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Skaitykite antrame pusi, editprialą.

WASHINGTON.— Užsie-

A

pasaulio vietofee. Vis tai

KRISLAI
Istorinė Konferencija. 
Bolševikų Vienybė. 
Eisime Pirmyn. 
Priešai Atkąs Dantį. 
Mūsų Viltis.

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasaulį!

Šiandien prasideda rytinių 
valstijų lietuvių komunistų kon
ferencija. “Laisvėj” jau buvo 
apibudintos kai kurios proble
mos šios konferencijos. Gali
ma drąsiai tikėtis, kad susirin
kę lietuviai bolševikai nesuvils 
darbininkų judėjimo, kuris iš 
Jų konferencijos laukia gana 

■ydaug. Didelė ir svarbi atsako
mybė guli ant komunistų pečių 
šiame lietuvių darbininkų judė- 

/ jimo kryžkelyje.
Dešinysis pavojus mūši] ju

dėjimui didelis. To neturime 
slėpti nuo savęs ir nuo plačiųjų 
masių. Pastangos mūsų judėji
mą atsukti nuo Komunistų Par
tijos ir Komunistų Internacio
nalo pusėtinai tvirtos. Bet mes 
tikime, kad milžiniška dauguma 
klasiniai sąmoningų lietuvių 
darbininkų eis su komunistais. 
Gi šios konferencijos diskusijos 
ir tarimai labai daug reikš mū
sų revoliucinio judėjimo <' 
tampresniam surišimui su re
voliuciniu komunistiniu judėji
mu viso pasaulio, kuris taip 
karžygiškai i
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Buržuazijos Teroras Prieš Juodveidžius Didėja su Augimu turčiai, kurie turi gerusjai- 
Vienybės Tarpe Negrę ir Baltveidžię; Puolimas ant Negru badaufa mtaį°"uį
Yra Smūgis Visai Darbininkų Klasei bau j a.Yra Smūgis Visai Darbininkų Klasei

kus. Kada milionai bedar
biai lė7

dar, SCOTTSBORO, Ala.—čia baustų.
Šitas primetimas juodvei-buržuazinis teismas bal. 9

d. dar penkius juodveidžius džiams. pietinėse valstijose
niu vibu pdociuiiu, aui ib taip .. . . - •
* ' j maršnoiu nirmvn jaunuolius nuteisė mirtm. jyra pi įprastas. Kuomet tik
po raudona vėliava Komunistų Isviso šioj byloj mirtm nu-j Ko Klūks Klanas, numato 
Internacionalo. teisti dabar 8 jaunuoliai,! reikalą terorizuoti juodvei-

Turimi dešinę opoziciją ko
munistų pačių tarpe. Turime 
aiškių, atvirų dešiniųjų oportu
nistų mūsų pačių eilėse. Ir to 
neturime slėpti.
leniništinio Komunistų Partijos 
Central Komiteto ir jos lietu
vių Centro Biuro linijai mū
sų judėjime. Konferencijoj jie 
turės progą laisvai ginti savo 
poziciją, savo nusistatymą. Mes 
tikime, kad susirinkę bolševikai 
darbininkai iš kasyklų, fabri
kų ir dirbtuvių, užgrūdyti kla
sių kovos kareiviai, kovotojai 
tiesiai iš klasių kovos fronto.
I

f sisakys už partijos liniją.

Jungtinės Valstijos 
Rengiasi prie Karo

WASHINGTON.—Balan
džio 9 d. valdžia užsakė 135 
karinius orlaivius Boeing 
Airoplane Co. Seattle mies
te. Už juos reikės pamokė
ti/ $1,541,366.90. : 
rėje Air Corp, fabrike už

sakyta 15 karinių orlaivių, 
I kurių pabudavojimas lėšuos 

“L Ir Patersone už- 
i moto-

REVOLIUCIJOS LIEPSNA PLEČIASI PO 
VISA PORTUGALIJA IR JOS IMPERI

ALIZMO PAVERGTAS KOLONIJAS
Baitimo- i Madeira Salos Tebėra Sukilėlių Rankose; Valdžios Karinės
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i KomiinistŲ Pareiškimas !?267,437. u 
Prieš Alabamos Teismą gį^laivių

Spėkos Pereina Sukilėlių Pusėn; Dar Neaišku, Kokią Rolę 
Šiame Sukilime Lošia Portugalijos ir Pavergtų Kolonijų 
Darbininkai
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'’Igos pasiskelbė, kad jos eina 
prieš valdžią. Afrikos ko- • 
Jonijoje Angola sukilimas.

Valdžia pasiuntė keturis 
karo laivus, su pėstininkais,- 
artilerija, orlaiviais ir kito* 
kiomis karo jėgomis. Jie 
yra kelyje linkui Madeira 
salų. Bet jau gautos* ži
nios, kad tos spėkos perėjo 
į sukilėlių pusę ir važiuoja 
ten prisijungti prie sukilė
liu, v

Ant Madeira salų sukilė
liai turi įvalias kanuolių ir 
ginklų, nes pereito imperia
listinio karo metu ten buvo 
laivyno bazė ir daug yra 
Amerikos amunicijos. • * j

Sukilimo 
ir atrodo, 
kruvinasis 
žinias gali 
Sukilimas
Stoka žinių apie darbinin
kų poziciją. Įvesta ašttJ 
cenzūra. •>

Amer. Komunistų Parti
jos Centralinis Komitetas 
išleido oficialį pareiškimą 
delei nuteisimo mirtin 8 ne
grų jaunuolių Alabama val
stijoj. Partija pasižada 
mobilizuoti darbininkų ma
ses už išgelbėjimą juodvei- 
džįų iš mirties nasrų. Ko
munistų Partija šaukia * vi
sas darbininkų klasės orga
nizacijas eiti talkon. Nuro
doma, kad šitas užsimoji- 

- mas ant juodveidžių gyvy-

teisti dabar 8 jaunuoliai,! reikalą terorizuoti juodvei- 
kurių amžius siekia nuo 16'džius, išgąsdinti,juos, nu- 
iki 21 metų. Iš devynių malšinti jų protestą prieš 
juodveidžiųc teisiamų, tiktai neteisybę, tuojaus sudaro 
vienas Roy Wright/14 me-1 suokalbį ir paskelbia, kad 
tų amžiaus vaikas, kol kas i tas ir tas juodveidis užpuo- 
nenuteistas mirtin. Vieni jie baltveidę. To ir užtenka, 

kad chuliganai juodveidį 
nulinčiuotų. Dabar-gi vie
šai in atvirai pati valdžia 
šitą llinčą vartoja prieš, 
juodveidžius.

O todėl, kad juodveidžiai y;ratkre1pta7prieš vU

Jie priešingi
ųosėdininkai reikalavo jam 
mirties, kiti amžino kalėji
mo ir nesusitaikė. Jis bus 
vėl teisiamas ir, be abejo
nės, bus nuteistas mirtin.

Tai niekas daugiau, kaip 
legalis buržuazinės valdžios 
linčas. .
liūs siunčia mirtin. Visi jie ma augančią vienybę tarpe

pietuose pradeda bruzdėti.
Aštuonius jaunuo- Buržuazija siunta, matyda- są darbininkų klasę.

Moterys Reikalauja 
Svaiginančių Gėrimų

100,-HELSINGFORS.— 
000 moterų susirašė po pe
ticijomis ir reikalauja, kad 
būtų panaikintas įstatymas 
prieš svaiginančius gėri-1 
mus. !

Jos daro išvadą, kad da
bar dar daugiau girtuoklia
vimo yra, kaip pirmiau.

tiesiai is klasių kovos fronto, nuimi, yimjiv 17 ,■( - T) •
savo milžiniškoj daugumoj pa- sakosi nekalti esą. Jie griež- juodveidžių ... ir- baltveidziU; r ' Kytllliy

tai atmeta jiems daromą už
metimą, būk jie pasikėsinę 
ant dviejų baltveidžių mer
ginų. Aiškus dalykas, kad 
jeigu juodveidės merginos 
'jiems darytų tuos primeti- 
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. Ką darys dešinieji draugai ? 
Ar jie toliau tęs kovą prieš Ko
munistų Partiją? Ar jie toliau 
laikysis savo klaidingos opor-į 
tunistinės pozicijos? Ar jie ir 
toliau mobilizuos mases prieš mus, tai buržuazinis teis- 
revoliucinį * Amerikos proleta- mūs veikiausia jų visai ne- 
riato vadą?

Tiek dabar galima pasakyti, 
kad mes visi norime mūsų ko
munistinių spėkų . vienybės. 
Bet mes norime bolševistinės 
vienybės. Tikri bolševikai nie
kados neišsižadėjo,savo prin
cipų vardan vienybės. “Vie
nybė po Komunistų Partijos ir į 

Komunistų Internacionalo vė
liava.” štai ką šiandien sako 
visi tikri kovotojai.'

Sukilimai
Susekta 

dabartinę 
Portuga- 
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LISBON, Portugalija. — 
Madeira salos tebėra, suki
lėlių rankose, 
plečiasi ir kitur, 
suokalbiai prieš 
valdžią ir pačioje
Ii jos sostinėje Lisbone. 
asmenų areštuota.

Miesto gatves daboja ka
reiviai, važinėja tankai ir 
ginkluoti automobiliai. Iš 
tvirtovės kanuolės atstaty
tos prieš miestą. Prieplau
koje karo laivai taipgi pa
sirengę mūšiui. Didžiausis 
karo laivas “Vasco de Ga
ma” sukilo prieš valdžią ir 
atsisakė važiuoti slopinti 
sukilėlius ant Madeira salų. 
Raitelių* du pulkai pirmiau 
atsisakė. Kareiviuose ma
tomas bruzdėjimas. Trečias 
artilerijos pulkas neištiki
mas valdžiai. Kai]) kurie 
ministerial dedasi su suki
lėliais.

Sukilimas prasidėjo ant 
Azores salų. Ten karo jė-
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darbininkų. Tai 
roro būdais suardyti tą vie
nybę, sukiršinti vieną rasę1 
prieš kitą. Šitas kruvinas' 
teismo žygis sukels daugely-1 _
je juodveidžių neapykantą ra susirinkusią konferenciją Rytinių Valstijų Lietuvių 
prieš baltveidžius. To nori Komunistų Frakcijų, 
valdžia. Mes matome didžią šios konferencijos reikšmę dabarti-

______ __—-... ,...|niu momentu. Tai yra neginčijamai svarbiausias lietu-' 
ivių komunistų susirinkimas nuo dešimtojo suvažiavimo 
Lietuvių Socialistų Sąjungos, kuomet jinai pasikeitė į 
Lietuvių Komunistų Sąjungą.

Bet iš vieno atžvilgio ši konferencija turi dar gilesnę 
--------y Socialistinei Sąjungai virstant į komunistinę, 

padaryta tiktai bendrasis oficialis naujos pozicijos 
i užėmimas. Ši gi konferencija yra bolševikų suvažiavi- 

ntkav VOT?K  T ji mt 'inas, kurio aiškiausias tikslas ne tik patiems nedvejo- 
^lvv iu . a j ‘'•Janiai eiti Kom. Partijos ir Komunistų Internacionalo

valdžia.

L • Valstijų Konferenciją
“Laisvės” redakcija su bolševikišku nuoširdumu sveiki-

- . « Z* • • T-x 1 • • X T 1 i • • T* J • _ _

* »

- Chinijos Raudonarmie- Tarp. Darbininkų 
čiai Apdaužė Imperia- Apsigynimas Gelbės

M I I* prasmę.Negrus Jaunuolius į buvo pa
* , - X Z ™

listu Laivą
ICHANG, Chinija.— Upe

Yangtse plaukė amerikos Darb. Apsigyn. Centras pa-'į dbj b j iguį 0 anizuotus irų neorganizuotus 
laivas Iping. Jis veze krau-.siuntė telegramą Alabamos J - - - - -- - 1

T. , . , . . ... gėrio Chiang Kai-sheko ka- gubernatoriui ir teisėjui,,
‘ J.™““'™.,'."".',; K.«dona™i.ėul tari, negru, jaunuoliu, „u-1

oportunizmu, kova su deši-inuo krašto atidengė is ka- teisė miriin, kad Apsigyni-, tikrąja to žodžio prasme.

lietuvius darbininkus vesti į revoliucinę vagą.
Į Komunistų Sąjungą buvo perėjęs stambus nuošimtis 

elementų, kurių negalima būtų pavadint bolševistiniais 
. Buvo užsilikę nemažas, skai-yj VZ1 vU i 1111 L4 f II VZ V C V O U< V* ' * * * r * * f ' V A J. V L V VZ ZuVI V A CA UAAA V» A—f W V kz Vt t/kJAAA AXVAXXIAU UA kz * KZ

niuoju pavojum, mario supra- nuolių ugnį, sužeidė vieną mas oficialiai stoja gintinu- $us dešiniųjų, ne tiek iš esmės komunistų, kiek ramybės 
J • J • Y 1*1 J • • 1 • _ J • • .1 1 • T • • 1. ____ — _ 2 - - ~ 2 .A 1 Z— W 1 • •• a X_z • • . • t •timu, ne tik nesulaikys to j u- amerikietį ir/kelis chinie- 
dėjimo, bet jį dar sudrūtins. £įus įr apdaužė laivą. Tai 
Mes prisiglausime arčiau prie • antra t ka t t , b 
Komunistų Partijos leninisti- r . , ...

kiečiau V0”Ž ^4 valandas laiko.nes 'vadovybės; mes 
susirišime su Amerikos prole
tariato ’‘kovomis; *

* . Ten buvo apšaudyti chi
mes apvaly- niečių ir japonų laivai. Ant 

sime savo judėjimą nuo tų ele-i vien0 japonų laivo nukrito
mentų, kurie stovėjo ant kelio 
to judėjimo fyolševizacijai. 24 kanuolių kulkos.

liepsna plečiasi , > 
kad dabartinis
Portugalijos re- 
būti nuverstas^.

M

f
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Snv. Sąjunga Budavojasi Milžiniškus Zepelinus;-
Darbininku Respublika Plečia Susisiekimą Oru

Ute

kad jų tą džiaugsmą staiglb^- 
blaškė* ir sunaikino galingi 
bolševizmo audra, kuri šian
dien grūmoja kapitalizmui vi
sam pasaulyje ir kurios dali
mi lietuvių komunistų judėji
mas yra.

Fašistai ir socialfašistai, ma
tydami smarkius ginčus mūsų 
tarpe, trina rankas iš džiaugs
mo. “A, bolševikai suskils, jų 
judėjimas susilpnės, mes pasi
naudosime!” Šaukia mūsų 
klasiniai priešai. Bet jie nusi
vils. Mūsų spėkos išeis suvie
nytos. Visi tikri kovotojai pa
siliks ištikimi tam didžiam ide
alui, kuriam jie yra paaukoję 
savo gyvenimą. Vienas kitas 
nueis su priešais (ištikrųjų, 
toks Butkus jau nuėjo) ir pra
žus del komunistinio judėjimo. 

 

Bet masės klasini^sąmoningų 
lietuvių darbininkų arodys 
fašistams, ir • socialfa

Francijos Nauja Paskola 
Imperialistinei Lenkijai

ams,

PARYŽIUS. — Suteikta 
Lenkijai nauja paskolawie- 
nas bilionas frankų (40 mi- 
lionų dolerių). Už tuos pi
nigus bus ,pabudavotas ka
riniai ir ekonominiąi stra
teginis gelžkelis tarpe ang
lies kasyklų esamų Silezijo
je ir *porto Gdyne. Sudary
ta nauja kompanija iš lenkų 
ir francūzų. Gelžkelis sta
tomas strateginiai karui 
prieį Vokietiją.

Tokio, Japonija,— Minis- 
terių kabinetas . su Hama- 
gauchi rengiasi pasitraukti.

teistuosius ir siunčia savo pageidaujančių simpatizuotojų. 
advokatą į Scottsboro tuo “ .............
reikalu. Telegramoj reika- liniją, kapitalistinei reakcijai aštrėjant, ir darbininkų 
laujama, kad Apsigynimo i judėjimui kairėjant, daugelis smulkiai-buržūjinių ele

mentų ir jų sukfaidintų .bei sųdemoralizuotų darbininkų 
pradėjo žvalgytis atgal, atrasdami, kad jiems bus nepa
keliui su tikruoju revoliuciniu judėjimu. Oportunistinė 
nuotaika pas -tokius ne tik užsiliko, bet per visą dešimt
metį da? kerojo ir plėtėsi; ir daugybėje^atvejų viešpata
vo ■ supratimas apie “lietuvišką respubliką,” beveik ne
priklausomą nuo jokio. Komunistų Partijos vadovaujamo 
judėjimo. Tai buvo pavojinga votis, kuri taip iš vidaus 
augo, kol, pagalios, trūko, pasifėikšdama ypač pavidale 
maištų prieš Komunistų Partijos,.'kontrolę ant mūsų 
dienraščių “Laisvės” ir “Vilnies”. ’

Ši konferencija turės pastatyti naujų gairių ir persta
tyti tūlas senąsias sulig Komunistų Partijos vedamos le- 
ninistinės linijos. Suvažiavę draugai čia svarstys, pla
nuos ir tars, kaip su visomis šaknimis išrauti oportuniz
mą. a. •'

Dabartinė mūsų konferencija neabejotinai pabrėš ir 
jos delegatai miniose paskleis tą vieninteliai teisingą su
pratimą, jog bent koks nąudingas darbininkų judėjimas 
šiais laikais tegali būti tiktai po Komunistų Partijos va
dovybe, ir kas stoja prieš tokią vadovybę, tas eina prieš 
visus darbininkų klasės reikalus, virsdamas talkininku 
fašistų ir socialfašistų.

Mes pilnai pasitikime, kad susirinkę draugai bolševi
kiškai atliks savo uždavinius ir kad ši konferencija labai 
daug patarnaus sujungimui lietuvių darbininkų su tuo 
bendruoju;revoliuciniu judėjimu,-kuriam karžygiškai va
dovauja Komunistų Partija ir Komunistų Internaciona
las. .... -j

advokatui’ saugumas’ būtų 
užtikrintas. Apsigynimas 
duos apeliaciją j augštesnį 
teismą prieš, pateisimą mir
tinų jaunuolių. . t

Varšavoj Teis Pasikčsintoją 
i Ant Sovietų Atstovo Gyvybės

VARŠAVA.— Prasideda 
teismas Jan Polanski, kuris 
su savo šaika pereitais me
tais įalandžio mėnesį buvo 
padėjęs bombą į Sovietų 
Sąjungos atstovybės namą.

Polanskis yra didelis šar
latanas ir didelis darbinin
kų priešas, išsivalkiojęs po 
Rumuniją, Jugoslaviją, Če- 
choslovakiją ir kitas Lenki
jos šalininkes. Matomai, 
jis ir jo gengė veikė pagal 
instrukcijas tip valstybių, 
kad • išprovokavus • karą 
prieš Sovietus.

»

Komunistų Partijai mažu pamažu einant į leninistinę

MASKVA.—Pereitais me
tais apsilankymas Maskvo
je zepelino nenuėjo veltui. 

| Pradėta didelė kampanija 
už sukėlimą aukų del keleto 
didelių oro milžinų, zepeli- 
nų tipo. Iki dabar jau su
gelta 4,000,000 rubliu. 

«
Maskvoje jau pabudavo- 

tas vienas zepelinas 2,500 
kubiškų pėdų įtalpos. Ant
ras, su įtalpa 7,000 kubiškai

metriškų pėdų, pabūdavo tas. 
Leningrade.

Du oro laivai, abu po 20,- 
000 kubiškų pėdų gazo įtaL- 
pos, yra baigiami budavoti. 
Sekamais metais bus pabu* 
davota dar vienas didelis 
zeppelinas.

Rusų oro laivyno eksper
tas Celkovski patiekė planą 
budavoti dar vieną zepelini- 
nį oro laivą, kuris bus visas 
metalinis. / :

Mirė Bedarbių Priešas
WASHINGTON.— Mirė 

N. Longworth, Atstovų Bu
to pirmininkas. Šis gaiva
las atsisakė priimti 1,400,- 
000 bedarbių parašų, pagal 
kuriuos buvo reikalauta 
priimti bedarbiams apdrau- 
dos bilių.

Ispanijos Kariniai Manevrai
MADRID.—Prasideda di- 

ideli kariniai manevrai. Juo
se dalyvaus įvairios kari* 
nes jėgos ne tiktai sausže- 
mio ir oro, bet taipgi darys 
bandymus ir jūrų laivynai 
Vis tai prisirengimas' ka
ram

4
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Bolivija Šnairuoja 
Ant Peru Respublikos

LA PAZ.— Bolivijos val
dininkai pyksta ant Peru 
respublikos. Jau pirmiau 
kelis kartus buvo šios šalys 
susipykę. Bolivija mano, 
kad sūkilimai ant jos teri
torijos yra kurstomi per 
Peru valdininkus.

Trys Jaunuoliai žuvo 
Kalnuose

VIENA, Austrija.— Trys 
jaunuoliai kalnų tyrinėtojai 
pasiekė Grossen Buchstein 
kalno 6,800 pėdų augštumą. 
Jie paslydo nuo ledo ir at
sidūrė tokioje padėtyje, kad 
išgelbėjimas pasidarė nega
limu daiktu. Per 20 valan
dų jie laikėsi užsikabinę it* 
šaukė pagelbos. Viskas bu
vo daryta, bet veltui. Paga- .f 
lios jie pasileido žemyn ir 
žuvo.

?

>
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MESKITE DARBA, DEMONSTRUOKITE 
GEGUŽES PIRMA!

“Mes entuziastiškai svei 
kiname ir laukiam atvyks

be j o jame, kad Amerikos 
darbininkai kaip pirmiaus,
davė, taip ir vėl duos pilną 
paramą Sovietų Sąjungos 
darbininkams jų socialisti
nėj kūryboj ir stos apgint 
vienatinę proletarų valdo-

(A.J.V.Komuniistų Partijos Ce htralinio Komiteto Manifestas) j

Artinasi Pirmoji Gegužės, diškos 
Pirmoji Gegužės yra Tarptau
tinė Darbininkų Diena. Perei
to šimtmečio aštuoniasdešim
tais metais Amerikos darbinin
kai jiasirjnkę. Pirmą Gegužės 
kaipo savo dien4< 1389 methis! 
tarptautiniai darbininkai pri
ėmė ją kaip.o savo dieną. Ame
rikos bosai persigando darbi
ninkų klasės, kuri išdrįso pasi- Washingtone 
rinktu sau dieną. 4š tos bai- ’""‘p
mes pžgimė Amerikos “Darbo laužymo agentūra.

A >> J >> mini zT n v R i r»inlr a i l

Vitaminas,: Gydantis Sme 
genų Stiipjnkštejimą

Mokslininkai >jięško šešto vi

Pereitą vasarą Komunistų jos maža; didžiuma balsų susi- 
Partija peržiūrėjo visas komu-' rinkimuose dalyvaujančių dar- 
nistinėms įstaigoms prikląu- biniųkų. dar nereiškia, kad jie

išdavystės Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratų, 
'kurie tikrenybėj priverčia dar
bininkus priimti algų nukapo- 
jimą visose pramonės šakose. 
Kuomet tiktai darbininkai su
kyla prieš didesnį darbininkų 
pavergimą, kąįp kad tekstilės 
dąrbininkai Lawrence, Mass., 
tai Darbo Department a s 

s tuojaus daro 
žingsnį, kaipo oficialė streiko 

Sveturgi- 
^miąi darbininkai, kurie drįsta 
nusiskųsti del badavimo algų 

Takai bosų manevras nega- arba delei bedarbės, suimami 
Įėjo pakeisti pobūdžio Gegu- ir deportuojami. Darbininkai, 
žės Pirmos, kaipo Tarptauti-1 kurie nuvyksta į mūsų kapita
las Darbo Dienos. Ji dar te-Cistines legislatūras Washing- 
bėrar darbininkų diena, pasi-j tone, Albany ir kitur, reika- 
rinkta pačių, Amerikos darbi- į lauti bedarbiams apdraudos, 
ninku. Tai yra diena, kurioje | tai juos užpuola policija, vals- 
darbininkai, mesdami darbą ir.tijos kareiviai ir kiti “taikos’’ 
demonstruodami, parodo savo dabotojai, muša juos, meta į 
galią paimti tą, ką jie nori.'juos gazines ašarų bombas ir 
Tai yra diena, kurioj viso pa-' grąsina kulksvaidžiais. O prie

rinkti sau dieną. 4š tos bai-

Dieną.”, Tai buvo “dovana 
kapitalistinių valdonų.

< __ ____ , ____ . :
saulip darbininkų klasė paro- to žvėriški lynčiayimai patam- 

B do savo pasiryžimą kovoti už pa 
B tai, ką ji nori.

, kistematiškesni prieš darbi
ninkų klasę pogromai, suorga
nizuoti Amerikos kapitalizmo.

•A.^.V. Komunistų Partija |per pirmus tris mėnesius 1931 
atsišaukia į visus Amerikosjmetų dešimts negrų darbinin- 
darbininkus, ragindama mesti | ku krito aukomis nuo tokių ka- 
darbą Pirmą Gegužės ir daly-1 pitalisty žmogžudysčių. Dau- 
vauti demonstracijoj. gelis kitų nevykusių lynčo ata-

Demonstruokite Pirmą Ge- ku buv0 padaryta per ta laiką 
gužėS ir kovokite už apdrau-J prieš negrus jr baltuosius dar-

gūžinės Dienos Delegacijos, 
kurią suorganizavo Ameri
kiniai Sovietų Sąjungos 
Draugai.”

Tai tokis sveikinimo pra- šalį pasauly. Tuo pa
nešimas telpa laiške, kurį čiu sykiu mes prižadame, 
aplaikė Amerikiniai So- kad kuomet bus reikalinga 
vietų Sąjungos Draugai mes suteiksime jums panar 
(American Friehds of So- šią pagėlbą ir pribusime ap- 
viet Union) nuo pildančio- ginti. Amerikos darbininkų,' 
.sios tarybos 'St.rąna Sbvie- nepaisant kiek tataį nekąi- 
tov (Kraštas Sovietų), di- nuotų. Mūsų klasiniai prien 
delio kolektyvių ūkio, kuris šai, vienijasi prieš'mus, i jie 

' - -- - . neįOii rengiasi , ;prie ' riaujo - karo.
i Bet mes, dubininkai ir ūki
ninkai Sovietų Žemės . ko- 

’ ‘ i,, atsakyme į 
visus buržuazijos žingsnius 
smarkiu tempu ■ vykinanti 
mūsų socialistinę kūrybą ir 
'drūtinant šalies apgynimą.

“Mes siunčiame . nuošir
džius proletarinius sveikini
mus per Friends of Soviet 
Union organizaciją visiems 
draugams darbininkams A- 
merikoj. Mes prašome jūsų 
pagelbėti mums su mašino
mis, kuriu mes neturime už- 
tektinai: traktorių kombai
nų, traktorių, kuliamų ma

lintume ne tik penkių metų 
! planą įvykinti į keturis me- 
itus, bet trečiais metais vir-

randasi Ukrainoj, 
Stalingrado, ir yra Sovietų 
Sąjungos Draugų globoje.

Gegužines Dienos delega- •eJ<tyvio ūkio

L

dą bedarbiams!
Demonstruokite 

gūžei ir'kovokite
Pirmą Ge- 
prieš kapi-

Į bininkus.
Ąmerikos kapitalizmas, nors • . • • • J j * • •bėsifengimus prie ka- Ūs giriasi esąs turtingiausias

pasauly, atrodo bejėgiai stovįs 
fprieš savo krizio problemas. Jo 
neperžengiamas prisakymas 
yra: “Tu turi darytis pelno.” 

• Kad padidinti savo pelnus, ka- 
Amerikos kapitalizmas ran-1 pitalizmas racionalizuoja savo 

dasi ^didžiausiame krizy savo pramonę. Gi racionalizacija iš 
istorijoj. Milionai darbininkų [kitos pusės išmeta darbininkus 
be d^rbo. Darbininkų proga?iš darbo. Tačiau pasireiškus 
gyventi ir užlaikyti savo šei- pirmoms krizio žymėms dau- 
myną priklauso nuo jų darbo. !giau buvo ipitasi racionalizaci- 
Nėra darbo—nėra algų; nėra jos, kaipo priemonės 
algų—nėra * įplaukų;
jplaulęų— skurdas, ligos, 
tymas iš stuby, badas.

Sulig oficialių statistikų, 
pęreitą metą Amerikos darbi
ninkai neteko algomis devynis; 
bilionus dolerių. Pasekmė tų i 
darbininkų klasės i 
yra ff e a t r e m i a i 
tinimas prieš Amerikos kapi
talizmą. Ištisos gyventojų sri- z , 
tys West Virginijoj susiduria vaf^as a^ kapojimas, 

■ priemone (nupiginimur

Kapitalizmas Verčia Ba
dauti Darbininkus

I su bado šmėkla. Begalinėse 
Y, beduonių linijose šimtai tūks- 

‘ tančių išbadėjusių darbininkų 
\ stovi įilgas valandas industri- 
t. c 
I į

&

vo jų turtą ir kaštus, kiek ku-|klausimais. Kur opozicija'yra 
ris Partijai orgąnuojąs laik-|skaitlinga, turėtume šaukti 
rastis atsieina išleist. Vėliau daugiau, negu vieną susirinki-\ 
tam .dafbui paskirta Partijos mų ir rimtai diskusuoti tuos 
speciale komisija sprendė, ar klausimus iki įtikinsime savo 
vertėtų iš visų dabar esančių judėjimo simpatikus taip, kad 
spaustuvių sudaryti vieną, di
delę, moderniškai įtaisytą 
spaustuvę.

Išstudijavus įplaukų šalti
nius, iš ko svetimkalbių ko
munistinių, įstaigų spauda pa
silaiko, imant domėn net ir lo
kacijas^ kaipo svarbius susi- 
k'uopimo kai kurių tautų cent
rus ir' tuose centruose susida
riusį judėjimą, prieita prie iš-jmas bus 
vados, lead) dąbąr negalima vy- Reiktų imtis lankstesnės takti- 
(kinti generalio spaustuvių vie- kos kovOje su taip išsiplėtusiu 
nijimo plano. Negalima todėl, oportunizmu mūsų judėjime.

tamino D. . ? j ' 4
Profesoriai Ą. M. Rappen- 

heimer ir M.< Gottsch mano-, 
jog kuomet to vitamino nėra 
maiste, tai pas gyvulius bei 
Žmones atsiranda smegenų su
minkštėjimas. Taip jiedu įro
dinėjo Gyvybės Mokslo Drau
gijų suvažiavime, kuris įvyko 
Montrealyj, Kanądpj.

Profesorius Ėappėnheimeris 
raportavo, kokius jis darė vita
minų bandymus, su sjimtųj viš
čiukų. Jis norėjo patirt, kas 
bus, jeigu lesins viščiukus to
kiu lesalu, kuriame nėra’penk
to, ąrba veislingumo vitamino,’ 
vadinamo E. ; • <» •

Ro kiek laiko pas viščiukus 
išsivystė smegenų stiminkšteji-į 
mo liga. Paskui buvo prie le
salo pridėta apsčiai to vitami
no E; bet viščiukai nesitaisė. 
Pasirodo, kad pirmu kartu, j 
prašalinant iš jų maisto vita-1 
miną E, buvo prašalintas ir; 
koks kitas vitaminas; ir šiol 
dar tikrai nežinomo vitamino 
nebuvimas iššaukė jiems sme
genų suminkštėjimą.

Tai būtų iš eilės šeštas vita
minas D. Bet mokslininkai tu
ri nuožiūros, kad galima būsią :giau, negu by kuris kitas ko- 
rasti dar ir septintą. įmunistinis laikraštis; “Lais-

Kadangi ir pas žmones pasta- ! vės” lokacija yra svarbiame 
raišiais laikais vis daugiau būna j lietuvių centre, kas sudaro są- 

jimo, tai suradimas vitamino 
D turėtų didelės svarbos, kaip 
gyduolė nuo tos ligos. Bet po 
teisybei, tai tas ir visi kiti vi
taminai turėtų būt reguliare 
maisto dalim, ne tik gyduolė
mis.

Natūraliai, tiesiog iš gamtos 
gaunami ’valgio produktai pa
prastai turi daugumą arba vi
sus vitaminus, reikalingus svei-. 
katai žmogaus kūno, nervų’ ir 
smegenų. Bet šiandieninis biz
nis . taip įšdelikatinina valgio da
lykus, kad iš' jų išima būtiniau
sias gyvybei' ir sveikatai dalis.

kad . laikraštinės įstaigos dau
geliui tautų patarnauja, kaipo

mūsų rezoliucijos praeitų, vien
balsiai arba su visai nežymios 
mažumos pasipriešinimu. Rei
kia prisipažinti, jog mūsų tak
tika buvo perdaug stačiokiška 
“L.” skaitytojų ir simpatikų 
laikytuose susi r i n k i m u os e 
Brooklyne ir Philadelphijoje, 
kur mes patiekėme rezoliucijas, 
neįmatydami, kad pasipriešini- 

; perdaug skaitlingas.

Dąųgelis ir iš opoziciją re-
centrai komunistiniam judėji- iniančįų komunistinio judėjimo 
mui, sau atatinka'nčiose vieto- simpatikų rūpinasi, kaip praša- 

Taip pat surasta, kad kai Hnti tuos vaidus iš mūsų tarpo 
[kurių svetimkalbių laikraščių įū’ kad vėl galėtume 
; išleidimas atsieina pigiau, ne- vęiMi« • Tai galima 
Igu kad atsieitų pačios partijos visiškai atsisakant nuo opozi- 
! spaustuvėje. cijos ir stojant į darbą po va-

cija, kuri susidės iš 28 Ame
rikos darbininkų, f ar merių 
ir profesionalų, tapo suor
ganizuota Sovietų Sąjungos j 
Draugų organizacijos. ? Ji 
išvyks balandžio 15 d. laivu 
Europa, ir Sovietų Sąjun
goj išbus penkias savaites; 
ten apkeliauš suvirš 5,000 
mylių, aplankys svarbiau-! 
sius pramoninius ir agrikul- 
turinius centrus, kaipo So
vietų darbo unijų svečiai, i 
Delegacijos išleidimui ren-L. . x , 
o-inm-i mnqini« miiinms ba-lsllHi ir motOr'J, kad mes ga- v- J. cX 111 Cv 111 cl 0I..II.I0 1I11vJ.I1 s— et o« UcX I 1 j 1 • _110 0 7 : intnmn n -f-i Ir nanlrni YYinril
landžio 15 d., 8 vai. vakare, 
Irving Plaza, New York.

Minėtam kolektyviam ūky penldų“ Metų^Planį 
dirba 6,000 darbininkų. Sa-:j/įes esame įsitikin'ę, kad su 
vo laiške kolektyvio ūkio draugiška pagelba Ameri- 
pildančioji taryba sako:, ,]ws įf kitų darbininkų.mes-

“Mes nei mažiausia nea-j galeshne tatai ’atsiekti.” \ •'

Balso” Vajus n
,.. . . —r“--- . " ■ ' ■ 1 :

Kuopų Atydai z , ■ , Jino prenumeratas M. Eau- 
•dirįsky, Stamford, Contį., ir 
K. ? Valentanavičius, Chica
go, Ill. Drg. Valentanavi
čius atsiuntė ir W. Woman 
prenumeratą..

Vajinihkės
J. Lapeikienė, ~ 

Mass., 8 naujas prenumeratas prašalinta branduolėliai, turtin-
Kada 

šitaip iš naturalio produkto iš
vagia gyvingiausias jo dalis, 
tai jis mažiau tegenda; bet už
tat ir žmogus negaua reikalin
gų vitaminų ir kitų : 
elementų.

se.
bendrai 

padaryti

, spaustuvėje.
Mūsų “Laisvės” klausimu | dovybe Komunistų Partijos. Vi- 

partijos raportąs buvo sekan- sas blogas ydas ir netaktišku-
• mnn ni’noo Ii* i o nnii/stis :

“Laisve” yra išleidžiama pi"
mus prašalinsime iš savo tarpo, 
bendrai veikdami savo klasės 
labui ir kritikuodami savo pa
klaidas. Gi išlaukinis opozici
jos veikimas mus nepamokys.

Aš esu tos nuomonės, kad
atsitikimų smegenų suminkštė-j lygas jai susisiekti su plates- Jei opozicijos vadai atsisakytų

__  ; /* k nuo kurstymo savo sekėjų 
mechaniš- Prieš Kompartiją, likviduotų 

ka kontrolė, pavidale akcijų-] savo veikimą ir parodytų noro 
Šerų, yra rankose didžiumos būti simpatikais komunistinio 
ne partijos žmonių, todėl Par- judėjimo, Centro Biuras kito- 

palieka “Laisvę” savisto- kiu kalbos tonu prašnekėtų ir 
nelies jos, nekels jos ant į juos. Tačiaus, reikia supra-

nėmis darbininkų masėmis čia 
išeinant; “Laisvės” 1

tija 
ve, 
Union Aikštės.

. Tačiaus, reikia supra
sti, jog prie vienybės /mūsų 
veikime opozicijos vadus pri

Opozicijos^ vadai, kurie sa- ves įįk darbininkų skaitlingas 
vo aplinkraštyje labai daug atsisakymas remti bile kokius 
naudojasi mano išsireiškimais tolimesnius opozicijos prieš C. 
del Partijos santikių su Lai- g. veikimo žygius.del Partijos santikių su ' 
sve,” apie augščiau paduotą 
Partijos pranešimą visai nepri
simena. Gi Butkus labai gerai 
tai žino, nes jam buvo sakyta

P. Bukhys.

Taip maistą -gadina;; iš: 'dalies ! bent keletą sykių. . AKRON, OHIO
pataikaujant- sugadintam varto-; 
tojų skoniui.' 1 '

Bet, iš antros pusės, sakysi
me, čieli grūdai arba čielų grūz
dų miltai kur kas greičiaus 
genda, nes juose trumpu laiku 

jprisivėisia įvairios smulkios gy- 
Ivybes. Todėl, pavyzdžiui, net 

Bridgewater, I iš vadinamų čielų kviečių būna 
as « i Irs i • i 1 1 i — 1 • • >

<
Veltui šauksmai, kad Par- ] 

tija nori užkontroliuoti “Lais
vės” įstaigą.“ Ta įstaiga Ko
munistų Partijos kontrolėje kp. laikė savo nepaprastą su
yra jau nuo 1919 m. Per 12 sirinkimą. Narių atsilankė skai 
metų, auginome ją įtakoje flingai. Nekuriuos svarbius
Kompartijos ir Kompartijos1 dalykus matau reikalinga pa- 
Liet. Centro Biuro kontrolėje. I žymėti. Buvo rinkta Centro 
Tik dabar buvo panorėta ją Valdyba. Balsuotojų buvo 
atitraukti iš po Centro Biuro [.apie 40. Kadangi nariai ne- 
kontrolės. Darykim, ką no- ; labai paiso rinkimų, tai su- 
rim, vis vien nerasime būdų Į metė balsus ant stalo ir atlik- 
išsiteisinimui, kad tas žygis (tas kriukis, 
nėra priešpartijinis.

1919 m. girdėjau Butkaus]

Mūsų nauja paskaita Dar
bininkės, Stokit į Komunis
tų Partiją, kurią parašė’ d. 
F. Abekas—dar mažai nau
dota. Tiesa, išsykio netu
rėjom nei pakankamai kopi
jų, kad patenkinti visus rei
kalavimus, bet dabar jų yra 
įvalias. Paskaita puiki. At
siliepia tiesiog į darbinin
kes ir- jų padėtį. Ypač da
bar,. kada partija veda spe- 
cialį vajų už įtraukimą kuo- 
daugiausia darbininkų par
ti j on—reiktų šia paskaita 
pasinaudoti. Mūs lietuviš
kasis judėjimas labai daug 
nukenčia dėlto, kad mes ne
turime tinkamų ryšių su 
partija, o neturim dėlto, kad

Iš A.P.L.A. Veikimo.
Balandžio 5 d. A.P.L.A. 40

nupigini- 
nėra mui” gamybos. Tuo būdu to
me-; kis kapitalistų vaistas nuo be

darbės patapo dar didesniu 
(jarbininkų prašalinimu iš dar
bo,* pasireiškė didesnė bedarbė. 

Algų kapojimas tęsiamas, 
į kad padįdintį pelnus. Algų nu- 

nuostoliu t kapoj imas sumažina darbinin- 
mas apkal-ikų Pirkįmo Pajėgą. Tačiaus ap- 
aviVna Voni.lsirciškus pirmiems krizio ženk

lams sistematiškiau buvo pra- 
kaipo 

gamy
bos. Tuo budu kapitalistų prie
mone susiaurinimui marketo 
patapo tolimesniu siaurinimu 
marketo, didinimui krizio.

žymiausias pabūdis kapitalis-Didelės ma-
i yai-

niuose miestuose. Didelės 
sės išbadėjusių darbininkų 
kų visoj šaly suserga dž,^oj šaly suserga džiova j tinęs akcijos dabartiniam kri- 
iš priežasties stokos maisto. lZYlf’ tai nesuteikimas sistema- 
Saužudystės suskurdusių dar-pinės pašalpos badaujantiems 
bininkų yra paprastas kasdie-' darbininkams, o vietoj to veda- 
ninis -atsitikimas, ir jų rekor-[ma ataka priešt darbininkus ai- ■ 
dai u^pįdo dienraščių špaltas. fffU .nukapjoji^; ęiogi^i^ ptaJĮį

gų įtraukimui didesnio skai
čiaus darbininkų partijom 
Gi moterų skaičius partijoj 
dar mažesnis. Draugės, 
įpraskim žiūrėt į partijos 
auginimo darbą kaipo į pir
maeilį dalyką. • >

Vajaus Eiga

ir 1 atnaujino.
(6 Raj.) Port Carbon, Pa., 4 
prenumratas.

J. J. Potienė, Philadelphia, 
Pa., 2 n. pr. ir 6 atnaujino.

Kuopos
2 kp., Worcester, Mass., 7 na

res.
130 kp., Hamtramck, Mich., j 
nares.
108 kp., W. Frankfort, Ill., 
nares.
62 kp., Shenandoah, Pa., 5 

nares.
17 kp., Detroit, Mich., 5 n.
43 kp., Cicero, III., 4 n.
Daug kuopų yra gavę po tris 

nares, bet mes laikysimės tai
syklės, kad skelbti tik gavusias

J. Šiupailiene, Įgį1 svarjjiais vitaminais.

Nutarta prisidėti prie T.D.
svarbių prakalbų Chicagoje. Jefferson1^- draugijų urnų

K.

6

6

Širdingiausias Ačiū

miške, kur jis sveikino “Lais
vę,” iš privatinių rankų per
ėjusią į Komunistų Partijos 
kontrolę. Ir jis tada pareiš
kė, kąd taip pat ir “Naujie-

Benamiai ir nei cento neturinti i bininkų masių gyveninio padė- 
J darbibinkai jieško sau vietos į ties.

h visokiuose urvuose. Tūkstan-| t
f čiai j|r tūkstančiai Amerikos? Rengiamasi Prie Naujo
K. darbininkų, turintieji nuosavus ■ KaiW f •
B -narni®, dabar jų netenka. Nu-' >
I bankrutavo šimtai bankų, iri *Ta padėtis dar būna pablo- 
g> tuo bįd'i žlugo sutaupyti cen- : ginta , intensyviškiausiais besi- 
t tai mįlionų Amerikos darbiniu- rengimais prie naujo imperialis- 
I kų. Tuo būdu kapitalistai at- tinio karo. Mūsų kapitalisti- 

skyrė;juos nuo jų taip menkųiniai valdonai nori padidinti be-j 
fe resursų kMp tik tuo laiku,;mažėjančius savo manketus pa-' 
f kuom'et jiems tie resursai la-igeiba naujų imperialistinių už-!

biausia reikalingi.
Kapitalistų Atakos Prieš 

'. " ’ v Darbininkus

ir visokių organizacijų konfe
rencijos gelbėjimui Paul Kass- 
ay. Ant šio draugo yra pada
rytas suokalbis, kaip Komunis
to ir ateivio darbininko, ku
riam gręsia 10 metų kalėjimo 

i už “laužjrmą” priešsindikalis- 
tinio įstatymo.

Nutarta prisidėti prie be

Visiems draugams ir drau-'nos” turės pereiti į Komparti-j 
gėms,. kurie išreiškė tiek daug jos kontrolę arba turės žlugti.' 

“Naujiertos” nuėjo bosam ske-į 
bų rinkti ir tik tuo bjauriu bū-| 
du pasilaiko. Jei “Laisvė” iš- darbių reikalaujamos apsau- 
eitų ir po komunistų kontrolės,1 gos, pašalpos, 

ji mirtų, nes darbininkai jos Į ;________ __ ______
neremtų. Butkus ir šiandien 
turėtų thi!žinoti.

Daugelis iš opozicijos kalba;

užūojąutos munis tokioje tra
giškoje valandoje mūsų gyve
nimo, atsilankydami taip skai
tlingai, j šermenis ir dalyvau
dami laidotuvėse mūsų mylimo 
sūnaus Juozo. Taipgi ačiuoja- 
me organizacijoms ir pavie- 

draugėms,nemažiau 4. na^ių; tas pat ir su j niams draugams 
^prehūmęratom.

1 Draugės, iiždėkit ir jūsų kuo 
pa sąrašai! sekamą savaitę.

Pavieniai draugės irdrau-l ' ; LDŠĄ. Centro, užmiršti ir jūsų išreikšto drąu-Jdąug ū
k i. n' ...........__ ___ ,__  j ( gįškumę. {vaęlų rgai šiaip taip atsiĮiepia at

likdami savo užduotį, , tai 
yra atsiųsdami .po vieną ar

HARTFORD; CONN.
du skaitytoju arba atnau- Baland. 19 yra rengiama tea-

Balandžio 16 d. Akrono be
darbių ir dirbančiųjų de.lega- 
cija išmaršuos į Columbus, 
Ohio’s sostinę su reikalavimu, 

prisiuntusi,enqs gėlių vainikus.'kad jie būtų likvidavę savo vei- kad bedarbiams būtų mokama 
i^.‘—x. , . . .. zzt „ . t. 1 pašelpa. Išrinkta du delega

tai atstovauti draugiją ir trys 
j _ ūžpuolihgos'aht opozicijos nariai komisijoj kad gauti iš 
j vadų rezoliucijos, kurias patie- Cleveland© pribuvusiams dele- 
kė susirinkimams mūsų vado
vaujanti ;drąugaiį - erzjpą juos

‘ Kaip negalėsime užmiršti to kimą tuojau po “L?’ bendrovės 
nuostolio, taip pat negalėsim suvažiavimo, bet aštrios, per-

• Juozas N. ir Eva Sipians. 
t , , (Simanauskai)

o

gatams nakvynę.
Nutarta už du bedarbius iš 

kuopos iždo užmokėti duokles.
Akrono komunistams Šį mė

nesį yra didelė darbymetė. 
Kelios dešimtys tūkstančių at
sišaukimų reikės paskleisti be
darbių klausimu. Dėlei Paul 
Kasgay draugijos mobilizuoja- 
si ir taip pat tūkstančiai atsi
šaukimų reikės išplatinti.

Ant pįrmos gegužės ruošia
ma generalė demonstracija.

t ( 144 E. 192 ;gt. ir paskatiną įaikytįs»oęozjcijo- 
. . Cleveland, Ohio, je, kad apsiginti savė. baleis-

r k » ■ - I 1 ' 1 1 J • ♦ • - • «• ••kiiąe, kad tiesa, jog; rezoliucijų 
buvo pęraštraus turinio, bet gi 
del to pasilikti opozicijoje ir

jindami prenumeratas. 1 Su 
vajininkėmis bėdoka. Per
žiūrėjus rūdęnį \ir 
gautąsias prenumeratas ne-|vą Ir Tėvynę”.

yra trijų veiksmų drama, jį Hems 
waterburio

Tąip pat dainuos Laisvės Cho- kančio sutvarkymo laidotuvių ’

trąs ir koncevtap. Šį pąrengi~| 
rpą ruošid B.D.O.P.K. Bus; ■ i v.: ; ■ iAtsiprasymas

i • ’

įgalima buvo sudaryt nei 
j pustuzinio vajininkių gavu
sių bent 4 naujas metineskariavimų. Pirmiausia jie no- _

ri dalyvauti tarptautinėj kapi- prenumeratas. Manau, bjo- 
talistų intervencijoj Spvietų giau ir būti negali'. Vajaus 
Sąjungą su tikslu atimti Ru-jUko tik kelios savaites. Su 

r, t » i i Ir 11 Ir l n n l r z-4 ! > .Ta$ skufdo sąlygas Ameri-!siją nuo darbininkų klasės, kad!
■ kor kapitalistai naudoją, kaipo kapitalistai, ją vėl galėtų. Jiš- 

signalą nukapojimui algų vi- naudoti. Tam tikslui budavoją-
nąūjom narėm nedaug ge
riau. Tiesa, šio mėhėsio šil

V1 IlęiUUvli. Xcllli llnblul . , • . 1 7 • 1 ' ’l
J SOM. įraipbnėše. Anglies ka- ma karo laivai; gaminama ka- sirinkimų pasekmių dar ne 

f dąpįriąįu, kaip ant pusės;
: aklose algos tapo nukapotos riniai chemikalai ir nuodingi gavome, tad dar yra, vilties, 
' /.'u!Se-[g|jz^;. šalię; mjlHarizuojamaiki'RįcTdąlykąi pagerės.

kljoėios algų skalės hEČmų bu-[laipsnio, nežinomo periode pir-
■davojimo amatuose yra for- ma i,,---- o

palaikomos, kaipo fi-
YMl pridengimui begė-

Jkaro ųžbaigitnūi kąru 
(Tąsa 4-tam puslapy)

šią savaitę atsiuntė prę
numeratą d. P. SaVapienė, 
N oi wood, M a ss., i r atnau-

' fl*" 4 ; j f Qdabar,vaidinama veikalėlis “Už Die- Draugės ir draugai! , v
šis veikalėlis Malonėkite atleisti visi, ku-'koy°^1 pries komunistinę vado- 

yra trijų veiksmų drama, jį riems pasitaikė turėti kokių ivy°§ vlsur organizacijose būtų 
vaidins waterburio aktoriai. (nors nesmagumų dėlei nęatsa-. nesąžinįnga.
Tąip pat dainuos Laisvės Cho- kančio sutvarkymo laidotuvių!
ras po vadovyste J. Plikunp. . < draugę Juozo) Simans (Simą-1 Kuod1?. ir kiti, iki šiol neparo- 

Vaidinimas įvyks Barry Club naūskd). Aš rodos, stengiau-'^®.1}010 a^s^k_yb nY° savo 
SA^etainėje, 227 Lawrence St., * si iš savo pusės kaip galima ge-1 prieškomunistinės taktikos, ku-J 
7 vai. vakare. Visi atsilanky- riausiąi viską atlikti, Kadan- rįa Ue vadovauja opoziciją. | 
kite ir matykite gerą, veikalą.1 gi tiek t daug svieto susirinko,Siame atsitikime juk negalime;

\ J. K. laidoti draugą Juozą, kad man norėti, kad Centro Biuras tylė- 
------- --:J ’ (blogiau, negu su ‘ bkolintom ityj. matydamas jų varomą-dar.- 

Friedrichshafėn, Vokieti-, kojom) tiesiog negalima bu-;bininkiškos vienybės ardymo 
ją.__ “Qraf Zeppelin?’' iŠ- ? sutvarkyti viską taip, kaip |darbą.
qkridn i Afrika Važinoia i norėjosi.’ Taigi daf sykį, mel- /Mano supratimu, yra klaidų 
94 vir i • 1 • T > • iv a dž*u atleisti,Y jei kuriem pri- ir; iš mūsų vadovaujančių drau- 
Ž-t i • i1*.- Ą1 !sjėjo tututį /.kokių nesmagumų gį pusės vedamoje, kovoje šioje,

-Pėlė kėlionė to oro is: maąo pusės. | si nacijoje. Man rodpsį, kad
. . . i <1, « . i 'pijavarymas-griežtos ręzoliuch

šis veikalėlis,

Opozicijos vadai, Butkus,

laidoti draugą Juozą, kad man norėti, kad Centro Biuras tylė

milžino.!
' . ; i

1 i. i rrl>t V. Romondąs

Paryžius. — Francijps 
prezidentas G. Doumergue 
dantis galanda prieš Vokie
tiją’ Jis sako, kad’ Vokie
tija stiprėja ir ji gali pano
rėti . nusikratyti imperialis
tų . užkrautų ant jos finan
sinę naštą.
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A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

PRANEŠIMAS

Dulbis 
Du Ibis

Kainos po 
10c ir 15c

Palaukus dar iki astuonių, 
Susirinko daugybė žmonių 
Nuplyšę, basi ir alkani,— 
Žmogau, kaip tu gyveni!

lietuvių 
IŠDIRBYSTeS 

CIGARAI

čia reikia jieškot išeities, 
Kad badas nevestų prie mirties 
Juk produktų nėra kur padėt, 
O kam vargšas turi badėt?

čia vargšas turėtų suprast
Ir visas suktybes surast,
Smūgj duot ant visados,
Kad skriaudikas neątgytų niekados

daug, kaip kad randuojantis 
iš tam tikru kostiumų biznie-

Girdi tu dūsavimo liūdną aidą: 
Gyvenimas padarė baisią žaizdą 
Ak, ta pragaištis jau čia: 
Vargšas kovoja su mirčia.

Nepasirodo niekas iš vidaus, 
Gal nereikia nei vieno žmogaus 
Kasdien stovėt pas vartus, 
Oi! koks gyvenimas kartus.

JONO ARBA 
PETRO

»> i -7

Tik tada prispausta klesa 
Bus paliuosuota visa, 
Kaip vergai išvien stos 
Ir sau laisvę iškovos.

Petras Naujokas 
Savininkas

Jau po septintos valandos 
Gal jis čia atsibalados, 
Duos darbą, o gal ne ? 
Mano viltis kaip sapne.

Tad taip apdainuoja pavasario grožį 
Vienas kauniškis Smetonos poetą.* 
Jam, mat, nerūpi kaimo valstiečiai; 
Jų vargas, jų badas 
Jam svetimas,daiktas.
“Ot gražu, ot linksma, širdį žavėja, 
“Kada jis jaučia pavasario vėją.”

vai 
prisi

landoj- tauki 

tis pas: _  .

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.

Aido Choro Mokytojų 
Permainos

Varguolio Sūnus

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

pienrašeio “Laisvės” 20 mėty 
jvibilėjaus piknikas atsibus suba- 
toje, A-tą d. liepos (July), 1931. 
Ulmer Park, pradžioje 25-tos 
Ave., Brooklyn, N. Y. Iš anksto 
rengkitės pribūti į šį pasilinksmi
nimą. Ant rytojaus šventė, tai 
ir iš toliaus pribuvusiems bus 
lengva sugrįžti.

“Laisvės” Administracija.

aukų “Daily 
ka nuo L. K. 
cagos.

Reikalinga
kiti chorai darytų tą patį. Ne
reikėtų paisyti, kad skirta kvo
ta “Daily Workeriui” jau bū
tų ir išpildyta. Jei tik choras 
gali kiek ištesėti, tai reikia 
vėl paaukoti darbininkų dien
raščiui. Parama anglų kalba 
einančiam laikraščiui labai 
daug prisideda prie darbinin
kų judėjimo stiprinimo. Kuris 
choras bus sekantis su auka 
“Daily Workeriui?”

Veik per dvejus metus mo
kinusi Brooklyn© Aido Chorą, 
B. šalinaitė pasitraukė. Pasi
traukė dėlei silpnos sveikatos. 
Iškarto buvo maniusi, kad tik 
trijų savaičių poilsio užteks, 
sveikata sustiprės, bet paaiš
kėjus, kad ne, įteikė pasitrau
kimo laišką ant ilgesnio lai
ko. Mat, mokymas dviejų co- 
rų, (Aido ir Sietyno), sale sa
vo profesinio įsiėmimo (ve
dimo muzikos akademijos) ir 
dalyvavimo su Sekstetu, atsi
liepė ant jos nervų.

Su B. šalinaitė kaipo moky
toja, Aido Choras smarkiai pa
sivarė pirmyn dainoje ir kito
se srityse. Be “Kornevilio 
Varpų” ir kitų parengimų jis 
susimokino visą eilę g ražių

meno 
literatūrą 
Pagaliaus reikia traukti jau
nuolius prie platinimo litera
tūros. Tokiu būdu nauji mū
šy darbuotojai iškils iš pačių 
Jaunuolių darbininkų.

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 8 blokai nuo 
Staten Island Fer-

AnkstZryte atsikėlęs, 
Pas dirbtuvę greit nuėjęs, 
Stojau prie vartų arčiau, 
Kad pamatyt bosą greičiau

žinios
‘revo-

Nepai- 
keista!

mūs pu-
žodžiai Se-

, Dar vienas darbas, kurį cho
rai gali padėti ir dirbki, tai 
platihimas literatūros. Brook- 
lyno Aido Chorau jau pradėjo 
tą darbą. yMes turime veikalų 
Centre, būtent: Regračio ir 
Janonio raštų. Pagaliaus, rei
kia platinti anglų kalba lei
džiamą žurnalą, “New Mas
ses.” Pastarasis, “New Mas
ses,” yra proletarinių rašyto
jų kūrinėlių žurnalas, čia ga
lima rasti lengvos literatūros 
tiems, kurie sunkesniųjų raštų 
nemėgia.
A “New Masses” labai tinka 
amerikoniškam jaunimui. Be 
to, reikia gauti i ir kitokios li
teratūros platinimui. Reikia 
pratinti tą jaunimą prie mūsų 

lai jie supranta mūsų 
poeziją ir muziką.

žemą 

nuliūdimo va

O mes pasakysim: del mūsų vis viena 
Pavasario saulė, ar gėlės nors žydi, 
Mūs darbininkų tas nevilioja!
Tokia linksmybė mūsų nelydi.
Mes kalame geležį,
Kasame anglį,
Dirbtuvėse sukame ratą...
Kraujame turtus tam, kurs nedirba, 
Prarasdami savo sveikata.
Bet!...
Tieji milionai,.
Alkani žmonės,
Kaldami geležį, sukdami ratą, 
Nukals pasaulį—naują gadynę! 
Ir nevisuomet jie jausis prieš turčiui 
Nuliūdę, išalkę ir nusiminę!

Negražu ir negera, draugai! 
Jeigu visi šitaip operetes ra-! 
šytų, tai nereikėtų būti nei i 
muziku, nei poetu: pakaktų i 
drąsos!

Pamatęs šį “Nebaigtos Ko
vos” vaidinimą, kaip minėjau, 
pasiėmiau jos atspausdinta 
muziką . Ten, žinoma, vil
kas pasitvirtino. Ten, leidi- 
nyj, užtikau dar vieną labai 
keistą dalyką: muziką nupir
ko nuo E. Retikevičiutės Pro
letarų Meno Sąjungos III Aps
kritys, bet pirmam puslapyj 
surandu sekamą: “Copyright 
1930 by E. Retikevičiūtė. 
All Rights Reserved”. Ką tas 
reiškia?'' Kuomet leidinys už-' 
kopiraituotas, aišku, tuomet, 
einant šios šalies įstatymais, 
niekas negali jo naudoti, per
sispausdinti be kompozito
riaus leidimo. čia, žinoma, 
aš neturiu omenyj, kad tą mu-; 
ziką kas norėtų naudoti (dar
bininkišku žvilgsniu, tik dvi 
dainelės yra mums artimos, 
Kvedaro ir Petrausko, kuris 
kadaise L.S.S. pagamino), bet 
ne tame dalykas. • Dalykas] 
yra tame, kad Apskritys pa-l 
darė klaidą leisdamas E. Re- 
tikevičiutei užkopiraituoti mu
ziką, kuomet jis, Apskritys, ją 
yra nupirkęs, jai užmokėjęs 
už darbą. Tai jo turėtų būti 
savastis, o ne kiejio kito. Tik 
jis ir tegalėtų užkopiraituoti, 
jei norėtų, bet ne kas kitas.

Trumpai; “Nebaigta Kova” 
labai ir labai nenusisekusi iš 
visų pusių. Tai tik pamoka, 
kaip nereikėtų operetės rašyti. 
Tikiu, kad mes visi iš to dik- 
čiai pasimokinsim.

Petruška.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

’iel.: So- Boston 0304-W

mui sunkumas—tai tie istori
niai drabužiai, apsirengimas. 
Jei visas reikmenis imti iš kos
tiumų randuotojų, kainuotų 
krūvą pinigų. Ir tai kainuotų 
kiekvienai atskirai kolonijai, 
kuri tik imtųsi šį veikalą vai
dinti. , O’veikalas vaidinti ver
tas. Jis vertas ir šiaip pa
skleidimui publikon—skaity
mui.

Delei vaidylų apsirengimų. 
Ar nebūtų gerai, kad Centro 
Biuras pasirūpintų apsirengi
mus pagaminti Jr visą setą lei
sti per kolonijas, kurios ims 
Spartaką vaidinti ? Kolonijos 
galėtų primokėti už apsirengi
mų pagaminimą, kaipo ran
dą, ir joms nekainuotų, tiek

Jiem, Mat, Nerūpi...
Kaip gražu, kaip linksma, kaip širdį žavėja 
Kada aš jaučiu pavasario vėją.
Kada laukuose gėlelės žydi...
To, mat, gamtužė mum nepavydi.”

Šiomis dienomis gauta 
draugą J. D. Bendokaitį 5 

Workeriui.” 
M. Choro iš Chi

Parašyti žemiau telpančias 
pastabas del Seno Vinco me- 

I lodramos “Nebaigta Kova” 
j (kai kas vadina ją “operete”) 
paskatino mane pamatymas 
kalbamo veikalo perstatymo, 
kuriame turėjau progos asme
niškai dalyvauti. Pamatę 
vaidinant, dar kartą perskai
čiau tekstą ir peržiūrėjau mu
ziką, dainas, kurios yra išleis
tos atskiroj knygutėj. Gautas 

j įspūdis iš vaidinimo ir visų ap- 
sįzvalginėjimų sakyte sako, 

Ikad didžiausia su tuo veikalė
liu klaida yra pačiame aųt- 
galvy. Jei tai būtų užvadin- 
tas ne “Nebaigta Kova,” o 
“Kova Dar Nepradėta ir Ne 
Tuoj Bus Ji Pradėta,” tuomet 
gal būtų pusė bėdos.' žinoma, 
tuomet patsai veikalas, (su to
kia antrašte) nebūtų pakliu
vęs į Meno Sąjungos III Aps
kričio leidimo programą.

Drg. V. Bovinas padarė vi
sai teisingą peržvalgą šito Se
no Vinco sutaisyto dalykėlio 
(žiūr. “L.” už lapkr. 15 d., 
1930). Čia todėl nebandysiu 
tai kartoti. Rūpi man pada
ryti tik pripuolamą pastabą 
del vieno Seno Vinco labai ne
vykusio “juoko.”

Antras Akte buožė 
su šeimvna kalbasi, 
girtas. Jo vaikai (Onutė ir Ju 
stinas) neva progresyviški, pa 

! žangūs. Onutė net su “re 
I voliucionierium” Jonuku ro 
mansuoja. Na, ir va ko 
kioj šviesoj Senas Vincas pa 
stato tuos “progresyvius 
kus. Justinas prašo 1 
sprogus}” Dulbi “sumesti vie
ną dainelę.” Dulbis dainuoja.

Viso svieto bėdos
Man ant sprando sėdas, 
Mat, šuniu gimiau.
žinoma, nieko blogo, kuo

met girtas buožė prisipažįsta, 
kad jis “šuniu gimęs”. Bet 
girtam tėvui ateina talkon jo 
vaikai ir kiti namiškiai ir dai
nuoja (“loja”1) :

Ąu,‘ au’ au!
Dulbis “šuniu gimęs 

“pažangūs,” .“pirmeiviški vai
kai” ir kiti šeimos nariai, už 
jį auksi, “loja!”

j Ir visą eilė neva “juokų,” 
netikslumų labai atskiedžia tą 
veikalėlį ir netgi sveikesnio 
juoko nęiššaukia iš žiūrovų.

Bet šituo klausimu tik pri
puolamai prisiėjo tarti žode-

dainų, o vyriausiai “Raudoną
ją Dainą”, kuri pasiliks žibin
tu Aido Choro repertuare per 
ilga laiką. Per tą laikotarpį 
Aido Choras dalyvavo visoj 
eilėj darbininkiškų organizaci
jų parengimų. Čia taipgi bu
vo gera, kad visur Choras ,da- 

priminti, kad ir i ^V«VQ ve1lt«i. ir »er«ik8jo rū- 
K pintis mokėti mokytojai pen

kinės, kaip seniau būdavo. 
Būtų gerai, kad aidiečiai ir 
ateityje griežtai laikytųsi tos 
tvarkos. Labai svarbu atžy
mėti ir tai, kad Aido Choras 
buvo iš pirmutinių chorų, ak
tyviai veikusių už suorganiza
vimą Tarptautinės Darbininkų 
Chorų Federacijos New Yorke 
ir čia B. šalinaitė ėmė akty
vų dalyvumą Federaciją suor
ganizuoti ir šiuo tarpu eina 
jos sekretorės pareigas. Dar 
daugiau: sausio 21 d. š. m. 
Aido Choras iir kiti lietuvių 
darbininkų chorai, drauge su 
kitataučių darbininkų chorai^ 
dalyvavę Lenino mirties minė- 
jiimo masiniam mitinge (Madi
son Sq. Gardene), kur B. šali
naitė tam milžinui, suvienytam 
chorui akyvaizdoje 20.000 
klausovų, puikiai dirigavo “In
ternacionalą”. Tai irgi pirmas 
tokis įvykis Amerikos lietuvių 
darb. dainininkų istorijoj.Geis
tina, kad jis būtų ne paskuti
nis. O jis bus ne paskuti
nis, jei mūsų chorvedžiai vi
sur ir visuomet dės pastangų 
įsitraukti su chorais į tarp
tautinį veikimą, jame darbuo
sis ir ragins kitus tą patį da-

Buolio Sūnus

šiomis dienomis jau spaus
dinama “Raudonoji Daina.” 
Tai bus gražus kūrinėlis, turės 
apie 23 puslapius muzikos, šis 
_ i atatiks kiekvienam 
chorui. Jame randasi geros 
muzikos, gražių dainų. Cho
ras parsitraukęs tą veikalėli, 
galės naudotis dainomis sulig! 
savo jėgomis, nes kūrinėlis 
turi sunkesnių ir lengvesnių 
dainų. Taigi, atatiks mažiem 

sekti jr dideliem choram.

Pirmoji’' Gegužės jau labai 
arti. Nebeliko nei trys savai
tės prisirengimui, prie Pirmo
sios Gegužės. Tai tarptautinė 
darbininku kovos diena. Tra
diciniai, Pirmoji Gegužės "daug 
priklauso Amerikos darbinin
kams.

Darbininkai šios šalies, taip 
ir viso pasaulio, minės tą dar
bininkų kovos diena ir šiais 
metais. Nepaisant, kad reak
cija ir žiaurioji policija dar
bininkus persekioja ir daužo 
galvas kovotojams, darbinin
kai eis į gatves tą dieną ir 
reikš protestus, kovos prieš ne
pakenčiamą darbininkų prie
spaudą ir išrtaudoiimą. Dar
bininkai kels obalsius: Lai bū
na nušluota ši bado, skurdo ir 
nedarbo kapitalistinė tvarka!

Mes raginame mūsų jauni- kūrinėlis 
mą, chorus ir kitas meno, or
ganizacijas uoliai dalyvauti 
Pirmosios Gegužės prirehgi- 
me; raginame dalyvauti su 
daina, muzika ir aktyviu dar
bu šios darbininku šventės de
monstracijose. Mūsų chorai, 
menas nėra tam, kad 
buržuazinį meną. Proletarinis 
menas yra dalis abelno darbi
ninkų judėjimo. Tad, drau
gai ir draugės, menininkai, 
stokime darban, traukime jau
nimą į tas kovas, dalyvaukime 
Pirmosios - Gegužės ^paminėji
me. . \. P

Svarbu tas, kad Seno Vin
co “operetė” (kiek tai liečia 
dainas) nėra vien Seno Vinco 

iir tas sudaro labai keistą įspū
dį tam, kuris tatai žino. Čia 
yra įdėta eilių Jovaro, Jor- 
daus Ario, klerikalų poeto , tuomet jam 
Maironio (kun. Mirono).. Pa
starojo eilės suplagiarizuo- 
tos: tūlos eilutės įdėtos origi- 
nalės, o tūlos iškraipvtos. “su- 
darbininkiškintos.” Tokie da
lykai gali būti priimtini, jei 
sakysim, tą ar kitą dainą pa
taisytu choras, bet kuomet 
snausdinama tas i knygą ir 
daroma kaipo pastovus veika
las, tai žinoma, nieku būdu ne
leistina. Koks gi tikslas mums 
skolintis, plagiarizuotis kuni
gų dainas, dėti jas į “revoliu
cines” operetes, kuomet mes, 

j naujosios ateities dailininkai, 
taiai-smęrkiame ?!

Tik suprantama, jeigu “ope- 
jretės” “Nebaigta Kova” libre
tas yra labai nenusisekęs, jam 
duota netinkamas pagrindas, 
tai paraleliai su tuo eina ir 
skaudus nepųsisekimas .su jos 
muzika. ■ ' < ' ' ’ ' ■ i I

Operetėje, mat, žodžiai pa-

Paimkime mažą pavyzdį. 
(Skelbimuose ir vakaro spaus
dintose programose garsina
ma, kad “Nebaigtos Kovos” 
“žodžiai Seno Vinco”, o “mu- 

izika E. Retikevičiutės”. Nie- 
jko nežinąs apie muziką žmo- 

..jgus tam ir patikės ir jam bus 
JI I viskas gerai. Tačiaus, asmuo, 

bent vidutiniai apsipažinęs su 
lituvių kompozitorių dainom, 
betgi tuojau nusivils. Sėdė
damas ir klausydamas muzi
kos, tai yra, dainų, jis tuojau 
išgirs St. Šimkaus dainą; dar 
tęliau—Naujalio, Kvedaro, Pe
trausko!. . . Pas jį tuojau kils 
klausimas:, kas ištikro šitai 
“operetei” gamino muziką: 
Retikevičiūtė, ar Kauno var
gonininkas Naujalis, ar Stasys 
Šimkus, ar chorų mokytojas 
A. Kvedaras, ar Mikas Pet
rauskas ? Atsakymas: jie visi!

Tuomet, žinoma, sąmonin
gas darbininkas pasiklaus sa
vęs: ar tie kompozitoriai (ku
rių keli yra mums priešingi 
savo ideologija, kaip Šimkus, 
Naujalis ir Petrauskas) buvo 
kviesti prisidėti prie gaminimo 
šitos operetės, ar be jų 
jų dainos buvo įveltos 
liucinėj operetėj”?

jsant, kaip nebūtų 
Tuomi suklaidinama 
blika: garsinama 
no Vinco” bet tikrumoj nėra 
jo vieno, o rinkinys kitų poe
tų ; “muzika E. Retikevičiu
tės”, bet tikrumoj'muzika yra 
visos virtinės darbininkų judė
jimo priešų ir dra.ugų — Pet
rausko, Šimkaus, Naujalio, 
Kvedaro ir Retikevičiutės.

Spartakas. Keturių veiks
mų istorinis braižinys. Para
šė Mikas Rasoda. Išleido Liet. 
Prolet. Meno Sąjunga, 1931 
metais; kaina 50c.

Pats veikalo vardas—Spar
takas—mums girdėtas, žino
mas 'i nuo tdda, kada mes go
džiai skaitėme Lietuvos So- 
ciaį-Demokratų Partijos išleis
tas brošiūrėlės; Apie 25 metai 
atgal. Tada mūsų mažyčiuose 
knygynėliuose radosi ir apy
saka “Spartakas,” pagal ku
rią M. Rasoda dabar parašė 
scenos veikalą. Spartakas — 
vergu-gladiatorių vadas — kė
lė mūsų revoliucinį ūpą tada, 
kada mes skaitėme apysaką, ir 
nemažiau jis kelia skaitančio
jo ūpą perdirbtas į scenos vei
kalą.

Kuomet Spartakas savo nar
sa romiečių teirke besikauda
mas apveikia savo oponentus, 

būna suteikiama 
laisvė. Bet “ aš nesu laisvas,” 
sako Spartakas savo draugams 
gladiatoriams, “kol jūs varžo
mi vergijos grandiniais. Argi 
sąžmingas žmogus gali džiaug
tis laisve, kuomet jo broliai, jo 
draugai yra pavergti ? . . . Kol 
Romos mieste bus didikų pat
ricijų, biednų plebėju ir ver
gų, tol Spartakas nesijaus lai
svu.”

; Spartakas ryžtasi liuosuoti 
.tik vergus gladiatorius. Į pa
tricijaus Katiliuos kvietimą 
įkelti gladiatorius prieš Romos 
■ diktatorių Sullą, Spartakas 
Įžiūri kaipo į apgaulę. “Gla
diatoriai neprivalo imti malo
nės iš patricijų, iš savo ver
gėjų. Mūs kovos tikslas ski
riasi kaip ugnis nuo vandens, 

i Jie geidžia Sullą nuversti ir 
I patys valdyti, bet nežada liuo
suoti prislėgtas šalis ir ver- 

silieka tik antraeiliu dalyku;]gams laisvę suteikti.” Nuver- 
pirmoj vietoj stovi muzika ir sti vieną diktatorių kad jo vie- 
jinai kreipia klausovų dome-Į ton pastatyti kitus—tai ne 

Spartakas ži
no, kad “nei aš, nei mano 
draugai negimėm būti vergais. 
Nei vienas vergas gladiatorius 
negimė tam, kad kitų gyveni
mą linksminti savo mirtimis.” 
O į Krasijaus siūlymą, kad 
Spartakas paliautų kovojęs, į 
žadėjimą iškelti Spartako var
dą Romos diduomenėje, Spar
takas atsako nekalbąs “apie 
savo asmens laisvę. Aš kalbu 
apie laisvę visų vergų-gladia- 
torių.”

Tai Spartako siekinys.
Veikalas neilgas. Susimokin- 

ti, išrodo, nesunkus. Geras 
dalykas ir tąs, kad veikalan 
yra įpintos kelios dainos. Tatai 
veikalą daro įvairesniu. Di
džiausias šio veikalo perstaty-

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Cigarų

A. LUTVINAb
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, 

Tel. Trinity .3-1045

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišką Ištyrimą
Taigi, nėra ^kirtumo, 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 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

sį. Gal nereikėtų, apie tai ra-]Spartako žygis 
šyti, jei nebūtų tuo kladina- ' 
ma mūsų koncertų lankytojai

Meno Sąjungos chorai jau 
gali siusti užsakymus šios dai
nos. Reikalaukite naujos dai
nos greitai. Kainą dar nega
lime šiame Meno Skyriaus nu- 
meryj pranešti, bet tai neda
ro daug skirtumo. Greitai ir 
apie tai bus pranešta.

V.. Bovinas, Sekr.
Šiuo tarpu Aido Chorą pra

dėjo mokinti E. Retikevičiūtė. 
Kadangi Aidas iki šiol buvo 
pirmutiniu rytinėse valstijose 
savo dainavimu ir pasirody
mais mūsų parengimuose, tai 

[tenka 'tik palinkėti, kad jis 
tą aukštumą išlaikytų ateityj ; 
kad Aidas pasiliktų Aidu!

t
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i kit ir mokesčius užsimokėti, šiame I ja nesuspės išrinkti delegatų, tą j 
jos j susirinkime bus svarstoma “Laisvės” j draugiją galės atstovauti jos valdy-

ir “Vilnioj’ klausimas. ba.opozicijos i :!y

Norėtume, kad nors vienas U)0(!?um,173'? PaciJlc st-

J

Tai yra kita prie- prješ persekiojimą sveturgimių' jote, Limbiniai šaukia net po-[ 
. Amoritnc lrornfci_. , , • . -> a,. _____ t->........... i. i

PHILADELPHIA, PA.

h

HARTFORD, CONN.

A. J. Smitas.

guosius, kad suteikti biednie-1 kruvino karaliaus sūnų Ta- vienam nariui.
. , , ,11- Ji____ x______________  Fin. Sekr. K.siems apdraudę nuo bedarbės, kamatsu ir jo žmona.

■.—......iiy.nili i , millwo

J. K. Navalinskienė.
(85-86)

1 bipinkų.
Būkite vįsį ir išgirskite šią svar

bią prakalbk.) ; Rengėjai.
(85-86)

Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST.,

buvo paskirti T. D. A

A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirinki- ©
J sės darbą, O ne lieti keršto tul- mas bus pirmadienį, 13 d. balandžio

SO. BOSTON, MASS.
i ^Nepaprasta vakariene, kurią ren- 

i gia L.D.S.A. 13-ta kuopa, įvyks 19-tą 
d. balandžio, 376 Broadway, So. Bo
ston, Mass. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Bus įvairi programa, dainuos 
Ig. Kubiliūnas ir bus kitokių pamar- 
ginimų. Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti ir linksmai laiką praleisti.

Įžanga 50 centu y patai.
(86-87)

(April), po No. 29 Lawrence St., 
7n30 vai. vakare. Visi nariai ateikit, 
yrą svarbių reikalų aptarti. Pasi-;
stengkit ir mokesčius užsimokėti.

Sekr. J. Rudzinskas.

EASTON, PA. M
A.P.L.A. 32-ros kuopos susirinki- ! © 

mas yra atidėtas ant 19 d. balandžio, Į tari 
1931. Tai yra, įvyks 3-čią nedčldie- Eį < 
nj. Susirinkimas perkeliamas todėl, | j

f "■ ’.ky-
reikalauja aptaksuoti turtin-1 f pasitikti Japonijos

liiii 
© 
IKI

Clevelando Liet. Darb. Dr-jų 
Sąryšio Valdyba.

(79-88)
i ---------- —---- >

ia 1 L.D.S.A. 7-to Rajono Kuopoms

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 13 d. balandžio,
Straukos ' žydai,

Visi
nes yra turėjo

Žemiai! laiška talpiname išti-' čaug svarbių reikalų aptarimui. Taip-i Washingtone protesto konferencijoje;
i. Tegul darbininkai pama- 

tie elementai toliau va- 
organizuotą griovimo

STAMFORD, CONN.
DIDELES PRAKALBAS i

A.L.D.L.D. 3-čias Apskritis nedėliojo, l 
balandžio (April) 12 d., 1931, Svotai- | . ... _ nnn n..
(izia 7:30 valandą vakare, 
drg. J. Siurba iš Brooklyn 
vienas iš “Laisvės” redaktorių 
kalbės apie fašistinį susivienijimą, rašty 
kur dabar eina kačių koncertas, ir 

_ , nurodys priežastis gimimo Lietuvių
ar kas i Darbininkų Susivienijimo. Taip pat 

! aiškins priežastis vis labiau didėjan
čios bedarbės ir įrodys kokia ateitis 
gręsia dešimčiai milionų bedarbių 1 pins 
Jungtinėse ‘Valstijose. Kalbėtojas vienas nieko negalės nuveikti.

. apibūdins mums įvykius smarkaus te, kad ši 
ir keli draugai, I pramonės kylimo Sovietų Sąjungoje, s1 

kur jau trūksta visokio amato dar- svarstyti.

Puslapis Ketvirtas

Meskite Darbą, Demonstruokite Gegužės Pirmą!
Pelno darymas yra augščiau- 

. įsias kapitalizmo įstatymas. .Gy
nimas pelno darymo yrą vy
riausias veiksmas kapitalisti
nės valdžios. Bile reikšminges
nė darbininkų kova už teisę ir 
! progą gyventi turi iš reikalo 
i virsti į kovą prieš pelno dary
tino kapitalizmą ir prieš pelną 
ginančią kapitalistinę valdžią.

Tiktai darbininkų valdžia, 
, • atstovaus 

darbininkų reikalus prieš ka
pitalistus.

Tiktai darbininkų valdžia

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
oficialė karo isterija paverčia į 
didelę išdavystę kiekvieną for

umą pasipriešinimo imperialistų 
karui—net pirma paskelbimo , 
karo formaliai; “prisirengi 
mas” patampa pateisinimu sis 
tematiško valdžios fašistinimol 
sū lygiai sistematišku panaiki- » 
nimu neva konstitucinių teisių.

Sovietų Sąjunga Parodo Sovietinė valdžia, 
■ Kelią |..........................
Prieš šį kapitalistinės siste-1

mos krizį mes matome progre-1 išriš bedarbės problemą, 
są budavojime socializmo So- Į Tiktai 1 ’’ ’ 1 
vietų Sąjungoj. Svarbiausi reiš- galutinai 
kiniai to priešingumo yra: mą.

!Didėjimas bedarbės kapitalis-1 Tiktai 
tinėj Amerikoj—panaikinimas sustabdys
bedarbės Sovietų Sąjungoj. i Tiktai

'įSistematiškas algų kapojimas panaikins 
kapitalistinėj Amerikoj—siste-: 
matiškas pagerinimas darbo są- tikslu 
lygų Sovietų Sąjungoj. demonstruoti

’Didinimas pelnų iškaščių dar-j valdžią.
bininkų klasės kapitalistinėj • Demonstruokite

Sklokos Vadai Vėl Laiko 
Slaptus Susirinkimus ir Tęsia 

Mūsų Judėjimo Griovimo 
Darbą

rankas pakliuvo laiš-
sklokos vadai siunti-
pasekėjams į koloni-

Laiške šaukiama į susirin-j
kimą, kuris įvyks rytoj, prieš j
Amerikos Komunistų Partiją, j vaukitc šiame s

Į mūsų 
kas, kurį 
nėja savo 
jas.

to, kaip 
ro savo 
darbą.

šįštadięnis, Baland l!t, 1931

gates, o delegatės pribūkite laiku.
H. Bagužienč. Telefonai: So. Boston 1662—1378

A. J. KUPSTIS
Žemnamij’os, Apdraudos ir

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki- 

\ tės pas mus.
832 \V. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square)
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 878#
OFISO VALANDOS:

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Lietuvių Darbininkiškų 

Draugijų Sąryšio iniciatyva. 28 d. 
balandžio, Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., yra šaukiama visų 
Clevelando lietuvių draugijų konfe
rencija gynimui ateivių teisių.

Clevelando lietuviai iki šiol šiame 
klausime nieko neveikė—nesirūpino 

. jvyK» pu mamelių u. uiii<iihiz,iu, savo ateivių teisėmis. Kitos tautos: 
pradžia 8-tą vai. vakare, Straukos' žydai, vokiečiai, Ukrainai, vengrai,

■ svetainėj. Visi nariai būtinai daly-1 italai, čckoslovakai, pietų slavai, jau 
1 susirinkime, nes yra turėjo eiles konferencijų, dalyvavo

# . - - y

.gi prašome atsivesti ir naujų kandi-j turi išrinkę pastovius komitetus, ku- 
1 datų j draugijos narius. rie varo ši ateivių gynimo darbą pla-

Org. F .K. ' čiuoju baru. Lietuviai irgi turime
(86-87) i susirūpinti, kol dar nevėlu. Pasiro- 

 -  1 (lykime, kad ir mes mokame ginti 
rriorcyr riTV n a ■ savo teises» Prieš šios šalies reakci-rUKLdl CA 1 1, i /v. į njų elementų užmačias.

A.L.D.L.D. 219 kuopos susirinki- Draugijos rinkite ^atstovus i šią 
mas bus sekmadienį, 12 balandžio, i konferenciją. Taisykle: du atstovu 
pas Navalinskus. Pradžia 2-rą vai.; nuo kiekvienos 50 narių ir didesnės 
po pietų. Visi nariai ateikit, yra jos dalies, taipgi vienas atstovas 

! svarbių reikalų aptarti. Pasisteng- , nuo draugijos-kuopos. Kuri draugi-

Nuo 7-9 vai. vajcare.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

741 MacDonough St., 
Brooklyn, N,.‘ Y., 
Balandžio 2, 1931.

“Gerbiamasis Drauge:—
“Brooklyniečių 

draugų pasitarimo nutarimu, 
......_ .__ .. mes šaukiame platesnį opozici-tuvi patsipti | 
darbininkui' - .

darbininku !į° ™ - ryte kambario No 1
“ i Brooklyn Labor Lyceum, 949 

Willoughby Ave., Brooklyne.

darbininkų valdžia 
sustabdys lynčiavi-

darbininkų valdžia 
vaikų išnaudojimą.
darbininkų valdžia 
imperialistinį karą.

Pirma Gegužės
Amerikos

uz
darbininkv Pąsitarim? 12 d. balandžio,

Pirmą Ge- 
Amerikoj—likvidavimas priva--gūžės prieš bedarbę ir už ap- 
tinio pelno sistemos ir vysty- 1 drauda bedarbiams, 
mas pramonės delei darbo ma- • 
šių naudos Sovietų Sąjungoj.

' Darbdavių klasės diktatūra 
prieš darbininkus kapitalistinėj 
Amerikoj—diktatūra darbinin
kų klasės prieš kapitalistus So- Į 
vietų Sąjungoj.
Kapitalistai Bijo Sovietų 

Progreso
.Amerikos kapitalistai •bijo, 

kad Amerikos darbininkai ne
pasektų pavyzdį Rusijos darbi-, 
ninku. Jie. bijo, kad progi esąs j parį,0 Departmento i. _____
ir pasisekimas Rusijos revoliu- Departmento sekretoriaus Wa-Hyhus

draugas dalyvautų ir iš jūsų ko
lonijos. Todėl susiėję pasitar
kite ir mums praneškite že-1 

. miau pasirašiusio vardu augš-|
adresu, a. , .v,. vĮ aiškins priežastį

Demonstruokite ir kovokite
'už tuojautinę pašalpą bedar
biams.

Demonstruokite prieš Ame- č>au paduotu 
rikos pelnagrobių lynčiavimus nors dalyvaus iš jūsų kolonijos 
ir už teisę negrų masėms val-Į^f^p pasitarime ir jei dalyvaus, 
dytis.

Demonstruokite __ ______  r
už 7 valandtj darbo dieną bejLk, 
sumažinimo mokesties. |

Demonstruokite ir kovokite I sirinkime nemanome vesti gin- 
prieš algų kapojimą. ču's, kadangi turėsime svarbos-1

Demonstruokite ir kovokite Rhi reikalų, kaip antai:
j prieš streiklaužiškus žingsnius' “Galutinai išspręst tolimesnę 

ir Darbo opozicijos darbuotę ir šiaip da-1 
surištus su mūsų orga-j 

shingtone. ' I nizacijomis, “Laisve” ir tt. |
Demonstruokite ir kovokite i “Kaip jau draugas pastebė-1

j tai kas. Jei galima, tai lai at 
ir kovokite 1 važiuoja nors

", žinoma, ne Limbiniai, nes
j mes su pastaraisiais šiame su-

Pittsburgho Apielinkei 
L.D.S.A. 7-to Rajono konferencija 

Pra- ijvyks sekmadienį, 19 balandžio, L.
Kalbėsi I M.D. svetainėj, 142 Orr St. Praši-; 
N. Y., I dės 1-mą vai. po pietų. Gerbiamos!

Jis draugės, labai nesmagu minėti laik- j 
kad jau kelintą sykį yra šau

kiama konferencija ir vis negali 
įvykti iš priežasties kuopti apsileidi
mo. Draugės, nors šį sykį pasirūpin
kit išrinkti delegates ir prisiųsti į 
konferenciją. Jeigu kuopos nesirū- ! 

jikimu, tai rajono komitetas , 
Žino-! 

iuo momentu yra labai daug : 
varbių klausimų, kuriuos turime ap- j 

........i..u būtinai išrinki! dele- j

cijos neįkvėptų Amerikos dar
bininkų revoliuciniu pasitikėji
mu savimi.
žastis, kodėl * Amei ikos kapita- \ dapbininku. 1 ios dienų konferenciją Brook- j
lizmas visu smarkumu rengiasi Demonstruokite ii’ kovokite lyne ir kitos poros dienų kon-j 
prie karo prieš Sovietų Sąjun-jprje§ kapitalistų ataką ant So-Įfereneiją Chicagoj—tai vis, pri- 
gą. Tai štai kodėl Amerikos vįetų Sąjungos. ' jsirehgimas prie ateinančio “Vil-

Šalin. pelnagrobišką kapita-■ nies ” suvažiavimo, kad galuti-
_! Inai viską sugriebt į savo ran-1

Lai gyvuoja Sovietų Sąjun- kas ir paskui,—nėra nei ma-j 
I • įžiausios abejonės,-—užsmaugt.

A.J. V. Komunistę Partijos į Del to labai .svarbu dalyvaut 12 
Centralinis Komitetas

gą. Tai štai kodėl Amerikos ■ 
kapitalistai skleidžia melus apie r *- 
Sovietų Sąjungą ir niekina ją. jlizmą!

Juo labiau blogėja sąlygos ■. ]
Amerikos darbininkams, tuo la- gat 
biau Amerikos kapitalizmas 
skleidžia melus lūpomis Hamil
ton Fish apie darbininkų1 saly- j 
gas Rusijoj.

Juo labiau Amerikos darbi- i 
ninkai badauja, nes negali susi-; 
rasti marketo savo darbui, juo • 
labiau isteriškas Amerikos ka-1 
pitalizmas šaukia Matthew 
Woll lūpomis apie “verstiną 
darbą” Rusijoj.

Amerikos darbininkai! Ne
sileiskite suvedžioti ta propa
ganda. Demonstruokite ir strei
kuokite Pirmą Gegužės^-kad su
prastumėte, jog Amerikos de
mokratija yra kapitalistinė dik
tatūra ir kad Rusijos diktatūra 
yra proletarinė demokratija.

Kapitajistų Valdžia Ar 
Darbininkų Valdžia

Amerikos demokratija yra | knygų komisijos nariu, niekur 
mūsų priešų, kapitalistų vai-: įr niekad nėra taręsis arba 
džie. i 
bininkų klasės valdžia. 
tuQjautiniai interesai reikalau- I 
ja/kad mes kovotume prieš vie
ną, o kitą remtume.

Puikūs palociai ir milžiniški 
augšti namai apsupa mus. Mes 
išbudavojome juos savo darbu, 
bei mes negalime užmokėtLran- 
doš. Tai yra esmė kapitalisti- i Vėjais. Kuomet tik organiza- 
nid teisingumo ginti namo sa-|cŪ°s buvo kaip nutarę pini- 
viųinko teisę kolektuoti randą i reikale, pimgai greitai bu- 
prieš teisę darbininko turėti sau vo Pei’duoti. 
pastogę. Tokiuo būdu kapita
listų teisingumas i 
Ainius iš namų.

Jhvų ir kitokie sandėliai ran
dasi aplink mus, pilniausia pri
pildyti. Mes pripildėme juos 
savo darbu, bet mes negalime 
užiimokėti už duoną. Tai yra 
kapitalistų įstatymo esmė, jog 
kapitalisto teisė imti mokestį, 
už savo prekę yra didesnė, ne-iV 
gu darbininkij teisė gyventi. 
Todėl kapitalistai, sulig savo .. 
Įstatymų, kaltina darbininkus 
už paėmimą duonos, be kurios , 
jie negali gyventi. !

Visokios rūšies turtingųjų AtvaŽilloja JapOHIJOS 
kapitalistų gyvena Amerikoj.1i; o- 
Jie susikrovė sau turtus iš mū- ■ dlldUb ululUd 
sų darbo vaisių. Augščiausias --------
kapitalistų valdžios įstatymas, WASHINGTON.— Įsaky-

id. balandžio pasitarime visiems’ 
! tiems draugams, kuriems bran- j 
gus mūsų judėjimas, kuriems 
rūpi išgelbėt jo pačią gyvybę. 
Tad stengkitės būt patys ir, 
kaip minėjau, pasitart ir su ki
tais—gal rasis dar kas iš jūsų 
kolonijos mūsiškis, norintis at-i 
važiuot. Ir greitai malonėkite 
man apie tai pranešti.

Draugiškai, 
Už Biooklyniečių Opoziciją, .

K. Kreivėnas.

Neteisingas Primetimas.
Laisvės” num. 74 Linkus, 

bevesdamas polemiką su kores
pondentu, neteisingai priker
gė mane prie Lietuvos baduo- 
lių surinktų aukų. Jis sako, 
kad aš išsinešiojau pinigus per 
du metu ir būk negalėjo mane 
sugaudyti, kaipo buvusį kasie- 
rių ir pirmininką to komiteto. 
Tai tikslus melas, kaip ir visos 
jo polemikos. Iš kur Linkusi 
gali žinoti apie tą komitetą,! BERLYNAS.— ‘Pagal fa- 
kuomet jis neateina į jokius Į šistų partijos vado A. Hit- 
organizacijų susirinkimus, nei-|lerio patvarkvma išbraukta 

■gi jis, būdamas peržiūrėjimo|iš National Socialistų (fa
šistų) partijos 900 narių.

ft 
Vokietijos Fašistai Išbrau

kė 900 Savo Narių

Sai yrf S T komUe“-' J* pepasidavė fašistų dis- ©
' . Mūsų;to užbaigimui darbo. mnbna, m

' • ‘ "alau- i Dalykas buvo taip:
ciplinai.

pinigąi ----------7----------- ;---------
ir Palengvina rusciuosius

Priešfašistiniam Susivieniji- pilvo pakrikimus j
mui. Laike rinkimo aukų se-; .
, . . a i t • • 1 .v 1 Gasai, rauttejimas. pilvo nesmagumai, ne- 'kretonus Aleksiejus buvo is-| virškinimas ir panašūs pakrikimai yra paša- ; 1 i , -i _ 1 _ linami su Nuga-Tone. Šis puikus sveikatosdalinęs aukų rinKimO blankas |ir stiprumo bu<lavotojas suderina ir sustip- I 
iv vnrlo ciioirnyinniimn rin-I ,ina nusilpusi pilvų ir stimuliuoja bėgimų1 į IK VCOe susirasmejimą SU Illl rastrinių sunkų, tuo leidžiant lengvai su-' 

| virškinti viskų suvalgytų. Nuga-Tone taipgi 
I pagamina užtektinai raudono, sveiko krau- ' 

jo. Jis stimuliuoja ir sustiprina nervines ir 
muskulinos sistemas ir kūno organus, tuo 
t-hgerinant abelnų sveikatų.

Nuga-Tone išvalo kūnų nuo nuodingų 
ligas gimdančių atmatų ir nugali konstipa- 
cijų. Jis palengvina inkstų ar pūslės įde
gimų, padidina svarumų pas liesius, sumen
kusius žmones ir suteikia poilsingų ir atgai
vinantį miegų. Jūs turėtumėt būtinai pa
bandyti Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų pardavė- ;Pirmininku • ->as neturi Nuga-Tone stake, paprašykit jį , 

Į užsakyti jų del jūs iš savo džiaberio.

Kada likvidavo-' 
si komitetas, tai buvo atmo-| 

meta darbi- ^ėta tik apie $9, o $100 buvo' 
i senai apmokėta sulig nutari-' 
mo organizacijų. Bki-ii.?..1.:" ( 
ne aš buvau išrinktas, bet jau-: 
nuolis Kulikauskas iš Frank-j 
fordo. Pasirodo, kad Linkus' 
nežino, kas buvo išrinktas, j 
tai kaip jis gali teisybę pasa
kyti. Gana su tokiomis nai- 
viškomis polemikomis. Ge- 

; riau, reikia dirbti savo kla-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
. duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
dydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išm&.‘ 
| keti gydytojui. .

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
i kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Aido Choras, is Brooklyn, N. Y.

LITHUANIAN LIBERTY HALL
Svetainės durys atsidarys kę-ip 3:39, koncertas pra sides lygiai 4:30 v. v. Įžanga 75 c. ir 50 c., vaikams 25c.

/•r
jut »</1 • ■ į

. , , . % . “ . 1 J „ ’’ Y v 01 V71n . įbdts.,) - J{a(| valdyba turi išvažiuoti kitur su
tai ginti turtingųjų turtus. lO- tam tikroms karinėms Į svarbiais darbininkų judėjimo reika- ąįj) 
del kapitalistinė valdžia riiUŠaL--__ :____________________ lais- Draugai, kurie dar nesate at- jpg

siėmę pomirtinės palasių, būkite šia
me susirinkime ir atsiimkite jas. Pa- 
lasė yra svarbus dokumentas kiek-

Bakanauskas.
(86-87)

Draugės ir Draugai! šis koncertas bus antrasis didžiausių ir puikiausių Elizabctho lietuvių isto- 
Programos išpildyme dalyvaus štai kokios spėkos:

d. O. Eremino, Sietyno Choras iš Newarko, Aido Choras 
, vadovaujamas draugės E 

Solistų taipgi bus: drg. M. česnavičiutė savo maloniu balseliu-ir b

rijoj ... - -
Vietinis Bangos Choras, vadovaujamas 

iš Brooklyno, po vadovyste drg. B,. Šalinaitės, ir Lyros Choras iš 
Rętikevičiutės. b 
kaipo žymus dainininkas. D. T. Gudaičiutė skambins ant piano solo ir bus gražių duetų, kuriuos dai
nuos A. Višniauskas-ir M. česnavičiutė. Dainuos Aido Choro merginų sekstetas, Lyros Vyrų Choras • 
ir Choras “Pirmyn,” is Great Neck, N. Y., po vadovyste drg. Pakalniškio.

Taigi, kas tik gyvas, būkit šiame milžiniškai dideliame koncerte. Po koncertui bus šokiai prie pui
kios orkestros. ’1 ■ Užkviečia visus Rengėjai.

aujamas draugės E. H 
drg. A. Višniauskas [j

i



o

'o’

Bet tie, kurie vartoja po plačią

i
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AS, žemiau, pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S „COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKERS

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

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

—T

BIBLIOGRAFIJA RAŠTAI IŠ DARBO IR KOVŲ LAUKO

Prisirengimas Pirmajai

senom mašinom.
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klaid^ j0i ji imtus dabar to
kio broliavimosi, koks buvo 
1917 m. tarp buržuazines 
Rusijos ir kaizerių Vokieti
joj armijų, Kinų Raudona-

Mišij 
_2j ' S; 

o J!

oi'
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a

skaus- 
būsite 
.nauja

šian-

1023 M t Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

populerizavimas— tai

Todėl Jdfcitl budu dabar ne-i 
gal užtekt bplsavimų prieš 
karo kreditus, ;
prieš komunistus buržuazi
nėse ministerijose, pasisa-

Kas yra didžiausias žmogaus priežas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs 
yra tai kanuole prieis kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui paganai- , 
na daug, rūpesčių ir sunkių ligų.' 1 
26 centai už skrynutę. i

Skaitoma, kad tik Hartfor-; 
30,000 bedarbių, i

, kuomet ištikrujų jie

visai neleninistinė pažiurai 
kad i įvairias sektas, kurių skel-!

" sugenda, ar pristinga darbo, į kovaj U gi Į tai darbininkams isako eiti na-' -

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutės Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sarnpalą,
Vardas _________________
Adresas -------------------------
Miestas -------------------------

E. 14th STREET, Near 1st

----------------------- j---------------------

Renegatas ‘Trockis
• žvejoti

Beb Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABOR1 US-UNDERTAKjER 

[fibaJhątnuoja ir;, ,‘laidoja numiprtTp* ant 
visokių kapinių.' Norintieji—f^rvpąlo pa- 
tarnuylmo ir už žemą kailiu ' uUHQdixuo 
valahdoje ftauklt^aį ftae mane. IPaą mane 
galite įgauti lotus an.t vinoktį .kapipių kuo

NAKTĮ 50c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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

M. TEITELBAUM, Manaclžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška' Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes sų moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandenin. Lapuotos vantos išsįperimui veltui!1 
MOTERIMS PANĘDeLIAIS IR UTARNINKAIŠ, nuo

* 15 valandos dieną iRi 12 vai. vakare. Trys gari/iiai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga-

: ro vanojimosi kambarys. Didelis, o.ringas miegojimui •- 
kambarys; taip pat RESTORANAS su. geriausiu garantuotu patarna- 

‘‘vimu. Į •
29-31 Morrell Street, tarpę Cook ir Deheyoise Sts. 

Tics Broadway ir Flushing Avepue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas! PtiĮashji. 6-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveiieriu; i.KĮipt ant Flushing Ave. stoties;
R M T 4pb(way—iillpt «nt< at.nt.ies; visais

, •a4 rinshtnu

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

j TŠUrdymns, sutnisymns. sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
iv planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TlClfNlAVJOiUS, B. J. VAITKL'NAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam

i kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo U ryte 
' iki 0-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

. Telephone, Algonquin 4-4049
iiiiiiiiii!ililiiiiiiiiiiiiiiii:iii!!iliii:iiiitiiiiiiii|i!iiiiiiiiilliiiP!Uif^

kurį jis labai

Š.ęštaqienis, Balan,d. 11, 1931

jai armijai tur rūpėt 
dezorganizacija Kinų 
taristų armijose, kad 
ištisas baltosios kariuome
nes dalis, pereinančias į 
Raudonosios armijos pusę. 
Taip jie ir daro. Jie ne me
chaniškai taiko Lenino mo
kslų, neatsižvelgdami į laika 
ir sąlygas, bet leninistiniai.

Dešiniojo Oportunizmo 
Knyga 

(Pabaiga)

Mechaniškas priėjimas
prie Lenino matosi ir paties 
karo klausimuose . Citavi
mas arba atkartojimas (me
chaniškai) Lenino mokslo 
ir priešingas tam mokslui 
j° _ . 
Pruseikos Lenino mokslo 
dėstymo metodas. Pavyzd
žiui, Pruseiką ima iš Lenino 
raštų tą, ką Leninas mokino ; , . , , . ...
1914 iki 1918 imperialistinio Į negal^pakakt vien įspėjimų 
karo metu ir Lenino mokslą 
apie tai, kas reikėjo daryt 
^ais laikais, kada dar nebu
vo ^Sovietų Sąjungos, taiko 
prie busimo karo, kuris brę
sta ne' tieU tarp pavienių im
perialistinių valstybių, kiek 
prieš Sovietų Sąjungą (247! v. .
p.). Dabar kalbant apie ka- |JaHv sąžiningus 
rą jokiu budu negalima už- j Presus1” (254 p.) ir 
miršt apie Sovietų Sąjungą, i ^auS pavojmgesmo paci-

- - - - - - -fizmo č ~ 1 K ”
- -J “skleidžia buržuazija ir so-

— ------ > * • W W.
pasisakymu ■ cialistai per savo Tautų lygą darbininkams algas, kurios lie- 

“ ir įvairias taikos organiza- į ka mažesnes, negu dirbant su 
cijas” (256 p.). Kas pas Pru- 

‘ i “sąži 
r

: “įvairūs kvakeriai, tolstojie-1 
valstybės praiai-Į čiai> nariai įvairių, religinių į 
Jei imperialistai isekt^ ir šiaip jau profesio- ' 

išstotų prieš Sovietų Sąjun-;najai artimo meilės skelbė- 
gą, tai reikia taip veikt, kadJai”. (254 pusi.). Pirma, tai; 
Sovietų Sąjunga greičiau 
laimėtų tame kare ir l__
greičiau butų nuverstos im- bėjai pas Pruseiką priskir 
perialistinių valstybių vy- ti prie “sąžiningų karo prie 
riausybės, Kaip lygiai ne.^l” 
tik nebūtų pakankama, bet’yra labiau ar mažiau samo- 
tačiai butų žalinga, jei mes ningi naudojimo tvarkos pa- 

imperialistų karo metu prieš turėtojai, aršus sovietų val- 
Sovietų Sąjungą pasitenkin- džios priešai ir kartu nieko 
turn raginimu kareivių vien : Retur prieš imperialistų ka- 
“broliuotis su viani kitais.”

Sumažino Algas 10 Nuoš. , . ’ , , . J • I . I . , . In’ f • 1 • M • h darbą, bet pasitaiko, kad irUarbuimkai rlcorganmioti~“, kitą dieną kas sugenda, tai vėl 
No-ifiilAiA Pucmnecml- 1 siunčia namo ii liepia ateitinegaięj^ rasipnesjDi kit{J dieną< Būna tokių atsiti_ 

i kimų, kad darbininkai per visą 
savaitę kas dieną turi eiti į i 
dirbtuvę, bet gauna mokėti tik į 
už vieną ar dvi dienas. Jei į 
bandysi bosui ką pasakyti ar; 
pasipriešinsi, tai jis išvarys iš Į 
darbo visai.

, Naugatuckietis.

NAUGATUCK, Conn. — 
United States Rubber Kompa
nijos savininkai nukapojo nuo 
darbininkų algų dešimtą nuo- 

~ ........... ..... išimtį. Didžiuma šios kompa-
Nėra tinkamo įvertinimo j n!J0S darbininkų dirba tik po 

pas Pruseiką ir kovos pries ;savaitę, tad aigku, kad jų alJ 
imperialistinius karus da- j gos buvo permažos pragyveni- 
bartiniū momentu. MumsĮmui. Q dabar dar jas ap- 

....................k kramtė. Nors darbininkai ne- 
žmonėms (?)apie karo pa- Patenkinti algų nukapojimui ir fiegUŽŠS 
ypjŲ • Musų pareiga jąū rybet būdami neorganizuo- 
šianflien traukt darbo mases ti, neturėdami vienybės, nega- 
į kovą prieš imperialistų Ii pasipriešinti, 
ruošiamus karus...................... I Darbininkai dirba nuo šmo-

Ir su pacifizmu pas Pru- . 1X .. . . . . . .. ,. .. 1 . .v . r- tas, kad darbininkai turi dirbt
seiką negerai išeina. Jis su- per cĮjeną j3e atsikvėpimo 
daro dvi pacifistų kategori- jeį nori užsidirbti kelis dole- 

karo rius. Naujų pagerintų maši- 
to nų ir įrankių vis pristato. Bet: 

_____ su tais įrankiais darbininkai 
- turi dirbti daug greičiau ir pa

jau darbo, o

kymų prieš “tautinę vieny- soiką priklauso jmie 
be” ir pan. Neužtenka net!_karo priešų?

' • .M /z 1 n -r -r ZA i 1 H 1 W 1 z"x 9/S-l 1 4-
pasisakymo uz savo bur- .
žuazinės 1
mejimą. <_ __ _______ _ . ,
išstotų prieš Sovietų Sąjun-inala’ artimo meilės skelbė-

Puslapis Penktas

Naujas Orlaiviams Motoras
DETROIT.— Fordo fab- 

pikuose pabudavotas naujas 
orlaiviams motoras. Jis tu
ri 600 arklių pajėgą. Bus 
naudojamas kariniams tiks
lams.

Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell — Oregon 5136
Keystone — Main 1417

HARTFORD, Conn. — Ba
landžio 14 d., 8-tą vai. vaka- 

i re įvyksta konferencija prisi- 
_ , r . , . rengimui, prie Pirmos Gegužės. J
Daioas^yia^^taip sutaisy- Konferencija bus laikoma Uk-j 

' rainų Svetainėje, 27 Albany’ 
’ Ave. j

i Visos draugijos yra kviečia-. 
, mos dalyvauti šioje konferen-! 
cijoj. Jei kuri draugija ar, 

, kuopa negalės išrinkti delega- 
Š ai i n inkus kuri 711 7 ^Ntus, tai komitetai gali būti jų1
«. „„id?T1 d,al‘g dagiau darbo, o atstovais šioj. k0nferencijoj. i

■ H oO-^z tą skubų darbą nukapojaiPad kim kad si konfel.en_; 
jci.ja butų skaitlinga ir sekmin-J 
. ga. Reikalinga gerai prisi-i 

_ . . . J „. rengti prie Pirmosios Gegužės,'
Tankiai kas nors dirbtuvėj , kacj sukelti darbininkų ūpą ;

i už apdrąudą bedar-Į 
ibiams, ir kitus darbininkų rei-1 
I kalavimus.o 
d e yra arti 
Juos reikia iššaukti į Pirmo-h 

įsios Gegužės demonstracijas iri 
įvesti kovon už savo reikalus 
Į—duona ar darba.

J. K.

Begaiinis Išnaudojimas

Papirosų >r tabako fabri
kuose į dieną gauna tik 3 li
tus. • Mėnesiui jai tenka 
gaut 75 litus. Bet iš jos iš
skaičiuoja ligonių kasai ir; 
visokiom^ prabangoms bent; 
po 5 litus kas mėnuo? To-1 
kiu būdu tokia darbininkė! 
į mėnesį uždirba vos 70 litų.1 
Yra ir tokių, kurios UŽdir- 

I broliavimasi mes žiūrim nuvertimui sovietų valdžios, ba mažiau 3 litų į dieną. 
1_ • • • _ 1 1 11 A A.TZxkni vnin n-An” IY «3 it A 12 k /A L i l~k a O 1 (TAC rY1T_

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems be 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

ŽODIS NUO DR. MENDLOW1TZ

■5iuo<>n primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pieniaus antrašas buvo 271 Berry St. 
Dabar mano antrašas:

M. U. UEmiOWITZ
2220 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

MIDWOOD 8-6261

1*101

AR žlSiAI? i

kaip į vienų būdų suardyt,■ Antra, 
^ezorgaųizuot kariaujam ’ citatos 
čias imperialistų armijas. 
Bet jei tęs armijos kariauja 
prieš Sęviętų Sąjungą, tai 
tuomet mums rupi ne pap
rastas broliavimasis, o im
perialistinės armijos karei
vių su ginklu rankose per
ėjima^ į. Rąujoųpsios armi
jos puaa K?nų Raudonoji

"Dievobaimingos5’ Kaip iš takios algos gy- 
iš evangelijos irivent?

graudūs atdųsiai, kad “aš į organizuotis ir kovot, 
esu sąžiningas karo prie
šas”, pas Pruseiką - tai “yra 
niekas daugiau, kaip tik 
sentimentaliai maniai” (256 
p.). Ištikrujų tai dabarti
niais laikais, kaip taisyklė, 
yra ne tik akių dūmimas, 
bet ir po priedanga pacifiz
mo tarnavimas imperialistų 
ruošiamam karui. Prusei- 
ka to nemato ir tvirtina, jog 
“yra dar pusėtinai didelis 
žmonių skaičius, kurie tuo 
budu (pacifistiniais pamok-

Kito kelio nėra, kaip 
‘ ‘ ' - Toj

kovoj reikalaut 7 valandų 
darbo dienos ir bent 8 litų 
už dienos darbą. Jei tą ar 
kitą dieną darbai sustoja, 
tai fabrikantai privalo mo
kėt ir už tas dienas, kaip 
lygiai privalo mokėti ir už 
šventes, kad darbininkė mė
nesiui uždirbtų bent 
litų.

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šalt 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

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

v Savininkai
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222 MANHATTAN AVĖ.
Yra lietuvižka drapanų įstaiga, kuri turi 
niodemiŠkiausius Šių dienų įrengimus, sąr 
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over- 
cčats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužinę: ąųlig, Užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue
as Maujer St. Brooklyn, N. Y. Į

į ^Cganizuoti Kovą Prieš Departs
W, Inkriminavimą ir Lynčiavimą

Balandžio menuo turi'būt menuo organizavimui kovos prieš 
visokias kapitalistų diskriminacijos formas prieš bile darbi
ninkų dalį. Per ištisų balandžio mėnesį turėtų įvykti darbi
ninkų organizacijų konferencijos įvairiuose miestuose. Tuo
se miestuose, kur tokios konferencijos buvo sušaukta,' turi 
būt vedama smarkus vajus ūž prisidėjimą visų organizacijų 
prie Miesto Komiteto Gynimui Sveturgimių. Bendri veikimo 
|ępmitetai, susidedanti iš. sveturgimių, negrų ir čiagimių bal
tųjų darbininkų, turi būt sudaryti vedimui bendros kovos 
prieš diskriminaciją darbavietėse. '

Nacionalis Komitetas Gynimui Sveturgimių, prirengdamas 
organizacinį darbą, taipgi nutarė pasiųsti du -organizatorius 
su maršrutu prižiūrėti tą darbą.

Kad būtų galima sėkmingai tą darbą varyti, Nacionaliui 
Komitetui reikalinga pinigų. Reikalinga turėti pakankamai 
literatūros. Gi pinigus galima gauti tik per tas organizacijas 
ir pavienius asmenius, kurie simpatiškai atsineša liukui to 
judėjimo, kurie pritaria kovai prieš deportavimą, lynčiavimą 
ir visokios rūšies kapitalistų diskriminaciją prieš darbininkus. 
Todėl mes atsišaukiame į visas organizacijas ir pavienius aš

vienius, prašydami paaukoti kiek išgali.
Donation: ............................ ........................ .............. . .............
Name: ..........................  Z ...................... ..........
Address: ................... ........  .........................  .

Sum: $.....................................
NATIONAL COMMITTEE FOR THĖ PROTECTION

, < OF THE FOREIGN BORN 
32£ Union Square, Room 505r New York City

(80—86)

ISTANBUL, Turkija. — 
Renegatas Trockis, kuris li- 

'kosi išvytas iš SS3B-, aplei-Į 
do ant Prinkipo salos vietą.! 
Mat, jis yra kaltinamas del i 
gaisro, kuris nesenai ištiko 
tame name,' kur Trockis gy-1 
veno.

Trocfis važiuoja linkui j 
Mųda porto. Ten daug yra 
amerikonų Jr anglų buržu
jų. Jis sakosi, kad -užsiims 
žvejojimu, 
mėgsta.

i šiais) Lsvaj o j a apsaugosi ą 

!žmoniją nuo karų” (256 p.). 
(Pruseiką nemato, kad už tų 
’žmonių nugaros tupi impe- 
jrialistų agentai, kuriems 
■ rūpi atitrauljt darbo mases 
nuo tikros kovos prieš im- 

‘perialistų karus.
Yra ir daug * klaidingų i 

vietų Pruseikos knygoj. Bet 
ir augščiau minėtų užtenka, 

f kad padaryt išvadą 'apie 
dešiniai oportunistinę jos 
pakraipą, s ?

VIENINTĖLK AMERIK OJE LIETUVIŲ

AUTOMOBUJŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK

Rusiška
Flushing Russian and

ĮŽANGA DIENĄ f

| R I
H

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių Šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo; am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan 'Avė.

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

Siųsdami pinigas su savo adresu, užrašykite:

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

NAUJAUSIOS
Vardas.

No-------
Mle«u*n

.Street or Avenue 
State.

LIETUVIŠKAI-AMERIKONIŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai 

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių 
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

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

numušėme pilno mechaniško kursoAtsižvelgiant j bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50

i Įrankiai ir , Darbiniai Drabužiai Veltui
Spčcialis važiavimo kursas $10. Laisnisir 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 YOĮIK, N, Y,

30-31. XII. 30.
“Komunistas”, Liet. Kom

partijos Centro komiteto 
Organa

4.



jų darbininkų masių.

Puslapis šeštas
*«

Vakarėlis

ar kitos prie-

5-87)

Taipgi gražiai padai-

Dar bus ir daugiau dainių-

PARDAVIMAI

S

Driggs

(83-88)

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

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.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

šeštadienį (šiandien), 11 
! bal.,

SUSIRINKIMAI .
CENTRAL BROOKLYN, N.Y.

A.L.D.Lę.D. 24-to.s kuopos susirinki
mas įvyks 13-tą d. balandžio (April), ] 
t. y. sekantį pirmadienį, Gerves sve-j 
tainčj, 85 Hudson Ave. Prašome vi- i 
sus narius pribūti ir užsimokėti už-1 
vilktus mokesčius. Po susirinkimui j 
bus prakalba, kalbės vienas iš pasi- I 
žymėjusių veikėjų.

Sekretorius M. B.
(86-87)

---------- L

REAL ESTATE: Namai, Žemė
PARSIDUODA NAMAS

Didele Nuolaida
Labai gera proga pirkti 6-šių kam

barių ,atskirą 
gatvės. .
gai nuo audros ir “pulley screens,” 
tik 5 minutas reikia eiti į transpor- 
tacijos linijas.
mokėti. Vieta:
Richmond Hill, N.
Virginia 7-1506.
PARSIDUODA 3-jų šeimynų namas, 

6, 5 ir 4 kambariai. Yra visi vė
liausi įtaisymai. Kaina $7,800. Sa
vininkas Frank Trezza, 317 John' St., 
Harrison, N. J. (85-90)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba

riai, naujas pečiaus boileris ir 
prieaisas vandens šildymui. Name 
gyvena vien lieuviai. Randa $20.00 
į menesį. Ateikit gyventi tuojau, o 
randą pradėsit, mokėti nuo 1-mos ge
gužės. Kreipkitės pas janitorių Mr. 
Jeshawitz, 39 Maujer St., arti Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (86-88)
PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 

kambariai; galima randavoti abu
du arba po vieną. Yra visi įtaisy
mai. Kreipkitės po No. 184 S. 8th 
St., tarpe Roebling St. ir 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Imperial Barber College
VYRAI IR MOTERYS, kurie be 

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

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., Cor. 41th St. 

New York, N. Y.
71-98

--------------- 7-
-------------- -

namą, ant ištaisytos 
puikiai išdekoruotas, yra lan- 

pulley screens "
Visi asesmentai už- 

104-43—91st St., 
Telefonas, 

(85-91)

viftimpq ■ž i m i n q puikiai Pavyk°ja,,ny V 11-4 1 111 JCd M Zi.l« 1 V 'J Darbininkų Orkestras

Šį Vakarą Atviram Ore 
Prakalbos Prie Bridge 
Plaza Brooklyne

Šį Vakarą Liet Dark. S-mo
1 Kn. Šokiai su Dainomis M

sančios prie Sąryšio, ir tos-jor- 
gahizacijos, kurios sutiktų pri
sidėti prie bendro darbo, yra 
kviečiamos dalyvauti prisiun- 
čiant delegatus.

Konferencija įvyks 14 d. ba
landžio “Laisvės” svetainėje. 
Pradžia 7 :30 vai. vakaro.

Skaitlingai čia dalyvauti 
svarbu, be kitko, dar ir todėl,

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviij Valgykla

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

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

. BROOKLYN, N. Y.

Pereitą sekmadienį Jaunų 
Darbininkų. Orkestrą turėjo 
smagų vakarėlį. Publika su
sidėjo didžiumoj iš jaunimo. 
Kodėl mažai paaugėjusių dar-Į kad turės būt išrinkta skaitlin- 
bininkų atėjo į šį parengimą, (ga lietuvių darbininkų delega
tai sunku pasakyti. Gal be-!cija į sekančią didelę tarptau

tinę konferenciją, kuri bus lai
koma balandžio 20 d., Man
hattan Lyceum, New Yorke, ir 
kur bus išdirbta galutinieji 
planai dėlei demonstracinių, 
masinių Pirmosios Gegužės iš
stojimų.

Raportą iš įvykusios bendro 
Grajino i fronto konfereneij.os patieks 

ir gražiai, tas parodo,: Sąryšio delegatai, kuTię joj da- 
jį šią pramogą ir linksmai pra- kad orkestrą daro progresą, i lyvavo. 
įleisti laiką. • i nepaisant to,, kad dar visai i

Įžanga 35c ypatai. ’jaunute. Paskui J. Mikaus-j
Komitetas. : kiukas ir A. Sisa (pastarasis 

.svetimtautis) vykusiai atgraji-' 
•• no “Volga Boatman” ir “In

ternacionalą.” Aido Choro 
merginų sekstetas, Vadovauja-

* j irias B. šalinaitės, palinksmi- 
įno publiką, gražiai ir sutartin- 

d. gai sudainuodamas kelias dai- 
10-tą vai. prieš pietus, neles.

ko-' Amalgameitų svetainėj, 11-27 navo Ruth Bruks.
Arion PI., Brooklyne, įvyks!

šį vakarą, bal. 11 d., “Lais-
T- . . x - c i •• i vės” svetainėj, 46 Ten Eyck Komunistų Partųos Sekcija.g Lietuvių Darbininku Susi-' 

Sesta rengia visą eilę atviram j . ■ -
ore prakalbų Williamsburgho 
apielinkėj. 
tų prakalbų 
bal. 11 d., 

' prie kampo 
sion ir Havemeyer St 
lyne. Bus geri kalbėtojai.

Šios prakalbos yra rengia-

----- ' • - (vienijimo pirma kuopa ruošia darbg atsiliepia,
VIe"°%’:S Šokiams grajys gera orkestrą, ZastyS bHV°-

prie kurios bus galima visiems 
linksmai ir smagiai pasišokti.; 
Dainų programą išpildys dd.i 
Lillian Kavaliauskaitė ir A.l 
Velička.

Visus Brpoklyno ir apielin-

bus šį vakarą, 
7-tą vai. vakare,! 
Grand St. Exten-

Brook-

mos; kad prirengti šios apie-■kiy įiet.,vius liečiamo ateiti I
linkės darbininkus prie Pirmo-' 
sios Gegužės demonstracijų.

Visi darbin’inkai nueikite į 
pažymėtą vietą ir paklausyki
te prakalbų.

Be šokių šį vakarėlį puošė 
graži muzikalė programa, 

! kurią išpildė veik vieni Jaunų 
j Darbininkų Orkestros nariai. 
! Pirmiausiai Orkestrą, vadovau
jama A. Sinkevičiuko, sugraji-j 
no kelis katalkėlius* 
gerai

Iki Pirmajai Gegužės 
1.000 Nauiii Skaitytoji! 
“Daily Work erini”

• Svarbus Rankinių Kriaušiu
1 Susirinkimas

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo koštu me
nams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

Daily Worker” vajaus 
mitetas atsišaukia į visas dar
bininkiškas organizacijas ir 
pavienius draugus, kviesda
mas visus smarkiau pasidar
buoti, kad iki Pirmajai Gegu
žės gauti 1,000 naujų skaity
tojų.

Lietuvių darbininkų draugi
jos, organizacijos ir pavieniai 
draugai ir draugės taipgi "tu
rėtų kalbinti darbininkus užsi- 
rašyti “Daily Worker.” Tik, L. D. S. A. 1-IHOS KlIODOS 
visi bendrai dirbdami galėsi-1 n i • - 
me išplatinti jį tarpe plačių- “^Kaileliu

svarbus susirinkimas rankinių j kų, bet jaunimas norėjo šo_kti, 
kriaučių, kuriame visi turite 
dalyvauti, nes bus svarstoma, 
koks turi būti užmokestis už 
kavalkų darbą.

Tad nepamirškite ateiti 
pasakykite kitiems.

K. J

Protesto Prakalbos Prieš 
Lenkijos Imperializmą

Sekmadienį, bal. 26 d., Man
hattan Lyceum, New Yorke,

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 

BrooklĮyn, N. Y.
Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau j rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus jvai- 

__ riomis spalvo
mis. Atnaujina semfs ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel.. Dickens 2-1182

tad programą trumpino. Ųar 
buvo galima tęsti, nes diiag 
žmonių norėjo paklausyti t4nū- 

Isų dainininkų, kaip tai Česna- 
ir [vičiūtės, Kavaliauskaitės, Jes- 

kevičiūtės ir Nalivaikos su Ve-
1 lieka.
i ',

Dar norisi man priminti ir 
tas, kad kai kurie jaunuoliai,! -.

■ susirinkę pasilinksminti, nepa- 
! miršo atsinešti ir svaiginančių 
gėralų. Tiesa, mažai tokių 
buvo, vienok bandė padaryti 
suirutę ir nesmagumą rengė
jams, bet greitai jie buvo pa
šaukti prie tvarkios. Labai ne
smagu, kad mūsų jaunimas 
užsiima girtuokliavimu5. Tą i 

jau paprotį jaunuoliai turėtų šluo- 
pri-jti iš savo tarpo. Vietoj to tu-

i rūpintis darbi
ninkišku veikimu,— dėtis prie 
darbininkiškų organizacijų.

Surengimui šio vakarėlio1 
daugiausiai pasidarbavo dd. 
Kazakevich, Mikauskienė. Gin- 
kevičienė ir šapienė. Daugi 
nrigelbėio dd. Zajankauskas,! 
Sinkevičia ir Mikalauskas. J. Į 
D. Orkestros nariai taria šir-j 
dingą ačiū visiems pagelbėiu-; 
siems išpildyti programą ii‘ dar j 
be atlvginimo.

J. D. Orkestros Komisija.

d.Kitą sekmadienį, bal. 19 
“Laisvės” svetainėj, Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo A- 
merikoje pirma kuopa rengia 
vakarienę su šokiais.

Vakarienės komisija 
dabar darbuojasi, kad
rengti gardžių valgių, ir kad Į riitu. daugiau 

vra rengiamo? didėlės prakaL JU būtų visiems pakankamai.

tas prieš Lenkijos imperialis-!to'.nes vaka*? veiki««- 
tus, kurie žiauriai persekioja !s'a>. negalesrte gauti, nes ko- 
ir spaudžia po Lenkija pa-j™1^3 KaĮnms valgių t.k del 
vergtųjų mažųjų tautu žmo-hiek4.y.Pat«> klek bus >sParcI«o- 
nes. |ta tlkletl*

Šiose prakalbose lietuviai4’ 
. taipgi turi dalyvauti ir prisi-l 

dėti prie jų išgarsinimo ir pri-' 
rengimo, nes gera dalis ir Lie
tuvos darbininkų yra persekio
jama ir kankinama Lenkijos 
fašistinių budelių.

bos, jose bus išneštas protes- Tikietus nusipirkite išanks-

Nupirkit Mokiniam
Rašomąją Mašinėlę

Tėvai, kurių vaikai lanko augštes- 
nę mokyklą arba baigia pradinę, pa
sirūpinkit jųjų ateičia—nupirkit jiem 
rašomąją mašinėlę. Ji pąakstins 
juos geriau lavintis moksle.

PARSIDUODA radio ir muzikalių in- — 
strumentų -krautuvė. Labai ft’cra — 

biznio vieta. Parsiduoda iš priežašv 
ties savininko mirties. 66-35 Grand ! 
Avė., Maspeth, L. 1.  (86-91) | NAUJA LIETUVIŠKA

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

kančiu antrašu:
150 LEONARD STREET 

Tarpe Stagg ir Scholes Streets 
BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS

Telephone, Greenpoint 9*-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ OIREKTOKIUB

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikStynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Valerija Balvočiute, 
Josephine Tukienė.

Savininkes
P.

Visi
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čiai viską savo pačių spėkomis > M 01Sani^clJM- 
___ * r c r , (tnmv/nc etc J. Saulėnas.

PIETUSGAMINAME IR

namie prie geros
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Pas 
taip

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

•T'-
. .-s

Lyriečiai, Temykite!
TEL., STAGG 2-0783

Irv-

Kam 
šybą, tai Remington Portable 

. žinele * turi 
į centus.
• mokesčio.

Brooklyn^ N

reikalinga vartot lietuvių ra- 
‘ ; ma- 

visus liet, rašybos ak- 
Galit gaut ant lengvo iš- 

Kreipkites prie

M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street,

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn 

. Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija Brooklyne. ■ Ateikit Persitikrinti

%Rengėjos.
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Matykite Šiandien “Kova už 
Idėjas” Operetę Newarke

Šį vakarą (balandžio 11 d.), 
lygiai 7:30 vai., Newarko Sie- 
tvpo Choras, vadovaujamas B. 
Šalinaitės, vaidina keturiaveik- 
smę operetę “Kova už Idėjas.” 
Aktoriai ir choras puikiai vei
kalą susimokinę ir todėl loši
mas išeis gerai. Dar ir tas 
tenka ' priminti, kad sietynie- i

ątliks: pačių aktoriai, patys 
daiiiininkai-šolistai, etc. Brook- 
Įvhiečiams ir apielinkėj. lietu
viams darbininkams verta pa
matyti šį veikalą ir drauge pa
remti Sietyną.

Vaidinimo vieta: Lietuvių 
Svetainė, 180 New York Avė., 
Newark, N. J.

Dr®. V. Andriulis Atvyko 
į Brooklyn?

Trečiadieni Svarbios 
Prakalbos

Trečiadienį, bal. 15 d 
ing Plaza svetainėje, 15th St. 
ir Irving Place, New Yorke, 
įvyks svarbios prakalbos. Jas 
rengia Amerikiniai Draugai 
Sovietų Sąjungos i------------

^Pereito penktadienio ryte aeiegaiai, Kune Jau uus suva. 
V. .Andriulis is Chicagos atvy-| ^iavę į New Yorką iš įvairių 
T 4 4- "L" " i Tp r • • Į šios šalies kampų.Lietuvių Komunistų Frakcijos 

' ąuvažiavime, Brooklyne, kuris 
prasidėjo šiandien.

t- Drg. Andriulis sako, kad 
Chicagoje lietuviai komunistai* 
ir jų pritarėjai gerai kovoja, 
ir .yra pasiryžę ateitoje kovo- ■

' ’ ti nrieš oportunistus ir oportu- 
nistinius nukrypimus. Chica
gos darbininkai stipriai laiko
si už Komunistų Partijos kon
trolę ant mūši; laikraščių ir 
vra nusistatę vesti visą mūsų 
judėjimą komunistine linija.

• Kaip tik pasibaigs Lietuvių 
Komunistų Frakcijos suvažia
vimas d/ Andriulis vėl grįš j 
Chisago

Sekantį sekmadienį (rytoj), 
išleidimuii2-1’^ val- P°. PietU’ visj Lyros 

Amerikos darbininkų delega- į Choro nariai ate/kite į pamo
tų į Sovietų Sąjungą, kur jieU<11 kambariusXLenku* svetai-1 
dalyvaus kaipo atstovai nuo i nę)> is čia valiuosime J Eliza-' 
Amerikos darbininkų Pirmo- įbeth, N. J., dainuoti. T 

-sios Gegužės demonstracijose! paėmę tą patį busa, 
Maskvoje. Viso iš Amerikos P^itą sykį valiavome, 
išvažiuoja 28 delegatai, pa
rinkti iš įvairių didžiųjų indus- Į 
trijos centrų ir ūkio darbinin- 

. Po Pirmo
sios Gegužės demonstracijose 
Maskvoje, ši delegacija važi
nės po Sovietų Sąjungą, apžiū
rėdama visas stambesnes in
dustrijas ir ūkius. Ji ten pra
leis apie 5 savaites, o paskui 
sugrįš' atgal į šią šalį ir išduos 
raportus Amerikos darbinin
kams, iš to ką matė ir patyrė 
savo kelionėj po Sovietų Są
jungą. ; .

Tad išleidimui šios delega- 
'cijos yra rengiamos didelės ir 
į svarbias prakalbos. Vyriau- 
•siu kalbėtoju bus d. Z. 
įFosteris, taipgi kalbės draugai 
■delegatai, kurie jau bus suva-

J. LeVANDA
(Levandauskaa)

MUZIKA!

Turime 
kuriuo 

. Mes 
visi turime nuvažiuoti tenai ir 

j dainavimu nasirbdvti tain, 
(kain visada Lyros Choras kad 
pasirodo.

HĄ.KĮpRKEi
GRABORIUS

(Undertaker)
107 Union A venue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Prie Sąryšio Prigulinčiom 
Darbinink. Organizacijom

Pagal Sąryšio komiteto tari
mą, ir kuomet įvyko bendro 
fronto konferencija prisiruoši
mui apvaikščįot Pirmąją Ge
gužės, tad dabar yra šaukia
ma prie Sąryšio priklausančių 
organizacijų komiteto narių 
pasitarimas, kaip ir kokiu bū
du mes, lietuviai darbininkai, 
turėtume tinkamai, bendrai su 
visų tautų darbininkais ap
vaikščioti. Kuopos, priklau-

MUZIKA!

Reikalaudami Geros Muzikos, KreipkitėsG
Nauju Antrašu pas Pagarsėjusį Muzikantą

P. RETIKEVIČIŲ
107-06 — 129th Street, Richmond Hill, L. I., N Y

Tel. Jlinkley 6-9399

PATOGIAUSIAS RESTAUR ANT AS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiaiš\vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurini! ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikama, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60e, per paltą •5«

VAL. DIENĄ
vadinamus “short

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada? Taip 

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

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

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

Mes

229

Kundroto aptinka yra didžiausia tr seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N.
Kamp. N. 4-Lub gatvės Tel., Greennoint O-2017-2360-3614

lUdrpkit ij skelbimą U Brialtakil karna au alsakymu.




