarus raštais ir pa
veikslais.

“Labor Defenderio” platini
mu ypatingai turėtų darbuotis 
T.D.A. lietuvių kuopos. Taip 
pat galėtų prisidėti Literatū
ros Draugijos ir Darbininkų Su
sivienijimo kuopos.

BERLYN.— Fašisto Hit
lerio armijoj prasidėjo vi
durinis skilimas. Sakoma, 
kad visas rytinis Vokietijos 
distriktas atsimeta nuo fa
šistų partijos ir skelbia /Ko
vą Hitleriui! “Sukilėlių” 
armija siekianti 25,000 
šistų.
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Badaujanti Minia 
Užpuolė Įstaigas 
VaršavojeLaukiame “Priekalo”, 

Maskvos draugai ketina išleis-, 
ti. Paskutinis pranešimas sa
ko, kad pirmas numerys pasiro
dys su balandžio pradžia. “Prie
kalas” bus “Maskvos Proletari- 

''nių Rąšytojų Associacijos Lie
tuvių S&cijos ir kitų Maskvos 
lietuvių darbininkų organizaci
jų organas.” Išeis kartą į du 
mėnesiu^" e

Darbo sumanytojai rašo: 
“ ‘Priekalas’ bus vedamas 
marksistine-leninistine dvasia 
ir pamatinį tikslą statys—kovą 
del dhrbininkų klasės ir var
gingųjų valstiečių pasiliuosavi- 
mo iš kapitalo jungo—kapita
listinėse šalyse ir socializmo 
kūrimo—Sovietų Sąjungoje. Be 
dailiosios literatūros, meno, kri
tikos ir bendrai kultūrinės re
voliucijos klausimų, žurnalas 
lies ir visus kitus visuomenės 
gyvenimo ir darbininkų judėji
mo reikalus, ypač besirišanČius 
su lietuvių darbininkų ir darbo 
valstiečių gyvenimu kaip Sovie
tų Sąjungoje, taip ir Lietuvoje 
bei Amerikoje, žurnalas atsi- Inžinierių Institutas išleido 
lieps ir. aktualiais politikos aplinkraštį apie Sovietų Su
kausimais, žymios vietos zur- junga kuriame Amerikos 
šiandieninės Sovietų Sąjungos mzimenai bauginami pavo- 
socialistinės statybos visose sri- jum. Kalbamą jiems, kad

VARŠAVA.— Didžiausia 
minia žydų varguolių susi
rinko ir šturmavo žydų lab
darybės įstaigas, idant gau
ti veltui macų delei švenčių. 
Badaujanti tėvai šaukė, 
kad jie nebegali žiūrėt į sa
vo badaujančius kūdikius. 
Pilsudskinės policijos 'bū
riai apstojo įstaigą ir mušė 
baduolius. v

Vargdienės motinos savo 
vaikams prie drabužių pri
kabino sekamus ženklus: 
“Mes negalime žiūrėti į mū
sų badaujančius kūdikius.” 
Šeši kūdikiai rasta gatvėje 
pamesti badu mirti.

Baugina Am. Inžinierius
Kasyklų ir Metalurgijos

socialistinės statybos visose sri- jum. Kalbamą jiems, kad 
tyse. Jame bus žymi vieta pa- Sovietų Sąjungoj ameriko- 
skirta anti-religinei propagan- Į nams labai bloga. Bet iŠ to 
dai. Be to, bus satyros ir kiti gražiąi nusijuokia tie inži-

. Maskvos draugai ragina A- 
nierikos draugus, kad mes pa
sidarbuotume delei “Priekalo”. 
Ištikrųjų, “Priekalas” galės ir 
mūsų judėjime užkišti svarbią 
spragą. Jau senai mes galvo
jame apie išleidimą Amerikoje 
panašaus mėnesinio žurnalo. 
Mano supratimu, mes turėtu
mėme tampriau susirišti su 
“Priekalo” leidėjais, jį padary
ti didesniu, negu planuojamas 
yra, ir būtinai išleisti mėnesi
niu. Tada daugiau vietos galė
tumėme užimti Amerikos lietu
vių darbininkų judėjimo reika
lais, ypač mūsų meno ir kultū
ros srityse.

Šiuo reikalu ypatingai turėtų 
susidomėti mūsų Proletarinio 
Meno Sąjunga.

Kaip ten nebūtų, tuojaus rei
kia pasidarbuot delei “Prieka
lo” išplatinimo, kada gausime 
pirmą numerį. Taip pat turi
me parinkti prenumeratų. 
Draugai sako, kad metinė pre
numerata Amerikoje 
VIENAS DOLERIS.

tebus

BUOŽĖMIS IR KUMŠČIAIS PASITIKO
MARYLANDO VALSTIJOS ALKANUS

IR SUVARGINTUS DARBININKUS
ANNAPOLIS, Md.— Ba- biai smarkiai sumušti ir nu- 

landžio 1 d. čionai pribuvo gabenti į ligoninę, o vienup- 
alkanų bedarbių eisena. At- lika draugų tapo suareštup- 
maršavo virš šimtas darbi
ninkų. Juos pasitiko poli
cija ir pasveikino buožėmis 
ir kumščiais. Nežiūrint to, 
bedarbiai įsiveržė į valsti
jos seimelio butą ir pastatė 
savo reikalavimus.

Pačiam seimelyj bedar
biai tapo užpulti. Prasidė
jo smarki kova. Bedarbiai 
gynėsi, kiek galėdami. Bet 
priešų spėkos buvo ginkluo
tos ir darbininkus nugalėjo.
Kova seimelyje ir paskui (eiti pirmyn, 
lauke tęsėsi apie porą va- rėš organizuotis į bedarbių 
landų.

Sužinota, kad du bedar- Vienybės Lygos vadovybe.

Tai dar vienas valdžios 
kruvinas žygis prieš Ame
rikos bedarbius. Taip sufa- 
šistėjo buržuazija, jog ne
beleidžia darbininkams net 
reikalauti duonos alka
niems, pastogės išmestiems 
i| stubų. Kiekvieną bedar
bių pasijudinimą puola su 
didžiausiu žvėriškumu.

Bet bedarbių kova turės 
Bedarbiai tu-

tarybas po Darbo Unijų

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Lietuvoje Iškeltos
Raudonos Vėliavos

KUPIŠKIS.— Kovo 8 d, 
darbininkių moterų tarp
tautinėj dienoj, Kupiškyje 
ir sodžiuose darbininkai bu- 
o iškėlę raudonas vėliavas. 
Fašistinė policija su 
džiausiu įsiutimu puolė 
liavas draskyti.

Darbininkų Sunkus 
Gyvenimas

di-
ve-

vo parašyta, kad darbinin
kės sutinka dirbt po 10 va
landų už 3 litus, ir dar po 
dvi valandas kasdien dirbt 
be atlyginimo už šventes. 
Jau laikas “Odolit” darbi
ninkėms organizuotis ir 
pradėt kovą už geresnes 
darbo sąlygas, . y . ■ ■■< ,

Kratos ir Areštai 
Mariampolėj

MARIAMPOLĖ.— Sausio 
31 d. nakčia žvalgyba ir po
licija apstojo darbininkų

Biržuose Jansono verpyk- gyvenamus kvartalus ir įsi- 
a___ r ___ *____ _ loj (dirba 50 darbininkų) verždami j darbininkų bu-
nieriai, kurie šiandien ran- darbas tęsiasi 12 valandų ir tus, tartum _ pasiutę sunės 

darbininkai prie akordinio (viską draskė, vartė, laužė: 
darbo gauna tik po 3 litus (literatūros jieškojo. Žval- 
dienai. Darbininkė priva-(gyboj darbininkę Olekiutę 
lo organizuotis ir kovoti del tardė, suko galvą, kaip įma- 
7 valandų darbo dienos ir nydami, rodė fotografijas 
bent 8 litų dienai. Higienos kokių tai žmonių, o taip pat

dasi Sovietų žemėje ir dar
buojasi Penkmečio. Plano 
pravedime.

Stoka Darbininkų Maskvoj
Kadangi jaučiama labai 

didelė stoka lavintų darbi
ninkų prie transportacijos, 
tai Maskvos studentų 5,000 
nutarė po penkias dienas 
kas mėnesis dirbti prie ge
ležinkelio šapose. Jie dirb
sią be jokio atlyginimo, 
idant padėti Sovietų Sąjun
gai pravesti Penkmečio Pla
ną.

pusė labai blogai pastatyta. 
Pilna dulkių, oras tvankus. 
Darbo inspektorius tą vis
ką žino. Bet jis, kaip kapi
talistų šunytis, loja vien ka
pitalistų naudai. Darbinin
kai, reikalaukite iš savo 
naudotojų didesnės švaros, 
nes greit be sveikatos pasi
liksite.

jos brolio. Žvalgyba rėkė, 
siuto, šaukė: “visi bolševi
kai, tavo brolis bolševikas, 
visa jūsų familija ' bolševi
kai, visi darbininkai bolše
vikai”. Jei visi darbininkai 
bolševikai, tai tuomet aišku 
ko žvalgybininkai taip siun- 

L ta.
“Balsas”

25,000 Benamių Nicaraguoj
MANAGUA.—Žemės dre

bėjimo pasekmės tokios, 
kad 1000 
o 25,000 
miais. O 
praėjęs.

“Odolite”

Labai Sumažėjo Imigracija £ (IQ)) MAINIERIĮJ IŠĖJO Į STREIKU 
I liititrnnac Vnleriiac ' c c cĮ Jungtines Valstijas

WASHINGTON.—Per va
sario mėnesį Amerikon te- 
pribuvo 12,212 ateivių, ar
ba 60 nuoš. mažiau, negu 
sausio mėn. Gi per tą patį 
vasario mėnesį išvažiavo 
Amerikos 20,890 ateivių.

Nacionalė Mainierių 
Unija Veikia Šiame 
Streike

WILKES-BARRE, Pa.

iš

žmonių užmušta, 
padaryta bena- 
pavojus dar ne

SHENANDOAHRYJE; LAUKIAMA, KAD 
KITI 15,000 STOS Į KOVA TAIP PAT

Gauta pranešimas, kad 
trijų kasyklų mainieriai, 

i apie 2,000 darbininkų metė 
j darbą Sįienandoryj. Sako- 
jma, kad kiti 15,000 mainie
rių rengiasi į streiką toj 
pačioj apielinkėj.

Shenandorio mainieriai 
j stoja į kovą prieš tas pačias 
! sąlygas, prieš kurias strei
kuoja Wilkes-Barre mainie
riai. Vadinasi, visa kieto-

Nacionalė Mainierių Unija sjos ahglies pramonė pilna 
vėl išleido lapelį, kuriame 
vėl eiliniai mainieriai ragi
nami streiką Tmti į savo 
rankas. Naujoji unija lai
ke masinę konferenciją ir 
išdirbo programą streiko 
laimėjimui.

Naujoji unija ragina mai
nierius negrįžti į darbą, kol 
jų reikalavimai nebus išpil
dyti. Nurodoma, kad mai
nieriai patys turi suorgani
zuoti streiko komitetus 
kiekvienoje kasykloje. O tie 
lokaliniai eilinių narių 
streiko komitetai paskui 
turi sudaryti Generalį Eili
nių Narių Streiko Komite
tą, kuris apimtų visas ka
syklas.

Tiktai taip organizuoti 
mainieriai nugalės priešus. 
Jų pareiga atminti, kad jie 
veda kovą ir prieš anglies 
baronus ir prieš senosios 
unijos biurokratus, 
atvirai streiką laužo.

sauso parako. Mainierių 
kantrybė pradeda išsisemti. 
Šitie sporadiški streikai ga
li virsti visuotina kova. O

Iji butų ne tik prieš anglies 
baronus, bet ir prieš United 
Mine Workers of America 
nelemtus biurokratus, kurie 
tarnauja anglies savinin
kams.

Mes prašome mūsų ko
respondentų ir visų “Lais
vės” skąitytojų rašyti apie 
mainierių padėtį ir apie ei
nančias kovas. Rašykite 
tuo j aus. Pranešimus dėsi
me arba ant pirmo puslapio, 
kurie bus žinių formoj, ar
ba į “Raštai iš Darbo ir Ko
vų Lauko” skyrių.

JOHN LEWIS PRADĖJO ATVIRAI LAUŽYTT
WILKES-BARRE MAINIERIŲ STREIKĄ

WILKES-BARRE, Pa.—(tarnauja' kasyklų savininkų 
'’interesams.

Mainieriai turi budėti ir 
nepasiduoti šitam anglies 
baronų agentui. Mainieriai 
turi žinoti, kad ir Wilkes- 
Barre senosios unijos dist- 
rikto viršininkai taip pat. 
yra jų priešai ir laužo šitą 
streiką. Boylan ir yra Le- 
wiso įrankis. Prieš juos vi
sus reikia kovoti.

United Mine Workers of 
America reakcionierius J. 
L. Lewis atvirai ir begėdiš
kai pasisakė už streiko lau
žymą. Jis sako, kafi šitas 
Glen Alden Coal kompani
jos mainierių streikas “ne
pateisinamas ir nelegalis.” 
Jis reikalauja, kad visi mai
nieriai tuoj aus grįžtų atgal.

Lewis yra streiklaužys, 
anglies baronų agentas. Jis

kurie

t
I

•į

Sovietai Numaskavo
Imperialistų Agentus

Sudegė Plungės 
Miestelis

Sveikina Pasisekimą 
Sov. Žibalo Pramonėje | ■

3.

Ą

ROMA.—Taip vadinamoj 
žemės ūkio konferencijoj 
kapitalistų šalių atstovai 
siūlė sumanymą, kad tuo4’ 
jaus būtų pradėta kampani
ją, raginanti' žmones dau
giau valgyti duonos! Tas 
padėsią sumažinti grūdų 
perviršį. Sovietų delegatai 
pareiškė: Milionai kapita
listinėse šalyse badauja, 
nes neturi iš ko duonos nu
sipirktų o jūs raginsite juos 
daugiau valgyti! Su šita 
apgavyste Sovietų Sąjunga 
nieko bendrč neturės!

Associated Press iš Kau
no praneša, kad beveik visa 
Plungė pavirto į pelenus. 
Apskaitoma, kad nuostolių 
padaryta už $500,000, ir 
4000 žmonių liko benamiai. 
Gaisras siautė 24 valandas. 
Apie gaisro priežastis 
nešimas nieko nesako.

Skundų Komitetas 
Neleido Mainieriam 
Kalbėti

p ra

MASKVA. — Įvykinimas 
Penkmečio Plano žibalo sri
tyje į pustrečių metų nuste
bino pasaulio buržuaziją, o 
sukėlė didžiausio džiaugs
mo Sovietų Sąjungos liau
dyje. Tai puikus įrodymas, 
kaip sėkmingai veikia pla- 
'ninga ekonomija, planingas 
! darbas.

Visoj Sovietų Sąjungoj 
šita žinia iššaukė naujo en
tuziazmo dar su didesniu 
pasiryžimu darbuotis kūry
bos srityje.

iį
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PLANUOJAMA UNCAS PRIEŠ DEVYNIS
JUODVEIDŽIUS DARBININKUS ALABAMOJ

Japonijoj Didelės 
Ablavos ant Komunistų

•S

WILKES-BARRE, Pa.— 
Į Generalio Skundų Komi
teto susirinkimą pribuvo ei
linių mainierių delegacija iš 
7 ir, 9 distriktų. Jie norėjo 
kovojančius Wilkes-Barre 
mainierius pasveikinti Ir 
prižadėti savo paramą. Bet 
Skundų Komiteto reakci
niai vadai neleido jiems 
kalbėti. Išvadino juos “rau
donaisiais” ir uždarė duris.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad Skundų Komiteto vado
vybė eina prieš streikuojan
čių mainierių interesus.

TOKIO.—Stebėtinu smar
kumu Japonijoj auga Ko
munistų Partijos spėkos. 
Nuolatinės ablavos nieko 
nereiškia. Policija paskel
bė, kad bėgyje paskutinių 
kelių savaičių sumedžiota 
ir suareštuota 500 komunis
tų.

Iš suimtų 71 vienas ap
kaltintas “pasikėsinime nu
versti valdžią” ir atiduota 
teismui. *

■>

SCOTSBORO, AlaK Čio
nai tapo suareštuoti ir įka
linti 9 jauni negrai darbinin
kai. Jiems grūmoja, mirtis 
baltveidžių chuliganų gau- 

Jau renkasi 
išmatos

s / > U / • <
Samdytojas Gudravoja

KAUNAS.
dirba 30 darbininkių. Už 12
valandų darbo dieną moka 
nuo 2 iki 7 litų. Samdytojas 
patyręs, kad toji* ar kita 
darbininkė prisirašę prie 
profsąjungos tuoj ima gra
sinti žvalgyba ir išmetimu 
iš dirbtuvės. Darbo inspek
torius atvykęs “reviziją” 
daryt visai ir dirbtuvėj ne
pasirodė. Samdytojas su 
darbo inspektorium parašęs 
kokį tai raštą atnešė į dirb
tuvę, kad darbininkės pasi
rašytų. Samdytojas vertė 
darbininkes pasirašyt ne
skaičius to rašto, nes esą 
laiko nėra, darbo • inspekto
rius laukiąs. Tam rašte bu-

Jų teismas prasidės ba
landžio 6 d. Valdžia nesi
rūpina jų gyvybės apsaugo
jimu, kuomet Ku Klūks 
Klanas mobiliztftjas jų nu- 
linčiavimui. Kaip ir pa
prastai, arba tuoj aus prieš 
teismą, arba po teismo, 
ypač jeigu kaltinamas juod- 
veidis surandamas nekaltu, 
susirenka gauja ir nulin- 
čiuoja savo auką. Visi de
vyni darbininkai sako, kad 
jie nekalti užmetime, kad 
tai yra suokalbis juos nu- 
linČiuoti, nes jie pasižymė
ję kovoje su Ku Klūks Kla
nu.

1

jos rankose, 
visoki' visuomenės 
iš visų apielinkės kampų 
užpuolimui ant juodveidžių.

Tie devyni darbininkai 
kaltinami pasikėsinime ant 
dviejų baltveidžių merginų. 
Jiems primetama, būk jie, 
važiuojant tavoriniu trauki
niu, išmetę laukan kelius 
baltus vaikinus, o pasiėmę 
jų dvi merginas ir bandę 
jas iškaneveikti. .

Didina IšnaudojimųNewarke eilė draugų 
Komunistų Parti j on. Jie 
kad greitu laiku ten susidarys 
graži grupė partijiečių. Vadi
nasi, tie draugai darbais įrodo, 
kad jie eina su Komunistų Par
tija šioje mūsų kovoje prieš 
oportunizmą.

Tuo keliu turėtų eiti kovin
gi komunistų simpatikai kitose
kolonijose. Tiktai taip mes ga- padėties blogėjimu auga jų 
lėsime sustiprinti mūsų revo- nepasitenkinimas samdyto- 
liucinį judėjimą.

stoja 
sako,

KAUNAS.— Falkovskio 
batų fabrike darbininkai te
dirba tik 3 dienas į savaitę. 
Visus iškovotus reikalavi
mus samdytojas atima. Ųž 
kiekvieną menkniekį deda 
pabaudas. Su darbininkų

Plieno Gamyba Nupuolė
Dideli Potviniai

i’

jais ir jų valdžia.

“Iron Age” skelbia, kad 
bėgy j e paskutinės savaitės 
Amerikos ’ plieno gamyba 
nupuolė 2 nuoš. Vadinasi, 
krizis tebesiplečia.

SEATTLE, Wash.— Wa- 
shingtono, Oregono ir Ida
ho valstijose užėjo dideli 
potviniai. Iki šiol trys žmo
nės žuvo, o nuostolių pada- I 
ryta iki $1,000,000.
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KODĖL YRA REIKALINGOS LIETUVIU 
KOMUNISTU KONFERENCIJOS?

' Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras 
nutarė šaukti visų lietuvių Partijos narių dvi konferen
cijas. Rytinių valstijų konferencija įvyks 11 ir 12 d, ba
landžio. Visoms komunistų frakcijoms laiškai išsiunti
nėta; kiekvienas narys gaus laiško kopiją per savo sek
retorių; ten yra smulkmeniškos informacijos, kas del su
važiavimo. f ' . r j • ! . J į , i

Mes gyvename labai svarbiu laiku: kova‘prieš oportu
nizmą eina mūsų pačių eilėse. Oportunistiniai elementai 
blokuojasi su priešpartiniais elementais. Komunistų 
Partija veda plačias kampanijas klasių kovoje? Darbi
ninkų milionai be darbo, masės kairėja ir prieš mus sto
vi uždaviniai, kaip sėkmingiau pravesti Komunistų Par
tijos ir kartu Kominterno liniją lietuvių darbininkų ma
sėse. Yra daugelis ir kitų klausimų.

Antra konferencija, kuri apims centralines ir vakari
nes valstijas, bus vakaruose 8 ir 9 gegužės. Apie ją bus 
rašyta vėliaus.

Į Rytų konferenciją yra kviečiami visi draugai iš Nau
josios Anglijos, New Yorko, New Jersey, Pennsylvanijos, 
W. Virginijos ir Marylando valstijų.

- *įjįAPŽVALGA
Socialfašistas už
“Demokratinius Principus”

Socialfašistas 
“Naujienų” surengtose pra-

del tas socialfašistas ir gie
da, būk Vilnių galima atva
duoti buržuaziniais “demo- 

Grigaitis, kratijos principais.”
Bet Grigaitis taip sulauks 

kalbose Smetonos agentui | Vilniaus atvadavimą tais 
prof. M. Biržiškai, kovo 28, “principais,”1 kaip jis sulau- 
d., savo prakalboj karštai ’ " 
pasveikino tą Lietuvos fa
šistų atstovą. Pasigyręs, 
kad ir jis “per tuos dešim
tį metų” “kuo galėdamas ir 
kaip išmanydamas,” stengė
si padėti buržuazinei Lietu

vai, štai kokį receptą patie-. _____
kė “atvadavimui Vilniaus”:,

šiandien ilgų metų kar- {KftS , ApSftllgOJO HUO 
taus Lietuvai prityrimo ir da- Prješll KriStaUS “Karalija” 
baltinėje pasikeitusioje tarp
tautinėj situacijoje, į diploma
tijos ir karo ] 
mažai kas ir betiki. Mes, ku- 

: rie nuo pat pradžios rinkomės f 
1 kitokį kelią, dabar laikome ga

lima dar griežčiau pabrėžti tą

kė Rusijos Sovietų valdžios 
žlugimą, nežiūrint, kad nuo 
pat Sovietų Sąjungos įsikū
rimo jis nuolatos pranaša
vo, būk, Sovietų valdžia 
žlugsianti “už kelių piėne- 
sių.”

KodelMažai Korespondencijų iš Dirbtuvių
Jau ne sykį yra pakėlus “Lai

svės” Red. obalsį mesti nu- 
senusį įprotį daug rašyti apie 
parengimų biznį ’ bei tuščiai

Trijose šalyse, Finlandijoj, 
Arabijoj ir Jungtinėse Valsti
jose, yra įvesta blaivybė ir vieš4 garbinti visokius artistus, ak-
patau j a butlegerystė.

zmo-1800 metais vidutinis 
gaus amžius Jungtinėse Valsti
jose -buvo 33 metai; 1855 me
tais buvo 40 metų, o 1920 me
tais jau buvo 58 metai.

Sulig statistikinių davinių, 
Jungtinėse Valstijose žydų ran
dasi 4,288,029. Apie pusė to 
skaičiaus gyvena New Yorke.

Pasauly aukso yra už $4,689,- 
000,000. Dabar Jungtinės Val
stijos turi suvirs 42 nuošimčius 
viso aukso.

kratijos principai privalo va
dovauti kovai del Vilniaus.
Ir, girdi,
Vilnius pateko nelaisvėn 

dėlto, kad dar ne visoje Lie
tuvoje tuo sprendžiamu mo
mentu lietuvių liaudis buvo 
persiėmusi tais demokratybės 
ir laisvės principais, kuriais 
buvo steigiama nepriklausoma 
Lietuvos valstybė (Lietuvos 
buržuazine valstybe. — “L.” 
Red.).
Tai taip apie Vilniaus “at

vadavimą” gieda socialfa
šistas Grigaitis. Jis žino, 

Į kad buržuazinė fašistinė
Tai nėra paslaptis, kad pas mus buvo didęlė stoka sa- Lietuva neatgaus Vilniaus 

vikritikos, apsireiškė ištižimas, apsileidimas ir daugelis _ neį Raro, nei diplomatijos
j būdu. Tokiuo būdu jis pa
deda Lietuvos fašistams 
mulkinti lietuviškas minias, 
kalbant apie kitokius -“Vil
niaus vadavimo” būdus. 
Kaipgi kalbėsi apie karo 
ir diplomatijos būdus, kuo-

Kodėl šiomis konferencijomis turi susidomėti ne tiktai 
komunistai, bet ir taip sąžiningi ir klasiniai nusistatę 
lietuviai darbininkai? Po šių konferencijų mūsų komu
nistinės spėkos turės būti sujungtos. Po konferencijų 
mes pilnai žinosime, kur kas stovi ir su kuom eina, ar 
su Komunistų Partija, Komunistų Internacionalu ir vi
so pasaulio revoliuciniu judėjimu, arba prieš jį ir kartu 
prieš Sovietų Sąjunga. Vidurio nėra: kas nori oportu- 
nistiniu “vidurio” keliu eiti, tas neišvengiamai veda į 
komunistų priešų liogerį.

iš mūsų organizacijų narių palaikė ir palaiko ryšius su; 
išsigimusiais elementais, renegatais Jankauskais, But- i 
kais, ir paskui jų nuodus velka į mūsų eiles. Mūsų spė- 
koš turi būti sujungtos ir mūsų organizacijos privalo1 
daugiau glaustis prie darbininkų klasės Partijos, o ne 
trauktis atgal.

Tas pat ir su mūsų spauda. Dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis” yra išauklėti, visais garais juos remiant Komu
nistų Partijos nariams. “Vilnis” net tiesioginiai perė
mė mūsų buvusios Sąjungos organo “Kovos” mašinas, 
knygas ir kitą turtą. “Vilnis” pradėjo gyvuoti ir gyva
vo per kelis metus pirmiau, negu jos dabartinė bendro
vė susiorganizavo. Ir Lietuvių Komunistų Frakcija, ku
ri yra vienintelė senosios Lietuvių Komunistų Sąjungos 
tąsa, neleis išplėšti tą dienraštį iš po Komunistų Parti
jos vadovybės. Komunistinė spauda, mūsų dienraščiai, 
kaip ir organizacijos, gali gyvuoti ir plėstis, tiktai einant | 
su viso pasaulio revoliuciniu-komunistiniu judėjimu,. o 
ne prieš jį.

Kunigų organas “Drau- 
priemones jau gas” kovo .31 d. laidoj patal- 

įpino kun. Jono Navicko, 
marijonų kolegijos direkto
riaus, paskaitą, pasakytą 

musų įsitikinimą, jogei denio- pereitą Sekmadienį. Ir ta
sai dievo agentas štai ką jo
je sako: i

I Kristus įsteigė ant žemes 
savo karaliją arba Bažnyčią. 
Pirmose savo gyvenimo dieno
se jinai sutiko daugelį priešų, 
kuriuos nuramino žymusis 
Aukštosios žydų Tarybos na
rys Gamaliel],s šiais žodžiais: 
“Jei tas sumanymas ar veiki
mas iš žmonių, jis iširs; bet 
jei-jis iš Dievo, jūs negalėsite 
jo'išardyti.” (AD 5,38).
Reiškia, Gamalielis pasi

tarnavo savo tautiečiui. Jei
gu jis nebūtų “nuraminęs’ 
tuos priešus, . tai Kristaus 
“karalija” būtų žlugus.

Kristus—žydas. 
Gamalielis išgelbėjo 
priešų jo “karaliją.”

Na, oi kunigų organas 
“Draugas” - vis tiek savo 
špaltose dažnai niekina žy
dus. Bando juos pažeminti.

Žinoma, labiausia jis nie- 
met Lietuvos fašistai taria- kiną tos tautos kovojančius 
si su Lenkijos fašistais apie darbininkus ir revoliucio-; 
bendrą frontą prieš Sovie- nierius kovotojus už darbi-' 
tus, išsižadant Vilniaus. To- ninku reikalus.

Grafitas 6
Anglis ištirpusi geležyje 

iš ten išsiskyrusi duoda kristali
nę formą ir vadinasi grafitas. 
Gamtoje grafito nedaug. Prieš 
karą jo gamindavo 50,000 klgr. 
Juodieji paišeliai yra irgi iš 
grafito. Čia grafito milteliai 
sumaišyti su moliu ir bekaiti
nant tą mišinį gaunamas pai
šelis. Juo daugiau grafito, juo 
minkštesnis paišelis. Be to, 
grafitas dar vartojamas ir 
kaip tepalas ir dažų gamyboje. 
Grafito dažai yra patvarūs.

ir

padėties. Kiti neturi nei ma
žiausio supratimo apie politi
nės ekonomijos besivystymo 
pagrindus iš istorinio materia
listinio taškaregio. Jie mato 
kapitalizmo amžiną tvirtumą, 
bet nemato tų sąlygų, kurios 
iš pamatų jį griauja. Vaduoja
si savo asmens apsauga, kad 
jis komunizmo nesulauks, kad 
revoliucija neįvyks pirm, ne
gu jis kojas užvef|, tai kam 
čia vesti tą kovą, tegu ameri
konai kovoja, o mes pasižiū
rėsime. Na, ir pagaliaus, jei 
jie laimės, tai tada tik mes 
padėsim.

Tai oportunizmas. Didžiau
sias darbas prieš mus stovi, tai 
ėjimas per stubas, kalbėjima
sis su darbininkais; gavimas 
nuo jų žinių apie fabrikus ir 
aiškinimas jiems jųjų klasės 
reikalų; tik tokiu būdu bus 
daugiau žinių iš dirbtuvių. 
Oportunistai, tinginiai, ir bai
liai bijosi šito darbo.

A . J. Smitas.

Žydas
nuo

L D. S. A ir “Dark Balso” Vajus r - -
Vajininkių Atydai

L.D.S.A. Pildantis Komi-
Z Viršminėtomis konferencijomis, todėl, turi susidomėki . T>. ,u erv
ne tiktai komunistai, bet ir visi kovojanti darbininkai. 11F1 rilnJos gegužes. laip- 
Kiekvieno komunisto yra pareiga atvykti, diskusuoti, F nutarta duoti visoms pa
svarstyti ir prisidėti prie taip milžiniškų darbų. Kiek-Į Jau lalku gautoms narėms 
yienas turės čia pilną teisę kritikuoti, kas, jo supratimu, P? knygelę Lietuvos Darbir 
yra negero mūsų tarpe, ir pateikti savo pasiūlymus; bet ninkės ir Poniulės. Šiąkny- 
išėję po konferencijos turėsime bendrai dirbti. gėlę parašė d. V. Kapsukas,
; Į konferencijas atvykimo lėšas pasidengs pačios įvai- žinomas kaipo vienas iš žy- 
rių vietų draugų frakcijos. Bet mes tikimės, kad mūsų miausių rašytojų ir veikėjų.

----- -- Jis būdamas vadu Lietuvosrevoliucinio judėjimo artimi rėmėjai prisidės prie pa
siuntimo iš savo kolonijų komunistų į konferencijas.
C Draugai, svarstykite ir darykite planus, kaip atvykti, 
prisirengkite su naudingais sumanymais darbininkų kla
sės labui. * Atminkite, kad konferencijos yra šaukiamos 
labai svarbiu momentu. Ir nuo jų prigulės labai daug 
ateitis mūsų judėjimo su visomis mūsų organizacijomis 
ir spauda. 

gįf *
•h '■ i ' '

darbininkų judėjimo per il
gą eilę metų—puikiai pažįs
ta Lietuvos darbininkių gy
venimą. Knygelė parašyta 
lengvai suprantama kalba 
ir labai patrąųkianfii Dau
gelis draugių.. fekajt^ 
per du atvejų. Knygelę pa
siųsim kuopų* finansų sek
retorėm vajui pasibaigus.

Primenam, kad su seka
ma savaite pradėsim talpin
ti vajininkių sąrašą priskai- 
tant ir rudens vajuje gau- 

___________ tas prenumeratas ir nares. T 
ti ir kuopos veiklumą iš to,.* Gražu būtųgmatyt ta surašą

, _________ ______ „____ ,kad j°s nariai net neina į sa-lskaitlingu>^Sąrašan dėsim
Veikime ši kuopa veik niekuo;™ Parengtas prakalbas ir dis- 

: hepasirodo. Kiek laiko atgal | kusijas. Tad ir visas veikimas

D. M. Š. I

į ’ NAUGATUCK IR UNION (diskusijose jie gerai apsipa
* z zi A T T1 T T1 i v» 1 Ac. iri o

CITY, CONN,
A.L.D.L.D. Kuopos 

Neveiklumas
Čia yra'A.L.D.L.D. 15-ta kp. 

bet jos gyvavymas yra, gali
ma sakyti, tik ant popieros.

žino su A.L.D.L.D. ir jos vie
tine kuopa.

Bet ar visi nariai vietinęs 
kuopos dalyvavo šiame paren
gime ? Reikia pasakyti, kad 
ne. Tokiu būdu reikia spręs-

mas prenumeratų taip jau 
yra didelis darbas ir tūlos 
mūs draugės daug darbuo
jasi toje linkmėje,.

Atsiuntė Prenumeratų
J. Lapeikienė, Bridgewa

ter, Mass., atsiuntė >6 meti
nes ir 3 pusmetines prenu
meratas naujas ir vieną at
naujino. J. J. Potienė, Phi
ladelphia, Pa., 2 naujas ir 
5 atnaujino. J. Šiupailienė, 
Port Carbon, Pa., (dirba 
6-to Rajono kreditui) 4-res 
naujas pren. U. J. Šapra- 
nauskienė, ., t Philadelphia, 
Pa., 1 naują'ir 2 atnaujino. 
K. Zinskienė, į Medford, 
Mass./ 2 ph HA: Mikolaitie-

Lietuvos Gyventojų Skai
čius

Sulig Lietuvos spaudos davi
nių, praeitais, 1930 metais, gi
mė visoj Lietuvoj 32,976 ber
niukai ir 31,188 mergaitės—vi
so 64,164 asmenys. Tuo pat 

» laiku mirė 19,126 vyrai ir 18,- 
025 moterys—viso 37,151 as
menys.

Per 1930 metus priaugo 
13,850 vyrų ir 13,163 moterys 
—viso 27,013 asmenų.

1930 metų pradžioje visoje 
Lietuvoje buvo 1,120,560 vyrų 
ir 1,219,469 moterų viso 2,- 
340,029 asmenys. Prie šio gy
ventojų skaičiaus pridėjus 1930 
metų natūralinį prieauglį, š. 
m. sausio men. 1 d. visoje Lie
tuvoje bus 1,134,410 vyrų ir 
1,232,632 moterų—viso 2,367,- 
042 asmenų.

Tačiau nuo gyventojų sura
šymo ligi 1930 m. pabaigos emi
gravo iš Lietuvos apie 66,100 
asmenų.

Turint galvoj, kad nuo sura
šymo ligi 1930 m. pabaigos sve
timšalių skaičius yra padidėjęs 
apie 5,700 vis dėlto galima teig
ti, kad nuo mechaninio gyven
tojų judėjimo gyventojų skai
čius, išvestas iš surašymo davi
nių pridėjus natūralinį gyven
tojų prieauglį, faktinai suma
žėjo apie 60,400 gyventojų ir 
tokiu būdu 1931 m. sausio men. 
1 d. visoje Lietuvoje faktinai 
tebuvo apie 2,307,000 gyvento
ju.

Baisus Išradimas 
A

Kapštato (Afrikoj) vyriau
sybės laikraštis praneša, kad 
Transvaly gyvenančiam dakta
rui Grinui pavykę iš augalo, 
vadinamo Adenija £akniagum- 
bio išgauti naujus, neapsako
mo stiprumo nuodus. Vieno šių 
nuodų lašelio užtenka, kad nu
nuodyti 10,000 žmonių. Net uos*

torius, deklamatorius ir t. t. 
Daugiau žinių ,iš dirbtuvių. 
Geras obalsis. Bet kodėl to
kių žinių mažai rašoma iš 
dirbtuvių ? šiuo klausimu tu
rėtume pasikalbėti plačiau ir 
prieiti prie tų priežasčių, ko
dėl tokių žinių trūksta.

Mes turėtume atsižvelgti ir 
į patį mūsų veikimo aparatą, 
kuris irgi sukasi tais pačiais 
tradiciniais metodais. Mūsų 
organizacijų veikimas nėra 
persikeitęs sulig šių dienų nu- 
statytę tarptautinio veikimo 
supratimo.

Vienose kolonijose draugai 
dirba atskirose organizacijose, 
kituose- miestuose randasi 
bendri komitetai ir kitokiais 
vardais komitetai. Iki pana
šūs komitetai išklauso delega
tų raportus ir apkalba juos, 
tai, žiūrėk, 4 valandos jau 
prabėgo, ir nei jokis sumany-, 
mas bei tarimas, kas liečia 
klasių kovos dienos klausimą, 
nebūna padaryta. Raportai1 
barška apie tą patį biznį: pa- į 
rengimas taip pavyko ar nępa- ladelphijos sekamai rašo: 
vyko, vakarėlis pasisekė ar! Brangūs Draugai: 
nepasisekė, su balium ta pati' Kadangi dabar yra L.D. 
istorija, su visokiomis prakti-]S A. vajaus m6nu0 tai su 
komis lošėjų, piknikų rengi- tuo peikalu h, bandau užeiti 

pas lietuves darbininkes.
1>-iTiesa> Pasekmės ne kokios, 

kimą, kad|nes nelemta bedarbe vi
si skundžiasi ir sunku dar
bininkams su tuo doleriu.

------------------------------------ >—

Remia “Laisve”c*

Drg. J. J. Potienė iš Phi-

mas ir po rengimui.
Draugai, ar nebūtų laikas tą 

nudėvėtą madą pakeisti *" 
perorganizuoti vei] 
išvengus tų nuobodžių rapor-■ 
tų, kurie tęsiasi per visas or-, 
ganizacijas, lig t» neišvaiko-1 Noriu štai ką priminti, 
ma migla? Visiems biznio pa-'Kadangi Butkus, Jokubonis 
rengimams turėtų būt suorga-’ir Kuodis su savo gazieta 
nizuotas atskiras specialis ko-papsėjo Amerikos lietuvius, 
mitetas, kuris turėtų dirbti toj j tai kur -tik neužeisi, tai dar- 
srityj po priežiūra organizaci- bininkai pirmiausia ir kai-
jų. Visos mūsų organizacijos 
turėtų kooperuoti bendrais 
veikimo klausimais, kas liečia 
darbininkiško judėjimo veiki
mą. Mano supratimu, vietoj 
kalbėjus tiek daug apie paren
gimus, kodėl negalima pakelti 
klausimai apie dirbtuvių ra
portus, apie jų produkcijos bei 
darbininkui sąlygas ? Kiekvie
nam darbininkui nėra reikalo 
raportuoti kiekvieną sykį apie 
savo dirbtuvę, t bet raportuoti 
ir iš kitur, iš kur tik galima 
patirti. Ar gi čia nesusidary
tų medegos patiems korespon
dentams bei visiems susipratu- kuodžių

I
1 I
IA

i9

ba apie tą .gazietą ir apie 
palaikymą “Laisvės”. Žino
ma,. < žmonės, kurie jau .se
nai įieško priekabių, tai la
bai džiaugiasi ir laukia ant
ro- suvažiavimo “L.” bend
roves ir sako: nepavyks 
antras, šauksime trečią, lai
kysimės kol laimėsime. Tai 
tik karštuoliai taip kalba. 
Bet rimtesni draugai-gės 
svarsto gana rimtai, ir jau 
pradeda permatyti žalingą 
darbą darbininkiškam judė
jime Butkų, Jokubonių ir S r iI Isiems darbininkams plates

niam pažinimui savo klasės 
reikalų ? Suprantama, kad 
tuo pačju sykiu iškiltų ir rimtų I 
diskusijų, kas sudarytų gyves-i 
nį ir patį susirinkimą, ir, vei
kiausia, nariai noriau lankytų
si į susirinkimus.

Katrie draugai rašinėja į 
laikraštį pranešimus, tiems 
sunku surinkti žinių apie įvai
rių dirbtuvių padėtį. Tie dar
bininkai, kurie gali parašyt, o 
nerašo, yra įsivaizdinę, kad 
jie nemoka taisykliškai rašyti 
ir laikraštis jų raštų nedės. Tai 
yra klaidingas įsivaizdinimas. 
Redakcija tik del to ir yra, 
kad sutvarkyti ir gaminti raš
tus. Todėl kiekvieno darbiniu-, 
ko ir darbininkės yra pareiga į 
parašyti iš dirbtuvių. Na, sa-; 
kysim, kokia dirbtuvė, kiek 
darbininkų dirba dabar ir 
kiek jų dirbo pirmiau, kiek ne
teko darbo, kiek sykių nuka
pojo algas, ar yrą unija, ar 
streikuoja, koks pas darbinin
kus ūpas ir t. t.

Korespondentai turėtų apra- i 
šyt iš dirbtuvių pranešimus at-1 
skirai nuo bizniškų parengimų, 
o redakcij-a turėtų įvesti ir at
skirti bizniškas koresponden- : 
ci j as tam tikrais skyriais nuo ; 

kuomet i klasių kovos, iš šapų korės- 4 ■» ii D An/Imi J*

Taigi, draugai-gės, per- 
matydami tokią situaciją, 

j skubinasi prisidėti su finansi- 
■ne parama.

Čia prisiunčiu čekį $80 
vertės ir draugų-gių vardus 
naujų “Laisvės” Bendrovės 
šėrininkų-kių. Po du Šerus 
(už $10) nusipirko:

P. J. Baranauskas, 
Alena Tureikienė, 
Lionginas Tureika, 
Elzbieta Mačėnienė, 
Jonas Mačėnas, 
A. Bakšis, 
Paulina Walant ir 
Frank Walant.
Turiu pasakyti, kad drg. 

.Valantis nors mažai dabar 
’dirba, vienok pasipirko du 
Šerus ir kitus prikalbino pa- / 
sipirkti.

Ir po “L.” B/suvažiavi- 
mo, kaip man žinoma, phi- 
ladelphiečiai pasipirko “L.” 
B', šėrų už $150.

J. J. Potienė.

f

i

nė, Chicago, Ill,, 1 naują ir tyti juos yra. gyvybei pavojin- 
1 atnaujino. ,JPo vieną pr. ga. Baisūs šie nuodai dar ir 
atsiuntė Au J.. Jatužienė, Ri- todėl, kad jais nunuodyto žmo- 
verside, N. J. ir J. Gudišaus- ?aus. kūne jie nepalieka jokių 
kas, Tamaqua,. Pa. Atnau- n M R
jino prendmęratų po vieną 
sekami: N . Virbickienė, -----
Nashua, n. h.; j. m. Ka-jžmogui pjyšo širdis, Matant 
minskas, Chicago, Ilk, K. | ® _.v . v 7
Marges, Portland, Ore.; M. Darbininką UzSlfflUSant 
Krasnitskienė, Waterbury, 
Conn.

Naujų narių gavom per šimtų metų amžiaus Lape- 
šias kuopas: 5 kp. Rock-iruto, kuris turėjo silpną 
ford, Ill. 3 naujas; 13 kp.,'širdį, staiga mirė, 1

ę

gavusius nemažiau 4 skai- 
. Gavu

sieji mažiau, Uis paminėti 
bendruose 
pranešimuose. Nors laiš
kuose buvo minėta, bet. dar 
pakarto jam, kad už du pus
metinių nauju skaitytoju 
bus duodama kreditas vieno 
metinio. Draugės, subrus-.!

nepasiroao. kick iaiKo argai;, noriu 
Čia buvo surengtai prakalbos W apleistas, juk veikimas ir <Y«>JU aJ.ua lianų.

Kacl surengti Priklauso nuo draugų veiklu-* 
jias prakalbas, buvo dedama mo» apsukrumo.
daug pastangų iš Trečio Aps-i 
kričio Komiteto. Kuopa su
rengė savo vardu Šias prakal
bas ir diskusijas. Pasekmės 
buvo neblogos, atsilankė apie 
00 pašalinių žmonių. Prakal
bose daug parduota literatū
ros, darbininkai, kurie nieko

; ho'4;nojo ppie mūsų organisa- 
į ciją, tai šieso prakalbose ir

Įr diskusijos, 
šias praka' savaitiniuose

NEW YORK.— šešių de-

Ar gi ištikrųjų jau čia nega
lima jokio veikimo sudaryti 
iš progresyvių darbininkų 1 
Manau, kad galima. Yra dar
bininkų, kurie skaito komunis
tinę spaudą—“Laisvę” ir ki 
tus laikraščius. Tik reikia vei-

Pirko šėrų šie draugai: 
A. Daugirdas, Philadelphia, 
Pa., F. Nakas, Detroit, 
Mich., L.D.S.A. 2 kp., Wor
cester, Mass.; M. Galeckie- 
nė, Philadelphia, Pa., A.L. 
D.L.D. 120 kuopa, McAdoo, 
Pa., G. Pileckas, Higga
num, Conn.
t——arfi— wu imu iir wwiimWMWwiwmwmwMiM

S. B’oston, Mass., 1 n. ir 10 jis įmatė, kaip darbinin-|
kp., Newark, N. J., 1 narę, kas Tounley, langų valyto-.į madą daryti pranešimus iš 
Kuopų sekretorės ilgai ne-j jas, paslydus kojai, . krito ! dirbtuvių, o tada pamatysim, 

laukusios atsiųskit naujų j nuo trėčio augšto ir ištiško daugiau tilps žinių iš 
dirbtuvių.

Daug mūsų darbininkų rūg
sta senoviškais įpročiais ir ne
pajėgia suprasti klasių kovos

narių antrašus, kad galėtu- ant šaligatvio. Tounley bu-
kimo, reikia darbštumo ir bis- kim. Nei nėpajusim kaip ! me joms pasiųsti laikraštį. ,vo 30 metų amžiaus,, juod-
kį daugiau energijos?

Naugatukietis
mėnuo prabėgs, tad nelau- ■ 
'kim pabaigos. Atnaujini-

^S. S., veidis, paliko be prieglau 
LD'SA. Centro SekrJdos didžiulę šeimyną.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

wwo***" too

aJ.ua
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Z. Angarietis

Jau Galima Kai Kurias Išvadas Padaryt
Į Kovą su Dešiniaisiais Oportunistais!

Puslapis Trečias

BAYONNE, N. J
KIT “LAISVĘ”

gerins savo būvį.
Darbininkas.

. ....  .. ......... ........: 1. ■ "■"**

džią. Tik taip darbininkai pa- SKAITYKIT IR PLATIN-

APIE KNYGAS

(Tąsa)
Pruseika, matydamas, kad 

jo šalininkai žada išeit iš “Lais
vės” bendrovės manydami tuo 
piniginiai pasmaugt “Laisvę”, 
o komunistai veda agitaciją, 
kad išėjusius pakeistų tikri 
Komunistų Partijos šalininkai, 
bijos susilpnėjimo savo pozici
jų “Laisvės” bendrovėj ir šau
kia savo šalininkus: 
miausia mes 
pastangomis,i

Įdint nepasitenkinimą Komunis- * 4 1 1 O liti 1 A z\ ~

Visų pir- 
visi, bendromis 
turime \ išlaikyt 

“Laisvę” ir “Vilnį” ir išlaikyt 
čielybėj visas mūsų organizaci-; 
jas. Jokio boikoto, jokio Šerų 
atsiėmimo, jokio bėgimo iš or
ganizacijų! Tai būtų žalinga, 
tai stiprintų mūsų priešus... ”Iš 
paviršiaus žiūrint, tai šiuose 
žodžiuose nieko blogo nėra 
štai kas. Pruseika visai 
miršta” pasakyt, kad reikia iš
laikyt “Laisvę” ir “Vilnį”, kaip 
Komunistę Partijos laikraščius, 
“užmiršta9' pasakyt, kad reikia 
vest kovą prieš tuos, kam rūpi

tų rarnja, kuri jo nuomone 
“žalingai kišasi” į “Laisvės” 
bendrovės reikalus. Pruseikai, 
matyt, rūpi sukur.styt neparti
nius ir dešiniuosius partijos na
rius prieš partiją, kad • pasun- 
kint partijos padėtį ir pasinau
dojus “gera proga” nuverst da
bartinę valdybą ir sudaryt an- 
tipartiniam elementui priimtiną 
“Laisvės” valdybą.

Tų citatų skelbimas “Vilnyj” 
aiškiai rodo, kad frakcinis Pru
seikos darbas turi pilnai anti
partinj pobūdį. Kitaip ir ne
gali būt. Jau frakcijos kūri
mas Komunistų Partijoj— tai 
antipartinis darbas, vedantis 
prie jos skaldymo.

' ■Betl Pruseika giriasi, kad jis turi 
“už- I “ir daugiau panašių laiškų” ir 

1 priduria, kad “tai vis iš drau- 
'gų, kurie balsavo už partijos 
kandidatus”. Tuom Pruseikai 
rūpi savo šalininkams įrodyt, viai" • v. J 
kad Komunistų Partijos pozici-ico Raštai.”

Visų šių

ALDLD Centro Komitetas 
turi pakankamai šių senesnės 
laidos knygų :

V. Kapsuko “J. Biliūno Bio
grafija”; L.B. Boudino—“Ka
rolio Markso Teorijos Siste
ma”; “Socialdemokratijos žlu
gimas ir Revoliucinės Kovos 
Vokietijoje”; K. Markso ' 
Brumairio ir Francūzų Nami
nis Karas”; Gor.terio “f 
nis Materializmas”; dailios li
teratūros ir poezijos kolekty- 
vis rinkinys “Švyturys”; Vys
kupo Browno “Komunizmas ir 
Krikščionybė”; Dr. J. J. Kaš
kiaučiaus “Darbininko Sveika
ta”; A. Bimbos “Istorija Kla
sių Kovos Amerikoje”; ‘ Sinc- 
lairio “Kaip žmonės Be Ponų 
Gyveno” ; Pokrovskio,—“Rusi
jos Istorija”; Jaroslavskio, 
Leninas, Jo Gyvenimas ir 
Darbai”; Mizaros—“Argenti
na ir. Ten Gyvenanti Lietu- 

<ščio—“Seno Vin-

Į rastis, paskui “Darbininkių 
Balsas,” “Tiesa” ir t. t. Laik
raščius juk nesulaikysi ir kny
gą nespausdinsi.

Jos jau du trečdaliai gata
vi. A.L.D.L.D. C. K. pirminin
kas d. Mizara ir sekmadie
niais dirba, kad tik greičiau 
ją pagaminus. Kada bus at
spausdinta, darbas eis greitai. 
Apdarysime ir siuntinėsime.

te | Q10 Tik turėkime kantrumo, drau-
Istori-

gai!

Mokesčiai
mokesčiai plaukia la- 

Draugai, nelauki-

•v. , . ‘ j vv. ’ .y .. jos “Laisvės” bendrovėj ne taip 1išlupt tuos laikraščius is parti- , I «- .............Tik reikia pasidar- Centre yra pakankamai.

Suspėjo Tik Atsigert Vandens j
Fašistinis A.L.P. Kliubas bu

vo surengęs prakalbas kovo 
22 d. kapitonui Jurgilai. Kad 
geriau pagerbti tą fašistą, tai 
pastatė čielą pustuzinį neva 
kalbėtojų, apie, visus tuos 
“kalbėtojus” neminėsiu. Ku
nigas, kaipo “vyriausia asaba” 
pradėjo prakalbas. Savo kal
boj gėrė daug vandenio ir vi
siem kalbėtojam liepė išsi
gert, tai galėsią geriau kal
bėti. Daug minėjo apie vieny
bę, tik ne darbininkų vienybę. 
Jei jis aiškintų darbininkų, vie
nybę, tai jis nebūtų kunigas, 
nes. kunigija yra kapitalistų 
didžiausias ramstis, o darbi
ninkų mulkintojas. Kapitalis
tų ir darbininkų vienybė nėra 
galima. Kunigas užbaigė gar
sindamas savo biznį.

Antras iš eilės turėjo kal
bėti viso labo nelaimingas 

; Plungis. Bet kaip tik spėjo at
sigert vandens, tuoj likosi nu
guitas. Paskui kalbėjo fašistas 

| Klinga. Apie šį “galvočių” 
tik tiek reikia pasakyti, kad 
jis pats nežino ką kalba, jei 
žinotų, aš tikras, kad jis svie
tui nesirodytų. Buvo ir d a 
vienas, tai Jurgita, tik ką at
važiavęs iš Lietuvos. Jis pri
pasakojo daug apie Lietuvą, 
bet juk būtų stebūklas, jei 
fašistas pasakytų teisybę.

Čia trumpai suminėsiu 
fašisto kalbos: 
gera

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri
mų, 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 • 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

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

Nariu 
bai silpnai, 
te ko, atminkite, kad ir kny
ga “Aliejus” bus duodama už 
pabaigą pereitų metų ir pra
džią šių metų. Mokėkitės mo
kesčius. Taipgi yra patirta, 
kad daugelyje kuopų nariai 
jau yra užsimokėję, bet val
dybos pinigus laikosi pas sa
ve. Tai blogas apsireiškimas. 1 
Kuopų valdybos privalo 7-1 
kiekvieno susirinkimo mokes
tis pasiųsti į centrą.

A.L.D.L.D. Iždininkas
Dabar mūsų A.L.D.L.D. Cen

tro Komiteto iždininku yra 
“Švyturys”' ir Dr. J. i Br. J. J. Kaškiaučius. Če- 

“Darbininko; Liūs rašydami taip ir parašy- 
parduodamos Lite arba J. J. Kashkevich. 

gaunant Kada perkate “money order,” 
centus tai pažymėkite, jog turi būti 
Darbi- išmokėta Newark, N. J., nes ■ 

p i ten mūsų iždininkas gyvena.
•turi 6301 Ant čekių tas nereikalinga.

Dar kartą prašau, nerašyki
te d. J. Bondzi vardu, nes jos 
vardu prisiųstus čekius arba 
“money orderius” negaliu iš
mainyti ir būsiu priverstas grą
žinti atgal, kad permainytu- 
met vardą. Visi įsitėmykit 

Daug mūsM iždininko vardą, čekiai 
- „ ir laiškai, blankos ir t.t. reikia 

siųsti mano vardu ir antrašu.

A. LllTVINAS

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

•r

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

<nygu A.L.D.L.D.
Visi 

nariai gali gauti , 
tas knygas už pusę kainos. ■.

Knygos
Kaškiaučiaus

Sveikata” yra 
kuopoms ir nariams 
atlyginimą tik po 35 
už kiekvieną knygą, 
ninko Sveikata” yra labai nau 
dingą ir gera knyga;
puslapių, geros popieros, pa-! 
veikslais papuošta. Tai tikras 
sveikatos žinynas. Jos kaina 
$3.00.

Knyga “Švyturys” tai poezi
jos ir lengvesnių pasiskaitymų

Jos re-

stiprios.
buot ir Pruseikos —Butkai lai- A.L.D.L.D. 
mes.

Tiesa, Pruseika sakosi, kad 
jis prieš ‘“kokusus”, prieš f rak- j. 
cijas. Bet jau tokia frakcijų 
kūrimo tvarka, kad pirmu metu 
frakcijų kūrėjai sakosi, kad jie 
ne tik nekuria frakcijos, bet 
dargi patys prieš frakcijų kū
rimą eina. Ištikrųjų lietuvių 
komunistų eilėse mes matom 
jau susidedančią frakciją, kuri 
apima ne tik dešiniuosius opor
tunistus, bet taipogi ir nepar
tinius, tame skaičiuj ir aiškų 
antipartinį elementą.' Tos fra
kcijos žymės: atskiri slapti nuo į knyga, 284 puslapiai.

F • L- * ' P’ ‘L n • Pabijos susirinkimai ir juose: guliarė kaina $1.50. 
riaKCims riUSClKOS Dalbas svarstymas klausimų kovai prieš i gražių eilių ir apsakymėlių. Ir.

Antra, mes iš L. Pruseikos‘partijos nutarimus ir jos liniją (A.L.D.L.D. nariai turi geriau-: 
straipsnio matom, kad jis jau: (“Laisvės” klausimu); išdirbi- šią progą jas gauti pigiai. Tą: 
veda slaptą antipartinį darbą mas bendros antipartinio ele- gali padaryti ir kuopos, pasi- 
(faktinai frakcinį darbą), kad mento platformos 8-tai vasario pirkti ir suteikti naujiems na- ’ 
vėl patraukt į antipartinio ele- “Laisvės” bendrovės suvažiavi-1 riams. Pašaliniai r ’ 1 
mento eiles tuos partijos narius, mui; išstojimas spaudoj prieš j turi mokėti pilną kainą.
kurie iki suvažiavimo ėja su an- Komunistų Partiją ir jos nuta- 
tipartiniu elementu, o suvažia-1 rimus, slapti nuo partijos susi-' 
vime pasidavė partijos discipli- rašinėjimai su partijos nariais, 
nai. Jis rašinėja tiems svyruo- nesutinkančiais su partijos lini- 
jantiems partijos nariams laiš- .ja, tikslu surinkt juos apie beli
kus, ir jų atsakymais ginkluo- -tirą kovos platformą; bendra 
jasi savo pozicijų ^iprinimui. platforma, reikalaujanti paliuo- 
Pavyzdžiui, iš Buivydo laiško savimo “Laisvės” ir “Vilnies” 
deda tokią citatą: “Jeigu ne nuo partijos kontrolės ir reika-

jos žinios. Nepasako taipogi,' 
kas tie “priešai”. Ką sąmonin
gai užmiršta pasakyt ir ko 'at
virai nepasako apie priešus, tą' 
kitu būdu pasako toliau. Tie 
Pruseikos priešai, tai —iš viso 
ko matyt, “Bimbos klika”, bu- 

rtent Komunistų Partijos šali
ninkai. Pruseikos nuomone, ne
reikia duot sustiprėt jiems. Jei 
Pruseikos šalininkai ir bloki- 
ninkai, (tie, kurie sudarė bloką 
prieš partiją) išeis iš šėrininkų 
(pajininkų), tai tuomet dešinie
ji susilpnes “Laisvės” bendro
vėj ir viršus priklausys “Bim-'1 
bos klikai”. Tai pirma.

Kuopų Antrašai
Jau veik visi apskričiai pra- 

pirkdami nešė, kokios kuopos prie, jų 
priklauso. Daugelis kuopti 
valdybų,' . sekretoriai ir kiti 
draugai palaiko ‘susirašinėjimą 

Jungtinių Valstijų Komunis- su centru, suteikė savo teisin
tų Partijos L. F. Centro Biu-'gus ir naujus antrašus. Bet 
ras-, A.L.D.L.D. Centro Komi-'dar yra ir tokių kuopų, ku- 
tetas ir L.D.S.A. C. K. bendrai rioms siunčiami laiškai sugrįž- nuo 
išleido lapelius ateivių gynimo ta atgal, o tai reiškia, kad se-;<' 
reikalais “Į kovą už darbinin- kretoriai ten jau negyvena, 
kų klasės reikalus!” Kadangi Apie tas kuopas pranešiu tiem

s^to 
Lietuvoj labai 

(tik ne darbininkams).
Į kariuomenę, girdi, eina dai
nuodami jaunuoliai lietuviškas 
dainas, dabar nebėga iš Lietu
vos žmonės, kaip kad caro 
laikais. Bet mums yra žino
ma, kad žmonės niekad pir
miau taip nebėgo iš lietuves, 
kaip kad dabar. Ar daug lie
tuvių pirmiau bėgdavo į Bra
ziliją, Argentiną ir kitur, kur 
tik gali? Dabar, jei tik žmo- 
neliai pajėgtų, turėtų iš ko, 
tai fašistų diktatoriai greitai 
pasijustų, kad neturi ką tero
rizuoti. Bet bėgimas nuo fa
šistų darbininkams nieko ne
pagelbės, nes ir Brazilijoj ar' 
kitur nieko gero darbininkai 
neranda, i Norėdami darbinin
kai pagerinti- savo būvį, turi 
organizuotis ir eiti Komunistų. 
Partijos vedamu keliu, jie tu
ri nusikratyti fašistų valdžią

> savo sprando ir steigti 
darbininkų ir valstiečių val-

i i
I |

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

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

puse vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų. o ne del smegenų stokos. 
Daugiausia Atsidedame aut Relinoskopišku Ištyrimu

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

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

' ŠIOJE VIETOJE i ’ ‘

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

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. : / j w ■?

tl

Amerikos Komunistų Partijos!laujanti pertraukimo kovos su laiko nebuvo daugėtai negar-■ apskričiam, prie kurių jos pri- 
Centro Komitetas, tai lietuvių 'oportunizmu; sudarymas ideolo- tinome juos, bet visoms A.L. įklauso.
frakcijos Centro Biuras su sa- ginio centro su Pruseika prie- DJL.D. kuopoms pasiuntėme. | Kiekvienas A.L.D.L.D, sek- 
vo dvasios vadu d. Bimba, būtų šaky j.
tokį antausį gavęs, kokio vei- Pruseika stato lįika tįsimą: 
kiaušiai nei sapne nesapna-' “Reikia pažiūrėt, kas ir kur 
w>*)”. Ta citata L. Pruseikai 
rūpi įrodyt savo šalininkams ir 
visam antipartiniam elementui, 
kad taip labai nenusimintų. Bui
vydas ir kiti idėjiniai neatsi- 
metė nuo antipartinio elemento, 
jis tik laikinai pasidavė parti- elementą.
jos disciplinai, kad vėliau, ka- antipartinio elemento pastangas 
da bus patogesnė valanda, pe- užgrobt “Laisvę”- Pruseika be- 
reiti prie naujų atakų. Tokia 
faktinai prasmė L. Pruseikos ninkai ir redaktoriai ir šėrinin- 
priemonės su ištraukų iš Bui- kai norėjo pavogt “Laisvę” pa
vydo laiško skelbimu. !tys nuo savęs?”. Priduria, kad

Iš augščiau minėtos citatos; Centro Biuras rūpinosi “mecha- 
iš Buivydo laiško ir kitų citati) 'nine kontrole”, o jei buvo ne
iš jo laiško matyt, kad Prūsei- - patenkintų Centro 
kai jau pasisekė grąžint J. Bui-,čia kaltas pats Centro Biuras.'egzempliorių

klydo” ir frakciniai atsako, kad 
klydo Komunistų Partija, o ne 
antipartinis elementas. Jis vi
same straipsnyj kovoja prieš 
Komunistų Partijos šalininkus 
ir faktinai teisina antipartinj 

Kalbėdamas apie

sityčiodamas rašo: ,“Ar darbi-

Ilradejas 
F. LASECK 
(Lasevičins)

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

Užrakinkite Atidarytus Langus!
sek- 
nau- 
apie

Atsižvelgiant, kur yra didės-i Kiekvienas A.L.D.L.D.
1____ _ 4.________ Į rotorius,kada persikelia j

ją vietą, privalo pranešti 
tai Centro Komitetui.

A.L.D.L.D. C. K. Sekretorius
D. M. Šolomskas.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

nė kuopa ir kolonija, ten siun-’ 
tčme daugiau.

Draugai, juos snausdinant 
ir siuntinėiant, pasidarė lėšų. 
Me« pasitikime, kad kuopos 
nagai išgale prisius finansų tų ; 
lėšų padengimui.

Knyga “Aliejus”
J

knyga ne tiktai daug or- .A NT

=1.

H.

V

. Ši 
ganizacijai lėšuos, bet ir ne
smagumo padaro. Juk aišku,! 
kad 900 puslapių knyga, tai j 
tiek darbo padaro, kiek trys 
knygos, ir tai didelės, sakysi
me po 300 puslapių. Kiekvie
no sustatymo turi būti at- - 

Biuru, tai spausdinta tiek, kiek knygos 
... j rengiame, tai! 

vydą į savo, dešiniųjų, f rakei-'Ypatingai Pruseika kaltina par-, yra apie 5,000. Gi sustaty- 
ją. Panašiai jis pasielgė ir su tiją, už jos kovą su oportuniz-i mas ir spausdinimas eina dien- 
Matuliu, kuris iki suvažiavimo mu. raščio ““Laisvės” mašinomis,
ėjo su antipartiniu elementu, i Mūsų nuomone, taip pat ir'Apart mūsų knygos yra ištisa 
o suvažiavime paturėjo komu-; visos eilės amerikiečių draugui eilė kitų darbų, „ patsai dien- 
nistų partijos liniją. L. Pru-' nuomone (tą mes matėm iš j u ■--■■■ ■ ....... —......
seika skelbia iš A. Matulio laiš-- straipsnių, tilpusių spaudoj va-! t vadovybė” Ir

............. mes žinom, kad d. Bimba praei- tro Biuro nuomone tęs kovos . dal- nema& k)a Be 
“°. 3 P™; Iabejonės ju darys ir toliau. O 

kas jų nedaro? Bet ar tame 
1 klausimo esmė, kad Bimba ar 
kitas draugas praeityj darė ir 
dabar daro tas ar kitas klaidas? 
Klausimo esmė tame, kad Pru
seika ir kiti dešinieji stojo į 

ia kovą ne prieš pavienių draugų 
' klaidas, stoja į kovą faktinai ne 

Negražus Pruseikos Ma- Prieš Bimbą, o prieš Komunis
tų Partijos liniją del paliuo,sa
vimo “Laisvės” ir “Vilnies” 
nuo part, kontroles, išstojo prieš 
Komunistų ’Partiją susibloka-

ko tokią citatą: “Pasibaigus 
suvažiavimui pasidarė didesnė 
suirutė, negu kad ji buvo pir
miau. Pervarymas direktorių 
mechanišku būdu supjudė labai 
daug gerų mūsų draugų. Di
desnė dalis išvažiavo nepasi
tenkinus. Suvažiavimas, gali
ma sakyt, nepasibaigė taip kaip 
reikėjo, bet iširo”.

Koks buvo L. Pruseikos tik
slas skelbt šią citatą? Veikiau
siai Pruseikai rūpėjo neteisin
gai ja įrodyt, kad Komunistų 
Partijos šalininkai atnešė vien 
suirutę, kad nebuvo tikrų val
dybos (direktorių) rinkimų, 
buvo vien mechaniški rinkimai. 
Matyt, L. Pruseikai rūpi padi-

*) L. Pruseika pabrėžė. —

Uick u*

Fipcnn.

Donaven.

Ir pas Si n Keri.
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182 First St. HAARLEM OIL

LAIVAKORČIUrtAINOS J GIMTĄJA 
SAL} DAUG NUPIGINTOS

Pasinaudokite bedarbės laiku žemomis laivakorčių kaino
mis ir aplankykite savo namų žemę.

Senai laukiama proga jau čia. Nuo pasaulinio karo dar 
nebuvo taip žemos laivakorčių kainos, kaip dabar yra.

seikos nuomone jos buv6 per
daug. Pruseika rašo: “Kertant 
oportunizmo medžius—kas bus, 
jei iškirsime visą mišką?” Ma
tyt, Pruseikai rūpi, kad jei kas 
apie oportunizmą kalba, tai te
gu aplamai kalba ir neliečia 
pačių oportunistų: >

nevras
L. Pruseika, baigdamas savo 

straipsnį, kad suduot, jo nuo-. 
mone, didesnį smūgį Komunistų vęs su įvairiu antipartniu ele-
Partijos šalininkams ir sustip
rinti antipartinį elementą, iš
dėsto įvairias d. A. Bimbos 
klaidas ir pabrėžia, kad su to
kiais draugais “negalima suda-

mentu. Gi muša j Bimbą tik to
dėl, kad Bimba gina Komunis
tų Partijos liniją, kad Bimba 
veda kovą prieš oportunistus.

(Bus daugiau)

Važiuojant į Lietuvą ir Atgal $150.00
nupiginimas yra galioje nuo kovo 2 iki balandžio 30; nuo rugpjū

čio 1 iki spalio 15. Galite važiuoti kiekvienu laivu, 
išplaukiančiu iš New Yorko minėtu laiku

Sugrįžimui tikietai geri by laiku bėgyje dviejų metų. Mes 
uždyką pagelbstime išgauti Pasportus, Visas, Sugrįžimo 

(Re-entry) Permitus ir t. t.
Mūsų laivakorčių departmentas yra ant trečių lubų, rui
muose 325, 326, 327, ir jis yra atdaras kiekvieną dirbamą 
dieną nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro, o taipgi subatomis 

atdaras iki pietų ir nuo 7 iki 8 vakarais.

THE FIRST NATIONAL BANK
Corner Wyoming Avenue and Spruce Street 

, SCRANTON, PA.

Autorizuoti Reprezentatoriai Visokių Laivy Linijų

Tas

užrakintą atdarą langą

Window Ixxk 
kad niekas per jį

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

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lanęo, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių),t kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie i ūsu langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit*1 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 p'risiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
įūsų 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 gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur’nori; 
yra saiigu, dargi vejas 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, kaip tuziną, mes perduodam tą JKjstumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą 4es apmokam.

LASECn WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554

ir
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Dm. Furmanov.

Raudonasis Desantas
vęs kovai su darbininkais ir 
palaikymui fašistų. ( Darbinin
kus jisai nepajiegė sunaikinti. 
Visų darbininkų priešų yra 
toks likimas.

Tėmytojas.

Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—O kas juosi ten žino, gal tik taip sau...
—Tabako ar dar turi?
—Turiu, bet komandantas juk sakė, kad 

nevalia i*ūkyti.
—Tas tiesa... bet manau, kad galima 

parūkyti apgaubus rankomis, priešas ne
pamatys.

Bet trys ar daugiau draugų užprotesta
vo ir neleido rūkyti.

— Greitai pasieksime priešą?

— Nagi, kur reikės išlipti.
— Kada laivai apsistos, tai ir būsime, 

kur reikia. *
Tokios kalbos ėjo ant visų laivų ir bar

žų. Vienas klausimas sukibdavo su antru, 
kartais visai netikėtai. O laivai taip ra
miai plaukė savo tikslo link. Auštant, ka
da dar tankūs rūkai viešpatavo ant upės, 
pirmas, garlaivis pradėjo artintis krašto 
link... Vienas po kitam priplaukė prie 
krašto laivai ir pritraukė baržas prie krū
mynų ir žolių.

Iki stoties, kurioje buvo baltųjų centras, 
buvo tik apie du verstai nuo čia. Tuoj aus 
nuo upės atsidengia platus laukas, kur pa
ranku buvo išlipus sutvarkyti kariuomenę. 
Žinovai šios apielinkės sakė, kad parankes
nės vietos išsisodinimui negalima surasti, 
kad ši aikštė vienintelė liuosa nuo tankių 
krūmų.

Greitai buvo nuleista nuo laivų tilteliai, 
ir kareiviai žengė ant krašto. Kada tik pa
siekė tvirtą žemę, lengviau atsiduso: da
bar jau ne ant vandens, dabar, kaip pėsti
ninkai, taip ir raiteliai mokės pasirodyti 
ir veltui gyvastis neatiduos. Atgabeno ka- 
nuoles, nuvedė nuo laivu ir arklius. ___ 
mandantai rikiavo kuopas.* Į visas puses 
greitai nujojo žvalgai. Nusiminimas din
go ir visi pasidarė labai rimti. Visas pri
sirengimas atliktas greitai ir tvarkiai. Ko
votojai suprato, kad čia didelės reikšmės 
darbas, ir kad greitai reikia veikti prie 
esamų sąlygų.

Raiti komandantai apsupo m,us su Kov- 
tiuchu. Trumpi jiems įsakymai ir jie vėl 
savo vietose. Viskas jau prirengta. Duo
tas įsakymas pradėti puolimas. Priešaky
je greitai nujojo raitarija, paskui ją sekė 
pėstininkų eilės.

* * *

Buvo įteiktas prisakymas Gankai, rai
tam perjoti per baltųjų miestelį žaibo 
greitumu, viską patirti ir pranešti mums. 
Jis skrido tartum paukštis, palei gražius 
sodnus, palei namus su uždarytomis langi- 
nyčiomis, perjojo ir svarbiausią gatvę, prie 
bažnyčios ir sugrįžęs suteikė žinią, — 
“kad viskas tvarkoje.”

Kada pradėjome pervesti į tikrą prasmę, 
tą “kad visakas tvarkoje,” tai reiškė, kad 
ten visi dar sunkiai miega ir nieko nelau
kia. Kaip kur snaudžia sargai, jie užmie
gotomis akimis matė, kaip greitai jojo

ST. LOUIS, M0.

Ganka, bet jį palaikė už savo pasiuntinį 
iš karo fronto pozicijų. Gyventojai taip
gi dar miega... Tik dar kur nekur vos 
pasitaiko kokia senelė kazokė, einanti su

PRANEŠU*
IŠ kitu:

MWWWMMMMIIWWRlBailllllAMaWmiMWWIM.flWRWWimWItM'JfC;

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-tos kuopos susirin- 

viedrais vandens. Matė Ganka ir orlaivį, i v • "r v -i » ■»
jis stovi ant aikštės prie bažnyčios. Matė, jįo vaivisi nariai"atSkite7;

. šiame susi- 
__  _______  apsvarstyti daug 

.. Nepamirškite at- 
Org. G. Shimaitis.

(79-80)

GREAT NECK, N. Y.

kaip prie vieno didelio namo stovi du au-|«a^ narių atsiveskit. 
tomobiliai ir du benzino varomi dviračiai,! svąrbTų klausimų6 aps 
— tai baltųjų centras. eitL r

Kada Ganka uždusdamas tą viską papa
sakojo, tai buvo aišku, kad priešas nieko 
nežino apie mūsų prisiartinimą. Mūsų A.L.D.L.D. 72-ros kuopos susirin-ll 
smūgis buvo jam visai netikėtas. Dabar;
reikėjo tik prisiartinti kaip galima arčiau; Rd., 7 :30 vai. vakare. Draugai, visi j 
ir •VS®UQ^žrkU!m}1.P’jltLant.i’l; JaiPSj '

Atsiveskit ir naujų narių. 
. Org. S. Petkiene.

‘ <79-8V
DETROIT, MICH.

Svetainės komitetas rengia šaunų 
balių sekmadienj, 5 balandžio, Drau-I 
gijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway. Prasidės 7-tą vai. vaka-! 
re. Bus ir gera programa, kurią iš- J 
pildys Aido Choras, o Aido Choro J 
Ufa padarys daug juoko. Įžanga 
25c. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.

A.L.D.L.D. 13-to Apskričio 
Kuopoms

- t * i Draugai, minėto apskričio konfe-iBet stameoje baltieji dar vis miegojo, j rencija įvyks sekmadienį, 26 balan-1 
Rūkai jau blaivėsi, bet povaliai, ir ant upės > K°Sc,Sja
dar vis iie laikėsi. 9:30 vai. ryte. Delegatus siųskite1

laiku ir su naudingais sumanymais, g 
Kurios kuopos turite tikietų parda- n 
vinėjimui, tegul delegatai atveža.

A.L.D.L.D. 13 Apskričio Sekr.
M. Eschukiene.

(79-81).

Penktadien., Baland. 3,1931

SKAITYKITE!
• • V • T • 11 -V* J X
l priešui baimę, kad čia ant išleidimui didelės ir brangios kny- 
ai didelės spėkos, gerai gin- 
laugeliu kanuolių. Iš antros

♦

Susiorganizavo L. D. S. Kuopa
Kovo 22 dieną čia susiorga

nizavo Lietuvių Darbininkų Su-1 
sivienijimo kuopa ir atlaikė sa
vo pirmą susirinkimą. Į kuo
pą susirašė 30 naujų narių, 
tai sulig Čios kolonijos ir da
bartinės bedarbės labai gerai. 
Suorganizavime L.D.S. kuopos 
daugiausia pasidarbavo drau- iškilo

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsięnio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

t

reikėjo į va 
jo užpuolė 
Įduotos ir s 
pusės reikėjo paslėpti tam tikrose vietose 
mūsų jėgų dalis, duoti priešui suprasti, 
kad jis pilnai 'apsuptas galingomis spėko
mis ir kad nėra jam jokios vilties išsigel
bėti. Netikėtas ant jų užpuolimas turėjo 
išspręsti mūšio rezultatus.

Prie pat stanicos dar buvo daug krūmy
nų, per juos pasiekti miestelį nebuvo* ga
lima, reikėjo juos aplenkti. Išlipimas iš 
laivų, prisirengimas ir prisiartinimas prie 
stąnicos paėmė apie dvi valandas laiko.

gos. NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje ilsite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockfe nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei Revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lėnino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

a

dar vis jie laikėsi.
Upė Protoka prie pat miestelio pasisu

ka į vakarus ir pro Ačujevą eina linkui jū
rų. Kraštu pro miestelį eina gelžkelio bė
giai. Išilgai tą kelią ir ėjo svarbiausioji 
mūsų jėgų dalis. Čia buvo paslėpta raite
lių būrys po vadovyste d. Čoboto, kuriam 
įsakyta kapoti priešai, jeigu jie, apimti pa- , .KO- Ln./. L-..?. LL.L J i, balandžio (April), 2:30 yal. po pietų

lini\ I ivvks svarbi visu nrtranir.aeiiii TlVTnv

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Organizacijų žiniai!

Šį nedėldienį (sekmadienį), 5 d.
! įvyks svarbi visų organizacijų (May 
Day) konferencija. Visoms organi-! 
žarijoms buvo pasiųsta pakvietimai, į 
bet kurie negavote pakvietimų, tai

> turėtų pasirūpinti šiuo1 
klausimu ir pasiųsti savo atstovus 
konferencijom Nuo šios konferenci
jos priklausys mūsų prisirengimas

Ši konferencija įvyks 
106 East Jersey 

,ant antrų lubų.
Frakcijos Narys.

• (79-0)

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Lietuvių Darbininkiškų ■ 

Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d. 1 
balandžio, Lietuvių Svetainėj, 68351 
Superior Ave., yra šaukiama visų 
Cleveland© lietuvių draugijų konfe
rencija gynimui ateivių teisių.

Clevelando lietuviai iki šiol šiame 
*| klausime nieko neveikė—nesirūpino 
“'savo ateivių teisėmis. Kitos tautos: 

žydai, vokiečiai, Ukrainai, vengrai, 
italai, čekoslovakai, pietų slavai, jau 
turėjo eiles konferencijų, dalyvavo 

da, Kubanio šaulių pulkas ir apart to ten Washingtone protesto konferencijoje; 
buvo generalis štabas generolo Ulagajo su

nikos, mesis masėmis link Ačujevo, 
jūrų.

Raudono desanto spėkos buvo padalin- 
tos ir patvarkytos taip, kad jos vienu kar- ™kiybo& 
tu iš visų pusių pasiektų miestelį ir pra
dėtų ant jo puolimą. Vienu kartu atida-* 
rytų ugnį.

Susitarta, kad kaip tik prasidės ugnis 
prisiartinusių mūsų spėkų, tai tuom pat 
kartu pradės miestelį bombarduoti ir mū
sų kanuolės. i

Priešo ten esamos spėkos galėjo padary
ti mums didelį pasipriešinimą, nes jos ge
rai išlavintos ir ginkluotos. Neištikimos 
jiems dalys buvo tai tik ten esami belais
viai raudonarmiečiai. Ten baltųjų stovė-^ 
jo kariuomenės šios dalys: generolo Ka-I 
zanovičio; Aleksiejevo pėstininkų pulkas, 
KonsUntinovskaja karo mokinimo koman-

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Prąloto 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 prap
loto' darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi.. Podraug žingeidauja pla
čiais sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Uštijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

i prie pirmos Gegužės darbo pasauli- 
I nes Šventės. Š1’ Irnnfawinniin brx-Vc 
Worker’s Centre, 
St.;

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
' klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra

šytojai, 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 žrnogaės 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. ,Siųskite, užsakymus sekančiai—

daugeliu skyrių ir kiti kaip kurie priešo 
štabai. Taipgi mes nieko gero nelaukėme ir 
nuo stancijos Novo-Nižestebelnaja, nes 
tenykščiai kazokai buvo prieš bolševikus 
nusistatę.

(Bus daugiau)

čiuoju baru. Lietuviai irgi turime! 
susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro-; 
dykime, kad ir mes mokame ginti 
savo teises, prieš šios šalies reakci-j 
niu elementų užmačias.

Draugijos rinkite atstovus į šią! 
konferenciją. Taisyklė: du atstovu j 
nuo kiekvienos 50 narių ir didesnės! 
jos dalies, taipgi vienas atstovas j

Lietuvos Darbininkės ir Poniute
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

rinkite 
Taisyklė

šioj kuopoj, bet ir tarptauti- organizacija.
niam darbininkų judėjimui.

Kuopa nutarė rengti vaka- šelpą darbininkams.
rienę kuopos naudai. Kuopos nizacija yra ne fašistų, bet 

laikyti darbininkų naudai įkurta.
L.D.S. Kuopos Koresp.

Jinai rūpinasi 
suteikti pomirtinę ir ligoj pa- 

Ši orga-

susirinkimai nutarta I 
kiekvieno mėnesio antrą ne- j 
dėldienį, miesto knygyno sve
tainėj, 14ta ir Cass Avė.

Fašistai Tarp Savęs i£dasi
Į

Tarpe mūsų priešų, kurie j 
darbininkų delegatams Chica- i 
gos Seime daužė galvas, dabar 

didžiausios niautynės.

WORCESTER, MASS.

Mirė Dėdynas.
Iš 26-tos į 27-tą kovo nak-

y

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

Apysaka

MOTINA
rIįen nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo 
mosi revoliucinės d 
vos prieš dvarponius ir 
caro kazokai ir policija br(lėliškai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešpiime išnaudotojai'ns.

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

dalies, taipgi vienas < 
nuo draugijos-kuopos. Kuri draugi-

nesuspės išrinkti delegatų, tą 
draugiją galės atstovauti jos valdy-

Clevelando Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba.

(79-88)

DETROIT, MICH.
Amer. Liet. Prol. Meno Sąjungos 

4-tos kuopos susirinkimas bus šeš
tadienį, 4-tą balandžio, Draugijų sve
tainėj, 730 vai. vakare. Yra svarbių 
reikalų aptarti, tat malonėkit ateiti.

Sekr. F. Dillis.
(78-79)

ELIZABETH, N? J.
L.D.P. Kliubas rengia šaunų/vaka- 

relį sekmadienį, 5 >balandžio,yKliubo 
svetainėj, 69 S. Payk St. .Prasidės 
7-tą vai. vakare. Bus ger/i muzika 
šokiams; Kviečiame visus atsilankyt 
ir

ja

ba.

iespauda. Vaizduojama plėti- 
įps, kylančios darbininkų ko- 

rikantus; parodo kaip

evoliuciohierių planavimas vadovautiai: P. R. Baltrušaitis, J. Bal-;Jie ėdasi tarpe savęs, kaip mįr§ Petras A. Dėdynas, 
naaitiSįi K.: čibirka, J.; Rotu “---- xi~’ Tz"^

šinskas ir A. Liepoms.
Kuopos valdyba išrinkta iš me-

sekamų narių: pirmininku, į tyti tą jų “faitą”.
—rK. Čibirka, pirm. pagelbi-Į Jie, prisiskaitę Vitaičio 
ninku—J. L i e p o n is, užrašų j “raštų”, naudoja visokius bū- 
rašt.—A. Rašimas, fin. raštin. j dus prieš sau nepatinkamus na- 
—-G. Barysa, ižd.—A. Liepo-Yius. Vienas jų didvyris, apie 
nis, ižd. globėjai—J. Rotušins-^4 sprindžių didumo, nėgalėda- 
kas, M. Rošimas ir A Peters, imas apveikti nepatinkamus 
marė.—J. Senkus. Taip pat'sau narius, pradėjo jau grą- 
išrinkta 5 organizatoriai: J. i sinti kumščiu, bet beda, kad ir 
Baltrušaitis, A Peters (jau- tokiu būdu jisai, tas šmeton- 
nuolis) A. Lieponis, M. Roši- laižis, negali nieko įkąsti.
mas ir P. R. Baltrušaitis. Taip
pat išrinkta kuopos korespon- ti su fašistais, jie meta tą šė

mąją, kur tik kačių koncertai 
keliama, organizaciją ir deda
si į kitas darbininkų organi
zacijas. Tai gerai ir daro, 
nes tiem ponams niekas dau
giau ir nerūpi, kaip tik jų 
pačių reikalai.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas yra pačių darbininkų

moičiniai katinai. Kuų tas1 mįesį0 ligoninėj. Tai vienas 
viskas užsibaigs, dar nežino- ■ fagjsty diriguotojas, jisai vei- 

Teks pagyventi ir pama-l?....' • •*

pasilinksmint.

marš.—J. Senkus.

dentas. •
Kuopos valdyba ir organi

zatoriai išrinktais gabiausių 
draugų. Ypatingai reikia 
daug domės kreipti į Algirdą 
Rašimą, jaunuolį, kuris dar tik 
15 metų amžiaus, bet jau 

! |laug veikia. Iš to jaunuolio 
į galima daug ko tikėties ne tik

■f

Todėl darbininkai nenori bū-

kč, kad kaip greičiau išnaiki
nus komunistus. Jisai, nete
kęs vadovybės S.L.A. 57 kuo
poj, vargiai gavo pailsio vie
ną naktį, negalvojęs, kaip 
kenkti darbininkų veikimui.

Kad sunaikinjj'i/ietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 57-tą ar
ba buvusią S.L.A. kuopą, jisai 
buvo 'pravadyrius visų skun
dų., Jisai bėgiojo ir važinėjo 
visur, kad tik kaip nors pa
kenkus darbininkų veikimui. 
Jisai laikė pasitarimus su fa
šistų centru. Prieš pat savo 
mirtį buvo New Yorke, kur 
jisai turėjo pasitarimus su fa
šistų Pild. Taryba, bet kuo
met sugrįžęs atsigulė ir dau
giau neatsikėlė.

Dėdynas įpirš nieko neat
siekęs. Sako, kad jisai paliko 
daug skolų. Pinigus sukišda-

Rengėjai.
(78-79)

JERSEY CITY, NL J.
šiuomi pranešam visiems vietos ir 

apielinkės lietuviams, jog Laisvės 
Pašalpinė Draugija rengia linksmą! 
pundelių vakarą, kuris įvyks ateinan-l 
čiame utarninke, balandžio (April)' 
7 d., Ukrainiečių žemutinėj svetai
nėj, 160 Mercer St., Jersey City, N. j 
J. Balius prasidės 7:30 vai. vakarei 
ir tęsis iki 1-mai valandai nakties.

Vakaro programa susidės iš seka
mų kavalkų: (1) įvairūs lietuviški ir] 
amerikoniški šokiai; (2) lenktynės; 
valgyme lietuviškų bulvinių blynų;; 
(3) laimėjimas dešimties dolerių 
auksinio; (4) auction sale atneštų 
pundelių, iš ko publika turės apščiaii 
gardaus juoko.

Todėl kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai ir atsinešt po punde
lį, nes kurie atsineš po pundeli, tie 
bus paliuosuoti nuo mokėjimo įžan
gos.

Taipgi dar primenam tiems na
riams, kurie dar nėra sugrąžinę pi- 

/nigij už išparduotus tikietus, kad 
kuogreičiąusia sugrąžintų sekretoriui • 
arba atneštų į parengimo vakarą.

Komitetas.
(78-79) .
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BOSTONAS IR APIEL1NKERAŠTAI Iš DARBO IR KOVŲ LAUKO

ŽODIS NUO BR. MENDLOWITZ
LIETUVIS GMBORIUS

narinio ir už. i

DR. H. MENDLOWITZ

o-

AR ŽINAI?

a

PITTSBURGH, PA

*1

Darbininkas
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AMERICAN CLOTHING CO. į

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

bet atliko ir naudingų 
visuomenei. Tai pir- 
vietos lietuvių vieša į- 
ją lietuviai rėmė pir-

i nepa- 
/’ suformuluot savo įne- 

Greitai po to paskelbė, |Šimą, o pirmininkas barasi su

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

6102 Grand Avenue 
(Kaupai Clermont Avenue) 

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

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

įlektriką ir magnetizmą, ir va

lTlBlll0)liQlllBlii0llt3mBlll6lll9l|IBIIIŪI»0HIBII|&IHBHI3IIIBIHi

no-, 
ge-| 
jie i 
tik • 
fa- Į

L.M.D. nubaustų “Vil- 
korespontentą, žvalgą, 

už “šmeižimą” L.M.D.,

2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
TEL., MIDWOOD 8-6261

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS
Savininkai

žemą kainą,

nuliūdimo va-

Avenue NEW YORK CITY

222 MANHATTAN AVE.
Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausias 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

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

tos kompanijos rankose, tai lė- 
beriam i 
po $6.71, ? o 
$6.92. :

Norintieji ge

riausio patar-

kimo, parašysiu ir nurodysiu, iš kalno užšriubuota^, 
kaip tikrai atsitiko.

Penn Anthracite Coal Ko.

landoj, šauki

tės pas: __ -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

TeL: So. Boston 0304-W

VIENINTĖLE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
E. 14th STREET, Near 1st

IHMMSI VISŲ DOMEI!
kad

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačią

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

HMMMS Kan.P»» Maujer Si. Brooks. N. Y.

_ Street or Avenue
. State

Puslapis Penktas

Streikieriai Pasidavė 
Bosams

SHENANDOAH, PA. —Ko- jasfįloh..nU.°._sa“®io„ pi™’?s 
vo 26 d. buvo sustreikavę Pa
cker No. 2 Lehigh Valley Ko. 
mainieriai. Kovo 27 d. strei
kieriai sušaukė susirinkimą. 
Pribuvo 9-to distrikto prezi
dentas ir bordo narys Dolphin. 
Jie pasmerkė streikierius už 
“laužymą” kontrakto ir liepė 
visiems grįžti darban. Skun
dus, girdi, reikia pavesti Con- 
silliation Boardui išrišti. Strei
kieriai, neturėdami iš savo tar
po tinkamas vadovybės—pasi
davė.

Sutartyje, kuri pasirašyta 
Vpardavikų viršininkų, yra pa

sakyta, kad visus nesusiprati
mus turi išrišti Consilliation 
Boardas. Streikuoti nevalia, 
tai būtų laužymas sutarties. 
Taigi, m a in i e r i am nevalia 
streikuoti, o kompanijai gali
ma laužyti sutartis ir numuši- 
n ė t i darbininkų uždarbius. 
Mainieriam galima tik duoti 
skundai, bet ką tie skundai 
reiškia, kuomet unijos virši
ninkai yra bosų tarnai, jie ne
daro jokio nuosprendžio dar
bininkų naudai. '

šio streiko priežastis buvo: 
Naujas prižiūrėtojas, norėda
mas daugiau pelno kompani
jai pa’daryti, vertė mainierius 

4 m’o pervadas kirsti 6-šių pėdų 
iefon 4-rių, o už tą patį at- 

» j//lyginimą. Jisai bandė panai
kinti mokestį ir už kitus dar
bus, kurie nėra ploduktyviški 
kompanijai. Tas viskas ir 
vertė darbininkus pasipriešint 
—sustreikuoti. Bet greitai
pribuvo lewisines unijos par- 
davikai ir streiką sulaužė.

Mainieriai! Ar jum dar ne
aišku, kam tarnauja United reikalinga 
Mine Workers Unijos viršinin
kai ? Kuomet bosai numušinė- 
ja uždarbius, kuomet darbi
ninkus verčia veltui dirbti, tai 
darbininkam nevalia nė pasi
priešinti, 
mainieriai, 
Nacionalę 
kalbinkite

Tad, darbininkai 
o r g anizuokitės į 

M a inierių Uniją, 
kalbinkite ir kitus darbininkus 
stoti į naują uniją. Palikite 

. ' senosios unijos viršininkus ge
nerolais be armijos.

Į .......................... | .„n.im—y— i| u

1 kas yra nuo pašalinės draugi
jos, duodąs instrukcijas, ką L. 
M.D. turi daryti ir t.t. Todėl 
tas laiškas visai nevietoj. Bet 
pirmininkas, matomai fašistų 

, nei ne
klauso,—duoda fašistams kal
bėti. Pareikalauta skaityti ta 
“baisi” korespondencija.

Skaito. Ir štai kaip minimoj 
korespondencijoj 
L.M.D.:

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US- UNDERTAKER

ISbaliamuoJa ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainų nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
goriausiose vietose ir už žemą kainų. _

JUOZAS KAVALIAUSKAS

dienos jau užmušta 3 darbi- 
I ninkai ir 12 sužeista. Kodėl 
taip čia atsitinka, tai vyriau
sia kaltas tas begalinis sku
bumas. Pirmiau reikėdavo 
prilioduoti dviem darbinin
kam 2-3 karus, gi dabar jau 
reikia prilioduoti 5 karus. 
Kad ir trys darbininkai dirba, 
tai dar visgi reikia daugiau 
darbo padaryti, negu pirmiau. 
Yra ir daugiau pasunkinimų. 
Po kiekvienam šūviui reikia 
anglį išrinkti, o jei neišrenki, 
tai gauni “stapą” 2-4 ir net 
6 dienom.

Tie darbininkai jau baigė 
savo darbo laiką, vienas gręžė 
skylę, kitas kasė anglį. Tuo 
laiku krito iš viršaus akmens 
apie keturi karai. __ ----------
šiai ant tų darbininkų. Lie-' Po perskaitymo tos “1 
tuvis darbininkas buvo arčiau- sios” korespondencijos, 
šia tragedijos. Jisai pranešė j karštos diskusijos, 
kitiems darbininkams apie įvy-|šistai užsimerkę 
kį. Vieną išėmė jau atšalusį,' šmiežiama L.M.D. ir reikalau-1 son. 
kitą išėmė tik už poros valan- ja, kad netiktai L.M.D. nepre-| 
dų. Jie buvo nesudraskyti, numeruotų “Laisvės” r 
bet abiem sprandai nulaužti. > nies”, bw n-cm 
Gi vietinė spauda paskelbė, 11 i prenumeruotu tuos laikraš-į 
kad jie patys kalti. Guvu, įjuūuvuv, onuaumw vj-
geležiniu baru kimšę dinami- Į $1.50, kaip buvo duodama iki! kušiai, už tai gavo nuo publi-1 
tą į skylę, tai tas dinamitas ■ šiol. Progresyviai,— darbinin-1 kos gausingų aplodismentų..! 
sprogo ir jiems sprandus nu-1 kai nariai—aškina, kad L.M. į Vienas klausimas, kurio nega-j 
krėtė, nulaužė. Tai netiesa, i D. nėra šmeižiama. Fašistai liu suprasti, tai tas, kodėl Ha-j 

_ . . ! pamatė,# kad didžiuma narių verhillio lietuvių jaunimas ne-1
Darbinmkam Numušta Algos I griežtai priešinasi jų užma- stoja į Laisvės Chorą ir nedai-1
Kol dar ši kasykla buvo ki-.Įčiams, pradėjo trauktis atgal, nuoja?

i ri it lt ya Ir n Ir h rl ’ n o vi I L.

buvo pasitenkinus vaidinimu.
Aktoriais buvo: Dulbio ro

lėje—A. Žilionis, Dulbienės— 
M. Lapinskienė, Justino—J. 
Strakauskaš, Onutės—S. Gru- 
dzinskiūtė, Mariutės—O. De- 
gėsiūniūtė, Jonuko—A. Več- 
kys, Birbilo—B. Mizara, Būb- 
no—S. Benkus, Dėdės Pilypo 
—B. Gumauskas, Nuovados

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 
1439 SOUTH 2ND

PHILADELPHIA,

antrašu:
STREET
PA.

Telefonai: Bell —- Oregon 5136
Keystone — Main 1417

HAVERHILL, MASS.
28 d. kovo Lietuvių svetai

nėje, Laisvės Choras perstatė 
operetę “Nebaigta Kova,” tri
jų veiksmų melodramą, iš 
1905-6 metų revoliucijos Lie
tuvoje, parašytą Seno Vinco,

šmeižiama” Veikalas puikus ir suvaidinti 
18 d. sausio, L.M.D. pavyko gerai, aktoriai buvo 

apvaikščiojo savo 30 metų su- gerai išsilavinę. Publikos bu- 
kaktuves. Ir gerai padaryta, | vo pilna svetainė, kuri pilnai 
nes nors draugija ir turėjo tru
kumų, 
darbų 
mutinė 
staiga;
miaus, remia dabar ir rems at
eityj”. Ar gali nors vienas, 
sąžiningai į dalyką žiūrintis 
žmogus, pripažinti tai šmeižtu, 
kas viršuj cituota apie L.M.D. 
iš minimos žvalgo korespon- Viršininko—J. Valatka, Zem- 
dencijos, kuri tilpo “Vilnies” 
no. 34-tam? Jokiu būdu ne.
Ten netik kad nešmeižia L.M.ibildis. 1____
D., kaipo tokią, bet atbulai,1 no Laisvės Choras.

skio—E. Samsonas, Jurgaičio 
—A. Žilionis, Varno—J. Ki- 

Kaimo jaunimą vaidi-j 
___ ______ . Sufliora- j

Ir krito tie-’dar duodamas kreditas L.M.D. Ivo E. Radzevičienė; režisieria- ; 
baisio-Į vo I. žilionienė; pianu akom- 
, eina'panavo mokytojas M^ Pauliu- 

Ponai f^-įkaitis. Pertraukose griežė M. 
rėkia, kad , Pauliukaitis ir dromistas Jack- 

Grimiriavo A. Remeika.
Aktoriai verti pagyrimo, 

Laisvės” ir “Vii-i kad savo roles atliko kaip ga- 
bet kad ir nariai, norin-Įlima geriausiai. Laisvės Cho

ras su dainomis labai gerai 
kad jie patys kalti. Girdi, jie' čius, negautų iš L.M.D. iždo1 pasirodė, sudainavo labai vy-

Bedarbiai Organizuojasi
MAHANOY CITY, PA. An- 

tras bedarbių darbininkų tarp
tautinis susirinkimas įvyko 26 
d. kovo, Norkevičiaus svetai
nėje. r 
žmonių nedaug, palyginus su! 
praeitu susirinkimu. Mat, šį 

ą • i • i • • • i I U11ČIA 11 čt V
gkl S:Wį f- 

s ■■“■■■=■ ■>= 
mandoah. btebetis reikia, kad n- . jau pasire kovoti, 
iš apie šimto susirinkusių zmo-' . , , , - .x •. . ,. .. . . j .v jų kantrybe jau baigia išsisem-nių, nei Vienas neėme balso is __
angliškai kalbančiu tain sa- neia susipratimo,angliškai kalbančių, taip sa y.darbininkai turėtų detis, 
kant, amerikonų nors čia jų- Nacionalės Mainierių Uni-

■■ *uvo.?*u?- 1d f bUVOn l \le’ '». nes tik ši unija yra dar- ' 
ėiam.-išsireikšt. savo mint.s revoliucinė organiza-i
Tas parodo aiškiai, ant kiek y k«ri veda kovas u/darbi.' 
toh dar atsilieka broliai ame-l^ reikalus.
nkonai nuo darbininkų kitų; .. .
tautų klasiniam susipratime, j

Nežiūrint to, mitingas ėjo.^ 
savo keliu ir svetimkalbiai 
darbininkai, jei kurie turėjo' 
ką pareikšti,pareiškė savo pri
gimtoj kalboj ir pirmsėdis to-' 
kių kalbas paaiškino visiemš 
.angliškai. 1

’ Bedarbių Tarybos Komite
to narių skaitlius tapo darink- 
tas iki vienuolikos narių. Ko
mitetas sudarytas iš įvairių 
tautų darbininkų. Pirmiausia 
komitetas užsimojo sužinoti, 
kiek yra šeimynų, reikalaujan- . .
čiu pagelbos Mahanoy City.!ar ^ie P°neliai taip
Vėliau darys kitokius žings- skaitUngai renkasi? Ir neap- 
nius, eis pas miesto adminis- sinkau. Kaip tik prieita prie 
traciją reikalauti pašelpos be-!laišklJ skaitymo, tuoj’aus skai- 
darbiams. Paskiaus rinks de-'^ornas. laiškas nuo S.L.A. 3-čio 
legaciją į Harrisburghą etc. apskričio, kuriame reikalauja,

Bon Ami. ikad 
___L . ; nies”

4 'neva ------------------------ -
Darbininkai Pabengę Kovoti, ;jubilejų. Pirmiausia pasipra-

SCRANTON, Pa.—Kovo 26. šo balso fašįstąs Mažiukna ir 
dieną čia vienoje kasykloje labai nužemintai skundžiasi, 
užmušė du darbininku, ir kad žvalgas “Vilnyje” krimi- 
kompanija visą bėdą suvertė, nališkai apšmeižė L.M.D. ir jį 
ant tų negyvų darbininkų.'patį. Atsistoja kalbėti pro- 
Taip paskelbė ir vietinė spau- gresyvis narys ir padaro pir- 
da. Tad aš, buvęs arti atsiti- mininkui pastabą, kad tas laiš-

i, pradėjo trauktis atgal, nuoja? Juk kaip bus didės- 
‘ —jau sutinka, kad nariam, no-'nis choras, tai bus galima su-

darbininkam mokėjo rintįem prenumeruoti “L” bei
7x, . o mainieriam—;“V”, duoti tą $1.50, bet kad 
Bet kuomet ją paėmė tik neprenumeruoti j L.M.D.

naujd kompanija, tai bosai lie-: knygyną. ‘ Bet darbininkai vis 
nė darbininkams pasirašyti ant i tik griežtai priešinasi ir reika-

, kortelės. Tai jie aiškino, kadjlauja leist dalyką balsavimui.
delei krautuvės. Į Fašistai matydami esą aiškioj 

Būk kad kitas negalėtų nieko; mažumoj, jokiu būdu 
gauti krautuvėje ant savo var-jjėgia” ;
do. < 
kad jau lėberiam numušta 71 kitais komiteto mįriais ir ko 
centas nuo jų algų; prasidėjo tai jieško konstitucijoj. Taip 
bruzdėjimas. Tuomet bosai sa- suyėlus, nutęsus susirinkimą, 
ko, kad darbininkai patys pa
sirašė tą numušimą. Darbi
ninkai dar nuėjo pasiskusti j 
distriktą, tai unijos vadai pa
sakė, kad $6 yra gera alga. 
Tai ir užtarimas.

Šios sąlygos darbininkus va
iro iš kantrybės. Jie jokio už
tarimo negauna niekur—nei 
unijdj, nei pas bosus. Skubu
mas, tai visa jų “laimė,” dau
giau pelno kompanijai. Tokia 
padėtis sudaro ir tas priežas
tis, delei kurių daug darbinin-

ši svki buvo susirinkę ikų tampa užmušta ir sužeista. 
* ? l . ® Prie to visko dar ir visokį
n ortai trr nolvmnna an !

boseliai išnaudoja darbinu^ 
kus. Dabar renkama visokios

Fašistai dūksta
Kovo 8 d. atsibuvo L.M.D. 

triukšmingas susirinkimas. Da
lykas buvo toks: Pradėjus su
sirinkimą, vietos fašistai ėmė 
verstis svetainėn it iš maišo. 
Sėdžiu, tėmiju vis einančius 
fašistus ir mąstau: Kas-gi čia 
dabar tokio nepaprasto bus,

, nutęsus susirinkimą, 
fašistam pasisekė supykinti 
daug narių., kurie ir išėjo iš 
susirinkimo. Tuomet fašistai, 
beveik vieni pasilikę, nubalsa
vo, kad L.M.D. neprenumeruo
tų tų laikraščių, kurie “šmei
žia L.M.D. rengia šokius

Bet dabar kyla klausimas, 
katrie laikraščiai šmeižia L.M. 
D.? Juk fašistai negalėjo pri
rodyti, kad “Vilnies” kores
pondentas žvalgas būtų šmei- 
žęs L.M.D. Antra, juk laik
raščių klausimą sprendžia me
tinis susirinkimas, o trečia, tai 
kasgi tokiam balsavimui gali 
pasiduoti, kaip minimas?

• Dabar vėl kyla klausimas, 
kasgi verčia vietos fašistus 
taip dūkti? Labai aišku. Pir
miausia, tai tas, kad fašistuo- 
jančius laikraščius, kaip “Vie
nybę”, “Sandarą” ir “Dirvą” 
—labai m^pai kas. skaito. O ! 
antra, taj tas, kad darbininkai '

i su savo laikraščiais, “Laisve“ į 
j ir “Vilnim”, neduoda ponam j 
i fašistam taip šeimininkaut ir. 
tose draugijose, kuriose dar, 
jie šeimininkauja taip, kaip jie' 
kada šeimininkavo A.P.L.A., 
kooperacijoj ir t.t. Juk dar 
taip neseniai darbininkai per 
savo laikraščius numaskavo 
tuos ponus, kaip jie gaspado- 
ravo vietos tautiškų kapinių 
bendrovėj. OP kas juos veda 
į piktumą prieš susipratusius 
darbininkus ir jų laikraščius. 
Darbininkai, L.M.D. nariai, bu
dėkite! Neklausykite, kaip 
gražiai tie ponai deklamuoja, 
bet žiūrėkite ką jie daro. Jie 
elgiasi taip, kaip elgėsi Kau
no fašistai; jeigu darbininkai 
nebeseka jų, jeigu nebeskaito 
jų laikraščiu, tai jie smurtu1 
nori narius priversti skaityti 
jų tuos šlamštus. Fašistai 
ri padalyt L.M.D. narius į 
rus ir negerus taip, kaip 
padarė S.L.A. Darbininkai 
kovą tegali skelbti ponams _
šistams, kurie nori pasakyt ■ 
mums, kokius laikraščius mes j 
turime skaityt ir kokių neskai- 
tyt.

Skaitykit ir Platinkit 
LAISVĘ”
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Vardas 
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Choras,
Haverhillio lietuvių 

i c
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usnį

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
AmerikĄ pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami- , 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, i 
25 centai už skrynutę. i

Vardas--------------
No______

lošti dar didesnius veikalus, ir; 
jaunimas turėtų naudingą už-1 
siėmimą. Būtų nauda tėvam! 
ir vaikam. Tėvai ir motinos i 
privalėtų raginti savo vaikus; 
prigulėti prie Laisvės Choro 
ir aktyviai jame darbuotis. At
minkite, kad Laisvė; 
tai yra 
darbininkų choras.

Publikai reikia tarti 
skaitlingą atsilankymą. Paren
gime buvo dalinami įvairūs la
peliai prieš Lietuvos fašizmą 
ir t.t. 'Buvo pardavinėjama 
“Darbininkių Balsas,” tiktai 
neteko sužinoti, kiek pardavė.

25 d. balandžio, toje pačio
je svetainėje, Laisves Choras 

su dovanomis.
Kas geriausia pašoks polką— 
gaus dovanas. Nors spaudoj 
nebuvo viskas aprašyta iš cho
ro veikimo, tai galima pasa
kyti , kad choras , nemažai 
gelbsti darbininkiškam judėji
mui, todėl tikimasi, kad į šiuos 
šokius atsilankys daug publi-3 
kos. Orkestrą bus gera.

Temytojas.

NESIKANKINKIT SLOGOMIS
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus į trumpą laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLI) 
& 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, 
mas pranyks ir jus 
atgal prie darbo su 
energija. , . i-

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stanipomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dežu 
tčs už vieną dolerį.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo iFlushing Russian and Turkish Baths, Ikc

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

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

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Naujai perdirbta RusiškaLTurkiška Pirtis dabar ati
daro naujausios rūšies maudynes su 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 išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui ‘*'*e 
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.
Telefonas: Pulaski 6-1090

KELRODIS: B. M. T. eieveitenu; lilipt »nt Flushing Ave. stoties; 
B M. T. subway—-išlipt ant Montrop* Av«. gtotiea; vigais 

RtomiIwm-f karaU—lilltit *nt Flunbln# Ava

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

325

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIU MOKYKLA
Įsteigta iau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferiu 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

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

Atsižvelgiant į bedarbę, mes, numusėme pilno mechaniško kurso 
kainą nuo $75 iki $50 

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

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

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

Yra Didelis Pareikalavimas

Išardymas, sutnlsymua, su^tnlytnas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir nlana automobilio; mokinam dienomis, į ir vakarais lietuvių ir nnghj kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHkdAVIOIUS, H. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (ĮJcense) Ir Diplomą gvarantaojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
klėkvienrtrti nrle pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. ■

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 14th STREET Near tat Avenue NEW YORK CITY g 

• Telephonė, Algonquin 4-4049 0
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RESTAURACIJA

įlandžio puikiniuimi ivnip oi\<x
Leonard! čia valgiai ir pašimatykite 
P. Kliu-  _____ „„z- , 

Telephone, Stagg 2-4409
Telephone, Greenpoint 9-2320
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|j VIDURIAI UŽKIETEJg

. 231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

[fibnlzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
'Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydysiu užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

taip pat turime žolių ir gerų gandtlj gyduolių. Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

OHOXSSrOE

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip

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. Jlroadway, Chaun
cey St. stotis,

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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 krajavus

II Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
M gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 
Q sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks

mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina ............ 60c, per paštą

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

darbo, dabar laikas ir gera proga 
mokintis baijberystės 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—10th Ave., Cor. 44th St. 

New York, N. Y.
71-98

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-los gatvės Tel., GreenDoin* 0-2017-2360-3514

gą ir akyvaizdoje to fakto, kas 
atsitiko su McGill?

Apart viršuj suminėtų atle
tų, bus dar keletas porų kitų 
pagarsėjusių ristikų. Visi 
sporto mėgėjai ytin susidomė
jusiai kalba apie šias ristynes. 
Pranašaujama, jog tai būsian
čios labai įdomios.

VIETINES ŽINIOS SPORTAS

rastą

| PAJIEŠKO.TIMAI |7 ~ . DAlVLUU AVUlUUlkTUlUVO U V>» ^UUUV UCV

darbą kaipo bedarbiams, yra1 teratūros tarpe mokinių, bet vakarą niekas namie nevalgy-

ne-

Langų Mazgotojas Užsimušė

/M/LERIEvai-

Or-

am-

< GAMINAME

Duonos—Duoneles—Skaniausios x

New Yorko miesto darbinin
kai, kuriems miestas duoda

L.D.S. 14-tos Kuopos susi
rinkimas įvyks penktadienį, 3 
d. balandžio (April), po nu
meriu 7042 Link Court, Mas-

Petras Naujokas 
Savininkas

Tai 
LIETUVIŲ 

IšDIRBYSTeS 
CIGARAI

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. L 
Juniper 5-6776

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir 15c

Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 
stalo Varpp Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia.

vienu klausimu.
Kviečia Komisija.

SUSIRINKIMAI 
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo Kvartalinis 
Susirinkimas

mis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEIUEYER STREET 
Williamsbiirgh Bridge Plaza

Brooklyn, N. Y.

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime, visada. Taip 

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakandai, 

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

(77-79)

Visi nariai, būtinai dalyvau
kite, nes yra daug svarbių da
lykų aptarimui.

Valdyba.

PAJIEŠKAU Tereses šurmaičiūtės, 
nuo Vilkaviškio, atvažiavo iš Lie

tuvos 1913 m. pas seserį į Chicagą. 
Turiu svarbų reikalą, tat prašau jos 
pačios atsišaukti arba kas žinote 
apie ją, praneškite. Pajieško ypata, 
pas kurią gyvenote ant Vokiečių gat
vės, pas amerikoną.—Antanas Kula- 
sevičius, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. (78-80)

L.D.S. 14 Kp. Susirinkimas 
įvyksta Šiandien Vakare

Lietuvių Darbininkiškiem 
Choram N. Yorko Apielinkėj

Tą vakarėlį rengia Jaunųjų 
Darbininkų Orkestrą, balan
džio (apriliaus) 5 d., “Lais
vės” salėje; pradžia 5-tą vai. 
po pietų. Įžanga 35 centai.

Kaip jau pirmiaus buvo mi
nėta, šis vakarėlis turės nepa
prastą programą. Dainuos

Surasta Daugiau Dalių 
Supjaustytų Kūnų

Jau buvo rašyta apie 
vyro liemenį medžių kieme 
Brooklyne ir moters šlaunį ant 
Williamsburgo tilto. Dabar 
policija praneša, kad yra su
rasta ir daugiau kūnų dalių 
apie tas vietas. Jokių pėdsa
kų žmogžudžių vis nesusekta.

Tolimesnis medikalis tyrinė
jimas surastų kūnų dalių pa
rodė, kad abidvi nužudytos ir 
supjaustytos ypatos buvo ne
mažai išgėrusios alkoholio 
prieš pat jų nužudymą.

Verčia Valgyti Nuodingą 
Maistą prie Darbo

šiuomi pranešu, kad seka-j _ x Tr vma šeštadienį, balandžio 4 d., ldr?;. Cesnaviciute Kavabaus- 
kai 4 vai. p. p., Workers In
ternational Relief raštinėje, 
po num. 131 W. 28th St., 
New Yorke, įvyks labai svarbi 
visų Tarptautinės Chorų Fede
racijos chorų atstovų konfe
rencija. Bus aptariami svar
būs bėgantieji reikalai. Todėl 
visi chorai turi prisiųsti savoj 
delegacijas. Būkit laiku ir bū
kit visi!

Sekretorė p. š.

Du Moksleiviai Areštuoti 
Už Skleidimą Komunistinės 
Literatūros Brooklyne

Pereitą antradienį buvo ar
eštuoti du moksleiviai Max
well Training School for Tea
chers mokyklos, Brooklyne. 
Jiedu kaltinami skleidime ko
munistinės literatūros tarpe 
mokinių ir padėti po 500 dol. 
kaucijos.

Antradienio vakarą jie nu
ėjo į Erasmus Evening High 
School, Brooklyne, ir tenai pa
skleidė daug komunistinės li-

kaitė ir A. Jeskevičiūtė, ir drg. 
Nalivaika sudainuos iš operos 
“Daktaras Garsus,” apie piles 
ir daugiau dainelių.-. Taipgi 
dainuos drg. Velička ir Aido 
'Choro Merginų Sekstetas. Nuo 
savęs mes nieko nepridėsime 
apie juos, nes visa Brooklyno 
apielinkė žino tuos mylimus 

! dainininkus. Visiems jiems 
pianu aktmpanuos d. B. šali- 
naitė, kuri dirigavo penkiems 
chorams Lenino mirties pami- 

inėjime sausio 22 d. šiemet.
Užtai nepraleiskite šios pro

gos, ir visi, kas gyvas, 
į tą linksmą vakarėlį, nes retai j 
tokia proga pasitaiko—už taip' 
mažą įžangą išgirsti tokių gra-j 
žiu dainelių ir muzikos. Juk, 
suprantama, kad ieš ir Jau
nųjų Darbininkų prkestra, va

 

dovaujama A. ' /Sinkevičiuko. 
Prie to, mums į ah§į pasakyta, 

 

kad Jonas Mikalaus'kutis ir ki

 

tas, jo draugas, taipgi* žada tą 
vakarą pasirodyti, ką galį mu-

baisiai išnaudojami ir verčiami buvo pastebėti tos mokyklos 
valgyti sugedusį maistą. Vie- Į viršininko, kuris pašaukė de- 
nas darbininkas pasakoja, kad tektvvą ir norėjo juos arštuo- 
jis dirba City Islande prie tai-;ti. Iš mokyklos jie pabėgo ir 
symo parkų. Bosai iš jų algosnuėjo po num. 55 Snyder 
išima po 50 centų už kiekvie-j Avė., kur apie 40 jaunuolių 

laikė susirinkimą. Paskui juos 
atsekė ir mokyklos viršininkas 
su detektyvu; įėję į jaunuolių 
susirinkimą, jie išsiėmė revol
verius ir liepė visiems pakelti 
rankas; tada suareštavo tuos 
du jaunuolius. Jie yra Cross 
ir. Bernard Rifkin, gyvenanti 
35 Veronica PI., Brooklyne. 
Teismas įvyks gekantį antra
dienį.

ną valgį. Valgį pristato Sa- 
laveišių Armija. Tankiai val
gis būna taip prastas, kad ne
galima jo valgyti. Kelis sy
kius atvežė kenuotų valgių, 
kurie smirdėjo ir buvo visai 
sugedę.

Kelis sykius darbininkai bu
vo pakėlę protestą ir reikala
vo, kad jiems duotų daugiau 
valgio ir kad nebūtų sugedęs, 
bet valdžios bosai pasišaukia 
policiją ir grąsina darbininkus 
išvarymu iš darbo, jei jie 
nusiramins. A.LD.LD. Pirmos Kuopos

Diskusijos Balandžio 9
Sekmadienį nueikite į 
Šokius

Sekmadienį, bal. 5 d., 1 vai. 
po pietų, Danceland Ballroom 
svetainėj, New Yorke, Darbo 
Unijų Vienybės Lyga ir Tarp
tautinė Darbininkų Pagelba 
rengia didelius šokius su gra-

' žia programa, kurią išpildys 
įvairių tautų darbininkų, gru
pės ir Jaunieji Pionieriai.

Pelnas nuo šių šokių bus ati
duotas šelpimui streikuojančių 
angliakasių ir audyklų darbi- 
n;nkų, taipgi palaikymui 
kūčių vasarinės stovyklos.

A.L.D.L.D. 1-ma Kuopa ren
gia diskusijas “Laisvės” suva
žiavimo klausimu ketvirtadie
nį, 9 balandžio (April), “Lai
svės” svetainėj. Prasidės 7 :30 
vai. vakare, šiose diskusijose 
visi galės gauti balsą ir iš
reikšti savo nuomonę linkui 
buvusio “Laisvės” suvažiavimo 
įvykių. Diskusuojama bus tik 
tuo

Vaikų Vasarinė Stovykla 
Jau Greitai Atsidarys

Sūnus Rado Nusižudžiusi 
Seną Savo Tėvą

Anton Esšer, 72 metų 
žiaus, buvęs maliorius ir namų 
popieruotojas revolveriu persi- 

• šovė sau galvą. Pereitą tre
čiadienį jo sūnus, kuris gyvena 
Jersey City, atvažiavo parsi
vežti jį pas save, bet, įėjęs į 
kambarį, rado jį negyvą. Ma
noma, kad jis yra nusižudęs 
pereitą pirmadienį.

Pradėkite Rengtis j Liet 
Kom. Frakcijos Prakalbas

Lietuvių koinunistų frakci
jos prakalbos įvyks penktadie
nį, balandžio 10 d., Miller’s 
Grand Assembly, Brooklyne. 
Visi Brooklyno ir apielinkių 
lietuviai darbininkai jau da
bar turi pradėti kalbėti apie 
tas prakalbas ir rengtis daly
vauti jose, nes per ilgą laiką 
tokių prakalbų neturėjome.

Paįvairinimui šių prakalbų 
būsianti prirengta ir muzikalė 
programa. Apie kalbėtojus ir 
programą bus paskelbta vė
liau. j j

International Workers 
der vedama vaikų vasarinė 
stovykla jau tuojaus atsidarys, 
ši stovykla jau gyvuoja per 
septynis^metus ir turi patyri
mo auklėjime darbininkų vai
kučių proletarinėj dvasioje.

Kainos už laikymą ir moki
nimą vaikučių šiais metais bus 
pigesnės: už dvi savaites bus 
20 dol.; už 10 savaičių—130 
dol.; už penkias savaites — 
65 dol. ir t. t.

Visi darbininkai turėtų leis
ti savo vaikučius į šią proleta
rinę stovyklą. Visais reika
lais kreipkitės prie Interna
tional Workers Order, 32 
Union Square arba prie sto
vyklos komiteto, 143 E. 103rd 
St., New York.

PIRMAS RODYMAS ŠIANDIEN
“CITIES AND YEARS”

(Miestai ir Metai)
naujo nepaprasto Sovietu judžiot 

Sojuzkino produkcijos. Amkino laidos. 
Remiantis visiems žinoma knyga, 

> kurių parafig CONSTANTIN FEDIN.
Viskas dedasi Vokietijoj ir Rusijoj 

pirm ir laike karo ir Rusijos revoliu
cijos!

Labiausiai sujudinanti apysaka apie 
Vokietijos ir Rusijos karo kalinius.
Direktorius IVAN TCHERVIAKOV
Jūs turite matyti! Z

CAMEO THEATRE
42nd Street & Broadvray 

Prieinamos kainos, rodo be perstojlmo.

Jack Gansonas Kimba j 
Buvusi Pasaulio Čampioną 
“Dynamite Gus“ Sonnenberg!

Buvęs pasaulio sunkiasvoris 
čampionas, risti k as Sonnen
berg' užsispyrė vėl išsikovoti 
sau čampionatą. Gi Ganso
nas pasiryžo nedaleisti Son- 
nenberga prie pasaulio čampi- 
onato titulo. Sekantį trečia
dienį jiedu kausis' išrišimui to 
klausimo. Ristynes bus Sixty-j 
Ninth Regiment Armory, Lex
ington Ave. ir 26th Street, 
New York City.

Kelios savaitės atgal Son- 
nenbergas padarė pradžią sa
vo kampanijos už čampionatą 
šioje pačioje svetainėje , pa- 
tiesdamas airių čampioną Pat 
McGill. Nejaugi ištiesų Gan- 

°ateildte sonas tikisi įveikti Sonnenber-

Neklysime, todėl, pasakę, 
kad tai dar pirmas vakarėlis 
su tokia turininga programa, 
kurią išgirsite, kuomet atsilan
kysite.

O vakarienės tai galite tą

ti, nes Mikalauskienė ir Sin
kevičienė ir dvi kitos draugės 
žada paruošti puikių vakarie
nei valgių, atėjusiems į tą pa
rengimą.

Visus atsilankyti nuoširdžiai 
kviečia

Rengimo Komisija.
(78-79)

Naujas Sovietų Judis 
Cameo Teatre

Cameo Teatre, New Yorke, 
šiandien pradeda rodyti naują 
judamą paveikslą iš Sovietų 
Rusijos. Paveikslo vardas iyra 
“Miestai ir Metai.” Padary
tas sulig Konstantino Fedino 
apysakos iš prieškarinių ir pa
saulinio karo laikų, taipgi iš 
Rusijos revoliucijos laikų.

Pereitą trečiadienį, Patrick 
Mahon, 50 metų amžiaus, lan
gų valytojas nupuolė nuo ket
virto augšto lango iš hotelio 
Plaza ir ant vietos užsimušė. 
Apsaugos diržas,kuriuomi pri
siriša, atrastas jo drapanų šė
poje. Tas reiškia, kad jis jo 
nenaudojo.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Mūsų išdirbystė savo ci
garų gerumu įsigijo popu- 
liarišką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista
tome savo garsiuosius ciga
rus ne tik į artimesnius mie
stus, bet ir į tolimesnius.- 
Prisiunčiamee pasta pigiai ir 
greitai.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn. N. Y.

Sekantį penktadienį, 3 d. balandžio 
Kliubo kambariuose, 220 P 
St., Brooklyn, N. Y., L. A. P. Kliu
bo įvyks kvartalinis susirinkimas. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.—Prašome 
visus narius dalyvauti, nes šiame su
sirinkime turėsime apkalbėti, kaip 
surengti iškilmę padėjimo akmens 
budavojamame name, į kurį bus įdėti 
Amerikos lietuVių istoriniai doku
mentai.

Sekretorius A. Deikus.
(78-89)

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS
kuri yra turėjusi savo restau
racijas Montello, Mass., ir So. 
Boston, Mass. Taipgi yra dir
busi už kukarką keletoje lietu
vių valgyklų Brooklyne. Atei- 

Į kite persitikrinti kaip skanūs
: su

senais savo pažįstamais.
Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukiene.

Savininkes

(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.

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

VARPO VALGYKLA
Brooklyn, N. Y

Telephone, Stagg 2-9110

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM! 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

L

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levunduuskas)

GRABORIUS 
(Undertaker)

M O F. F AlįfKŪS^ Fotografas
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