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Komitetas

j3us plačiai aiš- 
1 valdžia ir po-

Paskerdė 6,000 
Civilių Žmonių

Pirmos Diskusijos Apie 
Prezidento Rinkimus

DIDELIS DARBAS, STEBĖTINAS ATSE
KIMAS SOVIETŲ MAGNITOGORSKE

(Daugiau Pasaulinių 
5-tam puslapyj)

Per vieną 
savaitę, pasibaigusią su ko- 

sts. vo 12 d., plieno gamyba su
mažėjo virš vienu nuošim-

Drg. A. Bimba Kalbės 
New Havene, Conn

Retežius, o I ši almėsite

siunčia prieš ■ komunistų

Šį šeštadienį, kovo 19 d., 
7:30 vai. vakare, rengiamas 
didėlis lietuvių masinis su
sirinkimas ir ' prakalbos. 
Kalbės draugė Senkevičienė 
iš Eastono ir d. A. Ęimba iš 
Brooklyn o. 
kinama, ko

LONDON 
trjbuters kompanija pada
rė sutartį su Sovietų Sąjun
ga, kad pastaroji Anglijon 
pristatys šiemet 2,100,000 
kubiškų metnj medžio. •

Komitetas 
nuo skun-

Drg. Mizara Kalbės 
South Bostone

Puodas Katilą Vanoja.
Versti šalin Visus Juos
Nudegė Nagus.
Revoliucijai Pavojus.

Rašo Komunistas

Prakalbos ir Koncertu 
Kalbės Dr. Kaškiaučius

ičiui dienų ir tu- 
\mijines , algas.' 

TatgjXpsaugos^nuo pasida- 
Jinirho tarpe bedarbių ir dir
bančių mainierių. \

2, Kasyklos turi būt ati
darytos, kurios ikr šiol bu
vo-uždarytos.

3. Tiems mainieriams,, ku
rie nebegali gauti darbo

mas nusprendė, kad vy 
turi pilną teisę gyventi 
nauja pačia, o pirmoji ni< 
nepeša, nes ji bandė pi 
pinigauti. Ir taip tams 
lė prakišo. Spauda iš 
duoda lekciją visiems, 
rie dar tebėra nepaslli 
savę iš senos sistemos g

Detroito Darbininkai 
Statys Paminklą Nu
žudytiems Draugams

Svarbus Susirinkimas 
Prakalbos

Chinijos revoliucinių unijų 
darbas yra tafme, kad' iškelti 
aikštėn ir numaskuoti refomris- 
tus, Chiang Kai-sheko agentus. 
Jų pareiga suorganizuoti darbi
ninkus į revoliucines grupes 
ten, kur jau prigiję reform išti
nęs unijos. Revoliucinių darbi
ninkų veikimas’ tų unijų vidu
je turi būt paaštrintas 1 ir sus
tiprintas. Raudonasis Darbo 
Unijų Internacionalas nurodo, 
kad reikia veikti abiem fron
tais: traukti darbininkus į re
voliucines^ unijas ir veikti re- 
formistinių unijų viduje, kur 
tos unijos jau įgavę masinį po
būdį. ' '

Vienos Dienos Streikas 
Lenkijoj Gerai Pavyko

Tūkstančiai ir šimtai tūk
stančių bedarbių badauja 
Amerikoje. To nepaslęps 
gubernatorių demagogija. 
Kova prieš tą badą turi di
dėti ir aštrėti. Bedarbiai 
turi spiestis į .bedarbių ta
rybas ir kovoti už pašalpą 
ir apdraudą. 11 kp. rengia prakalbai 

koncertą ateinantį ęękmi 
dienį, 20 d. kovo, Lietuvį 
Salėje, 928 Moyamensm 
Ave. Prasidės 2-rą vai. j 
pietų. Dainuos Lyrbs : 
[Ukrainų Chorai, ,grajys < 
Jurčiukonio styginis kva: 
tetas ir grieš prasilavii 
jaunuolių trio.

Visus ir visas kviečia 
i skaitlingai dalyvauti ši 
prakalbose apie sveikatą 
puikiam koncerte. Įžar 
visiems veltui.

Kviečia Komisija.

jos — American Republics 
Corporation su $42,000,000 
kapitalo ir Commonwealth 
Finance Corporation of 
New York su 15,000 šėrinin- 
kų. Abi korporacijas paė
mė valstybės resyveris.

kas esti paverstas į tikrą 
streiką už mainierių reika
lus ! ‘šiam, .

Naujas Kąrąs prieš rd 
g i Chinijos Komunistus

Yonkers, N. Y,. — Kovo 
16 d. rasta nužudytos Mar
garet Nunes, 48 metų, ir jos 
duktė Marytė, 14 metų. Pik
tadariai nežinomi.

Tokyo, Japonija. — Fu ta- 
go kasykloje įvyko eksplo
zija kovo 16 d. Dešimts mai
nierių ant vietos užmušta 
o dvidešimts sužeista.

Tokyo. — Japonijos vald
žia sako nieko nežinanti 
apie pranešimą, kad jos ka
rinis orlaivis nusinešdino į 
Sovietų teritoriją ir tapo pa
imtas Sovietu orlaiviu.

New York.—Jessie 1 
re, 70 metų amžiaus, 
gyveno po num. 166 E. 
St., sudegė gaisre savo 
muose.

savo draugės 
gyvena savaitę, kitą iri n 
grįžta namo. Jo pirmt 
pati susirūpino. Vyrą p 
traukia teisman. Teisr 
vyras pareiškė, kad jis į! 
mylėjo į naują žmoną ir n 
nori grįžti prie senosk 
Saumylė tamsi moteriš; 
verkė ir rėkė, kad ji 
suvilta.

Sovietų proletarinis te: 
nusiskundė, mas pareiškė, kad praė 

kad ji negauna vyro apsi- tie laikai, kuomet žmog 
ženyti ir prašė jos talkos, žmogų Rusijoj .pardavei 
Už patarnavimą prižadėjo davo caro laikuose. Te’ 
duoti 100 rublių. “Piršlė” 
pamanė: O kodėl aš negaliu 
savo vyrą “parandavoti” 
tai nabagei? Girdi, pabus 
jis kelias naktis pas ją, pas
kui gaus divorsą ir vėl abu
du susieisime į daiktą. Vy
ras su tuo irgi sutiko. Ir 
štai jo žmona gauna 100 
rublių, o vyrą išleidžia už luinų ir prietarų

'SHANGHAI. — Valdžia 
skelbia, kad1 laike mūšių 
Shanghajuje tapo užmušta 
6,08.0,: sužeista 2,000 ir din
go 10,000 civilių žmonių. 
Bet apskaičiavimas nepil
nas. Užu muštų bus daug 
daugiau.

Paskutiniame- numeryje “In
ternational Press Corresponden
ce’’ atspausdinta Raudonojo 
Darbo Unijų Internacionalo re
zoliucija apie Chiniją. Plačiai 
lukštenamas revoliucinių unijų 
klausimas Chinijoj. Nurodo
ma, kad kruvinoji Chiang Kai- 
sheko valdžia gudriai ir rūpes
tingai organizuoja reformisti- 
nes, socialfašistines unijas. 
Joms padeda apgaudinėti darbi
ninkus. Jas užlaiko ir globoja. 
Joms leidžia kuolaisviausia vei
kti, o tuo tarpu nemielašįrdin- 
gai žudo revoliuciniu unijų 
darbuotojus ir komunistus."

Iš toą, pusės yra didelis pą- 
vojus Chinijos revoliucijai. Tai 
peilis revoliucijai po kaklii. Tas 
peijis yra Chiang Kai-shekp? ir 
jo agentų spcialistų rankose.

New York. — Pb num. 
124 Thompson St. ant stogo 
rasti du negyvi žmonės. 
Abudu italai. Spėjama, kad 
juos kas nors užmušė ir už
tempė ant stogo.

•šiame distrikte delei kasyk
lų išsisėmimo, taip pat be
darbiams mainieriam, turi 
būt mokama pašalpa. Ją 
turi mokėti kasyklų savi- 

ininkai ir valdžia.
I 4. Visas streikas turi bū
ti eilinių narių vadovybėje. 
Kiekviename.- lokale turi būt 
išrinktas streiko komįįetąs 

;; iš 25 narių. Po penkis dęle- 
' gabus nuo kiekvieno lokalo 

J sudarys centralinį streiko 
: komitetą, kuris turės galią 
! vesti derybas ir sudaryti 
! sutartį su savininkais.’

Tai tokia yra Eilinių Na-

Maskva. — Dar kartą So
vietų valdžia oficialiai už
ginčija leidžiamus gandus, 
būk Sovietai besirengią pri
pažinti Mandžurijos naują 
valdžia.

WILKES-BARRE MAIN1ERIAI ŠAUKIAMI 
ŠĮ STREIKĄ PAVERSTI Į TIKRĄ KOVĄ

WASHINGTON. — Se- bedarbiai badauja, tik, esą, 
natorius Binghani užklausė badauja.^
įvairių valstijų gubernato
rių paaiškinti apie bedar
bių padėtį. Tie ponai at
sakė veidmainingai, kad 
pas juos badaujančių be
darbių' nėra. Tik Pennsyl- 
vanijos valstijos gubernato
rius Pinchot pripažino, kad

Donosčikas Pruseika savo 
klampynėj pasigyrė, kad d. J. 
Miliauskas, darbininkų kandi
datas į SLA. centro sekretorius, 
yra jo (Pruseikos) kandidatas. 
Ir drąsa to žmogaus: savinasi 
revoliucinį. darbininką. Drg. 
Miliauskas puikiai atlauria Pru- 
seikai. Jis sako, kad jis nie
ko bendro neturėjo ir neturi su 
oportunistais, su mūsų judėji
mo griovikais.

Labai gerai d. Miliauskas pa
daro. Ištikrųjų, Pruseikos sa- 
vinimasis bile darbininko yra 
didžiausias pažeminimas, did- 

šniekini-

Taip pat į seimą rinkite pro- 
gresyviškus narius. Rinkite 
tuos, kurie griežtai nusistatę 
prieš fašistus ir socialfašistus, 
prieš Bagočius, Gegužius, Ba
čiūnus ir Gugius.

PRAĖJO TIE LAIKAI, KUOMET ŽMO 
GUS ŽMOGŲ PARDUODAVO; DARBI 

NINKU NAUJA TVARKA, NAUJI 
ŠEIMYNŲ SANTIKIAI

Dabar eina SLA. Pild Tary
bos rinkimai ir rinkimai į SLA. bankrutavo dvi korporaci 
seimą, .kuris įvyks birželio mė
nesį. Savo balsais ir nusistaty
mu SLA. nariai privalo versti 
šalin tuos skriaudikus. Balsuo
kite už “SLA. Darbininkų Opo
zicijos Komiteto” užgintus kan
didatus : į vice-pirmininką, 
Mockevičius; į sekretorius, Mi
liauskas; į iždininkus, Mažei-

Grigaitiniai socialfašistai iš
leido brošiūrą apie SLA. rin
kimus. Ten, pasak “Sandaros”, 
primetama tos organizacijos po
nams padarymas nuostoliu iki 
pusės miliono doleritj! Well, 
mes sakome, “puodas katilą va
noja”.

SLA. valdo ne tik Gegužiai, 
Jurgeliutės ir Vitaičiai, bet 
taip pat Gugiai ir Grigaičiai. 
Per visą paskutinę dešimtį mė
ty šitos dvi grupės išvien ėjo, 
išvien kovojo prieš SLA. na
riui, išvien išnaudojo ir kama
vo tą didelę organizaciją. Tuo 
būdu visi jie lygiai kalti, ly
gūs ŠIA. narių neprieteliai.

Tą privalo suprasti SLA. na
riai darbininkai. To jie ne
privalo užmiršti. Kaip tarpe 
republikonų ir demokratų nėra 
jokio pamatinio skirtumo, taip 
tarpe Bagočių-Gugių ir Gegu- 
žių-Bačiunų.

VARŠAVA. Kovo 16 
d. visoj Lenkijoj buvo pas
kelbtas vienos dienos' strei
kas prieš valdžios bandymą 
permainyti socialės apdrau- 
dos sistemą. Pati valdžia 
pripažįsta, kad 50 nuoš. vi
sų darbininkų streikavo. 

įŠkia, kad daug dau- 
rių Komiteto ' programa.) giau ištikrųjų streikavo. 

Mieste Krakove vieną dar
bininką policija nušovė, o 
120 suareštavo. Mieste Sy- 
wiec taip pat vienas darbi
ninkas tapo paskerstas.

NEW HAVEN, Conn. — 
Nedėlioj, kovo 20 d., 2 vai. 
po pietų, čionai įvyks svar
bus lietuvių masinis susirin
kimas, kuriame kalbės d. A; 
Bimba iš Brooklyno. Pra
kalbų vieta: Lietuvių Sve
tainėj, 243 fi’ront St. Visus 
ir visas kviečiame skaitlinė 
gai dalyvauti/ •" Galėsite 
laisvai 'statyti 'kalbėtojui 
klausimus. Įžanga visiems 
dykai. 1. 1

DETĘOIT, Mich. — Re
voliuciniai darbininkai ruo
šiasi pastatyti paminklą ant 
kapo keturių nužudytų dar
bininkų—York, Bussell, De 
Blasio ir Leny. Tą sumany
mą padarė Fordo darbinin
kai. Tai puikus sumanymas 
ir Detroito lietuviai darbi
ninkai turėtų jį nuoširdžiai 
remti.

NEW YORK. — šešta
dienį, kovo 19 d., 4 vai. pc 
pietų, Darbininkų Centre 
35 E. 12th St., bus diskusi
jos apie klausimus, su
rištus su. būsimais preziden
to rinkimais. Įvedamą kai 
bą pasakys d. Weinstone.

i HONGKONG, Chinija. - 
Can tono ir Kwangsi r vald
žios paskelbė, kad jos sumo
bilizavo 50,000 kareivių ii

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

N e p r alaimėsite, Tik

mainierių .streiku par
davė anglies baronams. 
Ir jeigu Maloney klikai pa
vyks ir šį streiką parduo
ti, tai prasidės 
algų kapojimas 
riams.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

kad fabrikas patenkinau 
dirba. Jis sako, kad v 
budavojimo darbas a: 
tas paškirtu laiku — į 
metu. Stebėtinas atsi 
mas. Tą pripažįsta Ha' 
Sako, “atsižvelgiant į 
kad fabrikas buvo stato: 
toli nuo centrų ir kad ( 

pripras prie labai neprielankus, dai

Eilinių Narių 
gavo užkvietimą 
dų komiteto eilinių narių de
legatų, kad patiektų veiki
mo ir kovos programą. Bet 
Maloney ir jo klapčiukai 
peleido Eilinių Narių Komi
teto- atstovui 1 Joe Dughar 
kalbėti ir tą programą; iš-J 
dėstyti;'Vadinasi,- -■ vadai 
bijo eiŲnii| , į h

Kokia išeitis Pjrmojo Uis- 
trikito;; lihaiilierių.? Eilinių 
Narių Komitetas ragina, 
kad šis streikas būtų pa
verstas į tikrą .kovą pijieš 
anglies baronus ir už mai
nierių reikalus. Tai vienin
telė išeitis. < Eilinių Narių 
Komiteto kovos programa 
yra tokia: •

1. Anglies kompanijos tu
ri, užtikrinti darbą tam 
tikram s 
ri mokė

SO. BOSTON, Mass. — | jicya žud<A bedarbius, ką 
Pagaliaus į South Bostoną bedarbiai turi daryti ir kaip 
pribūna d. Mizara, nesenai; kovoti prieš alkį. Taip pat 
aplankęs Sovietų Sąjungą. 1 bus aiškinama, kodėl gru- 
Jis duos platų pranešimą i m°Ja naujo baisaus karo pa

vojus.
I Susirinkimas įvyks svetai
nėj po num. 3 Governor St. 

i Visi kviečiami dalyvauti.
> Rengėjai. '

visuotinas 
mainie-

WILKES-BARRE, Pa.- 
Eilin. narių spaudimas pri
vertė senosios United Mine 
Workers of America pono 
Maloney kliką iššaukti mai- 
nierius į streiką^ .Streikas 
prasidėjo kelios dienos at
gal. Į streiką buvo šaukia
mi 60,000 mainierių. Nors 
streikas prasidėjo .ganą ko,- 
vingai, .bet ne . visi mainie- 
riąi sustreikavo. O. priežas
tis bus tame, kad, mairiie- 
riai nepasitiki Maloney ir 
jo, grupe, kuri hefurj. konk- 
retės programos ir. dai’buo- 
jasi, kad mainieriuš vėl par- i 
davus b^oo™< iš- _....................... , .
keltas reikalavimas, kad Mainieriai privalo ją remti 
“darbas būtų sulygintas, jr nž ją kovoti. Lai šis strei- 
padalintas”, dar neduos mai-,' 
nieriams daugiau dark

Maloney, kuris ir ____ _____

slreitoi "d"a* ■ '" ' PENNSYLVANIJOS GUBERNATORIUS 
PRIPAŽĮSTA, KAD BEDARB. BADAUJA

pranešimą 
apie gyvenimą ir veikimą 
darbinihkiškos tėvynės. To
dėl visi So. Bostono lietu
viai privalo dalyvauti šiose 
prakalbose.

Prakalbos įvyks sekma
dienį, kovo 20 d., ,2 v. po 
pietų, lietuvių svetainėj, 
kampas E. ir Silver

MASKVA. — Pusėtinai 
plačiai Sovietų spaudoje ir 
net per radio buvo paskelb
tas toks atsitikimas mies
telyje Podolsk: Gyveno vy
ras su moteria, darbininkai. 
Bet jie tebetikėjo į seną 
tvarką, kur vyrai moteris, 
o moterys vyrus už pinigus 
pirkdavo ir parduodavo.

Moteris susitiko-kitą mo
teriškę, kuri

ven,, kuris buvo Clevelando lutinai sutvarkius, šis fab- 
inžinerijos McKee kompani- rikas į metus duos 4,000,< 
jos pasiųstas į Sovietų Są- 000 tonų plieno!
jungą padėti budavoti plie- i Inžinierius Haven sako;; 
no-geležies kombinatą. Ha
ven grįžta Amerikon. Išda
vė raportą Sovietų vald
žiai. Jis pranešė, kad plie
no gigantas Magnitogorske 
sėkmingai p a b udavotas. 
Viena krosnis jau paleista 
darban ir duoda 500 tonų 
geležies į dieną.' Kuomet 
darbininkai pripras ; ‘ 
darbo, į dieną duos 1,000 to- atliktas ištikrųjų milž: 
nų. Kita krosnis taip pat kas.”

Guayquil, Ecuador. —Ko
munistai . išplatino. lapelius, 
kuriuose} šaiikiarni będąr- 
biai j demonstraciją ^ekma'7 
dienį .už pašalpą., .k 4

Ziausias 
mas to darbininko

prendus sunaikinti komu
nizmą ir nuversti Sovietus, 
nepaisant lėšų. -Tik klausi
mas, ar jai tas tikslas pa- Įžanga visiems veltui 
siekti pavyks. d < G . ) komisija.

Havana, Kuba. — Iš San
tiago pranešama, kad kovo 
16 d. ten vėl buvo jaučia
ma smarkus žemės drebėji
mas, kuris pasikartojo ke
turis sykius. .

• , y t.- • ; » ' -• ■ Y:

si provinciją. Tai būsiantis 
karas iki mirties. Kuomin- 
tango valdžia esanG nus-

9B
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61 Mėty Sukaktuvės Pirmos Darbininku 
Valdžios Pasauly-Paryaaus Komunos
Kovo 18 d., 1871 metais, 

Paryžiaus darbininkai suki
lo ir įsteigė pirmutinę dar- 
binįnkų valdžią pasauly — 
garsiąją Paryžiaus Komu- 
ną. * ’ 4;. J i f f L

Ginkluotas Paryžiaus dar
bininkų sukilimas ir1 paėmi
mas galios į savo rankas 
atidarė naują gadynę dar
bininkų klasės istorijoj.

Sudrebėjo tuomet valdan
čiosios klasės visuose kraš
tuose.

Per septymasdešimts dvi 
dienas komunos gyvavimo 
kapitalistinis pasaulis su 
pasipiktinimu žiurėjo į dar
bininkų galios užkariavimą* . . 2
ir pasiryžimą valdytis be dinamų neutrahškų salių 
ponų, be parazitų klasės. (tarpe jų ar Amerikosam-

Nors pagalios pirmutinė basadorius Washburne.) be- 
darbininkų valdžia tapo su-i gėdiški panaudojo sayo di- 
mušta ir tūkstančiai jos plombines ^etas šnipineji- 
narsių gynėjų tapo išskers
ta laike turčių klasės su
rengto kruvino teroro.

i klaida, išleidžiant is Pary
žiaus mmisterius ir armįją. : 
..... j ’ < 

Vieton to, komuna dvi sa
vaites • praleido beprasmiuo
se mėginimuose su versalie- 
čiais susitaikint. Versalie- 
čiai tyčia tęsė derybas tol, 
kol nesuorganizavo savo ka
ro jėgų, kol nesusitarė su 
vokiečiais del neatidėliotino

• *

paliuosavimo iš vokiečių ne
laisvės kareivių. Apie kitas 
i ' • i

klaidas mes jau kalbėjome 
aprašant Paryžiaus gyni
mąsi.- - ■ ■, i ; . . ■ , : i . r

Kovo 6 d. Paryžiuj, darbi- vo 
ninku distrikte Belleville, i 
numirė draugas Jules Ca
melinat, Paryžiaus Komu
nos veteranas, sulaukęs 92' 
metų amžiaus.

Camelinat dalyvavo dar
bininkų klasės kovose per 
65 metus.. Gimė Mailly-la- 
Ville (Yonne), ir jaunystės 
dienose dirbo pas vyno ga
mintojus. Vėliaus nuvyko į 
Paryžių, kur jis gavo darbą 
dirbtuvėj, kaipo nelavintas 
darbininkas. ;Vėliaus pata-i 
po mechaniku.

Jis buvo vienas įsteigėjų 
Pirmo Internacionalo irDar- i 
b'ipinkų Sąjungoą,;jįs, taipgi j g^.- 

1* J I * • I 1*

paskelbta amnestija. 
1885 - metais Paryžiuje jis 
tapo išrinktas į atstovų bu
tą, kaipo socialistų kandi
datas ; gavo 270,000 balsų; 
Parlamente (atstovų bute) 
jis kovojo už darbininkų rei
kalus, kovojo už įstatymus 
darbininkų 
sada buvo 
cionierius. 
gyvenimo
tai kuomet jis su šautuvu 
rankose kovojo už savo 
principus laike Paryžiaus 
Komunos didvyriškų dienų.

Gruodžio mėnesį, 1920 
metais, kuomet Francijos "V X . • • • %

B. Baks
Pirmutinė bendra pamo- [skaitė svarbiausiu naujoviš

kų siękimų centru, kitais 
žodžiais tariant, jie (tautos 
susirinkimas) buvo šalies 
išdavikais. Savo vadu, pil
domosios valdžios galva, jie 
išrinko Lui-Adolfą Tjerą, 
galimas daiktas, vieną iš ne- 
ištikimiausių ir veidmainio- 
giausių žmonių,. kokias tik 
žino istorija; < Kaip Jau ki
toje i vietoj minėta, dėka 
centro: komiteto I neapsižiū
rėjimui, monarkistų suokal
bio vadui kartu i su jo mi-i 
nisteriads. buvo duota gali
mumo pasprukti į Versaliui, 
vietoj to, kad kovo 18 dienų 
juos areštuoti.1 Jeigu gi Tje- 
ras būtų buvęs suimtas- ijr 
kartu su kitais teisman ati
duotas, jie? visi 1 
nuteisti ir. grąsininiąs ispįl; 
dyti 'teismo sprendimą link 
jų būtų sūlaikęą ? gręšiąhtį 
komunai, pavojų. Tuomet 
komuna ištikrųjų būtų turė
jus įkaitų. Juk versaliečiai 
pirm negu žudyt belaisvius, 
nekartą būtų susimąstę, jei
gu būtų buvę įsitikinę, kad 
į jų žingsnius bus duotas 
tuoj aus atatinkamas įsaky
mas nužudyt, pavyzdžiui 
Tjerą. Komuna norėjo ka
rą vesti, laikydamosi huma- 
niškii principų. Sumanymas 
savaimi gerąs, bet reikalin
gas, kad abidvi kariaujan
čios pusės tokių principų 
laikytųsi. Nedovanotina ko- 

!mjunos silpnumo kaltė buvo 
tame, kad nesuderino savo 
takto1 Veikimo su versalie- 
čiais, kurie elgėsi, kaip lau
kiniai žvėrys. Bet geriausiu 
komunos įkaitu buvo fran- 
eįizų1 i bankas. Kaip Lissa- 
gare teisingai pastebėjo, —■ 
bjaįiksls, saugoj ūmi jame in
dėlininkų sąrašai ir visokį 
fopdai, Jduvo tai silpniausios 
buržuazijos stygos. Jeigu 
komuna ir komitetas būtų

ką, kurią davė komunos žu
vimas 1871. m., yra tame, 
kad parodė būtino reikalo 
vienodai mąstantiems susi- 
prątusiems darbininkams ir 
proletarams tvirtai organi
zuotis į vieną stiprią grupę; 
kad visi dalyviai grupes 
vieni antrus pažintų,' turė
tų aiškias pažiūras,' supras
tų ko jiems reikia^ kad tu
rėtų visuomet aiškų nusis
tatymą apie tai, kas jiems 
reikėtų; daryti kritiškuose 
ątsitikiniūoše. Jeigu •tokia 
.qrganizuota gruį)ė 1 žmo'nių 
bųtų buvusi Paryžiuj ivasa-- 
rio ir kb4b{ hičnesiu ' 1871'

naudai. Jis vi- 
karštas revoliu- 
Svarbiausias jo 

momentas buvo,

savybės. Visur, kapitalistai 
prįeš tai pradėjo drebėti.-Ir 
kajp gi ne> jie bijojo,, kad 
proletarų masės, ir kitose 
šalyse nepasektU; Paryžiaus 
[proeltariato pavyzdžio. • ■ »

Tokido 1 būdu kapitalilsti- ----- -------7 
pės šalys greitai pradėjo sui- m., tai tolęsnę įvykių eiga ? 
sitaikyti tarp savęs ir. pra-i , .... .
dėjo susivienyti-prieš bendr Dėka įvairumo elementų.
ra savo priešą-i—darbininkų 
klasę. Francijos ir Vokieti
jos buržuazija, iki šiol buvę 
priešai, greitai pamiršo 
tarpsavinį karą ir bendrai 
pradėjo daryti suokalbį su
naikinimui Paryžiaus ko
munos.

Paryžiuj atstovai taip va-

(tarpe jų.ir Amerikos ;• am-

gėdiškai panaudojo sayo di- i _ j • j— V *
mui prieš komunarus > nau
dai kontr-revoliucinės į bur- 
žuazijos, kuri buvo susisu-

čiau ji atliko didelį ir gar-l^us.sau Versaliuj.:.i
bingą žygį ir paliko pašau-1 Sis: : įiuržuazijo.ą , jbendras 
lio proletariatui labai svar-! f r ° n t a s t y f a ..puiki 
bią lekciją kovos už darbi-dekciįja šių dienų proletąria- 
ninkų klasės pasijiuosavi-1 tui. Kaip tik ir šiandien

" i buržuazija visur sudaro
' Komųnarų didvyriška ko- ’ bendrą frontą , prieš kovo- 
va pridavė įkvėpimo prole-1Jočius darbimnkus. _ Kur 
tariatui tolimesnėms ko- Pareiškia ' jdideshJes! 
voms, prieš išnaudotoms. = į^m. kovos

Komunbs atsiekimši $ l^aūdotojųį 
pralaimėjimai suteikė; pro-a Parnirst&‘ 
letariatui labai svarbių pa-i^arpe; kmj tokię- 
mokų, kurias išanalizavo , yra> vsu<^ai'°k bendrą fron- 
Markįas, kurias panaudojo;^ prieš darbininkus. • • < 
Leninas Rusijos proletarių Šiandien mes • matome, 
nėj Revoliucijoj lapkričio i kaip bendrai yiso 
mėnesį, 1917 m. buržuazija veda kovą prieš

Kaip ir Rusijos bolševikų Sovietų Sąjungą, kaiį/vlįcte 
revoliucija, Paryžiaus ko- imperialistinės vai s t y b ė s 
muna gimė laike karo. Na
poleonas III, jausdamas, 
kad jo sostas braška del su
sidėjusių sunkių sąlygų, su 
tuolaikine valdančiąja kla
se įstūmė Franci ją į karą 
su Vokietija. Labai greitai 
Francijos jėgos tapo su
mušus prie Metz ir Sedan, 
ir Vokietijos pergalingoji 
armija maršavo linkui Pa
ryžiaus.

Rugsėjo 4 d., 1870 m., 
Francijos monarchijos vieš
patavimas tapo nuverstas ir 
tapo įsteigta respublika. 
Bet buržuaziniai politikie
riai, kurie sudarė valdžią, 
pasirodė tokioj padėty bai
liai ir mažiau kompetentiš- 
ki, niefcu jų pirmatakūnai 
monarchistai. Kuomet Vo
kietijos armija prisiartino 
prie .Paryžiaus vartų, tai 
bailiai buržujai kapituliavo, 
palikdami miestą be jokio 
apgynimo. Tiktai sukilęs

‘^•Paryžiaus proletariatas 
I .griebėsi už ginklo ir kovo

18 d. Išvijo buržujus ir pa- 
•kelbė darbininkų re^publi- 
ką.

• Į trumpą laiką chaosas 
(betvarke), ką susidarė iš 
Napoleono ir buržuazijos

| režimų, tapo panaikintas ir 
l atsteigta. Išleista
i jlarbįninkų įstatymai, kaip 

paliuosuojant biednuo-
* Albine nuo mokėjimo randoš,

nes is-

bendrai rengiasi į karą 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
visos reakcinės spėkos su
daro bendrą' frontą prieš 
Chinijos revoliucinius dar
bininkus, prieš Chinijos So
vietus.

Paryžiaus komunarai did-

būtų buvusi [visai kitokia, 

sudariusių centro komitetą, 
turėjo įtekmės, atskiros 
grupės, ir kiekvienas nesą
žiningas asmuo (pavyzdž. 
Liulje) šiek-tiek palietęs 
darbo, gulėjo staiga įgyti 
negeistinos kritiškame mo
mente įtakos.

Nei komuna nei komite
tas niekuomet negalvojo 
kiek svarbos turėjo statyti 
į atsakomingas vietas ma
žai žinomus žmones. Jei 
komitetas nebūtų pasitikė
jęs Liulje, bet būtų pats įsi
tikinęs užimtas ar neužim
tas Mont-Valerien, tai būtų 
buvusi prašalinta viena iš 
didžiausių karo klaidų., Jei
gu priešakyje kovo 18 die
nos sukilimo būtų buvusi 
vadovMijūnti žmonių grupė, 
tai Paryžiaus vąrtąi, būtų 
jsavo laįkų uždaryti ir jau 
dezorganizuotai valdžios ka-

ipro pirštus revoliucionierių 
paspruktu ir sudaryti Vęiy 
sM 4^mi još f | WsHuw
Minįteri^b 0ęn| 
žodžiu} visa kuro" ir civile 
valdžia, būtų buvę vienu 
momentu suimti ir tuč-tuo- 
jaife pasįrųbšjba kaltininkus 
nuteisti: 7 >'

“Tautos susirinkimas” ir 
.valdžia buvo kalti, visame 
ir, nežiūrint kuriomis aki
mis mes į'jų darbus žiūrė
tum—vis viena jie kalti. Jie 
nesilaikė sąlygų, kuriomis 
buvo rinkti, kadangi jie įga
lioti buvo tik. išdirbti taikos 
su, vokiečiais sąlygas ir at
siklausti žmonių del formos- 
konstitucijos. Vieton to, jie

tenfi

j vyriškai laikėsi prieš priešo pasisavino sau steigiamojo' 
puolimą. Francijos. burzu- seimo teises tikslu užsmau. 
azija, remiama Vokietijos ir
kitų šalių buržuazijos, su- Rratiskus ir socialistiškus 
darė tvirtesnes, spėkas, n; vįsos Francijos siekimus, o 
pagalios nugalėjo Paryžiaus ypatingai jienis rūpėjo dud- 
proletariatą. Komunarai ti, smūgį Paryžiuj kurį jie 
laikėsi iki paskutiniųjų. Pa- ;/ , . \ \ ■ J j
ryžiaus gatvėse ant greitų-^; ?•. ■■ . ■ •'./■ '• A" k
jų užsistatė įbarįkadas Ar 
gynėsi iki' paskutinio lašo 
kraujo. Kuomet': pagalios 
buržuązijos tepėkols ėmėvir7 
šQi 'buržudžijįj!r pradėjo- Vi
suotiną skęrdypęį Didžiau
siu žiaurumu žiįdė vyrus,į[valstiečiai?*poDvadovybe Jfe- 
moteris ir Vaikus. Būriais [ nĮhlstiri^š(Kppiūrfistų■(B61,- 
suimtus darbininkus. šąųd’ėVišėvikųj/Pąriijos^Uugrpašį-

azija, remiama Vokietijos

darė tvirtesnes spėkas ir

gti respublikoniškus, demo-

mf. Tai buvo pirmutinistpro- 
lėtąrųb(dų‘d^dš ^ąšiliiid- 
suoti; / ^Rusijos . pavergtos 
darbo< masės padarė antrą 

$:! įoš;
vq< \ .Rusijos\ darbininkai ? ir

tnę nuo mokėjimo randoš, 
draudžiant mėtymą ne- 
^tnpų jų iŠ namų, nacib-

Tik per vieną įsavaitę—pas
kutinėj “Kruvinojoj Savai-1 
tėj” gegulės męnesį -r bur
žuazija . nužudė 40,000 be
ginklių komųnarų.

Tuo laiku New York 
“Times” rašė: “Paryžiaus 
gatvės užverstų^ .Suknelių 
lavonais...i Versalięčių^(bur
žuazijos) .kąrįuomąnę : gar
bingai pąsįęlgė/,
* Paryžiaus1' komuna tapo 
sumušta, r Bet tai nebuvo 
užduotas mirtįnas smūgis

uvo
arimui bažnyčios -nuo-jjžąngą;į Lapjęri$jo.^

mokinusios iš Paryžiaus ko- 
tnufios*klaidų, laimėjo pei< 
galę,) nusiavė išpąųdotojų 
klasę nuo šeštos: dalies-, .pa
saulio, ir dabar budavdįą 
naują gyvenimą, bud.avoja 
socializmą.

Dabar visų kraštų buržu
azines; spėkos, sudaro bend
rą frantą, ir ręngįasi pa
skelbti skerdynę Sovietų Są
jungos'd^rbo masėms.

Mes, darbininkai, tukime 
’jungti yiąąą^ąvp spękąsgy- 
fniįpjKjli So|ie|ų Sąjungos puo 
imperialistų ‘ atakos.

Vienas nelaimingų bruožų
budo komunos vadu buvo jų nataD0 darbo imlios oro-a-raruJa SKHU, jautrumas Jink, buržuazijos Lį b J & j melinat,. kuris jau tuo lai- 
visuomenes nuomohių. Pir- r x •>
ma, ko reikią išmokti revo- 

būt^bu^
tvirtai neapkęst ofic alines Ro^una gudarg •> va]d. ■ Partiją.

darbinipkų streiko 1867 me- |ku buvo žilagalvis vetera- 
tais jis lošė vadovaujančia <n.as- su 1 evoliuciniais , 
rolę. Kuomet Paryžiau^ |®lemt?.ntaisT. J Komunistų

„„m ’Partiją. Jis buvo nariu di-
visuomenės “civilizuoto pa
saulio” nuomonės. Revo
liucijos vadas privalo gerai I _ f . ‘ • -1 • 1užgrūdyt savo širdį, kad ji 
nejaustų “baimės drebulio,” 
“paniekos,” “pasipiktiriimo” 
savo priešo; revoliucijos va
das privalo išmokti šypso
tis, girdint buržuazijos nuo
mones, kuriomis taip duos- 
niai barstys ir revoliucio-j 
nieriui ir jo darbainš.

Kad
tvarkos pasekėjų jėgas 
spaudoje ir i
nai reikia turėti stipri par-

rektorių • tarybos Komunis
tų Partijos centralinio or- 

teriu, ir toj vietoj sekmin- £ano Humanite .
gai darbavosi. Camelinat buvo vienas

Po sumušimo ir sunaiki-i geriausiai žinorlių vardų 
nimo Komunos jam pavyko ; Francijos darbininkų kla- 
pabėgti į Angliją, kur jis i sės judėjime ir buvo labai 
gyveno iki komunarams bu-1 populiariškas.

žią 1871 m., Camelinat tapo 
paskirtas jos finansų minis-

Marksas Apie Paryžiaus Komuną
sutrupint esamos! o.........................x . . , . . . .! Staciasai prieštaravimas (priespaudos įranki, kunigų 

Teismų urėdai 
forma prarado savo regimą nepri-

■ Jie - toliau

XOCIYCJ4 JCgClO . .... • I -1
tribūnoje, būti- imperijai buvo Komuna. Ji- spėką . 

luivu p«.x- nai buvo tam tikra -----
ZnTn hl nd an iri tokios respublikos,’ kuri tu- klausomybę... tine spauda, kuri teis ngai a . būt viešai renkami,

tų revoliucijos^ pusėn, svy-. klasi™ atsaKommgi ir atsaukia-
ruojančius; ir 'neturinčius yiesPatavimo, bet ir 1 _ 
aiškaus nusistatymo ele- klasini viešpatavimą, 
mentus. Tokia neturinti aiš-J. • • ’.Pirinasis Kmnunos de- 
kių nusistatymų visuomenėj kie^a^ (puosPrendls) ta.1 bu- 

dama ” faktų“ patiki “?isb-1 kariuomenės iiį jos pakeiti- •’ v« • ♦ • • I wine onnrin Izlnnroio ^iYinrm„ 'kioms žinioms, jeiga jpf at-; 
virai ir raiškiai nieksi neuž-1 
ginčija. Tyčia iškraipyti | 
faktai»ir visokį buržuazi
nės spaudbš blevyzgojimai 
ant komunos buvo labai aiš-

nai buvo tam tikra

viešpatavimo, bet ir patį mi...
Iš “Piliečių Karė Francijoj”

Kių nusistatymų visuomene, i . - v.. . .* . ' , .. _ . n v ••
negalvodama iri nesvarsty-(7° panaikinimas nuolatines KCVOlIUClJft 
. . i k-nvinnniPiwe iv inc nsl«iiri. *

! mas apginkluotais žmonė-
, jmis., 11* Į * ■
i'Komuna susidarė’ iš 

? išrinktųjų visuotina balsa
vimo, teise įvairiuose Pary
žiaus distriktuose 4 (apskri-

pačiupus banką su jo milio- kūs, kad jais būtu galima i šiuose) miesto atstovų. Jie 
HA apgauti žmogų, turintį bent ^uvo ^akommgi ir ;bet-

Francijos indėlininkų sąra- kiek sveiko proto... bet tail^~ lalku atšaukiami. Jų 
i didžiuma, savaimi supran
tama, susidėjo iš darbininkų 
arba pripažintų darbininkų 
klesos atstovų.. '

...Policijai, kuri ligšiol 
buvo valstybės valdžios įna
gis, tuojaus liko, atimta jo-

nais ir 90 tukstaričių visos ;
Francijos indėlininkų sąra- kiek sveiko proto.. 
šų,—tai versaliečiams būtų vistik atsitiko, nes nebuvo į 
tekę pasiduoti.., ’ Bet vietoj atatinkamos spaudos, 
to, komuna paklausė seno butų galėjusi buržuazinės 
Bele, tapusio vice-direkto-1 spaudos melus tinkamai iš-1 
riaus Pleko įrankiu, ir del- aiškint, 
to pagalios, pasirodė, kad 
esamieji komunos žinioje 
milžiniški finansiniai ištek-!
liąi pasiliko nepUliesti.
zf Matomai nei vienas iš re
voliucijos dalyvių, apie ku
riuos, mes kalbėjome, neį- 
kąinavo francūzų taisyklės: 
“karas, kaip karas,” bet ne-

kuri

Bet nors valdantiesiems 
_____ ir pasiseka ačiū 

saVo valdžiai ir turtams, 
laikinai iškraipyti teisybę, 
bet daugiau jie nieko nega
li. Proletariatas, supratęs 
savo klasės reikalus, suprą-

... Revoliucija, be abejo, 
lyra visų’ autoriteringiausias 
daiktas, koks tik galimas. 
Revolipcija tai yra veiks
mas, kuriame gyventojų da
lis užkaria savo valią kitai 
daliai pagelba šautuvų, dur
tuvų, kanuolių, vadinasi, 
pagelba nepaprastai autori- 
tarių priemonių. Ir perga
lėjusi partija noroms-neno- 
roms būna priversta palai
kyti savo viešpatavimą pa
gelba tos baimės, kurią 
įkvėpia reakcionieriams jos 

sios politinės funkcijos (vei- ginklai. Jeigu Paryžiaus 
kimas), ir jinai tapo pavers-; Komuna būtų nesirėmusi 
ta atsakomingu Komunos autoritetu apsiginklavusių 
organu, bile-kada pašalina- žmonių prieš buržuaziją, tai 

ar jinai būtų išsilaikius il- 
.. .Taipo-pat'— valdiniu- giau, kaip vieną dieną? Ar

mu.

tęs su kuo jie surišti, neuž- kai visų kitų valdymo ša- tik mes neturime teisės pa
mirš pionierių kovoje už kų/V. Pradėjus nuo Komu--peikti Komuną, kad jinai 

drąsumas uždėti ‘savo ran- laisvę. Jau kovo 18 d. visa- nos narių, nuo viršaus iki permažai naudojosi tuo au-nos narių, nuo viršaus iki permažai naudojosi tuo au- v • • • - . J------ ! . • ■ Q
!ba turėjo būt atliekama už j Engelsas.
darbininko darbo mokestį.(iš “Valstybė Ir Revoliucija”

UI LUUdo LiZAiCb-l oavu IcUovę; udU KUVU JO U. Vlbd,- v. . . _
kas ant priešo asmens ar me pasaulyje tapo viena apačiai, visuomenės tarpy-; įorjtetu ?
nuosavybės, pakenkia pąsi- svarbiausių socialistų ka- 
sekimui. Niekas teisingai lendoriuje dienų. Nuosta- 
neįvertino pamatinių taisy- bu, ne tas, kad kapitalistų 
kjių sukilimo etikos; sulig, klasei turinti savo rankose 
šin'Aaisyklių kiekviena su-:monopoliją visų visuomenės 
kilimo\U’ganįzuota ir įšiga- nuomonės i
Ijejpsi : administracija- ačiū spaudą,-sales ir visokias su-

orgąjįų, visų

^ųkilimo palaikymui, tampai 
vieninteliu 'pilnateisiu 1 val-t 
džios; ^rątjdūoliu ir kad VV- 
rfąusybe, prieš kurią sblciii-' 
mąs padarytas, .tuomet tam
pa “buntaUninkų” valdžia, 
kurią būtinai reikia kųo- 
greičiausia nuveikti? Tau
tos susirinkimas ir ministe
rial šiuo atvejų buvo “tiun- 
tąuhįnkąis,” ne delxpaliatibu 
rįeikejo derėtis su jais, -bet 
sųnaikyt juos. Komitętui, 
vietoj derybų su versalie- 
Č|Ūįs, reikėjo išsykio viso
mis tautos gvardijos jėgo
mis pulti tuomet dar silpną 
Versaliu ir išvaikyti tautos 
^irįnkimą. Tai būtų’..bu-’ 
vusi J vienintelė . išm in tingu 
takti|ęą pp tąrp.,?’ kąį bpvo 
padarytai, jau •• pirmutinę

slinkimų -.vietas^—r sugebėjo 
užsmaugti i teisybės balsus 
ša vo .akiplėšišku riksmų, o 
nuostabu tas, kad, nežiūrint 
viso toi riksmo ir nežiūrint, 
kad tuo laiku socialistines 
spaudos. nebuvo, vis dėlto

Visokios privilegijos (pir
menybės) ir skyrimai pi
nigų ant atstovybės augš- 
tėšniesiems valstybes valdi
ninkams išnyko kartu su 
tįis valdininkais, i‘ panai
kinus nuolAtihę kąriūomenę 
ir ’policiją' ‘tuos’ įrarikius se
nosios Valdžios medžiaginės 
galybės, Komuna 'tuojaus 
griebėsi ’ laužyti ęįvasiųės

KEARNY, N. J.

opauauo iicuuvu, . vio uuivu \ > i •, 
Komunos reikšmė ir teisin- komunos persekiotojų dar- 
gai atpasakoti faktai apie bus. , ‘ .
gyvavimą, . išėjo' aikštėn.1 A" 
Mat, buvo tokių sąžiningų 
žmonių iš vidutinio luomo, 
kurie1 mažai tesidomėdami 
'komuna ir neprijausdami 
jai,,'Vis dėlto atsisakė dėtis 
į suokalbį apšmeižti komuną 
ir pasakojo visą teisybę, ką 
matė ir girdėjo Paryžuje 
nįetu viešpatavimo ten pro
letariato, keldami ąikštėn • 
kilnų komunos gynėjų elge
sį ir šlykščius buržuazijos,,

- ' j ' 'ž ' ' ’ k t t' f ‘' l'l

;: . Labai Svąrbios Prakalbos

Rengia L.D.S.A. 125 kp., 
Rearny, N. J.,( nedėldienį, ko
vo (March) 20, 1932; pradžia 
5-tą vai. po pietų, Liet. Polit. 
Kliubo svetainėj, 134 Schuy
ler Ave., Kearny, N. J. Daly
vaus Sietyno Choras iš New* 
ark, N. J. Bus žymūs kalbėto
jai: B. E. Senkevi.čienė iš Eas- , 
ton, Pa., ir kiti.

Gerbiamieji lietuviai! Ap
art Sietyno Choro, kaip mato
te. bus geri ir gabūs kalbėto- 

naujo ir suprantamo. Atsilan
kykite visi.

Užkviečia Rengėjos.

Apskritai, komunos isto
rija parode, kad “civilizuo
to pasaulio” nuomenė,' iš
reikšta žymesniųjų rašyto- jai, kurie pasakys daug ką 
jų spaudoje ir orątorių mi
tinguose, doros, politikos ar 
socialiniuose samprotavi
muose, nežiūrint į regimus 
skirtumus ir įvairumą,—vi-
suomet buvo palanki buržu- tan Insurance kompanija
azijos reikalams.
< ; Iš brošiūros . •

“Paryžiaus Komuna.”

raportuoja, kad 1931 metais 
daugiausia žmonių mirė nuo 
įvairių širdies ligų.

New York. — Metropoli-
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NEĮKAINUOJAMA BEDIEVYBE
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ai;į taip ir jo pasekėjai, buržu- bininKeiį prięiriaiįiąL Platini 
jai, lai keliauja į pelėsių tojos

Rašo Tikras Bedievis
(Pabaiga) būt laisva, galės būt “da-

izori 4. ’ 4. • a 'vatka” sulig vyro pažvalgu.Kad parodyt savo tvirtumą/ T 1
jog jie gali be jų apsieiti,! šliupizmo Laisvamanybė 
ir laisvas kapines sau nusi
pirko numirusius laisvai palai-;
doti. Darbininkai atsikratymą

Neturi Pagrindo <
Perbėgus visas ištraukas 

Hš Šliupo tveriamos, “laisva- 
nuo. mulkintojų vykdo gy- maniškos bedievybės,” pasi- 
veniman. Bet ką daro bu r- ;rocĮo> kad pats Dr. šliupas 
žuaziniai “laisvamaniai” fa- y - ■ *
natikai? Jie visai nesilaido-! 
ja ant tų kapinių, kur pro
letarai ilsisi, užbaigę gyve
nimo vargus. Jiems tenjvai’cju 
perprasta; jie jieško pa-;ninkaS, 
puoštų kapų, kur buržujai L 
pakavoti. Todėl ir prisipla-išnaudotojai darbiniu^ 
kn nr.P nrAtP«tnnn Nn n-H laisvai

. . e remonijoms !nyį ngr^ ,,5^. rpa(j pjggj.
parsigabena Kunigą į na- j<as, žmogžudys ir visokie 
mus ir ant kapų atbumbet įa prasme gali nau-
prietarus iš biblijinių nuo- dotis kaipo laisvai manan- 
dų. Užklausus, kam šito

ka prie protestonų. Na, ir 
laidotuvių

$ -j j,p* ;»»

kovo, /:30 vai. yaka- 
t. Taut. Naiiie, Moii-

Sekamose vietose kalbės 
draugas. Mizara, nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos:

18 d. kovo, 7:30 vai vaka
re, Bridgewater, Mass.

i

1C

K p

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji, ,ge- 

' rlausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va-

■ landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

! SOUTH BOSTON, MASS.
Rešidepcija: 13 West 3rd Street .

Tek: So. Boston 0304-W

Puslapis* įTrėČiaS'. . ' 1

Į'ŲRG. MIZAROSįPRAKAL- • 24 d. kovo, 7:30 vai. vaką-
! bos ' ‘ re, lietuvių svetainėje 324 

River St. Haverhill, Mass.
Liet, darbininkai kviečia

mi skaitlingai lankytis į d. 
įMizaros prakalbas apie So

19 d. kovo, 7:30 vai. vaka-l vietų Sąjungą 
re, Lietuvių svetainėj, Nor-___________
wood, Mass. ,}

1 20 d.' kovo, 2 VąL dieną, 
So. Boston, Mass. 

! 20 d. ko 
relief 
tello, Mass. .

21 d. kovo, 7 :30 vai. vaka-

ar į,, 4 i h

JsaikAįs iškilo aųgsčiausiJš kįiL
• Į i ! i • ' ’ • •• ; ' i P

naš šiaurinėj Amerikoj, Vadi
namas Mount Whitney, turiu- 
tis 14,500 pėdų augšČio, virš 
jūrų vandens lygmalos. Tuo 
metu susidarė ir vadinamas 
Mirties Klonis, milžiniška dau
ba 300 pčdų žemiau marių 
yiandens paviršio, karščiausia 
“duobė’V visoj Amerikoj. Kaip 
Mount Whitney, taip Mirties 
Klonis yra apie 200 mylių at
stu nuo Los Angeles, Calif.

1 Pėr .minimus vulkaniškus ir 
žemės. drebėjimo-mankymosi 
sujudimus1, įvairios vietos įdu
bo, buvo užpildytos jūrų van
deniu ; bet kitose vietose stai
ga. vėl p’akilo .žemė, užtvenkė 
tą vandenį nuo subėgimo jatgal 

j į f jūrą : įr tuo. .būdu susidąrė 
tarptautinį šusirinkinią,-ku-d hiariif vandens ežerai.

■ Vienas • išj, fokių ežerų t yra, 
■r j| Owens'Lake,’ 11,000 pėdų že-:

i ir! viršūnės, bet, Š,500 pėdų augs- 
f ni o i-/! rrvo ii xrov-i/’lrxvxc* n.xYi t»

Bet darbi- 1 LDSA, Centro Sekr; S. S. į V

į pelėsių tojos ’užsisakyd^mos <po 
imuzėjų ir nyksta iš darbi- daugiau moka tik po vieną 
įninku,atminties, kaip ir ne- centą.

.i Pereitą savaitę užsisakė 
literatūros 22-ra kp. per d. 
S. Gutauskait& 29-ta kp. pėr 
d.' A. Andrulienę ir 129-ta 
kp. per d. A. Vertelierię.
Brobklyno Kuopų Narėms

Šiandien, kovo 18 d. įvyks 
masinis' susirinkimas pami
nėjimui Paryžiaus Komu
nos; Pirma 'kuopai nutarė^ 
kad visos kuopos narės su
sirinksime Laisvės svetai
nėje, lygiaį 7> valandą'vaka
re ir i iš čia Jvisos 'Sykiu,, 
demonstratyviai' eisimeI.. į

Bedievis turi kitą reikš 
mę. Mat, dabartinį “die
vą,” visokį darbininkų siur
bėlės. garbina ir aukština 
del darbininkų mulkinimo, 
del didesnio išnaudojimo ir 
laikymo prislėgus.. Išnaudo
tojų klasė jį susitvėrė, kai
po baidyklę, darbininkus 
gąsdinti jo žiaurumu. Ta- 
baidyklė reikalinga visokių 
religijų dvasiški jai, kuri 
nuoclinU' darbininkų protą.1 1 

Darbininkas, pilnai su
prantantis savo klasės rei
kalus, pažindąmas išnaudo
to jų klasę,, piįnai atsitrau
kęs nuo visokių . tike j imis- 
kų prietąrų, atsitraukia nuo 
mVlkinyčių ir ' mulkintojų.
Tie darbininkai paskelbia; j maršuoti su mumis sykiu, 
mi bedieviais. ’__ _____

ti. Tą mes matom ir iš pa-jninkai tik tuomet ir pasi- 
iš kapitalistinės 
kada atmes tą 

šmėklą, nebuvėlį “dievą” ir 
jo visus tarnus; darbininkų 
proto nuodytojus. Už tat 
bedievio vardas darbinin
kams tinkamas.

Tikra Bedievybe
Tikrąją prasmę bedievy

bės; dirbtinojo “dievo,” 
“šventųjų”, pilnai išriša tik 
komunistų spauda, kuri ap
valo darbininkų klasę nuo 
visokių religinių parazitų,

buvo be principo, taip pat 
ir jo pasekėjai buvo be 
principo. Žodis “laisvama
nis,” ką gi jis reiškia? Tuo 

. _ _i gali vadintis taūti-
, klerikalas, buržu

jus, ir visokie 'šmugelnin-
ris įvyks Ukrainu 'svetainėj,.'i j
101 Grand Gt.»; , __  *

Kitų;, kuopų nares taipgi fmiau ftjtyunt; Whitney kalno, 
kviečiamos ■ dalyvauti 6 C'AA

;,čiau' už marių vandens pavir

mulkintojo čia reikia, gau- tjes §}įupo> kaįp jjs tą Jais-i liuosuos 
ni n'ioičVmirnci Ircid fint fn i i • *" t> i .ni paaiškinimą, kad ant tų įVamanybę panaudojo. Jis| vergijos, 
kapinių nepriima kavoti, !nu§j0 prie fašistu, juos už- 
jeigu jų kunigo nesamdai. ’giria> 0 tie darbininkus žu-

Tai ir susimaišė “šliupinė do, kalėjimuos pūdo. Tai 
laisvamanybė” su religiniu kuom gi Šliupas skiriasi 
fanatizmu, o dirbtinis “be-, Ruo budelių ? Darbininkams 
dievis” Šliupo teorijos pra-. Lietuvoj laisvas žodis už- 
žuvo pelėsiuose fanatizmo, ginta. .....

^nepalikdamas jokio ženklo ' Šliupo padirbtieji “laisva- 
ateinančiai gentkartei. maniai-bedieviai” Amerikoj 

vieni nuėjo jieškot “dievų” 
Kaip Darbininkai Atsineša. del biznio, kiti, susimaišę su

J Tokias Laidotuves Į buržuazija, liko griežti prie-
■šai darbininkų klasei. Kas w

Darbininkai taip pat daly- liekas daryti darbininkams, graužiančių, jų^sveiką kūną, 
vauja tokiose laidotuvėse, kurie dar myli vardą 
su tuo išvedimu: “O, jis bu-1“šliuptarnis” “lais v a m a- 
vo geras žmogus “laisvama-;nis”? Jo reikia griežtai ____ ----- : l_!v„ _i-x---------- _______ L !---------- - - .
gulėjo prie bažnyčios, bet .įvardinimus, gerbiama ir 
teisingas.” Todėl darbiniu- |pats Šliupas, kuris šiandien 
kai visokių pažvalgu ima:stovi darbininkų priešų ei- 
dalyvumą, nepermatydami ;lėse. Todėl kaip Šliupas, 
to, kad lieka apvilti. Toks | 
nuotikis nesenai atsitikto, 7 
d. vasario, šių metų, laido
jant Ant. Strevinską, pasi
turintį biznierių. Jis buvo 
per suvirš 40 metų pasekė
jas “;
iki paskutinių dienų.s Bet 
mirus užspaudė savo ant- į 
spaudą religiniam fanatiz-1 
mui, užgindamas jį., Tal
kam gi jis buvo geras: dar-Į 
bininkams, iš 1__ ________ .
darbo praturtėjo, ar buržu-; 
azijai ir jos remiamam re
giniam. fanatizmui?

Žinoma, kad jis buvo ge
ras tik darbininkų prie
šams, kurius paskutiniu < 
momentu užgynė, ir žuvo iš 
atminties ■ darbininkams 
kaipo jų priešas.

Bet niekuomet neišriš ka
pitalizmo lekalai’ir 'buržua- 

‘.at- zijos ramsčiai,;šliupas ir jo 
nis,” labai nuo senai nepri- įsižadėti. Nes gerbiant tuos pasekėjai. Komunistų spau

doj reikia j ieškoti kelių pa-: 
siliuosaVimui iš tu pinkliu? 

\ 27-11-32. ’.'j,".' 1 ; ■. 1 ■ 
’ Minersville,; Pa. ;. . h ■

LD.S.A. ir ‘Darbininkiy Bako’ Vajus
Praėjus porai savaičių (Park, N. J c T.( Bartkus, 

l^hiVnVpqXhpdip7vh^ rnūsų va>us jau turime Montello, Mass.; M. Virbįc- snupmes bedievy nes tokįų pasekmių< vi.s kien^ Nashuaj N>( H
tik atrodo, kad pradėta Valentanavičius, 

įdirbti perlėtai. Tiesa, mes 
turime dar pusantro mėne
sio laiko, bet jei viską ati- 

kuriu sunkas i dėliosiu pabaigai, apsigau- 
sim. Laikas bėga greit ir 

J nespėjus nė apsidairyt ge- 
Irai, vajus bus pasibaigęs.

A v.

Chicago,
III.

Draugas Valentanavičius,

Buržuaziniai-davatkiška
“Laisvamanybė”

ĮDOMUMAI

Senovės Indijonų Augšta 
Civilizacija Meksikoj ■

Meksikietis senovės tyrinė
tojas Alfonsas X- Caso atrado 
Meksikoj liekanas didelio 
miesto ant kalno Alban. Tas 
miestas su laiku buvo visiškai 
žemėmis apneštas, taip kad 
kai niekam pirm Caso nei gal
von nebuvo atėję, jog ten ka
daise buvo didmiestis ir cent
ras augštos senoviškos civili
zacijos.VI,I V’O. | ,

Jis atkasė dalį puikiai išftiū-1 Te ?iag.°?
* 1 : fhrmmm rrorytos ' didžiulės tvirtoves, tarp 

kurios ' sienų buvo dięvnamiai 
ir svarbiausios tais laikai^ 
.Įstaigos jmokslo, .valdžios, ir kt.

Alfonsą^ Caso atrado' ir ke
lis anų laiki/ 'didžiūnų kapus. 
Čia suminėsimi1 tik vifeiią iš tų 
kapų, kuris susidaro išJdviejų 
kapibarių. < Vienąme ;>.kambja- 
ryje susodinta !; Javeliai ;;sešįų< 
karė vadų, aptaisyti . visokiais j 
d^iliškais aukso' dirbihidis 'ir.į 
artistiškai apdirbtais branįgak> | 
mehiais. Ant > tų j - karipinkų j 
galvų • užmauta gryno aukso 
kepurės ir sykiu auksinės vąi.-.\ 
.du maskos.

Viskas liudija, kad anais • 
laikais, dar kur kas pirm' 
krikščioniškos . gadynės, jau '

i Marių vanduo, kaip žinoma, 
turi savyje visokių drdskų iri — 
šiaip chemikalų. Tūli iš mini-i 
mų ežerų jau senai yra visiš-- 
kai išdžiūvę ir jų dugnai su- [ į 
daro/Tyrus-pūstynes. Iš kitų ; 
tos pušies ežerų kur kas dau
giau vandens išgaruoja, negu 
į juos prilyja bei upėmis-upe- 
liais pribėga (o ten lietaus la- ■ 
bai mažai). Tuo būdu nuo iš- ! 
garavusio vandens pasilieka 
stori klodai naudingu chemiš
kų medžiagų : druskos, potasi- 
jaus (kalio) druskos, natrio 
(sodium) karbonato ir t. t.

Vien Owens Lake'ežere ir ■ 
jo dauboje apskaitoma iki 2 
milionų topų borakso, 4 milio- 
nai kalio, druskos ir 35 milio- i 

i nai kalio karbonato. Tos gi 
yra naudojamos 

dirbimui trąšų, chemikalų, vai
stų, įvairiems pramonės dirbi- . 
niams ir kasdieninio gyvenimo 
reikalams. Tatai yra vądiną- 
ima “tyrų turtais.” . ' ' , !

‘ • i r . ■

• z

re, Liet. ^T. Name,1 Stough- i 
ton, Mass, f ‘

22 d; kovo, Lietuvių Sve
tainėje, pradžia; 7:30 vai. 
vakare. i ■ j < . 1

22 d. kovo, 7:30 vai. vaka
re*, Lietuvių Svetainėj,.Wor
cester, Mass* ■ > -

23 di kovo, 7:30 vai. vaka
re, Lawrence, Mass.
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atnaujindamas Daibininkių ^u'v0 augštai išvystyti Meksi? 
Balsą, pataria nekeisti jį į koj amatai ir tam tikros meno 
laikraščio formatą, bet leife- šakos.
ti žurnalo formoje, kaip kad J patavo indijonų veisles žmo- 
dabar yra, papuošiant jį pa- ines-

I veikslais. Jisai rašo: “Kiėk-! .--------
Naujų Narių Gavo Sekamos iviena Darbininkių Balso Į n onn D:J„ Kuopos: |skaitytoja yra jo patriotė,; Ledas 9>000 Ped« Stono

88-ta Pittston Pa 4 na- Balso gyvavimas už-Į Greenlandija veik visa ap-
rąs; ’12-ta, Waterbury, i tikrintas.” ; dengta virš šešių
' ’ ’ ę, n ,4- ' - i pėdų storio ledu. ■ Rytiniamebo. boston, I Mfl p lb((g Į ir vakariniame jos pakraš- 

j ciuose yra kalnų virtines, tu- 
Linden,. N. J. — LDSA. | rinčios apie 6,500 pėdų augš- 

į’i.čip. Greenlandija yra didelė 
~ ! salk, 46,740 ketvirtainių my- 

... v. Iių- Jos žemės pavidalas po 
Mass., i kalbą. Nors lietuvių čia ne-riedu yra panašus į bliūdą. Bet 

TĄfĄ 1 1 d nii /v fined v»4 in Iz’/a / n’V'n r/i ru? i    1 _ '* J . - 4.^ a. 41 X 4 X

O ten tais laikais vieš-

o
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nes. o
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I Conn., 13-ta,
Mass., 54-ta, Scranton, Pa., i
36-ta Minersville, Pa. ir 115-
ta, Roseland, III. po 2 nari/ir ALDLD. kuopos surengė 
23-čia, Binghamton, N. Y., Į d. B. E. Senkevičienei pra-| 
30-ta^ Bridgewater,
38-ta, Paterson, N. J., po 1 'daug, bet susirinko'gražios’į 
narę. Kol kas pirmą vietą I publikos ir atydžiai klausė- 
vajuje užima 9-ta kuopa, si. Draugė - Senkevičienė 
kuri rudens vajuje gavo 5 pasakė turiningą 'prakalbą, 
nares. Reikia tikėtis, kad. Išplatinta nemažai lietuvišk

os ir angliškos literatūros, 
luvo vaidinama programa,i

Dar ir tokie nuotikiai at
sikartoja, kad poroj gyve
nant vyras randasi laisves
nis už moterį, ir jau pasi- 
liuosavęs nuo religinių prie
tarų. Tai atsitikus kokiaį 
nelaimei, ar ligai prispau- jos dabar taip pat, smarkiai 
dus vyrą, einant į/riė nu- dirba ir gaus naujų įiiariij,____
silpnėjimo, nustojant šamo- nors prieš pat, prasidęšidnf|tik truputį permažai ilh?eip-> 

4.^,- vajui jos gavo 17 jnaųjų na-‘ tą atydos į susirinkusias'
ritĮ. ‘motėris/kadjastuojatis^ra-.

Prenumeratų.porą atsiun- gyti į LDSA. i 
tė d. O. Marozienė iš Wa-i kuopa gerai veikia abelnaij 
terbury, Conn. Jinai rašo: jir reikia tikėtis,' kad drau-;

Draugė - Senkevičienė

o

77

o

77

nės, pas antrąją pusę grįž
ta pilna davatkiška’ metodą, 
pradeda raginti.vyrą šauk
tis “dūšios” ganytojo. Jei- 

J gu ligonis su tuo nesutinka, 
tai Jaukia iki jau lieka be 

' sąmonės. Tada pašaukia 
i kunigą, o tas tepa ir sako, 

kad bedievis “sugrįžo” prie 
■ y “dievo,” šaukėsi kunigo, 

nors nieko panašaus nebu
vo. Tas daroma didžiumoj 
“biznišku” išrokavimu, kad 
“biznį” nesugadinti, ‘arba 
kad pasilikt išeitį našlei ki
tą vyrą lengvai gauti, ne
žiūrint kokių pažvalgu jis 
butų, religinių ar antireli
ginių, kad visaip būt laisva 
prieiti. O vėliau vėl galės«

į susirinkusias

Bet * mus*

e 7 Į IX 1VX1UU VXXXVVXQJ

“Nors ir sunkūs laikai, bet i ges pasidarbuos ir toje sri 
man išsykio pasisekė gautįtyje. 5
■dvi skaitytojas”.

Užsibaigusių prenumera
tų atnaujinimas taip pat j Reikėtų labiau susirūpin- 
yra didelis darbas ir drau-jti literatūros platinimu, 
gės bei draugai tuomi rūpi-i Literatūra vajaus laiku ne
naši, nors atsinaujinantiems paprastai nupiginta i’ir pla- 
ir tiems, kurie darbuojasijtintojams duodama 50 riuo- 
a t naujinti preriumeratas ™-----
dovanų nėra duodama. Va
jau laiku atsiuntė atnau
jintų prenumeratų šie dd.: 
Z. C. Mažeikienė, Cleveland, 
Ohio; J. Kentrus,

Mūsų Literatūra

per salos vidurį tas milžiniš
kas “bliūdas” yra ne tik; ledo 
pilnas, bet dar su dideliu kau
pu, taip kąęl toj vietoj storis 
ledo siekia 9,000 pėdų ;.1 tai yra 
suvirs antra tiek pėdų, :kaip‘ 
kad tu'ri augščiaūšias ‘ kalnas 
D'idžiofjoj: Britanijoj;-rtGreęij-j 
įąųdijos leda -s,toris bus. įeng-. 
yiąu persįst^ityt, atsiminus, iag' 
amerikoniška mylia turi 6,080

■ ! Greenlandija’ yra politinėj - 
Danijos '■ įloboj'; turi 1,3 tūks
tančių gyventojų, suprantama, 
daugiau i pajūriąįs. ( , , .

šimtis. Pavyzdin: brošiu- 
raite Šeimyna Socialistinėj 
Darbininkų Valstybėj par
duodama po du centu už ko
pi j ą., ; - - -

Rosellešiuraitė ir kiekvienai ‘dar- miamas
Labai žingeidi bro-. mas >

, “Pūstynių Tildai”
Daugiausia keistų šposų yra 

gamta iškirtus ant Amerikos 
sausžemio tai tame ruožte, ku-, 
ris dabar vadinasi Californija, 
—sako G. Ross Robertsonas, 
žemės istorijos tyrinėtojas’ ir 
chefnikas. Visų baisiausi že
mės ir jūrų sujudimai tenai 
buVę. tūkstančiai metų, atgal. 
Per .požemines spękaį, taip 
buvo žemės paviršiu minko-, 

lamdbmas^ atig'štyn stu- 
“izm'aš ir laužomas; ^kad tais -
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Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas ii 

BREMERHAVEN Į LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai gerai žino
mais Lloyd Kabinimais Laivais. Užsisakykit vietas 
pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant greičiausią patarnavimą.

North German Lloyd
57 Broadway New York

'■5

■ I

*

..

iišiii$ug»iamaitisiii9iiiQiua»iBiiii

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Patašė Di. J. J, KAŠKIAUČIUS

• ’ į i r. c ; . *’ ’ 

Yra Sužymėta 200 Ligų J

NURODOMA Iš KO JOS ATSIRANDA, PATARIAMA KAIP JŲ IŠVENG
TI, O JOMIS APSIRGUS, KO KIAIS BŪDAIS GYDYTIS.

žemiau seka surašąs kaikurių ligų.»Tos ligos labiausia kankina darbininkus, to
dėl darbininkai turi apie jas žinoti, kadtnokėti nors dalinai apsiginti.
Kas tai yra Pirmoji Pagalba? 
žaizdos, Įsipjovimas, Įsitfrėskimas. 
Kraujingųjų žaizdų ypatėbė. 
Aprašoma arterijų yeržtumas; 
Rakštys, pašinai, jų pavojingumas. 
Apsideginimai ir apsišutinimai. 
Kas daryti su apsideginimais ? 
Pavojus įkandimų ir įgilimų. 
Tekėjimas kraujo iš nosies. 
Kas daryti kai ausį diegia: 
Kai dantis skauda, kaip sustabdyti. 
Jei kas įlenda į akį, įausį ar į nosį. 
Ką reiškia apsideginimas piktrožėmis. 
Nušalimas, ausų, kojų ar rankų. 
Ką reiškia saulės, nudegimas. 
Užgavimai, sumušimai ir tam panašiai. 
Įsireižimai, persitempimai ir t.t. 
Nikstęrėjimai, narių pertempimai. 
Kaulų perlaužimai ir jų .šipuliais

* Išnariiųmai, /išnirimai—rjų pavojus. 
Apalpimai dęl skjrtiųgų. prięžaščių. 
Ką reiškia nervų dzgavinlast '

■ Saulės ir* šilumos užgavimas. 
: iKada žmoguą nebekvepuoja, , -1 
! .Kaip, .pasikaro, dirbtinas )<vėpavimas.; , 
;• Gaziį ,įr. garų pavojihgunids.

Pagalba1 gazu pritroškusiems. • : 
i Elektros^ užgavimas žmogaus., 
į Pagalba j Elektros pritrenktam. .

Plaukimas, gelbėjimas skęstančio. 
Pasprin'gimas, pasikorimas, apsinuodįji- 

m,as. > 'i i : : •. i..
Kokia pagalba užnuodintam duoti? . 
Kaip reikia nešti sužeistus? 
Svarba gimnastikos, mankštinimasi. 
Valgis, vidurių užkietėjimas.' ' 
Dantų ir akiu tinkama priežiūra. 
Pavyzdinga dejeta ~ valgio pasitaiky- 

mas.

žmogaus neprieteliai-r-katarai ir slogos. 
Nesveikų tonzilų kenksmingumas. 
Gerklės votis, influenza, gripas.
Šiltinė ir dėmėtoji šiltinė . 
Dizinterija ir pagarsėjusi cholera. 
Smegeninių plėvių įdegimas.
Įkyrus priešas — plaučių įdegimas. 
Maras, rožė, difterija.
Aštrusis narių reumatizmas.
Rauplės ir vėjarauplės.
Skarlatina, edra, kokliušas. 
Džiova, ta darbininkų giltinė. 
Pasiutimas, tai liga, kuri gan pavojinga. 
Piktasis mėšlungis ir drugys.
Kirmėlės, gyvuliniai parazitai. 
Niežai, utėlės, blakės ir t.t. 
Veneros ligos, jomis užsikrėtimai. 
Šlapligė, mažakraujingumas. 
žolinė sloga, dusulys, kosulys.
Opos burnoje, galvos skaudėjimas. 
Alchoholizmas, nutukimas, lįesumas. 
Niežuliai, nuodingos žolės.
Slapioji dedervinė, jos ypatybės. *

• Prakaitavimas, karštis, skausmas.
’ Rūkyipas,- negeras '^vapas,, nešvarumai. 

Pįktšašiai, šunvotės, votys pakunės. 
Garankščiuotos gyslos — jų pasireiški- 

masl
j Plaukų slinkimo priežastis.

, Gpltligė, spuogai ir jiems panašūs daly
kai.

Priežastis vaikų šlapinimosi nakčia.
< Diegliai viduriuose, vėžys, gūžys. 

Patrūkimas arba vadinama kyla. 
Mažai krūtyse pieno ir kode!*? 
Skaudžiosios mėnesinės, baltosios. 
Gyvenimo permaina moterims.
Iš ko paeina visiems žinomas žaksėji- 

mas.
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Knygoje Pirmoji Pagalba Ligoje plačiai yra aprašyta apie tas visas augščiaus su
žymėtas ligas. Vyriausia svarba šios knygos yra tame, kad paduodama reciptai 
vaistam-ir patariama kaip pačiam gydytis. kaikuriuose atsitikimuose.

KNYGA Iš 126 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00
Kas užsiprenumeruos dienraštį “Laisvę” visiems metams, užsimokės $6.00 

šią knygą gaus dovanai

‘LAISVĖ/ 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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• Penkiadienis, Kovo 18, 1932 •Puslapis Ketvirtas

NEWARK, N. JWILKES-BARRE, PACHESTER, PA. ^A.L.D.L.D, 188-tos kuopos mėnesi-Viešas Pašaukimas Pruseiki- i komiteto antrašus paaidsti, 
• m-m • iv i •• i kad esant reikalui, turėtų. Vi-nnis Menševikus į Diskusijas j šokiais reikalais kreipkitės pas 

_ .. I užrašų sekretorių, o Apskričio
Į visokius mokesčius išrašykite 

Amerikos Lietuvių Darbi-; Money Orderius arba čekius 
ninku Literatūros Draugijos. kasieriaus vardu, o siųskite 
Pirmas Apskritys rengia vie-1 fįnansų sekretoriui. Jau da
žas diskusijas, kovo 20 die-1 bar kuopos turėtų pradėti ru
ną, Meldažio svetainėje, 2242! pintis su užsimokėjimu Aps- 
W. 23rd Place, Chicago, Ill. kričiui duoklių po 10’c.
Pradžia 2 valandą po pietų, nario. ...................
Diskusijų tema: “Pruseikos, labai biednas su finansais.

nu o
Apskritys šiuo tarpu

Butkaus ir Strazdo grupė yra 1 
menševistinė Jr kaipo i 
kenksminga darbininkų judė- į 
jimui.” Tai yra svarbus die
nos klausimas ir diskusuoja- 
mas plačiai bei rašoma spau
doje apie jų grupės žalingus 
darbus skaldyme revoliucinės 
darbininkų vienybės.

Atstovaujanti Kmunistų Par 
tijos poziciją įrodys, kad Leo
nas Pruseika ir jo kompani j ti
kę, kuri organizuoja grupes, 
yra darbininkų reikalų- prie
dai, o ne apgynėjai komunis
tinio veikimo ir vienybės.

Kurie mano, kad šis kaltini
mas1 yra neteisingas, lai atsi
lanko apginti savo teisingumą, 
nes kitaip pasiliks bailiais ir 
melagiais.

Mes viešai šaukiame pru-

Draugiškai A.L.D.L.D. 4-to 
tokia ■ Apskričio užrašų sekretorius. 
" Jx I J. D. Sliekas.

SAGINAW, MICH.

čia dirbtuvių bosai puola 
darbininkus iš visų pusių, o 
ypatingai tuos darbininkus, 
kurie vadovauja • darbininkų 
judėjimui. Laike miesto rin
kimų slaptoji policija arešta
vo kelis Komunistų Partijos 
draugus, kurie kalbėjo gat
vėse. Areštavo H. Roth ir J. j 
Adams. Juos kaltina sulig 
“sedition” įstatymo.

Draugai paliuosuoti po $2,- 
000 kaucija. Jų teismas įvyks 
21 dieną kovo, 
kalėjimas nuo 2 
Teismas įvyks 
teismab utyje.

Kovo 20 dieną įvyksta pro
testo masinis mitingas gyni
mui draugų Roth ir Adams. 
Masinis mitingas prasidės 7 i- 
30 vai. vakare, Lietuvių Klių- 

i bo \ svetainėje. Draugai ir 
I draugės, dalyvaukite visi iš 

""’IChesterio ir apielinkės šiame 206 Glasby St Sap- mitinge ku0 skaitIin.
4 giausiai.

viskas atliekama tvarkingai. 
Kaip gausite savo loto dytus, 
tai juose bus pa'žymėta, kurioj 
dalyj loto palaidota jūsų gi
minės.

Su pagarba,
Rašt. K. Vasiliauskas,
11 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

ATHOL, MASS

5

Jiems gręsia 
iki 20 metų. 
Media, Pa.,

Kokie žmonės labiausiai ne
patinka sklokininku yadui 
Prūseikai? Ogi tie, ką dau
giausiai veikia del Komunistų 
Partijos ir viso darbininkų 
judėjimo. Pruseika per savo 
“Klampynę” bjauriai apšmei
žia Zdanių šeimą, 
niai laiko karčemą, 
Zdanienė mokanti 
būdais varyti biznį.

Tai bjaurus to sklokos tėvo 
( , šmeižimas ant geriausių vei-
kaip jis’kėjų, nes jis tą gerai žino,

Misijonierius Negauna Pinigų
Čia buvo atsidanginęs ku-

I nigas misionierius, 1.—^ _
sakosi, su “atlaidais.” Jisai kad Zdanių visa šeimyna yra 
skiriasi nuo kitu kunigų tuom, atsidavę del Komunistų Parti-

■?

ap-

<t>

«>

<!>

<t>

<♦>

<!>

<♦>

<f>

427 Lorimer St.<i>

Literatūros, politikos ir visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

B 1932 m. pradeda eit kas mėnuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

n

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijds Unit 203 vi

suomet surengia pramogas {vairiems 
Partijos reikalams, ir visuomet esti

NANTICOKE, PA.
CARD PARTY lit ŠOKIAI

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 mėn. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.

“PRIEKALAS”

■ ir prakalbos, 57 Beacon 
St., Ukrainų svetainėje. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per “LAISVE”

“PRIEKALO” Kaina:
| Amerikoj: metams — 2 doler.

6 mėn. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

ir Chinijos po ilgo ir atydaus tyrinė
jimo. . ■

Lietuviams darbininkams būtinai 
vertėtų išgirsti šį žymiausią rašyto
jų, ekonomistą ir kalbėtoją.

B. Ramanauskienė.

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!

Hanover. Įžanga tik
- Kviečiame draugus 

iš arti ir toli dalyvauti šiame pa
rengime. Visas šio ^parengimo pel-

Savo atsilankymu parem- •

(64-67)

būk Zda- 
ir kad d. .....
viqnkiniq ^aro kalbėtojum bus Scott Nearing, į,n?a. pra 

nesenai grįžęs iš Sovietų Sąjungos, toj, kovo 19, 715 N. 6th St., 
• . • ji j ’ i n rocim-n vnk'jrnli cn čnlzioic i

] HAMTRAMČK, MlCH.
lA.L.Ii.L.D, 188-tos kuOpos į : » ’

nis susįrinkimas vyks nedėlioję, ko- i Pamiųėjimas Paryžiaus konyunos : 
vo (Marchf 20, 10 vai. ryte, 30141 įvyks 18 kovo, kaip 6 vai. vakare, 
Yoemans St. -Visi nariai būkite su- < Military Park. 8-tą vai. bus didelis
sirinkime ir atsiveskite naujų apli- I koncertas 
kantų į draugiją. Susirinkite laiku, * p*- 
nes turime daug svarbių reikalų 
tarti,

PHILADELPHIA, PA.I *
Prieškarinės Prakalbos

Rengia Friends f of the Soviet 
Union. Įvyks šeštadienį, 19 d. ko- ' - . . , . , . IT .vo, 8-tą vai. vakare, Tumgemeide | pasekmingos, todėl kad Unit 203, tu- 
HalL 'jBroad ir Columbia Ave. Bus į n muziką ir gražaus jaunimo, 
keletas kalbėtojų. Žymiausiu to va-( (Įau& gerų draugų, todėl kad čia ga- -- -- - - -- ' 1----—----------- sha

mes vėl 
; turėsime vakarėlį su šokiais ir kitais 
pamarginimais Daily Worker naudai.

■ Yra kviečiami visi draugai ir simpa- 
tikai, kuriems tik rūpi komunistinės 
spaudos reikalas, o smagus laikas 
pilnai užtikrintas.

Kviečia Komitetas.
(66-67)

jos h- stovi pirmoj linijoj! kad j Rengia LD g 4,ta k(wpa A PL A 
apginti Paitlją nuo opoitums- ig kuopa ir L.D.S.A. 63-čia kuopa 
tu užptioliku. i kovo 19-tą J.-Zadzęikos svetainėje,

I 150 Pine St., Hanover. Įžanga tik
Jei ne. Zdaniai, tai būtų Pru-! 25c ypatai. 

seikos sekėjai Aido Chorą nu- •
, sinesę, uz tąi (Zdaniai yra pa- nas yra skiriamas Kentucky strei- 
vojingi griovimo darbui. j kieriams. Savu atšilai:’-

Taipgi jis puola ' draugus Sltc tar ipin u ovas- 
Valinčių ir Pietarį, būk Va-' 
linčiųs “parazitas” ir jis tik 
tiktų sklokininku būti. Čia, 
matyti, sklokos tėvas vartoja 
savo “gudrumą,” rodydamas, 
būk d. Angarietis neapken
čia biznierių ir visai juos at
meta, kaipo netinkančius par
tijai.

Tai jūs turite atsitraukt nuo 
Angariečio ir nuo “bimbinių,” 
o eiti pas Prusęiką, nes jis už 
juos “užtaria.” O kaip Pru- 
seikai norėtųsi, kad visi biz
nieriai eitų su jųom.

Bet kuom nusikalto vargšas 
d. Pietaris tam fašistų bernui, 
kad jis taip jį apšmeižia? Ar 
už tai, kad tas žmogus padė
jo visą sveikatą anglių kasy
klose ir jau daugiau neberei
kalingas kapitalistam? Jis 
turi jieškoti kitokios išeities, 
kad apsiginti nuo bado. Tas 
draugas dabar turi veik elge
tauti, už tai jį fašistų bernas Į 
pavadino “žmonių nuodyto
jom.”

O vienas iš “blogiausių,” pa
gal to fašistų berno • “sprendi
mų,” tai tik tuom jam G. pra
sikalto;, kad laike “Laisvės” 
vajaus' daug pasidarbavo del j 
darbininkų spaudos. Už tai' 
fašistų bernas sako, “karčiam- 
ninkas” G,, turėdamas daug 
laiko ir automobilių, aplakstė 
visus miesteliu

kad pirmesni pasitenkindavo 
savo misijai ketures dešimtis 
valandų.
gas visus 
vo aveles 
šimtus ir 
valandas, 
tai apie dvi savaites..

Mat, dabar siaučia bedarbė, 
tai jau ir katalikai darbinin
kai pradeda klausti savęs, ko
dėl tas gerasis “dievas” ap
leido tokia “rūstybe” ant* tų 
darbininkų. Darbininkai jau 
pradeda mąstyti, kad jie pa
statė “dievui” namus, o tik
riau sakant, tai kunigams fa
briką pinigų dirbimui, o dabar 
jau darbininkus už tą triūsą 
“dievas baudžia.” Bet ir to 
dar negana. Mes darbininkai 
pastatėme ir to “dievo” agen
tui kunigui gražią stubą, su- 
pirkome gerus rakandus, gerai 
aukaujame, o jis negali iš
prašyti, kad ir mums laikai 
pagerėtų.

Pas darbininkus, jau pra
deda kilti mintis, kad nereika
linga duoti tie pinigai kuni
gui, bet už juos pasipirkti sau 
maisto. Todėl ir reikalingn 
įąikyti po dvi savaites “atlai
dai,” kad tuos darbininkus pa
laikius tamsybėje. Bet tas 
kunigas ir kitaip moka darbi
ninkus išnaudoti ir mulkinti. 
Jisai turi prisipirkęs įvairių 
dalykų. Juos pardavinėja 
parapijonams. Paskiaus sako, 
kad jie reikalinga pašventinti. 
Na, o jeigu jisai nepašventins 
juos, tai jię neturės vertės. 
Už tą darbą—vėl aukos.

Taip jisai mulkina darbinin
kus. Pirmą savaitę mulkino “Laisvių, 
moteris; o antrą—-vyrus. Ji- z'
sai pasakoja, kad už kiekvie
ną vakarą, kurį atsilanko ir 
išklauso jo pamokslo ,tai gau
na šimtą nuodėmių atlaidų. 
O tie, kurie lankysis visą sa
vaitę, tai jau gaus visuotiną 
“griekų atleidimą.” Apie jo 
tuos pamokslus- nerašysiu, nes 
“Laisvės” skaitytojai jau ge
rai apie tai žino.

Gi su ta mulkinimo mašine
rija eina ir rinkliava. Kuni
gas dalina vokus (konvertus), 
kad jam dėtų pinigus. Bet 

i pasirodo, kad jau randasi ir 
drąsesnių darbininkų, kurie ■ 
tik tuščius vokus įdėjo, o ki
ti tik po vieną centą jam da
vė ir nesirašė savo pavardę. 
Už tą “nemalonę” vietinis ku- 

j nigas labai smarkiai užsirūsti
no ir savo “pamoksle” labai 
išbarė parapijonus.

Darbininkai jau turėtų su
prasti, kad tie “dievo agen
tai” yra tik darbininkų mul
kintojai. Jie nieko neveikia 
naudingo, bet labai gerai gy- 

' vena ir krauja sau turtus. Lai- 
| Jkas jau pradėti juos vyti lau
kan iš bažnyčių. Kol darbi
ninkai duosis jiems saVe mul
kinti, tai tol negalės nieke ge
resnio laimęti savo naudai. , 

Darbininkai turi jau pama
tyti,. kaip i tie/ kunigai darbi-i 
ninkus muilina. Juk vienas 
tų makliorių sakė ir davė pa
rapijonams “visuotinus atlai
dus,” o antras pasakė, kad 
j'au tie “atlaidai” negeri, nes, 
juo^ sugadino tie, kurie metė 
centus ant “apierų.” Vadina
si, nepaisant, kad parapijonai 
meldėsi, keliais vaikščiojo, 
žemę bučiavo, kaktą ir nosį 
mazgojo “šventu” vandeniu, 
bet tik todėl, kad nedavė ku
nigui dolerių, tai viskas nuė
jo ant nieko.

Tokį- mulkinimą jau turėtų 
pamatyti kiekvienas darbinin
kas, kuris tik gali šiek tiek 
protauti. Tad, darbininkai, 
jau laikas susiprasti, laikas 
mesti tuos burtininkus ir ne
tikusius darbus. : . ?

J. B,; Vitušys.

Protesto rezoliucija prieš Kru
vinąją Smetonos Valdžią
Mes, A.L.D.L.D. 131-mos 

kuopos nariai, Taikytame sa-1 
vo susirinkime, 26 d. vasario ' 
1932 m., 
naw, Mich, priėmėme sekama 
rezoliuciją vienbalsiai:

Mes griežtai reikalaujame, 
kad d. Kasperaitis ir visi poli
tiniai kaliniai, kurie laikomi 
Lietuvos kalėjimuose, būtų 
paleisti. į

2. Kad Lietuvos darbininkų 
Profesinės Sąjungos būtų lega- . 
lizuotos ir galėtų laisvai veik
ti darbininkų reikalams, taip 
pat turi būti duota žodžio ir 
spaudos laisvė.

*3. Mes pasižadame remti

Apginkime savo 
klasės darbininkus kovotojus. 
Pareikškime savo prote stą 
prieš valdančiąją klasę. Rei
kalaukime, kad jinai paliuo- 
suotų mūsų draugus kovoto
jus iš nelaisvės.seikinius ėnševikus prisireng 

ti dalyvauti diskusijose ir ap
ginti sa pusę .

Diskusiją laiką nustatysime 

 

ant vietos, ’ po kiek laiko dis- 
kusuoti, žinoma, bus abiem 
pusėm lygiai.

Prie diskusijų kaip komunis
tai, taip pruseikiniai menševi- Lietuvos darbininkų judėjimą • atsišaukia į kapinių 
kai turi prisirengti diskusuoti. ir vedamą sąmoningų darbi- kus, kad sumokėtų po vieną 
Diskusuoti bus duodamą bile ninku kovą už < paliuosavimą dolerį kiekvienas,

P. š.

WATERBURY, CONN.

Lietuvių Laisvas Kapinynas 
savinjn-

kam iš publikos, jei jis kai-; Lietuvos iš esamos fašistų 
bės prie temos ir į dalyką. Į tvarkos ir įsteigimo darbinin- 

Jžanga 10 centų delei lėšų j kų įr valstiečių valdžios. Ša- 
padengimo—svetainės ir gar
sinimų.

kuris turi 
lotus. Ta mokestis reikalin
ga loto aptaisymui, kaip tai 
žolęs nupjovimui vasaros me- 

Ųn kruvinasis fašistų teroras tu ir t.t.

Pildantis Komitetas.

Visoms A.LD.L.D. 4-to

nuo Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių. Lai gyvuoja dar
bininkų solidarumas!

Rezoliucijos Komisija: » 
Jurgis Jankus, 
Si? M. Leesis^,

Apskričio Kuopoms
A.L.D.L.D. 4-to Apskričio 

komiteto antrašai. Pirminin
kas J. Urbonas, 123 So. 21st 
St., Pittsburgh, Pa.; Sekreto
rius/ J. D. Sliekas, 3121 Ęl- 

“* roy Ave., Pittsburgh, 10, Pa.;
Finansų sekretorius, A. Pipi
ras, 3533 Butler St., Pitts
burgh, Pa.; Kasierius, J. A. 
Kazlauskas, 112 Maultrie St., 
Pittsburgh, Pa.; Knygius, J. 
Gasiūnas, 626 Woodward 
Ave., McKees Rocks, Pa.

Visi A.L.D.L.D. 4-to Apskri
čio kuopų nariai, o ypatingai 
sekretoriai, turėtu Apskričio

Toką. tarimas jau įėjo ga- 
lėn 1931,-metais. Mokama tik 
vienas doleris į metus. Tie 
draugai,' kurie išvažiavę iš 
miesto, t^i galite pasiųsti po 
tą vieną dolerį, nes tai rei
kalinga išmokėti darbininkam 
už prįžiūrėjimą kapinių. Taip 
pat-jiu gatavi “dytąi,” tad 
prisiųskitė savo adresus, se- 
nąs “rasytes” ir po vieną do- 

I lerį, ’tai gausite savo doku- 
Laike atsibuvusios vakarie- mentus.

nes, kurioj kalbėjo d. Miza-I Lietuvių Laisvos Kapinės la- 
ra, buvo renkamos aukos Ken- bai gražiai atrodo. Jas pri- 
tucky streikieriams ir “Daily | žiūri miesto darbininkai, bet 
Workeriui.” Aukojo po dol.: 
Rainys, Lausinas, Laurinaitie
nė, Grimošauskas, Peliunas, 
Chapelis, Načienė, Baranaus
kas. Po 50c.: Podienė, Vait
kus, Gružauskas. Aukų su
rinkta $24 su centais, kurie Ii- j

mes turime už tą darbą už
mokėti. Tad kiekvienas'kapi
nių savininkas turime užsimo
kėti savo mokestis. Pinigai 
reikia siųsti kapinių sekreto
riui sekamu adresu: Kazys 
Vasiliauskas, 11 Congress Av.,

kosi pasiųsti minėtoms įstai-i Waterbury, Conn.
goms. * ;' Mūsų kapinių yra gera tvar-

Komisija. ka. ' Knygos vedama gerai ir

Gi pastarąsis kuni- 
pralenkė. Jisai sa- 
mulkino per tris 
tris dešimtis' šešias i

Apskritai imant,

ir užraše daug

Na, o kad 
K 1 a m p y n ė 
Laisvei” tuoj

tas G. būtų 
s” agentu, tai 
padarytų “ka

DARBININKŲ
KALENDORIUS

DAR TURIME
350 KOPIJŲ

Tikra Kaina 25 Centai

Dar Turime 350 E gzemphorių siu metų

DARBININKŲ KALENDORIAUS
Prašome draugų padėti ji išplatinti. Kas 

pirks tris ar daugiau kopijas, atiduosim po 10c. 
kopiją. Kurie ims tik del savęs po vieną kopiją, 
duosime už 15c. S^Eokestį galite prisiųsti pašto 
štampomis. vertės 2 ar 5 centų vienetose. Pra
šome tuojaus reikalauti.

ŠITAI KAS VERČIA GREIT IŠPARDUOTI :
“Laisvė” duoda savo skaitytojams dovaną pui

kią medikališką knygą, kurią parašė Dr. Jonas 
J. Kaškiaučius. Ta knyga jau siuntinėjama 
skaitytojams. Vien tik šio siuntinėjimo stam- 
pos “Laisvei” kaštuos apie $350. Įplaukos už 
Darbininkių Kalendorių padės padengti išlaidas 
išsiuntinėjimui skaitytojiams dovanų knygelės 
ilPirmoji Pagalba Ligoje ir N elaimėje”. Kuo 
greičiau išleisime kalendorių, tuo įeičiau iš- 
siuntinėsime skaitytojams dovaną.

Reikalaudami Kalendoriaus rašykite:
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y.

O kas link primetimo man 
“karčiamninko amato,” tai to ! 
nesu užsitarnavęs. Aš .visą 
laiką dirbau mainose ir dabay 
ten tebedirbu ir aš manau, kad 
tas amatas geriau tiktų pa
čiam Prūseikai, nes jis turi 
tam daug patyrimo. Ir turiu 
pasakyti tam fašistų bernui,! 
kad aš visuomet remsiu darbi- ■ 
ninkišką spaudą. Kaip užra
šinėjau “Laisvę” ir “Vilnį,” 
taip ir dirbsiu. O tavo le- j 
kajus Vilkelis neturi pasitikę-j 
jimo pas darbininkus, kaip ir: 
tu pats. Ir jis nepadarys del j 
“Klampynės,” ką aš galiu pa
daryti del “Laisvės.”

* V. Glaubičius.

’’

■ 
i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

g 4 I

Valstietis prie traktorio Sovietų Sąjungoj

Chicago, Ill. — New York 
Central ir Pennsylvania ge
ležinkeliai planuoja paleisti 
porą traukinių, kurie suva
žinės tarpe New Yorko ir 
Chicagos i 18 valandų. Šian
dien greičiausias traukinys 
ima 20 valandų.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Parbininkų 

Apsigynimo 9-tos kp. susirinkimas 
{vyks kovo 21 d., 8-tą vai. vakare, 
po num. 995 N. 5th St. Susirinki
mas labai svarbus, nes bus išduoti 
raportai, kaip apie politinius kali
nius, taip ir apie naujus areštus mūs 
draugų. Taigi, visi atsilankykim j 
susirinkimą ir atsivėskim naujų na
rių. • Užgirskim Tomo Mooney se
nutės motinos atsišaukimą i darbi
ninkus, kad darbininkai stipriai or
ganizuotai apgins savo teises, ir pa- 
liuosuos visus politinius kalinius.

Sekr. Potienė.
(66-67)

HILLSIDE, N. J. •
Prakalbos, rengiamos Bedarbių Ta

rybos, įvyks 20 d. kovo (March), 2- 
rą valandą po pietų, 9 White St., 
Ungarų svetainė. Visi bedarbiai ii’ 
dirbantieji yra kviečiami atsilankyti 
į prakalbas, nes bus geri kalbėtojai. 
Įžanga veltui visiems. Kviečia 

. . Rengėjai.
. (66-67)

I rįS “Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žemiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

įgl “Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimųs socialistinės stątybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių dhrbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 

HH klausimais. ,
BĮ! “Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 

kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistines pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimas 

H?! ir augimas.
B' “Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 

pastovų skyrių ‘‘Bedievis,plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 

įjSsl • skraistėmis, veikimą ir darbus. i • ’ 
gsg i ■ ; į . • į jį
S “Priekalas” nėsitenkiha vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta

tybos? ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir' visų uždavinių išpildymas pir
miausią priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį. ’

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

Išsirašyti “PRIEKALĄ” 
galima 

^Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. “Inostrannich 
Rabočich” 

Red. “PRIEKALAS”



VIETINES ŽINIOS t n a j..'
PUIEŠFAŠISTINIS

414
Avė.

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲkviečiami

Near 1st

D. Flaiani

Paulauska

255Barkauskas
128

Avė.

Žegunis,

kurie

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

1439 South 2nd Street

sesek:

Special bundle

Eibniy Amalgameitų 
Vakaruškos Sabalo j

Pirm
Pirm

Draugijos, Pasiyskite 
Delegatus į Gegužinės 
Ruošimo Konferenciją

Avė

Avė.

darymui. Tai pirma 
bandymas.

L.D5.A. Vajaus 
^Prakalbos Panedėlį

Randau- 
savaičių 

52 Bartlett

. Kalnietienė, 
Iždo GlcbčjasParašą Rinkimas Delei 

Bedarbių Apdraudos

Telefonas: Evergreen 2-9015

Lais 
, 46 Ten Ey<J 

Pradžia 7 :3( 
šiose prakalbo 
Senkevicienė ii 
Taipgi bus ii

; APIELINKfiS
K-TAS. 1931:

In the April issue just out: “AN OPEN LETTER 
TO EDSĘL FORI)” by Robert Cruden, an,ex-FQrd 
worker: “BLOODY MONDAY IN DĘARBORSrf

Avenue NEW YORK CITY 
Trumpu laiku išmokiname 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant vietos.

CARTOON by Gellert, Buick, Soglow,'■ Kiwkman, 
t v ’ į . ‘ ‘ ■ • . * ' ' f ’* '

Gyppper,, Siegel.

• Pjrrtiininkas — Herman Anson, R 
; E.D, No. 2, Freehold, N. J.; Iždiniu- 
. kas—A. JasiukeviČius, No. 3, Free- 
i hold. N. J.; protbkolų raštininkas— 
' John Urbelis, 40 Bowne Ave., F'ree- 

’„Rd, N. Jų finansų raštininkas —
I Antony Glovicius, Box 288. B. Jet- 
’ seyville Rd.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Lu tv in’s Hail yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. M ilsų patarna
vimas prielankus.

Bridgewater, Mass. 
Mizara, sugrįžęs iš ! 
Sąjungos, kalbės čia kovo 
18 d.. 7:30 vaL vakare.

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. I
h Kampas Himrod Street

Prakalbos prasidė

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
........ B. J. VAITKL'NAS ir kiti 

mažą užmokestį... Men padedame

BERLYN. — Vokietijos 
valdžia pasiuntus protestą 
prieš Lietuvos valdžią vi
soms valstybėms, kurios yra 
pasirašiusios po Klaipėdos 
sutartimi. Vokietija nuro
danti, kad Smetoną sulau
žė tą sutartį. Taip pat nu
rodoma, kad Smetona pas
kyrė Klaipėdos direktoriją 
tik iš lietuvių, o tuo tarpu 
Klaipėdos gyventojai did
žiumoj yra vokiečiai.

Ukesų Neprigulminga 
Pašalpos Kliubas 
FREEHOLD, N. X

Darbininkai ir darbininkės, 
prieikite šiandien vakare tarp 
b ir 8 vai. j “Laisvės” rašti
nę; iš^čia su kitais draugais 
eikite rinkti parašų, kad pa- 
remt reikalavimų delei bedar
bių apdraudos įstatymo ir tuo- 
jautinio visų bedarbių 
mo. *

Parašų rinkimas bus 
dėlios priešpietį. Taigi, 
tik galite, pribūkite tam dar 
bui ir nedėlioj apie 9:30 vai 
iš ryto.

Managua, Nicaragua. ■-*- 
Valdžios gvardija giriasi 
nužudžius 12 sukilėlių, Au
gusto Sandino pasekėjų.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

Užtikrinu; kad mano pa
tarnavimas. bus ątatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kabią. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

Savininkai Petras Linffvinas ir Karolis Meškerevičius

liaus. Ekspertai instruktoriai
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įiniįant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinejinio kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 yah yyto iki 2 vnl. po pietų.
n B VN®W YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVfiNUE, ' ' į Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y

Norwood, Mass
Mizara kalbės šeštadienį,: kaldžius 1,250,000 tonų kalk- 
kovo 10 d., lietuvių svetai-' akmenio, vartojamo kalkių 
nėję. Prakalbos prasidės 
7:30 v. vakare. z

Darbininkai , kviečiami
skaitlingai dalyvauti pra
kalbose ir išgirsti daug nau
jų dalykų apie darbininkų

Amaigameitų Kriaučių Uni
jos Eilinių Narių Komitetas 
reįigia rusiško gatunko vaka
ruškas, arba “viečerinką,” šios 
subatos vakare, po num. 136 tuota 
University Place 
Square, New Yorke. Apart 
šokių ir kitų draugiškų pasi
linksminimų, bus gera progra
ma, kurią patieks proletariniai 
artistai.iš John Reedo Kliubo 
ir kitų darbininkiško meno or
ganizacijų. Lietusiai Amalga- 
meitai yra kviečiami skaitlin
gai sueit ir suvažiuot į “vie
čerinką.” Pradžia 8-tą'vai. j 
įžanga 25c.

■. ./NEWMASSES 
West 15th Stir i ■ .■■ ■! J

Levy. . '' ■ ' ‘ \
Also Large $qok Section & Workei’s Art

1 vai. po pietų, 
Casino svetainėje 
2nd Ave. ir 9th St

441,000 
arba 220 tonų dina- 
Trenksmas girdėjosi 

į. Tai buvo da- 
kad atplėšus ir sus-

. Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusicnls. Mes padėsime susipa 
žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji 
mąms ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie 
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

Dabartiniu laiku po visas 
Jungtines Valstijas Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimas A- 
merikoje varo vajų už gavimą 
daugiau narių ir kuo daugiau
siai naujų skaitytojų “Darbi
ninkių Balsui,” kad pasklei- 
dus daugiausiai apšvietos tarp 
darbininkių.

Darbininkių Susivienijimo 
kuopos laike šio vajaus rengia 
įvairias pramogas ir prakal
bas.

Darbininkių Susivienijimo 
1-mos kuopos prakalbos įvyks 
pirmadienį, kovo 21 d 
vės” svetainėj 
St., Brooklyne. 
vai. vakare, 
se kalbės d. 
Easton, Pa. 
daugiau kalbėtojų.

Laike vajaus Darbininkių 
Susivienijimo visos knygos nu
pigintos ant pusės kainos.

Visas darbininkes ir darbi
ninkus kviečiame atsilankyt' 
kuo skaitlingiausia.

Kviečia Rengėjos.

69 S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
. ■ - - < - I ' Tel. Trinity 1-8729

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai nakties
Visos draugijos* išrinkite 

delegatus į konferenciją prisi
rengimui prie prieškarinių 
Pirmosios Gegužės demonstra
cijų. Konferencija bus' laiko
ma šį nedėldienį, kovb 20 d., 

Stuyvesant 
kampas 

New Yor-

Apart delegatų 
yra ir pavieniai darbininkąi, 
kaipo svečiai.

Yra draugijų, kuriąs kont
roliuoja buržuaziški politikie- 
riukai. Jeigu negalima pa
veikti į tokias, draugijas 

-.taip, kad jos išrinktų "atsto- 
" vus į gegužinę konferenciją, 

tai darbininkiškoji. mažuma 
privalo nuo savęs pasiųst 
delegatus, arba patys eiliniai 
nariai dalyvaut toj svarbioj 
prieškarinės m o b i 1 i z acijos 
konferencijoj.

Įvairių karštų gėri
mų, ypač' kuomet 
vjŽęipi Sušalęs, gausi 
šilumos {valias, 
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 
Staen Island F**-

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

MANTISQUE, Mielu — 
Kovo 16 d. čionai Inland 
Lime and Stone kompanija 
susyk išsprogdin 
svarų 
mito.

į už W mylių
, romą, '

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lytjes organų sobu- 
davojimas, lytiškos ligos, saužagyste, prostitucija, ženyba, 
kas reikalinga laimingam šeimyniškam gyvenimui, ir daugybė 

įdomių dalybų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui,.

Knyga turi 236 pusi, smulkaus rašto, su paveikslėliais 
ir gražiai apdaryta. Kainu $2.00. { , *.

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais šiuo adresu';
J. BARKUS, New York, NX

VIENYBES DRAUGYSTĖ 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Gelųaevičia, 51 Glendale St 
pueglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtello Ave.
Turto rašt. K. Venalauukia,

12 Andover -St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičin, 

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas.

B. Zdanavičia, 11 Glėndalo Si 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas.
102 Hantington St. 
Visi Montell, Mass.

Motery 
Pašelpine Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS.

141 Sawtello Ave., 
Bale-

Žiurfs.
Eleventh St. 

Garbanauskas,

įvyksta kiekvieno 
savam name,

Išardymas, atitaisymas, sustatymas, suprast 
ir planą automobilio; mokinama dienomis 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHN1AVIČIUS, 
Leidimą (Licence) ir Diplomą gvarantuojame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Cžsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki S-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

tarpe Cook ir Deveboise Streets 
E, BROOKLYN, N. Y.

B. 1V1. ,’T. eleveuerių; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
. subway—išlipt ant' Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

“CLASS WAR EXHIBITS” by Edmund Wilson; 
I “TĘE'ĖAR EAąTĘĖ>r,I’kONT;”-fi\Hf; MEA N
ING OF' THE MOONEY 'CASE”,A' 
mont;! ‘,‘Llf'ERATU.RE. OF THE ČRdSSĘokDS” 

by Edwyn Šėavėr; arid other articles. A short, sto
ry “SPRING IN THE COAL FIELDS” by; Melvin

NEWBURG, N. Y. — 
Kovo 15 d. čionai viena vi
sa šeimyna iš 6 narių už
troško ištekėjusiu gazu. O 
kitoj šeimynoj keturi žmo
nės pritroško ir įleteko są
monės, bet tapo atgaivinti.

KALAMAZOO, Mich. — 
Kovo 16 d. , čionai gazu už
troško viena šeimyna iš 4 į hoia' 
nariu

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakarė 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas’ ir miegojimas per 

visų naktj ant trečių lubų, oringafn kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėfimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĘLIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
10 valandos dienų ikj 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei issipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St
TIES. BROADWAY JR FLUSHING AVEN

KELRODI

AUŠROS DRAUGIJOS 
' ELIZABETH. N. J.

Valdybos Adresai:
Pirm. Poškus, 211 First Št
Pirm. pag. S. PinkeviČius 

Clark PI'.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr 

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingall 

AVe., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D 

Dayton Št.
I Iždo Globėjas P 

144 So. Park St., II.
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros ' Draugijos susirinkimai 

įvyksta **antrą ketvirtadienį kiekvie- 
’ " ' ‘ "• 269-73

Pra-

1414 Turner 
Kichmond 

Trustisai:
Lujus, F. 

Janaitia, A. B. Shatkus.

Senkus, V. Valentą, M.
2ėgunis, 515 

parnndavotojas — 
Elizabeth Ave. 

luairinkiinai 
anti'ą uiarn>nką

^Brooklyne Laimėtas 
Randauninky Streikas

b BROOKLYN. — 
j įlinkai po dviejų 

streiko po num 
St. laimėjo savo reikalavimus. 
Savininkas buvo priverstas nu-

X pigint apartmentų kainas po 
■Į du doleriu per mėnesį.
į ■ Laike streiko vienas ran- 

■ 'dauninkas mokėjo savininkui 
dviem doleriais mažiai!, saky

damas, kad tiek moka sulig 
streikierių reikalavimo. Sa- 

i vininkas priėmė jo rendą, bet 
sykiu kreipėsi į teismą, kad 
išmest tą randauninką. Teisė- 
jas patvarkė, kad jis turi būt 

»į penkias dienas iškraustytas 
laukan. Bet Bedarbių Tary
ba ir streikieriai už jį užsisto
jo, ir prispyrė savininką pa
likt randauninką kambariuose.

Streikieriai ne tik laimėjo 
kovą už nupigintas rendas; jie 
privertė savininką pripažint 
n’amų randauninkų komitetą ir 
su juom skaitytis visuose klau
simuose, kas liečia darbinin- 

/ kus ir bedarbius įnamius.
„ ♦ J. Lapitas,

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

no. mėn., L. L. svetainėj 
Second St., Elizabeth, N 
džia K-ta vai. vakare.
Iždo Globėjai:

A. Kopas, 1108 Elizabeth 
Grušiūtė. 1807 Davis Ave.

Ligonių Lankytojai 
Ig. Ruž.inakas, 
Vilkuvienė. 718 

i: 
Rasikas, 

’Jasaitis, A. B
Revizijom komisija 

A. Senkus,
Salės valytojas-
Salės

1108
Draugijos 

mėnesio
1057-63 Hamilton. Ave

Pirm. S. Ivanauskas.
Ave., Wilmerding,

Pirm- pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd.\ J. Gatayečkas, 109 Cress
Carnegie, Pa. ,

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way, S. S Pittsburgh, Pa’.

VALDYBOS ADRESAI:
Pirm.- E. Beniulieno. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Tųrskionė, 79 Vine St.
Prot. rašt. T. Zizėn, 673 N. Main St.
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St 
Ižd, M. Klimavičienė, -31 Clarence St.

Kasos Globėjos: :
V, Baroniėnė, 9 Bpoad , St., 
M. DuoBienė. 221 -Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių -Rašt? Mi l’btSus, 184 Ames St.
Maršalka Ji Afiimanskiępė, 88 Vine St. 

,Viso» gyvena Montello, Mass.

TOKYO. —\ • Japonijos 
militaristinė kliką eina prie 
užgrobimo visos galios, žir 
panaikinimo parlamento. Ta 
klika nepasitenkinus užgro
bimu Mandžūrijoš. Ji rei
kalauja, kad visa Chinija 
būtų pavergta po Japonijos 
letena. Taip pat ji reika
lauji karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Veikiausia^ ’Japo
nijoj neužilgo užviešpataus 
militaristinis fašistinis re
žimas.

LIETUVOS SŪNŲ ' TĄ DŪK I hlTTSBURGHO 
TĖRŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mičh.
I VALDYBA 1981 METAM:
i Pirmininkas—K. Margi*.
I 1323 Muskegon
1 Vice-Pirmininkas—A. Kareckas,

730 Nazon
Nutarimų Raštininkas—K. Rasikas,

i R. R. 9, Box
į Turto Raštininkas—A. Garbanautika's,

? HO1* Elizabeth
i Iždininkai-—A. D^ikSns, 

1131 Walker

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
. k AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ib 
te. mokite šio amato seniausioj ir ge- 
L riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį 

nė Lietuviška-Amerikoniška Automo- 
k bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 

taisymui dirbtuvę praktiškoms leKcV 
ijC) joms ant visokių rūšių taisymo. Mo- 

kiname generalįai visiško perstąty- 
L. mo, carburetor ir visas sistemas 

elektros pritaisymo prie automobi- 
Už .pilną mechanikos kursą mokestis labai

Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare. ’ . . ' ,

BAYONNE, N. J., VALDYBA • 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J., VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th St.
Prot. Rašt. P. Janiūnas,

49th St.
Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591
Kasicrius F. Lukaitis, 352 Avė. C
Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
Avė., M. Višniauskienė, 9 W. 15th 
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 944 
Boulevard; J. Zaleckas, 24 E. 21st 
St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th

Stambiausia lietuvių kalboje kpygą apięilyties
• “ klausimus <; 1 • ■.'»

Patarimai Vyrams
Apie Lyt

Parašyta žymiausio ty dalyką žinovo D-ro W, J. ROBINSONČ

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Pirm, pagelb. P. Krikštus, 33 Ha

milton St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- 

' son St.
Fin. iiašb. i J. * Pilkauskais, '7 Seymour

Ave., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis1, '174 Ashley St.
Organo1 prižiūrėtojas M. Seliokas, 

288 (Maple ;Ave. , , - ,i : : -
Draugystės' susirinkimai atsibūną 

kas antrą ket^ergą kiekvieno rnėbey 
šio, Labor Lyceum i svetainėje,. 29

Draugiją Adresai, Kurios
i Turi-“Laisvę” už Orgąpą 

u~—__ _ > i < ; ■' 1 i

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos aųtrą-. 
šai: ' ’ ‘ 1
Ųirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vics-pirm; Vincas Palkauękas, 4925 

Ogden Ave.
Nut-arim. rašt. Ona , Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vegeliene, ■ 7715 
Dayton Avė.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Av7

CHICAGO, Iii. — Gautas 
pranešimas, kad Legionie
riai pagrobė Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad
vokatą, kuris buvo nuvykęs 
ginti darbininkus į mieste- 

urba “viečerinką,” šios U Danville, Ill. len suareš- 
po num. 136 tuota dvylika darbininkų. 
, prie Union j Teisme advokatas Goldman 

pasakė karštą prakalbą 
prieš miesto majorą ir chu
liganus Legionierius. Kaip 
tik spėjo išeiti iš teismabu- 
čio, chuliganai pasigrobė jį, 
išsivežė j laukus ir bjauriai 
nuplakė. Chuliganai ■ buvo 
pasigrobę ir Civilių Laisvių 
Unijos advokatu Lof'toh, 
bet ji paleido nenuplakę. 
Policija matė, kaip Legio
nieriai užpuolė Goldmaną, 
bet leido teroristams savo 
kruvina darba atlikti.

A.P.L.A. 41 kuopa laikė sa
vo susirinkimą kovo 4 ‘d., ir 
šiame susirinkime svarstė vie
nybės klausimą A.P.L.A. su L. 
D.S. Susirinkimas buvo šauk
tas per “Laisvę” ir kitais bū
dais. Bet reikia pasakyti, kad 
narių atsilankė nedaug į šį 
•susirinkimą. Viso atsilankė 
k8. Gal būt todėl, kad tą pa
tį vakarą buvo kitas parengi
mas, prakalbos ir judami pa
veikslai.- ? •>

Vedant susirinkimą, atlikus 
kitus reikalus, skaityta laiš
kas nuo A.P.L.A. 2 kuopos. 
Tas laiškas, žinoma, įnešė 
įvairių abejonių. Paskiaus 
skaityta buletinas iš A.P.L.A. 
raštinės, kurį prisiuntė J. Ga- 
siunas, sekretorius. Jisai nu
rodė, kaip 2 kuopa veda ža
lingą darbą prieš vienybę. 

.Bet sekretorė Gtizevičienė vis- 
tiek išsireiškė savo nuomonę 
prieš vienybę.

Tokiu būdu, kad nesųsitai- 
kyta vienbalsiai diskusuojaht, 
tai leista balsavimui. Balda
vo 12 už vienybę,- 3 balsavo 
prieš ir 3 susilaikė.
i' Labai papeiktina, kad nariai 
nesilanko j susirinkimus, ypa
tingai tuo laiku, kuomet eina 
labai svarbus ^varstymas or
ganizacijos reikalų. Nariai 
turėtų žinoti, kad tai jų pačių 
reikalai čia svarstoma. Juk 
nariai neturi manyti, kad jie 
tik narines duokles užsimoka, 
tai jau ir užtenka. Reikia 
lankyti organizacijos susirinki
mus ir dalyvauti veikime. Vi
si veikdami galime daugiau ir 
nuveikti visų darbininkų nau
dai. Viena valdyba viską ne
gali nuveikti. Reikalinga ir 
narių veikimo.

Sekr. Wm. Kickelaitis.
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VIETINES ŽINIOS
Šiandieną Minėkime Paryžiaus Komuną

Visiem Brooklyno ir Apielin- ant Grand St. 
kės Darbininkam

Karai, bedarbės ir badas at
neša neišpasakytą vargą, skur
dą, kankynę ir mirtį neapskai- 
tomai darbo žmonių masei peri 
visą kapitalistinį pasaulį. Tas 
darbininkams suteikia dides
nę reikšmę 61 metų sukaktu
vių Paryžiaus Komunos, kovo 
18 d., 1871 m. Į

61 metai atgal, kovo 18-tą! 
d., Paryžiaus darbininkai, pri-1 
versti karo, bado ir skurdo, 
susiorganizavo ir nuvertė ka-j 
pitalistinę valdžią sostinėje ir 
įsteigė darbininkų valdžią. 
Darbininkų, kaipo pergalėto
jų, vėliava ant Paryžiaus ple
vėsavo nuo kovo 18-tos d. iki 
29 d. gegužės. Kad tą vėlia
vą nutraukt ir sukriušint Ko
muną, tai Francijos buržuazi
ja pasikvietė į talką tik ką bu
vusius vakarykščius savo 
“priešus,” Prūsų militaristus.

Paryžiaus darbininkai, nu- 
vertę kapitalistinę valdžią, 
atidarė kalėjimų duris ir pa- 
huosavo visus politinius kali
nius.

Dabar gi jau virš 14 metų 
praėjo, kaip Rusijos darbiniu- ■ 
kai ir valstiečiai nutrenkė ka-1 
pitalistinį jungą ir įsteigė dar
bininkų ir valstiečių Sovietus.

Kiekvienoje kapitalistinėje! 
šalyje darbininkai žengia pir-i 
myn vis greičiau ir greičiau. 
prie panaik>n.mo kapi akstinu vanduQ varomas?j tris 30 coli 
valstybių ir įsteigimo darbinin
kų tvarkos.

Kapitalistai, kad palaikyti į 
savo viešpatavimą ilgiau, iš
randa vis naujas priemones 
spaudimui ir kankinimui dar
bo klasės.

Jungtinėse Valstijose, tur
tingiausioj šalyj pasaulyj, mi- 
lionai darbininkų badauja, ne
gaudami darbo. Kuomet išba
dėję darbininkai reikalauja 
darbo arba duonos, tai valdan
čioji klasė juos šaudo, kaip 
kokius gyvulius, be jokio pa
sigailėjimo.

Fordas garsinosi, kad jis su
teiks darbus keliem desėtkam 
tūkstančių darbininkų; na, ir 
kuomet Fordo bedarbiai susi
rinko pas jo dirbtuves, tai 
juos pavaišino kulkomis ir 
bombomis—keturi bedarbiai 
tapo nušauti. O kiek jau ki-

Extension ir 
Havemeyer Sts.; nuo šio gi 
kampo marguosime į svetainę, 
101 Grand St.

Tik nepavėluokite. Visos ir 
. visi 7-tą vai. būkite ant 
Grdnd St. Extension. Bus ge
ri kalbėtojai. Paskui svetai
nėj, apart prakalbų, dainuos 
Aido Choras ir kt.

M. S.

Naujai 900 Arklių Spėka 
Pumpuoja New Yorkui

j Vandeni
T- c

Kaip

NEW YORK. — Kovo 16 d. 
buvd paleista darban trys di
džiulės pumpos, kurios iš Cro
ton tvenkinio kasdien dūdo
mis nuvarys 180,000,000 galio
nų vandens į Catskill vandens 
rezervuarą, o iš ten vanduo 
plauks New Yorkan.
Croton, taip Catskill tvenki
niai teikia vandenį New Yor
kui. Bet Crotone buvo van
dens perdaug ir jis, bėgdamas 
per užtvanką, veltui eikvoda- 
vosi (o C atskilki buvo perma- 

j žai vandens.
Pumpos įtaisytos kambary

je 30 pėdų žemėje. Kiekvie
ni ną pumpą varo motoras, turin

tis 300 arklių pajėgą. Pum
pos turbinos apsisuka po 60 
sykių per minutę. Iš pradžios

pločio vamzdžius. Paskui jis 
sueina į vieną 72 colių pločio 

i vamzdį. Vanduo varomas 
1,800 pėdų augštyn į kalną.

Pereitą trečiadienį taip pra
dėtas pumpuot vanduo atke
liaus į New Yorką tik už tre
jeto savaičių.

šis įrengimas kaštuoja 
$304,000. Miestas taksais iš
rinks po $133 už kiekieną mi- 
lioną galionų vandens. , , ,

Kada minėti rezervuarai ne
begalės pristatyt gana van
dens New Yorkui, tai žadama 
privest vandenį d ai* iš Dela-, 
ware upės pradžios.

dabar sunkioje finansinėje 
padėtyje ir atsišaukia į dar- 

j bininkišką visuomenę del me- 
' džiaginės paramos.

Mes, Komunistų Partijos 3 
ir 10-ta kuopelės, sumanėme 
bent maža dalimi prisidėti 
prie finansinio palengvinimo

Į tam darbininkiškos apšvietos 
J skleidėjui — “Daily Worke- 

Iriui,” surengdami pasilinks
minimo vakarą, kurio pelnas 
yra skiriamas “Daily Worke- 
riui.”

šis vakaras bus tarptautinis, 
tai bus gera proga atsilankiu
siems lietuviams susipažinti 
su kitų tautų darbininkais ir 
darbininkėmis. P e r traukose 
žaislų ar šokių, bus galima, 
draugiškai šnekučiuojant, kiek 
užsikąsti bei .atsigerti, nes, 
kaip girdėjau, tai bus ir už
kandžių bei saldžių gėrimų.

Bejte, kadangi rengėjai nori 
kiek galint daugiau padaryti 
„pelno “Daily Workerio” para
mai, tai jie atsišaukia į drau
gus, galinčius šį tą iš valgių 
paaukoti šiam parengimui. At
neškite, kurie galite, kokių 
dalykų paaukoti, į “Laisvės” 
raštinę ir priduokite draugui 
P. Taraškevičiui. Draugas 
Taraškevičius priiminės aukas 
visą dieną šiądien, penktadie
nį. Taigi, malonėkite kuom 
nors prisidėti prie darbininkiš
kos apšvietos palaikymo.

Aukotojai ir visi kiti būti
nai turi atsilankyti į šią “Dai
ly Workerio” naudai pramo
gą,‘subatoje, kovo 19; “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St.

Kurie, del bedarbės, net'u- i Popiežiaus Pijaus XI ka
rite batu, tai galit ateiti su | ralystė bei Vatikano Mies- 
“klumpėmis.” Kurie dar tu-i 
rite batus, tai taip pat galite 
atsinešti klumpes, nes batai 
gali per visą vakarą nelaikyti, 
o tuomet, kad kę.rtaih nereikė
tų basiems namo eiti, tai tu
rėkite klumpes *‘zopostui.” 
Tai bus “klumpių sunešimas.”

'“Klumpius.”

pranešė miestiniam sveikatos tas turi 994 gyventojus — 
skyriui. Atsiųstas daktaras i
pasakė, kad jis turi tu o j aus [beveik išimtinai visi para- 
būt paimtas į ligoninę. Bet \
atvažiavęs ligoninės ambuian- Įzitai kunigai, kardinolai, 
sas pareikalavo $15; o visoj 
šeimynoj su moteria ir ma
žais vaikais nebuvo nei dole
rio. , Tad bedarbių bloko ko
mitetas sumobilizavo kaimynus 
darbininkus ir pasiuntė į žydų 
Social Service reikalaut užmo
kėt $15 ligoninei. Social Ser
vice buvo priversta užmokėt. 
Bloko komitetas paskui paėmė 
bedarbių šeimyną į miestinį 
šelpimo biurą ir ..panikai a vo 
ūmios fiųąnsinės pagetbos.

Du pavieniai > •
Alex černetskis ir 
skis kelis sykius 
miestinius šelpimo biurus ant 
Houston ir Essex Sts. Nieko 
negaudami, jiedu pranešė Be
darbių Tarybai. Kada Bedar
bių Taryba nuėjo į biurą ir, 
kaip labdariai sako, “sukėlė 
trukšmą,” abiem bedarbiam 
buvo išduota kortelės gaut 
maisto per savaitę ir užmokė
ta jų kambarių renda per mė
nesį. |

Taigi daug- reiškia spaudi
mas, kurį daro organizuoti [ 
bedarbiai, šelpimo biurų po- ' 
neliai mažiausiai skaitosi tai 1 
su “singeliais” bedarbiais:1 
arba visai jų nepaiso arba pa- Į 
sako, kad galite kreiptis 
miestinių nakvynių namus; 
tie namai būna visuomet 
anksto perpildyti.

popiežiaus tarnai, parazitų 

suguloves ir tt.

bedarbiai 
Max Skub- 
kreipėsi į

<°l
is-1

Popiežiaus Miestas

puslapyje).
(Daugiau vietos žinią 5-tam

Dar vienas Feikeriu, 
Taip Sakant, “Streikas”

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Vinco Domeikos, Alvito 

parapijos, Simanėliškių kaimo, iš 
Lietuvos atvažiavo pas Keczį, South 
Fork, Pa.; 45 metų amžiaus, prašau 
jo paties atsišaukti arba jei kas ži
note praneškite man apie jj, už ką 
būsiu dėkinga. Petronė Raulinaitie- 
nė, Box 21, Lost Creek, Pa.

(66-67)

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkįtčs pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City ,
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai* po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas’ uždarytas.
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{Laikrodžiai^ Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai 1 
į Dovanom ar patys sau norėda- | 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži-
| nokite, kad pas mane 
| sipirks'ite.

| įvairūs
I RODŽIAI
1

I JAUSTOS 
1UŽ PRIEINAMĄ 
į KAINĄ

pigiau nu-

LAIK-
NAU-

MADOS

1 Taipgi taisau visokius laikrod-' 
■ žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
a Taigi'kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ! 
i Williamsburgiečiams, kuriems į 
į pertoli pas mane atvežti pataisy- |
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. , 
b Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
I atvešiu Į “Laisvę.” Jūs užsimo- 
| kėsite “Laisvėje.” ;
8 1

a
VIKTORAS JANUŠKA

127-17 Liberty Avė
Tarpe 127 ir 128 gatvių

Richmond Hill, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

tose valstijose tapo nužudyta' cer 
darbininkų, kurie priešinosi 
algų kapojimui, mėtymui be
darbių stubų, arba reikala
vo pašalpos bedarbiams!

Kaip Fordas, taip visa kapi
talistų klasė išspaudė milionus 
ir bilionus dolerių iš darbo 
žnjonių klasės; bet jiem to ne
užtenka, todėl pasaulio kapi
talistai visu smarkumu rengia
si prie imperialistinio karo, o 
ypatingai ruošiasi į karą 

; prieš Sovietų Respubliką, ži
noma, jeigu kapitalistam pa
vyktų sutriuškinti Sovietus, 
tai vėliaus jie masiniai skers
tų revoliucinius darbininkus 
per visą pasaulį.

Kad imperialistams pasto
jus kelią, darbininkai kuo

Atydai Darbininkams
Brooklyne ir Apielinkėj

Daily Workerio naudai kon
certas ir balius, rengiamas 
komunistų \ šeštos 'Sekcijos

, NĘW.. YORK. — Mėkleris 
Vadas Žaritslns su savo šaika 
paskelbė, būk taį streiką mo
teriškų' ’skrybėlių ! darbininkių 
ketvirtadienį iš ryto. Tą pa
čią dieną “Women’s Wear,” 
organas moteriškų drabužių 
darbininkų, pareiškė, jog šis 
“streikas” nesitęs ilgiau kaip 
per penktadienį. Reikia su
prast, kad bosai padėjo Za- 
ritskiams suplanuot tą priga- 
vingą “streiką.” Fabrikantai

PARDAVIMAI

antros kuopelės, įvyks sek- nori duot pasipinigaut tiems 
madienį, kovo 20 dieną, Uk- savo gizeliams. . O kada bū- 
rainų svetainėje, 101 Grand na jų paskelbtas šioks bei toks 
St., tarp Berry St. ir Wythe I “streikas, 
Ave., Brooklyne.

Programa bus ypač turinin- paničnos unijos nares ir na- 
' rius; nepaprastais mokesčiais, 
arba assesmentais.

Tą patį vakarą Zaritskis 
pasikvietė kalbėt savo unijėlės 
narių mitinge tokius darbinin
kų pardavikus, kaip Amerikos Į 
Darbo Federacijos prezidentą 
Greeną, vice-prezidentą Wol- 
la ir socialistaujantį kunigą 
Norman Thomasą.

1 ' Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija išleido atsi-

PARSIDUODA Grosernė ir Delica-, 
lessen. Senai įdirbta vieta. Na

mas ir biznis. 8 kambariai ir Sto
ras. 2 karų garadžius. Gera pro
ga, kas nori gerą biznį. Priežastis 
pardavirho,—turiu du bizniu. Krein- | 
kites pas savininką: John P. Bub- I 
nis, Depot Rd. and Argyle P!., Hun- 1 
tington Sta., L. L, N. Y.

(66-68)
PARSIDUODA “Lunch Room” už 

prieinamą kainą. Arba gali atsi- i 
šaukti pusininkas. Biznis geroje vie
toje, yra visi patogumai ir paran- | 
kūmai. Kreipkitės pas J. Rukšte- | 
lis, 51 Meserole St., Brooklyn, N.Y. j 

(65-67)
tai paskui galima 

ant jo intencijos apkraut kom-

ga:
Dainuos pagarsėjęs Aido 

Choro Merginų Sekstetas (o 
gal ir Oktetas); Adelė Rosen- 
blat deklamuos darbininkiškas 
eiles angliškai; o E. Zwarych 
ukrainiškai; dainuos plačiai 
žinomas Ukrainų Choras, Ko- 
lektyvis Rusų Choras ir sop-j 
rano solistė M. Dmitrišina. 
Šoks ukrainų šokikų ir šokikių 
Baletas.

Šokiai bus prie geriausios Lšaukimuš, kad į šį feikeriška

FARMA ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA FARMA, 152 ake-' 

riai žemės, 15 raguočių (karvių) 6 
kiaulės, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
reikalinga mašinerija del žemės ap
dirbimo. Žemė gera ir viskas pui
kiai auga. Yra didelis plotas pui
kios girios. Per girią teka puikus 
upelis. Farma apie 2: mylios nuo 

I Hampton, N. J., miesto. Keliai išvesti 
I geri. Pardavimo priežastis išvažiuo
ju į Lietuvą.

Savininkas A. Staniulis 
Box 14, Hampton, N. J.

(56-67)
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skaitlingiausiai turi dalyvauti orkestrus ir prie spalvas mai- i streiką iššauktos darbininkes

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CEMV £■■
223 2nd Avė. &' 14 th St.

Room 15, New York 1
Gydau įvairias ligas: •

Staigias it chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu’ Specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies ir žinovas akių.

Valandos nuo 10 iki 1 \
Ir nuo 4 iki. 8 vai. vakare 

Sekmadieniais, nuo ‘
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefohas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y. 
X-SPINDULIU, DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo 9 .vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

masinėse demonstracijose. De
monstracijose, apvaikščiojant 
Paryžiaus Komuną’, bus kelia
ma obalsiai prieš imperialisti
nį karą, už Sovietų Sąjungos 
apgynimą; bus reikalaujama, 
kad skiriami pinigai karo rei
kalams būtų visi sunaudoti šel
pimui bedarbių ir kad būtų iš
leista bedarbių apdraudos įsta
tymas. Kiekvieno darbininko 
ir darbininkės būtina pareiga 
dalyvauti Paryžiaus Komunos 
apvaikščiojime.

Šiandieną Paryžiaus Komu
nos minėjimas įvyksta po visą 
pasaulį. Jungtinėse Valstijo
se demonstracijos rengiamos 
po iniciatyva Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo.
APVAIKščIOJ IMO MITIN

GAI BROOKLYNE
. New Yorke ir Brooklyne 

bus keliose vietose masiniai 
mitingai.

Brooklyne masiniai mitingai 
prasidės 7-tą valandą: vienas 
mitingas bus po num. 1373— 
43-čios gatvės, kitas ant Pit
kin Ave.; o Williamsburge

nančių šviesų. Bus įvairių už
kandžių ir sveikų gėrimų, ta
me skaičiuje rusiškų “pirogi” 
ir “golūbcV;” nestokuos sand
vičių, ataus ir sodės. , , .. , 

įžanga1 50 Centų. * i 
Privažiavimas yra lengvas:

požeminio gelžkelio 14th Št.- 
Canarsie Line' išlipt Bedford 
Ave. stotyje; arba Jamaica- 
Broadway-Brooklyn Line, iš
lipt Marcy Ave. stotyj; taipgi 
parankiai privažiuojama vi
sais gatvekariais, ateinančias 
į Williamsburg Bridge Plaza.

(64-67)

Ar Žinote, ar Girdėjote?
Ar jūs žinote, kad komu

nistai ir visi susipratę darbi
ninkai yra tas parakas, kurią, 
laikui bėgant eksploduos irt iš
raus tą supuvusią kerėplą — 
kapitalistų sistemą iš pačių jos 
šaknų?

Ar jūs žinote, kad darbinin
kų moralia .maistąs yra darbi
ninkiška • Ap^viela ? “Daily 
Workeris” yra. tos apšvietos 
didžiausias šaltinis, kuris yra

/

nesiduotų mulkinti; jos turi iš
rinkt iš savo tarpo eilinių na
rių komitetus ir humbugišką 
styęikutį .‘paverst, į .tikrą dar-( 
binirikų kovą už. .pakerimą už
darbio ir pagerinimą kitų dar
bo sąlygų.. , , , . ’ ;' K K. Slidinis.

Blokų Komitetai ir. Bedarbių 
Tarybos Priverčia Šelpi 
Bedarbius
- NEW YORK, 
bedarbių bloko komitetas 
do vieną sergantį bedarbį;

Beck St. 
ra-

Dabar rodomas GmT’TlT'T'TT 
spektaklis, nuo 1 V

piety iki vidurnakčio FILMĄ 
įžanga labai žema

DONO Paimta iž knygos 
garsaus Sovietų 

KAZOKAI rašytojo M. Scholochov

R
K :O Broadway, New York . '■ < -'"i ' ; ‘

CAMEO THEATRE
42nd St.

£1

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys vyriš

kiui. šviesus, su visais paranka
mais. Prieinama kaina. Kreipkitės 
pas: Charles Kauneckis, 100 Lott St., 
Brooklyn, N. Y. (Flatbush sekcija).

(65-67),

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoko Cigary
Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-UnderiakerI

Išbalsamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už, žemą kainų nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. I’as mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
gei-iausioso vietosė ir už žemų kainų..

Petras Naujokas 
Savininkas

JONO ARBA 
PETRO

Kainos 
10c ir

po 
15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfes
CIGARAI

<

■ -4

1023 Mt.Vernon Street
PHILADELPHIA, PA,

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

Dirbtuve
’361 Broadway,

, . Brooklyn.; N. Y.

į

INC

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 6-4614

Gerįatjsia Studija Brooklyne.
Ateikit Persitikrint.' 1 , V

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
— TEL. STAGG 

2-5043
NOTARV 
PUBLIC

i»x!i t
mm '■

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN/N. Y.

MUSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parveŽam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ. 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETAx SAVQ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS. O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

• • MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ^IR NAKTL MŪSŲ
TELEFONAS NIEKAD NEMIEQA.

FILURIN 
12tb St ; 

ir 3rd Avės 
YORKE ■ -

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

; 215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 'iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

kraujo Specialistas 
Gydau ūmiau ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ižtyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
156 W. 44th St.,. Room 802 

. v New York. N. Y.
Valandos Priėmimo i 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
rianis. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
-51$ Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

BROOKLYN. N. Y.
“LAISVĘ.”

O =o

t

DĖKAVOJU PACIENTAMS

o

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDL0W1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

t \ ei Telefonas, Midwood 8*6261

IW>L •

UNDERTAKER
LAIDDXUVIV DIREĘTORIŲS

i .• L
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius, 
ant vispkių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietafe vJsdlijoms, 
krikštįyhtnnš ir pasivažinėjimams.-

231 Bedford Avenue

f ' } I \ ' V 4 . 5 •’ 9

402 Mefrppolitan Avenue 
(Arti, Marcy Avenue)

f BROQK^YN, N. Y.

f

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8' vakare

I? I' . I ................  —........................................  , , ---------------------------------------------------------------------------
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