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Idioto Rolėj.
Ar Tik Nuomone?
Vitaitis ir Devenio-Užu 

nario Paskola.
“Advance” ir Lawrence 

Audėjai.
Rašo K o zn u uisic s

Darbininkų Dienraštis 
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

Chicagos soeialfašistų “Nau
jienos” šitaip išsireiškia apie o - r • n Į 
savo draugų teismą Maskvoje: . OOtiailbWl DdibdVV 
“Visos šios bylos apystovos Bu-į prieš Bedarbius 
d i ja, kad ji yra ne byla tikrąja' 

komedija, suplanuota publikos . RAGUE. čekoslovaki- 
apmulkinimui.” Ir, girdi, “yra įjos pai’lamente komunistas 
tikras idiotizmas traukti kąiStetko padarė įnešimą, kad 
nors fteisman už nuomonesvaldžia tuojaus paskirtų 

Bet apie šią bylą taip nemano . 150,000,000 kronų šelpimui 
rusų menševikų partija, kurios bedarbių. Įnešime sakoma, 
lyderiai pakliuvo į Sovietų val-jkad tuojaus būtų išmokama 

j po 500 kronų bedarbiams su 
šeimynomis ir po 300 pavie
niams. Parlamentas įneši
mą atmetė. Už j 
tik komunistai, 
plauko socialistai 
prieš bedarbius.

DELEI IŠKILUSIŲ GINČŲ IR KOVOS MO 
SŲ ‘LAISVĖJ,’ ‘VILNYJE’ IR VISAM 

REVOLIUCINIAM JUDEJIM E

Nutarė Duot, Bet Vėl 
Atėmė iš Bedarbiu

džios rankas. Pavyzdžiui, Ab-j 
ramovičius nevadina šios bylos 

.komedija. Jis baisiai ja susi
rūpinęs^ net telegramas muša 
teismui, bažydamasis, kad jis 
“nekaltai” įveliamas ir tt. La
bai susirūpinęs šia byla taip 
pat ponas Dan, kitas menševi
kų šulas. Delei bylos labai su
sijaudinę Antrojo Internaciona
lo vadai. Taigi, komedijantais 
yra ne bolševikai, bet social fa
šistas Grigaitis.

ĄKP. Liet. Centro Biuro Pareiškimas

VISUS REVOLIUCINIUS LIETUVIUS DARBI
NINKUS IR DARBININKES!

Brangūs Draugės ir Draugai:
Mūsų komunistiniame judėjime kova už ir prieš Ko

munistų Partijos liniją pasiekė labai aštrias formas. Pa
dėtis pasidarė labai rimta. Komunistų Partijos Centra- 
linis Komitetas ir jojo Lietuvių Centro Biuras deda visas 
pastangas, kad kova su oportunizmu ir smulkiaburžua
zinėmis įtakomis mūsų judėjime atneštų daugiausia nau- 

idos visam revoliuciniam darbininkų klasės judėjimui. 
Partija nori laimėti kuoplačiausias lietuvių darbininkų 
mases josios teisingai bolševistinei linijai, kuri yra taip 

i pat linija Komunistų Internacionalo.
į Centro Biuras ir partijos Sekretoriatas laikė bendrą 

. MASKVA.— Stalingrado susirinkimą ir padarė tam tikrus žygius likvidaviiųui ši- 
traktorių dirbtuvės svetim- tos padėties. Tame susirinkime dalyvavo ir d. L. Pru- 
šaliai technikai priėmė re- seika ir gynė savo ir visos opozicijos nusistatymą šitoj 

’ žolinei ją, kurioje jie griež
tai pasmerkia kapitalistų 
šmeižtus, būk Sovietų Są
jungoje esąs verstinas dar
bas. Jie sako, kad Sovietų 
darbininkai yra laisviausi 

gos ginkluoto užpuolimo iš pu- visam pasaulyj, 
sės kapitalistinių-imperialisti- 
nių valstybių. Ar čia tik nuo
monės? Gal “tik ir nuomonės,”) 
bet kontr-revoliucioniškos 
kontr-revoliucioniškomis prie
monėmis bandytos įvykinti. Tai
gi ir vėl idioto rolę lošia ne bol- ; 
čįevikai, bet tokid social fašistai, Į 
Kaip p. Grigaitis.

Ar gi tik už nuomones šitie i 
menševikai vadai tapo suimti ir ! 
teisiami? Teisme įrodyta, kad 
jie, prisiplakę prie Sovietų įs
taigų, iš vidaus griovė ir audė,' 
naikino ir draskė.. Jie darė 
planus nuvertimui Sovietų val
džios; jie ėmė pinigus ir in-) 
strukcijas iš užsienio savo kru- j 
vinam darbui. Jie ’ darbavosi 
užtraukimui ant Sovietų Sąjmi

sako lietuviška natarle.

“Tėvynės” redaktorius gra
žiai pasityčioja iš SLA. narių, 
kurie tano angauti ir nuskriau
sti. Paskutiniam “T.” numerv- 
ie. navvzdžiui, skaitome: “Nė
ra to blogo, kuriame nebūtu ir 

■ o-ero
Taip Ivgiai vrn ir su SLA. No- 

Užunario-Devenio paskola.
Jei v ° ši na«tkol.a. t°i daugelis 
Amerikos lietuviu laikraščiu re- 
dpvtorių neturėtų apie ką rašy
ti.”

ši paskola, su visais tvrinSii- 
mais. nuv«ė » “tautos dMvvHii 
tarminiu” kišenių virš $30,- 
.100 ir dar keletą tūkstančiu nu
žags. o SLA. organo redakto
riui tik juoko gražaus yra iš to!

Amalpameit’i mbsinviy nni- 
ios nrtranas “Advance” virto 
v-natinjfii reakcijos ir soeialfa- 
?’zmo organu. Kovo 6 d. lai
doje to iuodlap’o redaktorius 
v'sain išniekina Komunistu J’ar- 
tiia ir Nacionale Audėju Dar
bininku Uniją delei buvusio au
dėju streiko. Jis. tiesa, orina- 
žjsta, kad darbininkai “laimė
jo svarbia pergalę,” bet su 

4tbmblais sumaišo tą organizaci
ja, kuri darbininkams vadova
vo toje kovoje. Nacionalė Au
dėjų Darbininku Uniia esanti 
ne unija, bet tik “Komunistų 
Partijos sub-komitetas,” komu
nistai negalį nieko suorganizuo
ti ir tt.

“Advance” redaktorius puola 
Lawrence audėjus, kaip kad ir 
visos kitos reakcinės spėkos da
bar daro. Jis atvirai tarnauja 
vajdžiai ir bosams. Visais bū

dais dabar bosai nori diskredi
tuoti naują revoliucine unija, 
idant nuo jos atbaidyti darbi
ninkus. Taip daro ir “Advan
ce.”

Bet Lawrence darbininkai ne
pasiduos šitai apgavystei. Da
lis jų jau pilnai supralo, o kiti 
ilgainiui supras, kad vienatinė 
tikra darbininkų klasės vadovy- 
bė yra Amerikos Komunistų 
Partija. ___  ■ . _ . .

balsavo
Visokio 
balsavo

Svetimšaliai Sovietų 
Darbininkai *Protestuoja 
Prieš Šmeižtus

Po 25 Meti] Priklausy-

mūsų kovoje. Visi dalyviai vienbalsiai sutiko ir nutarė, 
kad delei sėkmingiausio ir lengviausio šio klausimo išri
šimo galutinas nuosprendis būtų pavestas Komunistų In
ternacionalui, kurio nuosprendis bus padarytas bendrai 
su Amerikos Komunistu Partijos ir Lietuvos Komunis
tų Partijos draugais. Mums visiems žinoma, kad mūsų 
veikimo ir judėjimo santikiai su Lietuvos Komunistų 
Partija ir josios spauda yra svarbus faktorius šitoje mū
sų kovoje. Todėl bus labai svarbu jos išrišime turėti 
nuomonė ir patarimai LKP. draugų.

Visos mūsų tarpe pasireiškusios nuomonės bus pilnaijį. rp 1 o 1* Tk/I i * įsob mušti Let i p c peisu lįsk tįsius iitiomviics utis pmicii 
i e- mo Irenke Salin IVlense- > ij- tinkamai išdėstytos Komunistu Internacionalui trum-[ 

ipiausioj ateityje. Mes-karštai tikime, kad visi draugai 
j ir draugės, visi revoliuciniai darbininkai ir darbininkės, 
, tą galutiną Komunistų Internacionalo žodį nuoširdžiai 
i priims’ir įvykins gyvenimam

Mes taip pat tikime, kad visi draugai pilnai pritars 
šiam Centro Biuro ir Sekretoriato patvarkymui delei ga

lutino išrišimo mūsų tarpsavinės kovos.
Šitas patvarkymas, žinoma, dar nereiškia, kad Ame

rikos Komunistų Partijos kova prieš dešinįjį oportuniz
mą mūsų judėjime sustotų iki Komunistų Internaciona
las tars žodį mūsų ginčų reikale. Dešinysis pavojus mū
sų judėjime yra didelis ir Komunistų Partijos linija turi 
būt vykinama gyvenimam Bet Centro Biuras ragina vi-i 
sus draugus, kaip pasekėjus Komunistu Partijos linijos, 
taio šalininkus opozicijos, visais būdais išvengti asme
nišku užsipuldinėjimų, kurie tik aštrina padėtį, bet ne-I 
duoda pageidaujamų rezultatų.

Centro Biuras kviečia visus draugus ir drauges iš opo
zicijos ko-operuoti su mumis įvykinime gyveniman šio 
patvarkymo.

Kas liečia St. Strazdo prašalinimą iš 
cijos, tai partijos tarimą Ghicagos draugai turi pravesti 
be jokio svyravimo ir atidėliojimo. Jokiu būdu negali
ma nakęsti. kad iš Komunistu Partijos išmestas asmuo 
pasiliktu komunistinio dienraščio redakcijoje. Tai prin
cipinis klausimas.

Draugai. cuglauskime eiles ir dirbkime mūsų revoliu
ciniam judėjimui, kuris maršuoja pirmvn no vėliava 
Amerikos Komunistų Partijos ir Komunistu Internacio
nalo. Remkime musu revoliucine snaudą visais būdaisi 
Tie, kurie skelbtų koki nors boikotą vienam ar kitam 
mūsų dienraščiu, vienai ar kitai mūsų organizacijai bei 
ištaigai, nasirodvtų griovėjais mūsų judėjimo: Prieš to
kius reikia kovoti.

Su tikru revoliuciniu atsidavimu dirbkime mūsų dar-' 
bininkiškose organizacijose—budavokime ir stiprinkime 
ias, Meškimės į darba visose Komunistų Partijos ir 
Darbo Unijų Vienybės Lygos kovose už. bedarbiu reika
lus, prieš algų kapojimu už ateivių gynimą, prieš nauio 
karo pavojų. Į tas kovas traukime visas mūsų lietuvių 
darbininkų organizacijas.

Kovokime prieš lietuvišką fašizmą. Padėkime Lietu
vos darbininkams ir valstiečiams pasiliuosuoti iš po fa
šizmo jungo.

vikij Partiją ir Jos 
Darbus

MASKVA.—Kaltinamas!
Ikov, išbuvęs Menševikų

traukos, teisme pasakė, kad 
jis meta šalin tą organiza
ciją, kuri esanti suėsta me
lo, veidmainysčių ir kontr
revoliucionierių. Dabar jis 
pamatęs, kad Menševikų 
Partija yra darbininkų ir 
valstiečių mirtinas priešas.

O senas menševikas Gvoz
dikovas teisme įrodė, kaip! 
jis ir kiti menševikai varė 
sabotažo darbą. Gvozdiko
vas buvo Kerenskio valdžios 
ministeriu ir skaitosi vienu 
iš stambiausių menševikų 
vadų. Taip pat liudijo ir 
Nekrasovas, buvęs caro du- 

;mos vice-prezidentu ir Ke
renskio ministeris. Jis bu
vo įsiskverbęs į kooperaty
vų centrą ir tenai varė sa
botažą. Nekrasovas užbai
gė: “Aš esu kaltas visose 
kriminalystėse, kurios man 
čionai yra užmetamos.” .

Sugrąžino Seną Valdžią 
Peru Respublikoje

LIMA, Peru.— Ir vėl 
perversmas. Armija nuver
tė “juntą” ir sugrąžino pre
zidentą Cerro. Pasirodė, 
kad armijos spėkos ėjo su 
senąja valdžia.

o ________ ___________

Planuoja Naują Streiką

Čia

Anglijos mainieriai ruo- Kapoja Algas Mainieriams
šiasi prie naujo streiko. Iš
keltas obalsis, kad visi stos 
kovon, kuomet valdžia pa
skelbs savo nuosprendį de
lei algų nukapojimo. Nau
jas streikas eis po vadovy
be revoliucinių mainierių.

PARYŽIUS.— Francijos 
mainieriams tapo nukapo
tos algos 5 frankais į die
na. Nukaposimas paliečia 

! 190,000 mainierių.

PARYŽIUS.— Parlamen
tas buvo nutaręs paskirti 
bedarbiams 200,000,000 
frankų. Bet pasipriešino 
valdžia ir privertė tarimą 
atšaukti. Paskui nubalsavo 
paskirti bedarbiams tik 25,- 
000,000 frankų. Tuo tarpu 
Francijoj yra 350,000 bedar
bių. Tai šita suma yra tik 
pasityčiojimas iš bedarbių, 
kuriems badas žiūri Į akis.

Sovietų Pramonės Darbininkų 
Skaičius Padidėjo 
Ant 2,168,000

VISI IR VISOS RYTOJ Į TARPTAUTINES 
MOTERŲ DIENOS DEMONSTRACIJAS 

IR SUSIRINKIMUS
Brooklyno Tarptautinis Susirinkimas {vyks filler’s Grand 

Assembly; Programos Išpildyme Dalyvaus Aido Choras ir 
Kitos Dailės Spėkos; Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės 
Kviečiami Dalyvauti

Ne moterims, kaipo lyčiai, ris darbininkes lygiai, kaip 
pagerbti, kovo 8 d., yra de-įir vyrus, jeigu tik ne labiau, 
monstraciniai apvaikščioja 
m a Tarptautinė
Diena visame pasaulyje; ji- 

apvaikščiojama,■ 
moterų'

; Prieš kovingąjį darbininkių 
Moterų J1’ darbininkų judėjimą mo- 

bilizūojasi didelės armijos 
.. w. . (buržuaziniu poniu ir pane- na> yra _ apvaikščiojama,, )jų_ Nepel.se‘nai -vairi^ t0. 

kaip darbininkių moterų ;kjos reakcinių moterų orga- 
telkimas bendron kovon su nizacijos, atstovaujančios 

narių, atlaikė
MASKVA. —Tik vienais

1930 m. Sovietų Sąjungos vyrais darbininkais, vienon du milionu 
pramonės darbininkų skai- kampanijon už bedarbių ap- i konferenciją.. Washingtone., 
čius padidėjo ant 2,168,000. rupinima lėšomis kapitalis- kur pasižadėjo stot valdžiai 
Gi 1931 metais dar 2,000,000'tų ir jų valdžios, mobilizuo- talkon atsitikime karo arba 

bus j tai kovai prieš uždarbių ka-; kokių didesnių darbininki- 
Taiipojimus, už lygų mokesnį Jos sujudimų.
Tas [lygiam darbiu su vyrais, [ Kas gi tad lieka daryti 

i darbininkėms? 
goję tapo panaikinta bedar-inį karą, apgynimui Sovietų ]ųįek0 daugiau, kaip tik or- 
bė. Sąjungos. šiandieniniuose ganizuotis išvien su vyrais,

__ ________ 'Tarptautinės Moterų Die-istoti i Komunistu Partija, į 
e___________e inos masiniuose, mitinguose!Darbo Unijų Vienybės Ly-

Dar 3 Dirbtuvių Suknia- \r ^pi^styacijose taipgi :gą> į komunistų vadovauja- • • • iv • / n m Į darbininkai išvien su darbi-imas Bedarbiu Tarybas, įSlUViai išėjo J StreikąTinkėmis reikalauja, tam dirbtuvių komitetus ir kitas 
_ tikrų įstatymų delei dirban- mūSų klasines organizacijas

L • čiųjų moterų sveikatos ap-iįr vesti pasiryžusią bendrą
— Dar 3 ša- saugojimo, delei socialės ap-!kova< Tik per tokią kova 
i darbiniu-1 draudos darbininkėms moti-; tegalima bus iš buržuazijos 

i išveržti bedarbių apdraudos 
Dideli yra milionu vvrų > įstatymą, specialius mote- 

sįUo rims darbininkėms įstaty
mus ir kitus tinkamus joms

naujų darbininkų 
įtraukta į pramonę, 
milžiniškas progresas.
parodo, kaip Sovietų Sąjun-į prieš gręsiantį imperialist!-Į moterin7s t rY 4* <1 ri i Irm to /l n i • ' I/O iui o y v An’n i -k t • t t

NEW YORK, 
pu sukniasiuviai 
kai išėjo į streiką- Vienoj i noms ir kt. 
šapo j gyvavo kompanična j 
senoji reakcinė unija, prieš 
kurią darbininkai sukilo po 
vadovybe naujosios Adatos 
Amatų Darbininkų Unijos.

Iki šiol jau 1,800 suknia- 
siuvių sugrįžo į darbą, nes 
jų bosai pasidavė unijai ir 
išpildė unijos r

bedarbių kentėjimai 
kapitalizmo krizio metu,, 
bet dar nepalyginamai dau- > pagerinimus.. Tik šitaip ko- 
giau kenčia bedarbės mergi- vojant ir veikiant, tegalės 
nos. moterys ir motinos, Amerikos moterys darbinin- 
Beduonių eilės su alkinan-i^s sykiu su vyrais daryti 

"eika^avimus labdarybe yra pritaiky- * žingsnį po žingsnio ir linkui 
ir* ' ... i - įtos beveik tiktai vvrams be-Tos tvarkos, kuria džiaugia-•Jie pripažino unija ir pake- y b . ■ • o • a • išdarbiams, kur merginoms ir si Sovietų Sąjungos daibi- 

moterims stovėti yra laiko- ninkai.ir darbininkes, dir- 
ma “negražu,” o specialių jban tie j i valstiečiai ir vals- 
bedarbėms moterims aprū- i tietės.
pinti . labadarybės įstaigų i visi ir visos> todeI> rytoj 
kaip ir nėra. Badas ir šal- j Tarptautinės Moterų Die
tas kerta, kain piktoji gilti- nos demonstracijas,, mitin-

le darbininkams algas.

Vilnies” redak- i Charles Heit Dar Gyvas,

AKP. LF. Centro Biuras.

5,000 Bedarbių

LA CROSSE, Wis.-~ šia
me miestely yra apie 5,000 
bedarbių. Tai daugiausia 
gurno darbininkai. Bedar
bių padėtis labai sunki.

<

Kritiškoj Padėtyj

Buvo pranešta, kad Char
les Heit iš Poughkeepsie, N. 
Y., vienas iš bedarbių de
monstrantų, sumuštas Alba
ny, N. Y., numirė. Sulig 
vėliausio pranešimo, Heit 
dar yra gyvas, bet randasi 
kritiškoj padėty, apskričio 
kalėjime, Schenectady, N.Y.

Pranešimas “Daily Wor
ry,” kad jis numirė, buvo 
paremtas pranešimu vieno 
Albany laikraščio, kovo 4 d. 
laidos.

Heit yra ex-kareivis. Lai
ke pasaulinio karo buvo su
žeistas. Kuomet jis su ki
tais bedarbiais iš įvairių N. 
Y. valstijos vietų nuvyko į 
Albany į valstijos seimelį 
patiekti reikalavimus delei 
bedarbių apdraudos ir tuo^ 
jautinės pašalpos, tai valsti
jos kareiviai brutališkai ji 
sumušė. Po sumušimo tapo 
suareštuotas. Jo bylą veda 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas.

nė. arba stumia į parsidavi- 
nėjimą praeiviams gatvėse.

Dirbančioms gi moterims 
dažnai temokama tik pusę 
tiek, kaip vyrams, už ta pa
ti darbą. Pačiame New 
Yorke yra t šimtai tūkstan
čių moterų, kurios už 55 bei 
60 valandų darbo savaitę, 
tegauna tiktai no aštuonetą; vvnPfPQTFR 
dolerių. Panašiai ir kituo.;Kovo 8 į '8ekm;dienį‘i:30 
se pramonės centruose, au- v vakare. Lietuvių Svetai-

gus ir kitus masinius išsto
jimus įvairiuose miestuose!

Worcesterio
Darbininkam

dyklose. mezgyklose ir kt. 
Indu fabrikuose, raišelių 
dirbtuvėse, [ 
pramonėse, kur yra varto
jama benzoliu užnuodytos 
maliavos, švinas ir Įvairūs 
chemikalai, 50 iki 75 pro
centų moterų dauginus ap
sinuodija, serga ir miršta, 
nekaip vyrų darbininkų; ir 
Amerikoj nėra Pioneers ir Young Commu

nist League.
Lietuviai darbininkai ir 

darbininkes kviečiami kuo- 
Tuo pačiu laiku fašiste- skaitlingiausia atsilankyti, 

didėjanti j Įžanga visiems veltui.
Rengimo Komisija.

nė j, 29 Endicott St., yra 
ruošiamas didelis masinis 
_________ ; apvaikšcioji- 
mui Moterą Tarptautines 
Dienos. Viena kalbėtoja 
bus iš New Yorko, o kitos 
vietinės. Programos išpildy
me dalyvaus lietuviu Aido 
Choras, žiburėlio Choras, 

; Labor Sports Union, Young

įvairiausiose susirjnkimas

tingų įstatymų darbinin
kėms apsaugoti nuo tų pa
vojų.

janti buržuazija, 
priespauda atakuoja mote-

Kovo 8-tą dieną, 2-rą valandą po pietą, T arptautinės Moterą Dienos Susirinkimas Millers Grand Assembly
■r
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Tarptautinė Motery Diena ir Leninas
Didžiausias revoliucijos vadas, Leninas 1921 m. Tarp

tautinėje Moterų Dienoje (“Pravdoj”) rašė apie moteris 
darbininkes ir valstietes, kaip būtinąsias vyrų talkinin
kes kovoj prieš kapitalizmą ir kūryboje socializmo, be 
kitko, jis pabrėžė, kad

“Negalima įtraukt mases į politiką neįtraukiant į ją 
moteris, nes moteriškoji žmonijos pusė, kapitalizmo ga
dynėj, yra dvigubai išnaudojama. Moteris darbininkes 
ir valstietes be tik spaudžia kapitalizmas, bet dar, net de
mokratiškiausiose buržuazinėse respublikose, jos lieka
si, pirma, be lygių su vyrais politinių teisių (nes įstaty
mai neduoda joms lygybės), o antra, jos liekasi “naminėj 
vergijoj/ ‘namų vergės/ kurias trėškia smulkmeniškiau- 
si, purviniausi, sunkiausi, labiausiai atbukinantieji dar
bai virtuvėje ir pavienėje (individualėje) namų šeiminin- 
kystėje. ,

“Bolševistinė Sovietų Revoliucija pakirto šaknis mote
rų išnaudojimo ir nelygybės giliaus, negu tatai drįso da
ryti bet kuri kita partija arba revoliucija pasaulyje. Su
lig mūsų sovietinių įstatymų, neliko nei pėdsako nelygy
bės tarp" moters ir vyro. Sovietų galia visiškai panaiki
no šlykščią veidmainišką nelygybę vedybinėse ir šeimy
ninėse teisėse, nelygybę santikyj su kūdikiu.

-“Tai yra dar tik pirmas žingsnis linkui moteries pa- 
liūosavimo. Bet nei viena buržuazinė respublika, nęt pa
ti demokratiškiausia, nedrįso padaryti nei to pirmo žing
snio. Jos nedrįso iš baimės prieš “šventąją privatinę 
nuosavybę.”

“Antras ir vyriausias žingsnis yra panaikinimas priva
tinės nuosavybes ant žemės, fabrikų ir dirbtuvių. Tiktai 
su šiuo žingsniu, ir vien su juom ateina pilnas ir tikras 
moterų paliuosavimas, paliuosavimas jų iš “namų vergi
jos,” pereinant nuo smulkutės pavienės namų šeiminin- 
kystės į didžiulę socializuotą šeimininkystę...

“Šioj Tarptautinėj Moterų Darbininkių Dienoj visose 
pasaulio šalyse, iš nesuskaitomų moterų darbininkių mi
tingų bus siunčiami pasveikinimai Sovietai Rusijai, kuri 
yra pradėjus neapsakomai sunkų, bet visuotinai didį už
davinį ir paliuosavimo darbą. Ten bus girdima narsūs 
atsišaukimai nenupulti dvasia, nepaisant nuožmios ir 
brutališkos reakcijos iš buržuazijos pusęs. Kuo “lais- 

. vesnė” ir “demokratiškesnė” šalis yra, tuo labiau jos ka
pitalistų šaika šėlsta, tuo brutališkesnė ji yra prieš dar
bininkų revoliuciją, kaip kad, pav., Jungtinės Valstijos. 
Bet darbininkai savo masėje jau atbunda. Imperialisti
nis karas aiškiai išbudino miegojusias, atsilikusias mases 
Amerikoj, Europoj ir Azijoj. Ledas pralaužtas visose 
pasaulio dalyse.

“Tautų paliuosavimas nuo imperializmo jungo, darbi
ninkų vyrų ir moterų paliuosavimas iš kapitalizmo jun
go eina pirmyn nesuturimai. Šį darbą yra pradėję de- 
sėtkai ir šimtai milionų darbininkų ir darbininkių, ir 
valstiečių vyrų, ir valstiečių moterų. Todėl, šis didis už
davinys, darbo žmonių paliuosavimas iš kapitalo jungo, 
užsibaigs laimėjimu visame pasaulyje.”

Jungtinėse Valstijose p f i- Darbo Unijų Vienybės 
skaitoma 10 milionų darbi- Lyga deda pastangas suvie- 
ninkių moterų, dirbančių nyti darbininkesNnoteris su 
įvairiose pramonėse.

Kylant pramonei, besivys
tant technikai, su industri
nio proceso mechanizavimu 
ir padarymu paprastesnių, 
vis daugiau ir daugiau mo
terų įtraukiama į įvairias 
pramones. Nuo pasaulinio 
karo iki šiam laikui milįo- 
nai ir milionai moterų tapo 
įtraukta į pramones.

Daugely atsitikimų mote
rys užėmė vyrų darbus. 
Darbdaviai jas labiau išnau
doja. Priverčia dirbti už 
algas nuo 25 iki 40 nuošim
čių mažesnes, negu vyrų al
gos prie tokių pat darbų.

Bedarbė, algų nukapoji- 
mas, skubinimo sistema, il
gos darbo valandos paliečia 
milionus moterų darbinin
kių, kaip ir milionus vyrų 
darbininkų.

Ką moterys darbininkės 
turi daryti? Kokia jų išei
tis?

Jos, taip pat ir vyrai dar
bininkai, privalo organizuo
tis į revoliucines darbo uni
jas. Kovingesnės, sąmonin
gesnės moterys darbininkės 
privalo stoti j Komunistų 
Partiją ir darbuotis joje or
ganizavime darbininkų kla
ses pasiliuosavimui iš kapi
talistinės vergijos.

negalima. O kaip tik tame ir 
glūdi fašizmo augimo prasmė. 
Tai yra pamatinė reikšmė so
cialdemokratijos fašistėjimo, 
kuri, pasirinkdama “mažesnįjį 
blogumą,” tarnauja, pavyzdžiui, 
Brueningo valdžiai Vokietijoj, 
būk tai prieš fašistinius tauti
nius socialistus; bet ta socialde
mokratija, kaip tik Hitleris 
ateitų į valdžią, tuojaus žiūrė
tų, kaip jai susivienyti su šim
taprocentiniu fašizmu. Tas, ži
noma, neprašalina tūlus “demo
kratinius” paties fašizmo ma
nevrus, jeigu jie pasirodytų 
tuo momentu reikalingi.

5. Nors socialdemokratijos 
Įtaka ir jos pagrindai miniose 
vis dar tebėra labai dideli, ta
čiaus per kapitalistinės racio
nalizacijos vaisius (.sunkeny
bes), ypatingai per pasaulinį 
ekonominį krizį, socialdemokra
tija yra jau labai pažeista. Be
rods, socialdemokratija vaidins 
dar baisesnę koriko rolę atei
nančiose didžiose revoliucinėse 
kovose; jinai darosi vis atvires
nė talkininkė fašistinių valdžių 
ir yra veikliausia spėka ruošia- 
mam kariškam žygiui prieš So
vietų Sąjungą, tačiaus josios 
rolė, kaipo masinė parama mo
nopolistiniam kapitalizmui vi
duj darbininkų klasės (dar la
bai stipri!) kas menuo smuks 
žemyn ir žemyn.

6. Pagaliaus, sufrjektyvis pro- 
veiksnys

darbininkais abelnai į ben
drą kovą už visų darbinin
kų reikalus. Už tai mote
rys darbininkės taip pat 
privalo susidomėti Darbo 
Unijų Vienybės Lyga, pri
valo susidomėti jos organi
zuojamomis revoliucinėmis 
unijomis ir 11.

Darbo Unijų Vienybės Ly
ga savo programoj reika
lauja moterims darbinin
kėms lygios mokesties. už 
lygų darbą, abelnai pakelti 
moterų darbininkių algas, 
įsteigti 7 valandų darbo die
ną ir 5 dienų darbo savaitę, 
6 valandų darbo dieną prie 
kenksmingų ir sunkių dar
bų ir suteikti mėnesį vaka- 
cijų su pilna mokestimi; pa
naikinti naktinį darbą ir 
viršlaikį prie pavojingų 
darbu, u

Tarptautinė Darbininkių 
Diena, kovo !8, yra darbinin
kių moterų kovos diena. Tą 
dieną moterys darbininkės 
privalo tinkamai iškelti 
obalsius kovos už geresnį
gyvenimą, už geresnes dar- letarinės revoliucijos 
bo sąlygas, už didesnį atly-įdabav skirtingas, negu bu-
ginimą, už sutrumpinimą 
darbo valandų, prieš impe
rialistų rengiamą karą, už 
gynimą Sovietų Sąjungos.

Ar Buržuazija Turi Kokias Galimybes 
Išsilaikyti ir Toliau Viešpatauti

vo dešimt’ ar dvylika metų at
gal. Kada Italijoj buvo pada
rytas fašistinis perversmas, tai 

j buvo po darbininkų klases su
mušimui, ir neturint tenai ma
sinės Komunistų Partijos. Net 
Vokietijoj 1923

tre-Skubus krizio vystymasis ir bet taipgi tuom, kad į galą 
jo aštrumas priverčia net bur- čių metų to plano Sovietų 
žuazinius ekonomistus kalbėti, 
jog kapitalizmo padėtis dabar nius pamatus socializmui. 
yra blogesnė, 
saulinio karo. Ir ištikrųjų, Į joj) pasaulinė buržuazija suor- 
ųors—kapitalizmas tuomet dar iganizavo karišką įsikišimą 

prieš tai, ką proletariato dikta
tūra naikino, dabar buržuazija 
ir Antrasis Internacionalas 
įkaitę ruošia karišką užpuolimą 
prieš tai, ką proletariato dikta
tūra budavoja.

Pats jau Sovietų Sąjungos 
gyvavimas yra įstrigęs į gerk-

Kaip Socialistai Mokina 
Tarnaites Kovot

Todėl jų mokslo klausyt nepri
valo nei viena tarnaitė. Mums 
reikia kovot sykiu su visa dar
bininkų klase, kad ponus ir 
dvarininkus nuverst ir dvarus 
nuo 3Įų atimt, tuomet mes tik
tai išvysim geresnį gyvenimą.

(Balsas)
Krokodilio ašarom pravirko 

“Socialdemokratas” del sun
kios tarnaičių padėties apra
šydamas, kaip dvarponė Ičie- 
nė išmetė į gatvę tris savo tar
naites tiktai už tai, kad jos 
vakare apie 11 valandą įleido 
į virtuvę dvaro bernus ir pri
kėlė dvarininkę, kad duotų 
jiems valgyt. Prieš išmetant 
dvarponė dar iškrėtė jų ryše
lius ir liepė išeit “von iš dva-'

“Skaudu ir liūdiįa,”—sa-Į
‘Socialdemokratai” Ir i šiuo tarpu tapo pavestas iš- 
ka jis siūlo tarijaitėms:j spręsti Komunistų Interna

cionalui. Del tos priežasties 
sulaikome straipsnių talpi-

ro.’ 
ko 
štai
“Tokiems nenormalienįs reiš
kiniams užkirst kelią tėra tik 
viena išeitis: kiekvienas dar-

s siūlo tarto; 
nenormaliems

Delei Straipsnių Mūsų
Tarpsavinės Kovos 

Klausimu
Mūsų tarpe kilęs ginčas

blninkas turi būt susipratęs, nimą tuo klausimu; prisiųs-
privalo skaityt darbininkišką 
gazietą “Socialdemokratą” ir;

tus straipsnius padedame į 
archyvą. Komunistų Inter-

prigulėti prie socialdemokratų j nacionalui padarius tarimą 
partijos. Kada darbininkai, bug nuspręsta> ar tuos 

vada pas straipsnius talpinti, ar ne. 
Redakcija.panašias dvarininkes turės at- 

glint žmoniškumo jausmai, ku
rie dabar yra /visai mirę”, 
(AŠocialdemokrūtas” N50, 13; 
gruodžio, 1930 m.).

Ištai į kokią kovą šaukia, so- 
[ ci^lfašistai tarnaites. Reiškia, 
I siriig jų mokslu, ponams nesi- 

- į priešink, o tik stengkis atgai- 
| vįįt “žmoniškumo jausmą” 

pįs dvarininkus, ir tuomet ge
rai bus gyvent tarnaitėms pas 

• poniutes.
i Tokios kovos bemokindami 
I tarnaites, socialfašistai gerai 
gk rH.nrnauia pačioms dvarinin- 
į Kėms Ičiėnems ir panašioms.

$
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SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

t ■„

a* ----- .. -

1,600,000 Darbininkų Reikalinga Pramo 
ne j Sovietų Sąjungoj

O Amerikoj Badas ir Ma
sinė Bedarbė

Sovietų Sąjungoj, smar
kiai būdavo j ant pramonę, 
vis daugiau ir daugiau dar
bininkų reikalinga prie nau
jų darbų. Į pramonę įtrau
kiama daugiau ir moterų!kaip paliuosuoti 1 V • • 1 • I ; i

neša, kad bus padaryta pa
tvarkymai lavinti 150,000 
darbininkių ir mokinti 330,- 
000 merginų amatų mokyk
lose vien tik šiais metais.

Tuo pačiu sykiu valdžia ir 
[darbo unijos daro planus, 

1 moteris 
nuo- sunkaus naminio dar
bo* ir sudaryti tinkamą prie
žiūrą kūdikiams.. Planuoja
ma atidaryti naujos vaikų 
auklėtuvės, įsteigti daugiau 
didelių valgyklų ir kitokių 

____ _ x.___ c___ _____ palengvinimų, kad paliuo- 
Kuomėt kapitalistinėse ša-1 suoti moteris nuo naminio 

lyse milionai darbininkų ne- darbo., 
turi darbo ir moterys darbi
ninkės samdomos < užimti [vaikų buvo prižiuroma auk- 
dirbančių darbininkų vietas! 
už mažesnes algas, tai tuo 

> pačiu sykiu Sovietų Sąjun
goj ne tik nėra bedarbės, 
bet dar stokuoja darbinin
kų, ir ten moterys darbinin
kės, stojančios į darbaz įvai
riose pramonėse, gauna ly
gią mokestį su vyrais už ly
gų darbą.

Darbo Komisariatas prą-

darbininkių.
Nesenai Maskvoj įvyko 

konferencija, kurioj buvo 
diskusuojamas klausimas, 
kaip įtraukti į pramonę 1,- 
600,000 daugiau moterų dar
bininkių prie įvairių darbų.

Laike 1930 metų 71,000

lėtuvė^e, bet 1931 metais 
įkaičiusį padidėjo iki 170,- 
000, ir biudžefas tam tikslui 
tapo padidinta nuo 13į mi- 
lionų dolerių iki 41į miliono 
dolerių.

Taigi, moterų darbinin
kių padėtis Sovietų Sąjun
goj gerėja, kuomet kapita
listinėse šalyse darbininkės 
turi skursti, badauti.

Rezoliucijos “Laisvės” Klausimu

<

Mįi

. viečių mintis del pasireiškvsios 
keblios padėties,

Kadangi po “L.” B. š. suva
žiavimo nebuvo to “Laisvės” 
numerio, kuriame nebūtų tilpę 
nedraugiški išsireiškimai, 
šmeižtai ir vienpusiška kritika 
prieš tulus “Laisvės” šėrininkus 
ir rėmėjus, kurie išsireiškė ar 
bandė išsireikšti savo mintį 
“Laisvės” klausime,

! Todėl mes, permatydami, kad 
j tokie šmeižtai ypatų ir nedrau- 
jgi.ška kritika neatneš pageidau
jamų rezultatų del “Laisvės” ir 
abehiam darbininkų judėjimui 
ypatingai, bet priešingai, sukels 
dar didesnę neapykantą prieš 
dabartinę dienraščio vadovybę, 
reikalaujame, kad draugai, sto- 

dovybe. Taipgi raginą Komu- vhiti prie ‘ Laisvės vairo, su- 
nistų Partiją daryti žingsnius, stabdytų tą nuolatinę kolionių 
kad dienraštis “Vilnis” būtų politiką ir imtųsi rimto, kon- 
pilna Komunistų Partijos vado
vybe. Po rezoliucija pasirašo 
susirinkimo pirmininkas L. Jo
nikas ir raštininkas Alf. Mise
vičius.

Kadangi jau daug tilpo re
zoliucijų “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo klausime, o dar 
vis daugiau jų prisiunčiama 

.......................................... j-"į metais, nors llu0 įvairių organizacijų, tai 
Vokiečių Komunistų Partija tu-į^uo tarpu, kad neužimti laik- 
rėjo šimtus tūkstančių narių, 
dar nebuvo tikros bolševistinės 1 illl partijos. Dabar padėtis /Visiš
kai skirtinga. Vokyti j oš'Ko

munistų Partijos). ?botsevizacija įe 
dabar yra nepalydi namai toliau | 
pažengus priekin, ę-nęgu buvo

rašty/ daug vietos, tik trumpai 
pažymime, kur ir kokios orga
nizacijos priėmė rezoliucijas, 
užginančias “Laisvę,” einančią 
po Komunistų Partijos vadovy-

junga užbaigs savo ekonoynir
■ Ir;anuo laikotarpiu. Tokioj šalyj, 

negu tuoj po pa-'jeigu per naminį karą (Pviisi- kaip Vokietija, kur ekonominio *• 
kriizo vystymasis į politinį yra 
tolimiausiai nuėjęs ir kur revo
liucinė klasių kova yra arti
miausia (tuojautiniausia), poli-j 
line Komunistų Partijos įtaka 
(kaip parodė paskutiniai rinki
mai į seimą-Reičhstagą) pasie-.i 
kė daugelį milionų proletariato. ! 
Partija sparčiai auga savo skai-l 
čium (1930 m. lapkrityj ji tu
rėjo 155,000 duokles įmokančių 
narių, o 185,000 jai priklausan
čių išviso), ir tuo tarpu Parti
ja yra stebėtinai pažengus pir
myn bolševizącijoj—nuo griež
to sumušimo trockizmo, per ko
vą, su Brąndlerio dešiniųjų re
negatų opozicija prie panaikini
mo Merker’izmo ir likvidavimo 
dešinių j ų-“kairių jų” bloko. Vi
sa tai pastato rolę subjektyviuio 
proletarinės revoliucijos veiks
nio, dabartinėse sąlygose, kito
kioj šviesoj, negu kad buvo 
anuo laikotarpiu tuojaus po ka
ro. Ir juo sparčiau tas subjek
tyviais veiksnys auga, juo la
biau jis drūtėja, tuo lėngviąus ! 
bus sulaužyt buržuazijos sten
gi mąsi subudavot sau naują 
platų masinį pagrindą per tau
tinę ir socialinę fašizmo dema
gogiją, ir tuo mažesnės pasida
irys buržuazijai galimybės da
rytį manevrus. .

i Tokia padėtis ypač pasidaro 
aiški, kuomet žmoguj , nuodug
niau panagrinėji krizį tose ša
lyse, kur jisai jau yrą išsivys
tęs į politinį krizį, kur yra jau 
pribrendusios pirmučiausios są
lygos delei revoliucinės klasių 
kovos. Vokietija iš šio atžvil
gio yra juo 1 yškesnis pa vyzdys. 'S];ieidžiama įvairios žinios apie*

“Laisvės” keblią padėtį per pa- . ..
4įus vyriausius dienraščio žmo-^* Marseille] įvyko bedarbių 

Buknį, Taurą ir demonstracija, kurioj daly
vavo 1,200 darbininkų. Jie 
maršavo gatvėmis, dainuo
dami “Internacionalą.” Atė
jus prie miesto rotušės, po- 
llicija bandė bedarbius išvai- 

B. š. su- kyti, bet nepavyko. Bedar-

pasiuntė prie valdžios rei-

| truvo apdengtas kruvinomis ka-i 
ro žaizdomis, nors tam tikrose 
šalyse tada buvo tiesioginė re
voliucinė būklė, tačiaus tais lai
kais buržuazija dar tarėjo dau
giau galimybių manevruoti, ne-į 
gu dabar, čia nėra mechaniš-'1. 
kas palyginimas tuoj dabar, bet i 
atsižvelgiant j galimybes. Kaip fJ versalės 'taikoš“sistemat Tai 
tatai galima išreikšti?

1. Sovietų Sąjunga—tasai pa
matinis veiksnys prieštaravimų 
šiandieniniame pasaulyje^—išau
go nuo to laiko į milžinišką po
litikę ir ekonominę pajėgą. Pa
saulinė reikšmė paties Sovietų 
Sąjungos gyvavimo, kaip revo
liucinio veiksnio, išaugo iki 
nepaprasto laipsnio. Istorija 
jau yra žiauriai atkeršijus bur
žuazijai ir socialfašistams. Įtai
kė naminio, piljetinio karo toj/ 
šalyj, jie sakė, kad bolševikai listinėse šalyse tiktai per fizinį 
težiną tiktai griauti ir ardyti, 
ir kad proletariato diktatūra 
nieko’ negali pastatyti. Kada 
prasidėjo Penkmetės Planas, jie 
šnekėjo, kad proletariato dikta
tūra įlįsianti į nebeišeinamą 
skylę; kad juo daugiau proleta
riato diktatūra statysianti,. tuo ■ 
mažiau pasirodysią jai galimy- j 
bių pastatyt socializmą ; kad juo, 
labiau proletariat^ diktatūra 
persiskirsianti su sodžium, tuo 
didesnis būsiąs nepasitenkini
mas pačios darbininkų klasės, 
plaukiantis iš to, kad neišven
giamai turėsiąs pakrikti maisto 
patiekimas miestams. Buržua
zija buvo įsitikinus, kad Sovie
tų budavojamas socializfrias ne
išlaikysiąs šio kvotimo. zBetj 
buržuazija apsiriko savo tokiuo-i 
se apskaitliavimuose. Ir juo di- Fašizmas, gimęs sėkmėje kapi- 
desnis jos nusivylimas, Hio di-, talizmo visuotino krizio po ka- 
desnė yra jos ir baimė, nes bur 
žuazija supranta, kokią didelę •litinė išraiška naujo , šiandieni- 
revoliucinę svarbą turi Įvykd/y-\rdo ekonominio krizio. Ir kuo- 
mas Penkmetės Plano plačiau
sioms darbo žmonių minioms 
/kapitalistinėse šalyse.

Buržuazija dabar įsitikina.ne 
tik tuom, kad Penkmetės Pla
nas Sovietuose yra įvykdomas,

t Vasario 28 d., Detroite, Mich., 
lietuvių darbininkų organizaci
jų nariai, “Laisvės” ir “Vil- 
|nies” skaitytojai ir šėrininkai, 
Ipriėmė rezoliuciją, sveikinančią 
I“Laisvę” ir- ant toliaus pasilie- 
Ikant po Komunistų Partijos va
dovybe.

tas ypatingai kursto priešsovie- 
tinius veiksmus, ypač Francijos. 
imperializmo, ir visų kitų bur
žuazinių valdžių, sutvėrusių ir 
sustiprinusių Versalės sistemą. 
Tai būtent tas kursto ypatingus 
prieššovietinius veiksmus (po 
niekšiškiausia provokatoriška 
“tąikininkystės” maska) ir so- 
cialfašistinių partijų ir Antro
jo Internacionalo, kurie temato 
galimybę išlaikyti savo pozici
jas darbininkų klasėje kapita-

'.sunaikinimą pro’letariato dikta
tūros (Sovietų Sąjungos).

2. Imperialistinės valdžios tu
rėjo nepalyginamai didesnių 
progų pirmaisiais metais po pa
saulinio karo, negu kad dabar, 
išnaudoti kolonin.es ir pusiau- 
kolonines šalis. Galingas revo
liucinio judėjimo siautimas ko
lonijose nepaprastai labai su
mažino imperialistinės buržua
zijos galėjimą manevruoti. .

3. Kadangi Europoj po karo 
žymiai pažengė pramonė eilėje 
ligtol buvusių žemdirbiškų ša
lių, tai kapitalizmas > ir šioje 
srityje prarado didelius buvu
sius savo rezervus.

4. Net fašizmo augimas liu
dija, kaip yra apribotas bur
žuazijos galėjimas manevruoti.

bendrą

rezoliuciją, i

Frakcijos

PHILADELPHIA, PA

Bruzda
PARYŽIUS.— Vasario 14

Kadangi įvykęs “L

visų prieš 
priešą—kapitaiiz-

dalinai tuos keblumus išri
šo, ir subendrino draugų Inis- kalanti pašalpos.

Kadanji buvo kviečiami šėri
ninkai iš visų apielinkių į “L.” 

j B. š. suvažiavimą, kad atitai- 
dienraščio “Laisvės” tuos

A.L.D.L.D. 172 kp., Yonkers, 
N. Y., susirinkime kovo 1 d., 
vienbalsiai priėmė 
Sveikina ir užgiria Komunistų 
Partijos Lietuvių
Ceųtro Biuro poziciją kas link 
palaikymo “Laisvės” po Komu
nistų Partijos vadovybe. Po re
zoliucija pasirašo J. Siurbi.s, J. 
Jodeikis ir J. Jecauskas.

imtųsi rimto, kon- 
struktyvio darbo, kuris suvie
nytų mūsų spėkas ne tik apie 
“Laisvę,” bet ir apie abėhią 
darbininkų judėjimą. Šalin ne
apykanta vienų prieš kitus. Lai 
būna bendra kova 
visų 
mą.

Pirm. A. G alkus 
Užrašų rast. A. Prots 
Fin. rast. Jid. Vaitkus.

Nuo Redakcijos.— Būtų la
bai sveika mūsų judėjimui, jei-, 
gu opozicijoj esami ar buvę 
draugai ir simpatikai dabar su
prastų savo klaidas, dėtų pa
stangas jas atitaisyti ir steng
tųsi bendrai veikti revoliuci
niam darbe po Komunistų Par
tijos vadovybe.

Šioj rezoliucijoj draugai iš
metinėja del aštrios kritikos, 

i del smerkiančių žodžių. Drau- 
Igai, jūs turite gerai įsitėmyti

ALDLD. 10-tos kuopos laiky* j vieną dalyką: ši mūsiptarpe iš- . 
tam .susirinkime, 23 d. vasario,įkilusi kova, tai nebuvo mažos 
1931 m., tarpe kitų raportų bu
vo išduotas raportas ir iš dien
raščio “Laisvės” bendrovės šėri
ninkų suvažiavimo.1 Kaip ra
portas, taip ir aprašymas apie

A. L. D. L. D. 10-tos Kuopo 
Rezoliucija Dienraščio 

“Laisvės” Klausimu

reikšmės kova; tai buvo kova 
Komunistų Partijos su žalingu 
oportunizmu, siekiančiu domi
nuoti mūsų judėjimą, ir tokia
me atsitikime neišvengiamai 
prisieina aštrius pareiškimussuvažiavimą buvo plačiai ap- i prisieina

svarstytas, ir po apsvarstymo! padaryti.
likosi nutarta 16 balsų prieš 61
išnešti rezoliucija, išreiškiančią'| n •• • D J L* * 
10-tos kuopos mintį tame klau-jH FfcUlClJOJ 1)60^0131 
Sime. Rezoliucija:

Kadangi pirma “L.” B-vės
.šėrininkų Suvažiavimo buvo

čia mtes. turime smarkų pietoj i- '“Laisvės” keblią padėtį per pa- 
mąsi besirengimo griežtai kovai t 
tarp dviejų • pamatinių spėkų, I ues, tai yra, 
veikiančių dabar klasių kovos!kitus, 
dirvoje—tarp fašizmo ir komu
nizmo.

met 1919-20 metais buržuazija! Kas tai yra ekonominio kri-

ro, dabar baisiai auga, kaip po

mvu JUVVrtia UHL ZjLIci/jIJcv | IXCIO J'itl VAUHVnillllO Al 1-j

čentralinės Europos šalių galė-Įzio išsivystymas į politinį“ ir keblumus
—u ... “clemokrati- kaip tatai pasireiškia? (“Com- — -

munist International” ątsąky- važiavimas 8 d/vasario, 1931 biai išrinko delegaciją 
revoliuciją nuslopįnLproletarian mas į šį klausimą tilps kitame m ' ‘ - - - • - • ......
to sukilimus, dabar tūtai yra numeryje.—Red.)

jo (susivienyti 
jos

po 
obalsiu, idant per kontr-.

kolonin.es


I

šeštadienis, Kovo 7, 1931, Puslapis Trečias

Tarptautine Darbininkių Diena

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

■>e*J ?»x

pa

SU

F

Window LockA. P. L A. ŽINIOS
TEMYK! Dei Tavęs Amerikoje ir LietuvojeĮspūdžiai

M"3 IŠMOKINAMI, kaip apsieiti •«

lik.

lio-

k p.50
1.00 i

kuopos

Viską Patyręs.

ROCKFORD, ILL

Pildantįjį

Usually $18.50

NOW $9.25Bikinas

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books fromuPirmas

Brooklyn,

gali- 
Buvo

y:.
•Xi £•»-.43 fetor-

C1J0S.
Abelnai imant, minėta Ap-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

rapor 
Pini

•Antanas Baltru-

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 378S
OFISO VALANDOS:

Telefonai:. So. Boston 1662—J373

Vasario 22 d. A.P.L.A. Pir
mas Apskritys laikė iš eilės 
4-tą Apskričio suvažiavimą,1 
L.M.D. svetainėj, Pittsburgh

SKAITYKIT IRiPLATIN
KIT “LAISVĘ”

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tas daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. K1SHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT. MICH.

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedčliomis: .10-12 vai. ryte.

* Jrv

'W‘L

į:

"LAISVE”
46 Ten Eyck Street

JUOZAS M1ČKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalavimais 
pri siųskite ir pinigus.

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

10 SCHOLES STREET
Phone Stacg 9^45

•'r

M-■B Brooklyn, N. Y.k

draugiška ir delegatai

mas

išradimo

COLLECTED WORKS OF

šaitis ir W. Klimavičius; 29’apie penki tūkstančiai.
kp., Coal Centre, Pa.,—A. Ku- j Tai didelis darbas, kuris 
bilskis; 50 kp., N.S. Pitts-' reikalauja ir pinigų. Ėjome 
burgh, Pa.,—S. Vaitekaitis, J. per stubas, bet nesisekė. Da- 
Stanislovaitis, J. A. Shimkus; bar nutarėme eiti j draugijų 
55 kp., Washington, Pa.,—A. susirinkimus. Aš buvau iš- 
Višnievskas. Pasirodo, kad rinktas eiti i lietuvių organi- 
yra keletas svečių, tarpe jų ir zacijas. Ir aš esu linksmas, 
F. Rodgers, A.P.L.A. preziden- kad man pavyko daugiau šu
tas ir J. Miliauskas, A.P.L.A. rinkti pinigų, negu kitiems, 
sekretorius. Nutarta duoti A.L.D.L.D. kp. davė $3, T.D. 
svečiam patariamą balsą. Į A.—$1, Lietuvių

Konferencijos pirmininku bas—$5, L.U.K. 
tapo pa-: išrinktas Geo. Urbonas, pagel- surinkta —$4.45 
j klasių jbininku—Jonas Urbonas; sek- priklauso kliubo 

'kovos pamato. Revoliucines iretorium_J. Urmonas.
(komunistės); 

padarė kovo 8 dieną revo-1 
liucine darbininkiii diena.»| 

Kuomet šiandien kapita
listiniam pasauly siaučia Nutarta 

1910 metais tarptautinė bedarbė, kuomet klasių ko-j balsą 
va aštrėja, kuomet išnaudb-.tams- 
tojai kapitalistai dedą pa
stangas suversti krizio naš
ta ant darbininku, klasės 
pečių, kuomet badas jr 
skurdas didėja, tai tarptau
tinė darbininkių diena vra 
labai reikšminga.

Šiandien milionai moterų 
darbininkui susiduria su ko-1 
va prieš bedarbę, prieš algų, 
nukapojimą, prieš liginimą , traukimą daugiau kuopų Į Ap
darko valandų. Gyvenimo skriti. Nutarta dėti visas pa^ 
salvgos sunkėja. Todėl dar- stanK<Ts sutraukti jas ir kad 
bimnkems neia kitos jsei- važiuotų į tas kuopas, kurios 
tis, kaip tik vesti griežtą daj- nėra prisidėjusios prie 

darbininkių kovą prieš išnaudotojus. ;Apskr. Nutarta rengti “ban-! 
Moterys darbininkės pri- kietą“ (vakarienę) A.P.L.A. 

valo skaitlingai dalyvauti draugijos 20 metų sukaktuvių 
masiniuose mitinguose ir nuo inkorporavimo^ Draugi-j 
demonstracijose tarptauti- sekanti asmenys: A. K. S.lie-j 
nėj- darbininkių dienoj ir kienė> 7 kp>; p. Sadulienė, 3 Į 

J. A. Shimkus, 50 kp. Į 
Taipgi nutarta, kad visas | 

komitetas prisidėtų tame dar-. 
,be. Sekė platus apkalbėji-l 
.mas apie A.P.L.A. rinkimus, 
i Diskusi jose išsireiškė savo 
j nuomones veik visi dalyvau-, 
Į jauti konferencijoj.

Nutarta kitą suvažiavimą' 
I laikyti McKees Rocks, Pa., 
prieš A.P.L.A. 23-čią seimą. 

Nutarta paraginti Centro

Iki 1920 metu, kuomet su
sidarė komunisčių moterų 
tarptautinis judėjimas, dar
bininkių moterų judėjimas 
buvo daugiau reformistinis, 
pacifistinis. Įsikūrus Ko-

Darbininkių Diena. Tai yra 
moterų darbininkių plates
nės kovos diena.

1909 metais Amerikos dar-; 
bininkės (socialistės) nu-i 
sprendė paskirti vieną die- munistų Internacionalui,' 
ną, kaipo moterų kovos die- tarptautinis moterų darbi- ' 
na. Tais metais jos ap-’niūkių judėjimas 
vaikščiojo 13 d. kovo kaipo statytas ant tvirto 
moterų darbininkių dieną.' 
Kadangi tuo laiku buvo vi- darbininkės 
sai kitokia padėtis, visai ki-; 
tokios sąlygos, tai jų vy
riausias obalsis buvo lygios: 
politinės teisės moterims.

socialisčių konferencija Co- 
penhagoj, Danijoj, nutarė 

f paskelbti kovo 8 kaipo tarp
tautinę darbininkių kovos 
dieną.

Nuo to laiko iki pasauli
nio karo moterys darbinin
kės įvairiose šalyse po so
cialisčių vadovybe apvaikš
čiojo tą dieną. Buvo rengia
ma demonstracijos, susirin
kimai ir tt. Svarbiausias 
tuo laiku reikalavimas bu
vo, tai lygių pilietinių teisių 
su vyrais.

1915 ir 1916 metais toj 
tarptautinėj
.dienoj iškeliama obalsiai 
jlrieš karą, už taiką. 1917 
metais kovo 8 d. didelės mi
nios skurstančių ir išbadė
jusių darbininkių moterų 
Rusijoj demonstravo prieš 
karą, reikalavo taikos 
duonos.

ir

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

su pagyrimu, pasisekė

Mano išradimas j

Ūkesu Kliu- 
susirinkime 
Tai garbė 

pirmininkui
A. Šimoniui ir visiem nariam.

Diskusuota apie 2 kp. dele-. A. H.
gatus; 2 k p. nebuvo nutarus---------------------------------------
prisidėti prie Apskričio, bet;-v- Į- m • y
delegatus prisiuntė pažiūrėti,, ilvlYdl Ild
ar ką gero Apskritys veikia.' Silpni !i‘ IŠlJjfee

l duoti sprendžiamą. -
9_mq k’ionn«: delpfra-! J(1 ifis esa:-’ nervuotas, i piktus arlUb luiuput) susierzinantis, lengvai susijaudinęs ir nefrn-
Skaitytas protokolas iŠ lite gauti gero nakties poilsio, ar esate 'v, . •• x I >; bei name nusilpnėjimo prastame stovyje, i>a-pereito suvažiavimo; priimtas = imkite Nuga-Tone tik !><■>• kelias dienus ir 

. .... pastebėkite, kaip daug tvirtesnis ir energis-VienbalSiai. jkesnis jūs pasijausite. Nuga-’l'one tai pada-

Komiteto raportai:' pirmi-! [Slc
Įlinko Geo.. Urbono žodžiu Į „^JĮj 
duotas raportas priimtas vien- i Nuga-Tonc suteikė atnaujinta sveikata, dt- 

. desnę spėka ir naują laimę mtlionams zmo- balsiai; sekretoriaus J. Urmo-l niu. Jis priduoda jėga ir spėkų visiems 
| galiams ir funkeijoms, pagerina apetitų.

gelbsti virškinimui. palengvina inkstų 
pūslės įdegimų, nugali konstipiieiją ir į 
pina kūnui užtektinai raudono, sveikai;) 
kiančio kraujo.

Jūs galite gauti Nuga-Tone bile k 
aptiekoj. Jeigu jusi} aptiekininkas netur 

i paprašykit jį užsakyti del jūs iš savo < 
; bėrio.

no raportas skaitytas, priim
tas vienbalsiai: iždininko A. 
Čelkis žodžiu išduotas 

jtas vienbalsiai priimtas. 
:gų ižde buvo 90c.

Apkalbėjimas apie

prisidėti prie kovos už ge- kp 
esnes gyvenimo sąlygas.

iš A-P.LA. Pirmo svarbią rolę ateity, pąremda- 
4-tos Konferencijos mas būtinus bėgamuosius A. 

P.L. reikalus ir darbininkų 
klasės kovas. Taipgi turiu .‘Komitetą laikyti • seimą pra

šutinai pastebėti A.P.L.A. džioj birželio. Sekė laimėji- 
2-rai ir 17-tai kuopoms, ku- mas $10, kuriuos Apskritys 

irios atgal traukia. Gal bijo-,buvo nutaręs išleisti šiame su- 
damos organizacijoj šviesės- važiavime. Laimėjo J. Čepu-; 

Suvažiavima atidarė org. mes, stipresnės ateities, o gal^is^iš Harmarville, Pa. j 
Geo. Urbonas^ kaip 2:10 vai. del tų 5c narinės mokesties,; *
po piet, pareikšdamas, kad minėtos kuopos, i _ 
šis suvažiavimas turėsiąs daug; nariais ir gan pasiturinčios f i- kuopų ,
svarbių dalykėlių apkalbėti irinansais, prie Apskričio prisi- j Išmokėta spaudai 
išspręsti. Pabrėžė, kad šis su- dėti bijo. Draugai, suraskite Laimėtojui 
važiavimas suteiks daug dau-itas priežastis, kurios sulaiko Lieka Apskuciui nuo 
giau A.P.L.A. Pirmo Apskri-inuo dėjimosi į Apskritį ir ban- terijos 
čio budavotojams ne tik fizi-idykite kaip nors ateinančioj,Kuopų duoklės: 
nes, bet ir dvasinės energijos.! Apskričio konferencijoj daly-; 1OQA ™

Drg. F. Rodgers ir Sliekienė | vauti ir_ prisidėti prie būdavo-1 
pasakė po agitatyvjšką pra-'jimo mūsų mylimos organiza-

į,; Pasirodo, kad suplaukė už Į 
skaitlingos lioterijos knygeles nuo įvairių i 

1 , $55.601
5.40 | 

10.001 I
f' y I j ••

Pirmo Apskri-inuo dėjimosi į Apskritį ir ban- tenjos 
... ' j__________________ iv. r. v. z..- Tčnnnn rliinlrlSc •

už 19.30 m.
14, 29, 50, 55

*iiž 1931
Nuo pereitų metų ižde

buvokalbėlę. Seka 
delegatų. Pasijddo, kad su

 

važiavime dalyvauja 18 dele- skričio konferencija buvo gy- 
gatų, atstovaudami 10 kuopų, va, 
Taipgi užsiregistruoja gražus! skirstėsi gerame ūpe. 
būrelis svečių, tarpe svečių ir 
^A.P.L.A. Centro Pirm. F. Rod
gers ir sekr. J. Miliauskas.

Pakelta klausimas, kaip ir 
kokiu būdu sutraukti visas 
Pittsburgh© ir apielinkės A.P. j 
L.A. kuopas į Pirmą Apskritį.1 
Sekmingesniam veikimui, po 
ilgokų . draugiškų diskusijų, 
nutarta, kad Apskričio Komi
tetas būtinai aplankytų tas A. 
P.L.A. kuopas, kurios da nė
ra prisidėjusios prie Apskr. ir 
bandytų jas supažindinti, ką 
Apskritys reiškia, ne tik toms 
kuopoms, kurios priklauso prie 
Apskr., bet ir abelnai visai i 
mūsų organizacijai. -

Nutarta surengti i“ ‘ 
draugišką vakarienę su gera 
programa. Taipgi nutaria pa
raginti 
Centro Komitetą, kad būtų 
šaukiamas A.P.L.A. sekantis 
23-čias Seimas pradžioje bir
želio mėnesio.

Smulkesnius tarimus aplei
džiu, bet turiu pažymėti, kad 
viršminėta konferencija buvo 
labai gyva, draugiška. Pas 
delegatus buvo įmatoma dide
lio pasiryžimo, su geriausiais 

^šitikinimais, veikti ne tik Ap
skričio labui, bet ir abelnai vi
sai organizacijai.

Reiškia,
Apskritys auga ne tik nariais, 
l/et ir finansais. Jau spėjo pa
siekti netoli pusšimtį dol. iž
de. Galima tikėtis, kad A.P. 
L.A. Pirmas Apskritys suloš

ers .90 i

Žemnamijos, Apdraudoą ir 
Mortgičių Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiaūsio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
3.32 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam i storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pactą ir | kitus 
miestus.

Scholes Baking, Inc.

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. įsigiję mano išradimo window 
locks,' išeidami iŠ Damų arba eidami gulti, 
galite' htsidaryti langą, kiek jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad /niekas negales iš lauko 
Jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

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

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. lie tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetinių, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir nęgręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Suminėjimui, kiek naudos 
turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik 
primename apie juos ir parodome jų mažą 
paveiksliuką.

KAINA $3.00 UŽ TUZINĄ (12) 
Mažiau tuzino nesfunčiaine ant užsakymų. 
Reikalaujame agentų, geras uždarbis.

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

• Telephone, Mitchell 2-2554
Už $1 duodame 4 locks del persitikrinimo 
ir patys apmokame persiuntimą.

M'V J
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nutoniobiliu; dalinau j tris daliai
i. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planąi 

k».ip suroti snąedimua; kaip 1 žardžiui au
siu lyti. Tas viskas mokinama kiekvieną atu- 
denta praktiškai, po pricžiūia inavruktorlų.

?. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin- 
giauiia prie dabartinių automobilių.

1. \ ažinėjimas. Kaip pastot) ekspertu Bufe
riu

1 l'sbMvę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 
proeą pasinaudoti vienu iš dviejų amatq— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lala- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina priimtina vieiease.

MokjtojnrK yra žymus ekspertas I.. TIKMAVICIL’S. lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūrų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M.

/ NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Arenus Kampa* HtU Street New York, N. T..

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

A.P.L.A. PIRMO APSKRIČIO 
4-tos KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS
A.P.L.A. Pirmo Apskričio 

4-tą konferenciją atidarė Ap
skričio pirmininkas drg. Geo. 
Urbonas, 2:10 valandą po 
pietų. (Kurią dieną ir "ko
kiame mieste? — Red.)’ 
Mandatų komisijon paskirta; 
draugai D. P. Lekavičia—11 j 
kp. narys ir J. A. Shimkus—-, 
50 k p. narys.

Viso įplaukų $46.25
Išmokėta J. Urmonui lėšų 5.10 
Ižde lieka (pas Apskr.

! ižd.) 41.15
S u v a ž i a v i mas užsidarė 

.7:30 vai. vakare.
A.P.L.A. Pirmo Apskričio

4-tos Konferencijos Valdyba:
Geo. Urbonas, Pirm.
Jonas Urmonas, Sek r.

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

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne de) smegenų stokos. 
Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimų

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

JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ
ŠIOJE VIETOJE

Nuveikti Darbai
Nuveikti mūsų darbai 

Komisijai ma skaityti sekamai, 
tvarkant mandatus, pakviesta šaukta susirinkimas .išrinkimui 
pasakyti prakalbėlę drg. A. K. J delegatų į Washingtona, kad
Sliekienė ir drg. F. Rodgers,’įteikus Nedarbo Apdraudos 

didelę (kurie dalyvavo kaipo svečiai. Bilių. Bet susirinkimas buvo 
Abu pasakė po gerą prakal- mažas, tai nebuvo galima iš- 
bėlę. Mandatų komisija ra-1 rinkti delegatas. Tai chica- 
portavo, kad yra 18 delegatų j giečiai turėjo atstovauti iA 
(du nepribuvo) nuo 10 kuo
pų; atstovauja viso 550 narių.

Suvažiavimą sudarė šie de
legatai nuo sekančių kuopų: 
2 kp., Me Kees Rocks, Pa.,— 
J. Masiliūnas ir A. Jankaus
kas; 3 kp., Carnegie, Pa.,— i 
P. Sadulienė; 7 kp., Soho, | 
Pittsburgh, Pa 
(nepribuvo) ir J. D. Sliekas; 
8 kp., S. S. Pittsburgh, Pa.,— 
Jon. Raškius (nępribuvo), J. 
Lekavičius, Jonas Urbonas ir 
W. Stačinskas; 9 kp., New 
Kensington, Pa.,-—K. Stašins
kas; 11 kp., Courtney, Pa.—S. 
Docis, Anna Adomaitis ir D. 
P. Lekavičius; 14 kp., Brad
dock, Pa.

Rockfordą.
Antras masinis susirinkimas 

buvo šauktas, tai išdavimui 
raporto sugrįžusių delegatų iš 
Washingtono konferencijos ir 
prisirengimui prie vasario 25 
d. demonstracijos. Masinis 
susirinkimas buvo skaitlingas, 
iš pat karto buvo apie ke
turi šimtai darbininkų. Demon
stracija prasidėjo; antrą valan
dą po piet. Išeit į gatvę mū
sų žmonės “sarmatinosi,” tai 
kuomet išėjome į gatvę, buvo 
tik apie du šimtai žmonių. 
Paskiau susirinko apie tūks
tantis., Bet kuomet pradėjo
me mitingą prie Winnebago 
County Courthouse, tai buvo

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original e< 
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,A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi 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 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

Lutwin's Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Eliz.abetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

A. LUTVINAS

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

I



Puslapis Ketvirtas

BOSTONAS IR APIEL1NKE kų Apsigynimą gelbėjimui
Lawrenco streiko areštuotų 
vadų. Aukojo sekamai: po 5 
dol. dd. M. Rimkus ir Šidlaus
kas. V. Rimkus—2 dol. Po 
1 dol. aukojo T. Orlauskas, 
R. Zulon, M. Tamalevičius, 

L.P.M.S. II Apskr. konferenci-1 Markūnas, Otto Ilohl, F.
28 delegatai. Grybas, A. Zulon. - - -

SO. BOSTON, MASS.
Menininkų Konferencija

Kovo 1 d. So. Bostone, 
P. Kliubo Svetainėje, įvyko

ja. Suvažiavo 
nuo 8-nių chorų. Konferenci
ja buvo draugiška ir sėkmin
ga, padaryta daug gerų tari
mų, paminėsiu nekuriuos 
svarbesnius. A.L.P.M.S. II 
Apskritys nutarė prisidėti prie- 
“Labor Sports Union,” taipgi ' 
nutarė paaukoti 10 dol. gyni
mui Lawrenco streiko vadų.

Nutarta subendrinti chorų 
piknikus, padaryti vasarinius 
išvažiavimus sekmingesniais ir
tuo pačiu kartu, kad būtų ge- aukojusiems

. Po 50c— 
M. Lukstutas, (?—Red.), I. 
Antanuk, F. Vaivilavičius, J. 
Tamošiūnas, K. Peredienė, A. 
Baronas, Nežinomas, T. Re- 
zienius. Smulkių aukų surink
ta $2.00. Viso aukų $25.00. 

Šis aukas surinko V. Rim
ukus, T. Orlauskas ir Ig. Mar- 
■ kūnas. Aukos pasiųsta T.D. 
A. Varde Lawrenco streikie- 
rių ir Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo tariame ačiū 

draugams ir
resnė proga kitom organiza
cijom surengti savo piknikus. 
Girdėjau kalbant, kad mano-

draugėms.
Prie to, reikėtų pasaldyti, 

kad aukas renkant buvo sutik-

Pittsburgho Baltrušaičiai — 
Tautininkų Pažiba

Nesenai vietos lietuviška 
buržuazija, kuri susispietė į 
savo organizaciją, vadinamą 
Vaizbos Butu,turėjo savo “šut
vę” piliečių kliube. Čia 
juos (buržujukus) dvasiniai 
stiprino ir pažiba buvo rene
gate Johanna Baltrušaitienė. 
Ji, ,po priedanga, lietuviškų 
studentų, daug kalbėjo apie 
tai, kaip ji su draugais kadai
se dirbo prakilnų kultūrinį 
darbą. Taip, smagu ir links
ma darosi Johannai ant širdies 
prisiminus praeitį — praeitį, 
kuomet dirbo naudingą darbą 
darbininkų klasei.

Taip, jai smagu prisiminti 
tuos garbingus laikus, kuo
met ji dirbo gražų ir prakilnų 
darbą, bet yra bjauru ir šlyk
štu prisiminti šių dienų Jokan

Kovo 15 d. bendromis spėkomis į 
Lyros Choro, L.D.S.A. 24 kp. ir A. 
L. D.L.D. 190 kp. bus sulošta vienas 
ir puikiausių veikalų MADAM X. 
Šis perstatymas įvyks irgi Slovėnų 
svetainėj, 15810 Holmes Ave. Pra
džia 4-tą vai. vakare. Tėmykite vė
lesnius pranešimus. Rengėjai.

(55-56)

DETROIT, MICH.
L.D.S. 21 kp. stato scenon 5-kiu 

Aktų Politinę Komediją “S.L.A. 36 
Seimas” nedėlioj, 15 d. kovo, Lietu
vių Svetainėj, 25 ir Vcrnor Highway. 
Sulos Proletarų Meno S. 4-ta kuopa. 
Lošimas prasidės 6-tą valandą po 
pietų. Po lošimui šokiai prie geros 
muzikos. Įžanga 50c ypatai. Kas 
norite matyti S.L.A. Seimą ir prisi
juokti, tai būkite šiame parengime.

Kviečia Komitetas.
(55-56)

SKAITYKITE!
ma rengti viena pikniką Kom. daug tokių žmonių, kurie nos dalbai, kuomet ji nueina 
Partijos spaudos naudai. Aš 
manau, kad labai geras suma-

Šeštadienis, Kovo 7,

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Namo Komitetas rengia 

puikų balių šeštadieni, 8 kovo, Liau
dies Name, 8th ir Fairmount Ave. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus gera 
muzika, galėsit smągiai pasišokti. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pa
remti. Komitetas.

/ (55-56)
tą lietuviškos buržuazijos 

šutvę” ir tenai ji bando ra
minti tų buržujukų ir savo ne
ramią sąžinę. Nuėjo ji pas

cento streikierių į
Tokie žmonės išsi- 
kad esą sunkūs

vieną didelį pikniką Kom. laikai, o tuo pačiu sykiu . .
Partijos«spaudos naudai ir im- mes žinome, kad jie turi au- tuos gaivalus ir sykiu su jais 
tis to darbo tuojau, tai turė-itomobilius ir pinigų, bet darbi-,kenks, tiukdys tam, anot jos, 
sime treras nasekmes Tainp’i ninku reikalams jie “neturi i prakilniam ii šventam darbui, kTnferencūaP^nb“Si«i užminei cento.’’ . . . ;kurj šiandienų dirba šimtar ir
re pom rezoliucijy, kurios,* Darbininkai šio miesto, gal .tūkstančiai susipiatusiii lietu- 
manau, greitu laiku tilps “Lai-įbūt, nepermato, kas būtų, jei wiu darbininkų.

T_____________ JI -.1,1.. • --1.« • ' f-Gila T n n <1 io ii rvc* Iron ii oon_
svej

nedavė nei 
reikalams.IIIU, I\.cXU IdUdl ©UIIlcV I * J* .

nymas, ir mes turime surengti kalbinėja, 
vieną didelį pikniką Kom. laikai, c

kenks, trukdys tam, anot jos,

LIETUVIS
•Hr
Norintieji ge-

riausio

GRABORIUS

patar-

navimo ir už
kainą,

i Gaila Johanuos, kad ji ne- 
1 mokėjo garbingai nešti iki se- 
įnatvės jaunystėj pradėtą pra- 

Sekantis mėnesinis susirinki- i kilnų darbą. Atydžiai tėmi- 
Abekas trumpai, bet aiškiai imas Tarptautinio Darbininkų jant ją, rodos, taip Jr matai, 
savo kalboj išdėstė proletari-! Apsigynimo (I.L.D.) įvyks Lie-!ta senė nemokėjo, nesu- 
nių menininkų užduotis ir šie-[tuvių Piliečių Kliubo name, 26;gehejo tinkamai įvertinti to 

Šioj konferencijoj buvo'School St., Hudson, Mass. Vi-isavo darbo, tos idėjos, kuriai 
• ... ........................... '" -i--’-- Per daugelį metų

’statyti josios širdyje idėjos ru
imai, papūtus vienam stipriam 

Darbininkų padėtis dabar i politiniam vėjaliui, subyrėjo, 
yra da aršesnė, negu vergijos!it kazynų krūva.....................

j laikais. Tuomet darbininkui' 
~° inors nereikėjo

8-tą vai. vakare L. P. Kliu-1 bus rytoj, 
bo svetainėj ivyko “Laisves”! 
“Vilnies 
so” skaityto i ų susirinkimas. Į gyvulio. 
Kalbėjo K.P.L.F. Centro Biuro turi r" 
narys F. Abekas. Pirmoj da- kur gaus duonos, 
lyj prakalbos kvietė darbiniu- darbo, 
kus stoti į Kom. Partijos eiles; 
ir kovoti už bendrus darbiniu-1del negelbėti tiems, kurie ko-:£us; ... . .

Tik tokiu būdu darbi- T?del- !<alP.K'!,'det> Ji .rengiasi 
išbėgt ir is sios apielmkės, 
kad nesusitikti buvusius drau
gus. Ji rengiasi bėgti į far- 
mas gyventi ir su savim temp
ti savo biedną Juozą. Laimin
gos kelionės, tai renegatų ke
liai.

Buvęs Idėjos Draugas.

.Lawrenco darbininkai, Kurie•
Užsibaigus II Apskričio rei-! streikuoja, būtų priversti grįž-Į 

pakviestas F. ti darban senomis sąlygomis. įkalam, - buvo
Abekas pakalbėti. Drg. F.

kius. L.-, ------------- ------------------- .... , ,..
daug jaunuolių delegatų, ir!si ateikite ir atsiveskite savoji^ o. 
pasirodė, kad jie aktyviški! draugus. (Kurią dieną? • 
proletarinio meno ir sporto į Red.), 
darbuotojai. Tas yra labai 
pagirtina ir pageidaujama.

uaroiimiKui į Johanna spjovė ant tos ide-i 
rūpintis, kas | jos, kuriai ji neva dirbo savo | 

Dabar darbininko j gražiausias dienas, pabėgo j 
jv.yr^/ Lgyvenimas taip nustumtas že-|nu£ tos idėjos draugų, bet jos I

ir “Darbininkių Bal- myn, kaip kokio, atsiprašant, lažine nerami, ji jaučiasi į-l 
A. Kiekvieną dieną jis įklimpusi, ji netu^pr gana drą- 
rūpintis, kas bus rytoj,:S0S’ nervib išeit viešai ir 

Kur gaus * prisipažint prie klaidų. Ji 
blaškosi, bėga, bet vis susitin- 

Ko_ ka buvusius savo idėjos drau- 
šie gadina jai nervus.Tad kodėl nekovoti ?

kų reikalus. Antroj dalyj 'voja. 
kalbos išdavė raportą apie minkai i_r gali pagerinti savo 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi-’būvį, 
mą. Baigus raportą drg. F. 
Abekui, sekė klausimai ir dis
kusijos. Išdiskusavus visapu
siai “Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą, drg. F. Abekas atsa
kė į klausimus. Po to, pilnu-j 
tė Kliubo Svetainė draugų1 
vienbalsiai užgyrė rezoliucija, | 
smerkiančia skloką ir užgi
nančią “Laisvės 
suvažiavimą.

Buvo renkamos aukos vedi- Sekretorius paaiškino, kad čia 
mui bilos Lawrenco streiko va-[yra “Laisvės” laiškas, kad 
dų. Aukojo sekanti draugaiĮ kliubas atnaujintų prenumera- 
po dolerį: P. Niukas, K. Sa-jtą. Susirinkimas nereikalavo' 
dauskas, K. Kaliošius. Dr. J. i nei laišką skaityti, nes visi su-; 
Repšys, P. Antanuk, V. Rim-įtiko, kad “Laisvė” turi pareiti; 
kus, J. Stonis, J. Gavėnavičius, | j Kliubą. Nutarta, kad “L.” | 
K. Kazlauskienė. Po 50 cen- i prenumerata būtų atnaujinta.; 
tu: A. Pilkauskas, J. Malinau- Į 
skas, S. Reinard, A. Jankevi-Į 
čius, H. Tamašauskienė, J. Li-į 
kas, A. Žvingila, P. Abazorius. į mą, kad ir 
Viso ' su i__ _
$16.29. " ‘ ‘
tariame širdinga ačiū. Pini-1 Bet už “Darbininką” balsavo!

Tik kovodami darbi
ninkai gali sunaikinti šią su
puvusią kapitalistinę sistemą.

Skaitytojas.

W. LYNN, MASS.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
laikė savo susirinkimą vasario 

šėrininkų 12 d. Atidarius susirinkimą, 
prasidėjo skaitymas laiškų.

Skaitykit ir Plaųnkit 
“LAISVĘ” V

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

_..v. ; bus pirmadienį, 9 d. kovo (March),
Didžiuma nutarė ir ‘Kelei- Straukos svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
’ prenumeruoti. Be to, dar y.isi ™pai būtinai ateikit, yra svar-

i . • i i i - • v. i biu reikalu aptarti. Atsiveskit iri vienas juokdarys davė įnesi-1 nauj-ų narjų.
1 ’ '• “švento Džiovo” 

smulkiais surinkta į laikraštis iš So. Bostono būtų | 
Visiem aukojusiam.! užrašytas į Kliubo knygyną.! 
irding?. ačiū. Pini-!Bet už “Darbininką”

gai priduoti T.D.A., kuri veda;tik apie 4 balsai, o^didelė di-i 
minimų draugų bylą. | džiuma prieš.

—o—
7 d. kovo, E ir Silver Sts 

So. “ ' ' “
stato scenoj operetę “Nebaig-|pe 
ta Kova.” Veikalą parašė Se
nas Vincas, muziką—E. Reti- 
kevičiūtė. Operetė pilna juo
kų ir gražių dainų. Svarbiau-’ 
sias roles paėmė erabiausi So. i 
Bostono Laisvės Choro akto
riai. Choras gerai mokinasi! 
po vadovyste A Niukiūtės. { 
Kiek teko girdėti, tai visi ren
giasi pamatyti operetę “Ne
baigta Kova,” nes minėta ope
retė dar tik pirmu kartu sta
toma So. Bostone. Ne tik vi-| 
si bostoniečiai rengiasi atsilan
kyti i šį parėngima. bet ir iš 
kitų kolonijų atvažiuos, kaip?"^ P"““*.
,tai H Worcesterio. Montollos, 
Norwood o, Stough tono. Brid 
gewaterio, W. Lynno, Brighto 
no ir kitų vietų. Todėl nei vie-i 
nas nepraleiskite progos pa 
matyti šitą operetę.

/ Dzūkas.

Tai reiškia, kad 
čelninkui” iš 

Bostono Laisvės Choras “Darbininkui,’
bo.

nėra vietos tar 
kliubo narių.

Kliubie^is.

Org. F. K.
(56-57)

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirinki-

žemą

nuliūdinto va-

landoj- šauki-

t5s pas: — -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Teh: So. Boston 0304-W

Bell Phone, Poplar 7545

G RAKO RI US- UNDERTAKER
ri'.haJi'nmuoja ir laidoja nuiniruaiiiH >\nt 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą. ....

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

110111311
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NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Kpyga

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

HUDSON, MASS.

Tarptautiniam Darbi- 
riinkų Apsigynimui

Uetavos' Darbininkės ir Poniulės
Paraše V. Kapsukas

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

Kny^a 152 puslapių.NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

IŠpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 35c pinigais ar 
stpmpomis, ir 25 tąbl'etai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerį.

Kaina 25 centai.

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

Apysaką

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

skaus- 
būsite 
nauja

ši an-j mas bus pirmadienį, 9 d. kovo, Lab- 
.... t 29 Lawrence i

Visi nariai at-; 
svarbių reikalų Į 

’ • mokesčius I 
Atsiveskit naujų narių. I 
Sekr. J. Rudzinskas.

(55-56) I
CLEVELAND?~OHIO

A.L.D.LrD. 190 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks utarninko vakare, ko
vo 10 d., Slovėnų svetainėje, 15810 
Holmes Avė., 8 vai. vakare. Kvie
čiame visus narius atsilankyti ir pa-< 
sistengti užsimokėti duokles, nes 
kaip žinote,, juk tik tiems nariams 
bus siunčiama knyga “Aliejus,” kurie 
bus užsimokėję už 1931 m. Be to 
bus ir keletas svarbių kp. reikalų 
apkalbėti. Sekr. J. ž.

ium “mfi °r Lyceum svetainėj, 
o 4 i St., 7:30 vai. vakare 
Bostono, Įeikite laiku, tu rime 

aptarti. Pasirūpinkit ir 
užsimokėti.

PITTSBURGH, PA,
Bedarbiais Niekas Čia 

Nesirūpina
čionai, kaip ir kitur, bedar

bė siaučia visu savo baisumu.
Tūkstančiai darbininkų basto
si gatvėmis, alkani ir sušalę. 
Niekas jais nesirūpina. Tiesa, 
prieš kalėdas, kad pasirodyti 
tiems tūkstančiams bedarbių, 
jog miesto ponai neužmiršta

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Čold 
& Grippe Tablets.
Vardas --------------------------
Adresas _____ ___________
Miestas ----- ------ -------------

Blue Bose Laboratories 
69 Bond St., Elizabeth, N. J. 
Už 2c štampą pasiunčiamo 

sampalą.

MMIIIQIII0 II0III
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šelpimo stočių, kurias kontro
liavo miesto policija. Bet pra- 
įėjo kalėdinio biznio triukš- 
• mas, išnyko ir minėtos šelpi
amo stotys. Tiesa, dabar ba
daujančiais neva rūpinasi įvai
rių ponų kontroliuojamos lab
daringos draugijos. Bet tie 
ponai/ gyvendami brangiau
siuose koteliuose, beveik visus 

j tuos surinktus pinigus šęl pi
lniui baduolių, patys sunaudo- 

ąrio 28 d. čia surinkta įja, o baduoliai kenčia alkį ir 
j Tarptautinį Darbiniu- šaltį.

ATKREIPKIT ATYDĄ J NAUJĄ ANTRAŠĄ!

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

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

Išardymas, sutaišymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinam i dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai-f-L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą įtvarantuojame už mažą užmokestj. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiražymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049
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ĮKARK. K. J 've 20 dol. vertės knygelių su 
Jtikietukais pardavinėjimui.

Tuoj duota įnešimas, kad 
’ l draugija paaukoti? 25 dol. ba- 

Iduolių maršavimui i Trenton. 
Lais- Bet atsirado ir priešingų, tai 

“ t broliai katalikai, kam, 
organizacijų ' girdi, eikvoti pinigai. Paėmė 

šiuo tarpu aš, balsą d. Stanelis, jisai paaiš- 
dar daugiau noriu pabrėžti, i ^ino, kaip valdžia rūpinasi tik 
kad tikrai pas mus yra daug 
apsileidimo. Ypatingai tarp
tautiniame veikime, kuomet 
būna rengiama kokios demon
stracijos, tai mūs, lietuvių dar
bininkų, visai ten nematyt. 
Pavyzdžiui, buvo suruošta be
darbių demonstracijos, daly
vavo apie 700-800 darbininkų, 
o lietuvių matėsi tik apie 7-8, 
nedaugiau.

, Iš Susirinkimo

Apsileidimas, Aukos 
Susirinkimai

Seniau jau skaičiau 
vėje” apie netvarkiečių apsi-jihūs 
leidimą, mūsų 
veikimą ir t. t.

Palangos Juzės Draugija 
laikė savo susirinkimą vasario 
18 d.. Į susirinkimą atsilan
kė d. J. Kasper, Komunistų 
Partijos atstovas. Jam buvo 
leista 10 minučių kalbėti. 
Draugas labai aiškiai nupiešė 
savo atsilankymo tikslą. Nu
rodė, kad Newarko bedarbiai 
mar^hoja i N. J. valstijos sos
tinę su savo reikalavimais, 
kad bedarbiam duotų darbo 
ar duonos. Tam tikslui d. 
Kasper paprašė aukų ir prida-

kapitalistų klasės reikalais. O 
bedarbių reikalais rūpinasi tik 
patys darbininkai ir darbinin
kų organizacijos. Pagaliaus, 
net iš tų, kurie priešinosi au
koti, keturi padėjo ant stalo 
PO' dolerį ir pasiėmė po kny
gutę pardavinėjimui.

Tuoj pamaniau, kad 
dirbtume daugiau, tai 
me daug daugiau ir 
Bedarbė verčia visus darbinin
kus daugiau mąstyti.

Iš Palangos Juzės Draugi
jos tapo paaukota $25. Už iš
parduotus tikietukus $20. Vi
so paaukota $45, kad parėmus 
alkanųjų kelionę Į Trenton.

Kitas Susirinkimas

mes tik 
turėtu- 
vaisių.

ll"kli!nifiH,1lllidllii!iliiliilliliuiiiillllffiWlll!liiHlllHi;iuilhiH!iHdllliliillli!!llllill!llllllllllllll!l!l

NEW HAVEN, CONN.

KONCERTAS
.' BALIUS
Rengia Darbininkiški Chorai

Subatoj, ? Kovo-March,1931
Pradžia 7:30 Vai. Vakare

25

MONTREAL KANADA ! įvyks Lyric Svetainėje. Pro-- 
_____  , [gramoj dalyvaus “Laisvės” 

D. Vasario ir DarbininkuChora* ir
- - - v ras. Bus gerų kalbėtojų. Vi

si darbininkai dalyvaukite.
Kovo 21 d. B.D.O.P.K. ren- 

balių Lyric Svetainėje, 
Vasario 25 j kampas Park ir Broad gat., 
I J _ 1 ' vM»n z-l r7 i n ^7 • Q /A X7 n 1 5TQ Ir n ^7 į_

‘ i žiū- si kviečiami dalyvauti.
, tai. ir jis I J. K.

'■ Dar1 ---------------------

Judėjimas '

66—Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash
ington, Pa.

66—V. Glaubičius, 316 George Avė., N. End, 
Wilkes-Barre, Pa.

57—John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran
ton, Pa. '•

68--J. N. Valanchausky, 11 t Bigelow St., i 
Brighton. Mass.

ŽODIS NUO BR. MENDLOWITZ

Vasario 27 d. įvyko A.L.D. i 
L.D. 5 kp. susirinkimas. Man 
pakėlus klausimą, kad kiek|vosi sustoję keli 
nors paaukotų 
jos Fondui, 
kuopa neturi 
draugai ant 
$5.90.

Mokesčių užsimokėjimas Į 
A.L.D.L.D. eina silpnai. Kurį i policmano 24 d 
draugą tik pakalbini, tai at- vakaro Montrealas buvo nuo-l 
sako, kad užsimokės tuomet, gai ginkluotas.
kai

Abelnai, kaipo francūziškas 
Montrealas yra atsilikęs darbi- gia 
ninku judėjimu.
d. čia praėjo be didesnių ko-1 pradžia 7:30 vai. vakare, 
vų—įvykių, paviršutiniai žiū- si kviečiami dalyvauti, 
rint, bet iš esmės, 1 
smarkiau pradeda judėti.
pirmu sykiu matyta didžiau- į TARPTAUTINĖ DARBININ- 
sia darbininkų masė gatvėse,1KIŲ MOTERŲ DIENA PITTS“ 
besirenkanti į Victoria Sq.j BURGHO APIELINKĖJ 
Ten norėta atlaikyti mitingą, 
kurį policija ir mušeikos nelei
do laikyti. ,

Kas liečia strategiją1 ir j u-'nius 
dėjimo išplėtimą, matyti ir 
nebuvo daroma iš darbininkų 
pusės. Daugelį darbin. poli
cija apmušė buožėmis. Nuken
tėjo nemažai ir lietuvių, ku
rių, vienas, girdėt, ir policma- 
ną apkūlė. Masės ilgai, nesi- 
skirstė. Policija siuto, dūko
su šnipais ir samdytais mušei
komis. Detektyvai j ieškojo
su paveikslais įtariamų darbi
ninkų areštuoti. Ypač vieno 
draugo, kokio tai M-ša, teira-,'Bedarbių Tarybos Svetainėje, į 

detektyvai. 1833 Merchant St. I Aasos UI,
New Kensington, Pa. — Su-11262 Front 

jbatoj, 7 d. kovo, 
i re, Lietuvių r 
i Third Ave.

Monessen, Pa.
Teko sužinoti net iš paties kovo 8 d., 2-rą 

kad jau iš Finų Svetainėje, 
I Cannonsburg, 

Victoria Sq. Į delioj, kovo 8 d. v, , __ p„n„An„., TZ1'

1YCVV4 Aiva | «

kuopa Agitaci-! Areštuotų ir sumuštų skaičiusi 
kad nepatirta. j

Bet
pasirodė, 

pinigų.
vietos sumetė Kaip Kapitalistai Rengėsi 

Sutikti 25-tą Dieną Vasario

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:

J. Liubertas, 4177 AshlandPirm.
Avė.

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

Nutarimų raštininkas V. J. Geral- 
tsjuskąs, 194.6 Sharon Ave,

Turpi rast. J. Overaitis, 4689 Bran-, 
don Avė.
Ave„

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Iždo' globėjai: E. Vegelienj ir O.

Guntarieno.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Di.x Avė., 3 vai. po pietų.

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

pirmiaiis antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ

Pittsburgho Distrikto Ko- 
Imunistų Partija ruošia masi- 

; susirinkimus minėjimui
i Tarptautinės Darbininkių Mo- 
iterų Dienos sekamose vieto- 
|se.:
j N. S, Pittsburgh, Pa. — ne- 
(dėlioj, kovo 8 d., 7:30 vai. 
(vakare, 805 James St.
I Johnstown, Pa.—Nedėlioj, 
(kovo 8 d., 2-rą vai. po piet, 
iHages Svetainėj, Maple Ave.,
Itarpe 6 ir 7 gatvių.

Ambridge, Pa.—Nedėlioj, | 
kovo 8 d., 2-rą vai. po piet, Elizabeth *Ave.

1 ’ m * i Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk-
' er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
_ _ __ J Ave.; J. Kripkūniene, 

i, 8 vai. vaka-11529 Hamilton Ave.
T « y-»< T n m , • D 11 mr<]rn n

Svetainėj, 1126,

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

LIET. 'SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdyboj Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na

son St., N .W .
Nutarimų Rast .K .Rasikas, R. R. 9,
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienS, 718 
Richmond St.

Trustisai: L Medustavičius, F. Ze-

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon ^136
Keystone ___________  Main 417

— Nedehoj,! . _ .. * , • A t
vai nn ninf I &UnlS’ Tl Ra«lkas> LUJUS, A. Ja- vai. po pier, saitis_ 
618—6th St.
pa__ Ne-^K- Petriką, A. Krasnauskas.
7 val. vaka-

augštuose buvo're,- Francūzų Kliube, 518 Du
sau- quesne Ave.

Yorkville, O. — Nedėlioj,
| Visose žymesnėse vietose kovo 8 d. (kokiu laiku?) — 
jbuvo apsauga, tik paslėpta..Red.), Mishko Svetainėj.

_ , . .. _ iTai reiškia buržuazijos kinkų (Redakcijos. — $ią ko-; dj,ebsjimą. jj n1ato. kad
netekti žemiško rojaus.

Beduonių linijose 24 d.
suvažiavimą, sario policija, šaukdama

gaus kpygą “Aliejus. parke namų
kulkosvaidžiai|Mat, kiti narįai nepasitenkinę' įrengti

Komiteto patvarkymu įdymui darbininkų.
“Aliejus” klausime. ! Visose žymesnėse

P. K.

; Centro 
knygos

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
i Sales Valytojas F. Zegunis, 515 
; Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

I Draugijos susirinkimai įvyksta 
Į kiekvieno mėnesio antrą utarnihką, 
■ savam name. 1057-63 Hamilton Ave.

inaiijoii

■ r J:
AR ŽINAI?

Nuo
i respondenciją turėjome trum-' 
įpinti. Tą vietą, kur buvo kal-( 
įama apie “Laisvės” Bendro
vės šėrininkų 
praleidome. Dabar jau ne

[laikas aiškinti,.kąs ką sakė su- žmonių; spėjama, kad tai čia 
važiavime. Reikia daryti vis-(V°ma politikos tikslais, 
kas, kad eitų judėjimui ant J.............
naudos. Kas kaip sakė kuo
pos susirinkime, taip pat, 
spaudoj nebus galima išrišti.

Vilijos Tai sukeltų tik daugiau vaidų.
Choras iš Waterbury ir Cho- —-------------- ----------------------
ras Daina iš New Haven. Po 
programai bus šokiai iki v< 
m^i nakties; šokiams grieš ge-! DARBININKU IŠTAIGA 
ra orkestrą.

' eities žinote,
d a linksmus parengimus, tai į
nenusivilsite,
šitas kaipo pirmas toksai pa
rengimas žieminiame sezone, 
tai tikrai bus gražus.

(55-56)
aiiiiiiiHMiiiiiai^

UKRAINIAN HALL
222 Lafayette St., 

New Haven, Conn.
Gerbiamieji! šiame koncer

te dalyvaus du chorai delei iš 
pildymo programos:

Kaip jau iš pra-; 
kad chorai duo- ‘

manydami, jog

pro g ra m o s, d a 1 y vau s j a u - į 
įnieji pionieriai. Visi darbiniu-1 
| kai, <

va" moterys turėtų šiuose parengi 
Pf1" muose dalyvauti.

vardėmis, jieškojo kaz kokių J Kom. Partijos Distr. 5.

Be kalbėtojų bus ir muzika-j D. L. K, VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. .L. VALDYBA 

1931 METAMS:
AMERICAN CLOTHING CO

J. YURGELIS IR L J. MARKUS

Mat, • 
eina propaganda ir agitacija, 
neorganizuotose masėse ir tar-1 
pe savęs eina kalbos.

Alkanų masių neišgąsdinai 
ir ginklų barškinimai; josi 
drąsiai eina ir eis kovon už i

O ypatingai darbininkės j Pirm. K. Maziliauskas, 593 Ave. A.
I Vice-pirm. V. Brunza, 42 Washing- 
i ton Parkway.
[Protokolu sekr. P. Janiūnas, 128 W.
i 49th St.
I Finansų sekr. A. Lukaitis, 591 Ave. 

A- .
! Iždininkas L.
i Iždo globėjai 

22nd St„ 
Ave. C.

Maršalka L. Rimša, 167

Draugiją Adresai. Kurios
Tnri “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

J

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

Lukaitis, 352 Ave. C. 
: V. Vaclavičius, 20 E 
ir J. Laurinaitis, 348 &'

AW. 20 th St. 1 P4(
I k

n | Į būvį, vis smarkiau kovos; ko-i
ėlu- (BROOKLYN LABOR LYCEUM'vos prieš alkį ir badą turtuos 
_ jt __ __ __  _ i lūžtančioj šalyj!

Darbininkų Mases Nepralai- 
mejo

prakalbos ir neįvyko, 
da nereiškia, kad darb. 
pralaimėjo. Ne! Jos 
savo užduotį, kiek bu-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales dei Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel/f Stagg 3842

. A. ANTRAŠAI 1931 M
CENTRO PILI)

". ROGERS, ' 
Pittsburgh, Pa.

... ... STAŠINSKAS,
New Kensington,' Fa.

MILIAUSKAS, 626
McKees Rocks, Fa.

Urmonas, 37 Norwich
Pa.

431 Library St., 
3012 Bremen

1925 TIarcums 
Pa.

EATRAS
^Juokingiausias lietuvių kalboje trijų veiksmų farsas

“Audra Giedroje”

j os su- 
ir eis

apačių,

Jei 
tai tas 
masės 
atliko 
vo galima atlikti prie tokių
aplinkybių. Jos auga, kyla 
šuoliais. Tai kilimas ir pasiti
kėjimas mūsų kovomis už 
būvį. Vienas tik masinis iš
siveržimas į gatvę patvirtina 
tą faktą, kad ateityj 
karingės da daugiau 
prie galutino tikslo. 
„ Minios judinas! iš
net eidamos per galvas pesi
mistinių vadų, tarnaujančių 
kapitalistams. ' Nors policija 
|ir nedavė laikyti darbininkams 
(prakalbų, bet jie vien tik iš- 
! stojimu parodė savo kovos 
Įlipą. Tos minios vistiek pa- 
i reiškė kovą prieš kapitalistinę 
i sistemą. A.

A.P.L.A
Pirmininkas- -F.

Corliss Sta...............
Vice-Pirmi ninkas—K.

Box 655
Sekretorius—J..

ward Ave.,
Iždininkas—K.

West View,
Globėjai:—

G. Urbonas,
A. Žvirblis,

wood, Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ
ANTRAŠAI

Kp. Sekretorius ir antrašas.
J.—Saulis, 3225 Stafford St., Corliss Sta.,

108 Cress St., Carnegie, I

66 Swatara Rd., She- į
123 E. Monroe St., |

19841 Benwood Ave.,

Brenl-

S. ... .

__  _____ New 1
I

1100 Union Ave., Chicago i

1039 -4th St., Monon-

43!)

I’.

KOMITETAS: 
*12 Oregon Si

P.
Wood- I

Ave.

Braddock, l’a.
Ave., Brent-

Way. S. S.

Rengia Maspetho Progresyves Organizacijos HARTFORD, CONN.
Nedėlioję

d. Kovo-March., 1931
( LENKŲ SVETAINĖJ t
1 t (NATIONAL HALL)
Chnton ir Willow*Avenue, Maspeth, N. Y

. . - - _____ __ ___-------------  . --
Prasidės 5-tą Valandą Vakare (Sharp)

Dar iki šiol kito tokio juokingo veikalo lietu
vių kalba nėra. Nuo pradžios iki pabaigos juokas ir 
juokas, todęl nepraleiskite progos, kuri labai retai ka
da pasitaiko.

Pertraukose bus pamarginimų, taigi visi dalyvau
kite.

PO LOŠIMUI ŠOKIAI
Šokiams Gries P. Retikevičiaus Orkestrą

Įžanga tik 50 centą

Kviečia visus Rengėjai.

su- 
ir

Centro 
Abekas 
kalboj

Vasario 23 d. čia buvo 
šaukta “Laisvės,” “Vilnies 
“Darbininkių Balso” skaityto
jų ir šėrininkų susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo ir d. F. 
Abekas , A.K.P.L.F. 
Biuro narys. Draugas 
kalbėjo pirmoj savo 
apie krizį ir nedarbą.

Buvo renkamos aukos Agi
tacijos Fondui. J. Beržinskas; 
aukojo 1 dol. Po 50c atiko-Į 
jo šie draugai: J. Veiveris, A. 
Dagilienė, A. Klimas, V. Pui
da, P. Giraitis, V. Staugaitis, 
K. Bolys, J. Lukštas ir J. Iva
nauskas. Smulkių surinkta 
$3.40. Viso aukų $8.90.

Visiems
Agitacijos

Antroje 
kas išdavė 
darbininkų 
vės” šėrininkų suvažiavimo.

Po raportui sekė diskusijos, 
o po diskusijų vienbalsiai pri
imta rezoliucija už “Laisvės” 
ir Komunistų Partijos liniją.

Kovo 8 d. čia rengiama 
Darbininkių Moterų Tarptau
tine Diena. Parengimas

Sekretorius i 
Saulis, 3225 

Pittsburgh, Pa. 
■P. Sadulienč, . 
Pa.

4—P. Grabauskas, 
nandoah, Pa.

5 —M. Paūlavičiene, 
Mc;\doo, Pa.

6— M. E. Custerienč 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Avė., 
wood. Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

9— -J. Yasadaviče, 538—3rd Avė.,
Kensington, Pa.

10- -.L Albauskis, 
Heights, Ill.

11- Anna Adomaitis, 
gahela, ■ Pa.

12— John Kindcris, ’ 
Ambridge, l’a.

13- -Antanas Miliušis,
burg, Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 
dock, Pa. *

15— P. Kavaliauskas, 300 
Pa.

17—K. Levine, 242 Venn 
Pa.

P. O.
Box ' I 
70-42

1324 
Ohio.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS. 

Valdyba:
Gelusevičiv.s,- 51. Glendale

i Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
°’ ■ Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininką'1 T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
i Iždo Globėjai: S. Petravičių, 162
; Melrose St.

D. Vetkauskas, 33 Andover St.
| Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
i St. Visi Montello, Mass.
' Susirinkimus laiko pirmą i ^redą
į kiekvieno mėnesio.

S. Maeiulaitis. 57 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell

I Ave.
j Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
i Visi Montello, Mass.
. Susirinkimai atsibūn? paskutinį 
panedėlj kiekvieno mėnesio.

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

Pirm.
i St.

Ave.,

Vesta- '
Brad- i

Maplewood 

O. Box 151, 

Library St., 

Todd St., Aliquippa, I 

Ave. 1 

Box 201, 

6, Slovan, 
Link Ct., 

Powerwlalo

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

St. Brooks, N. Y.

fIGIIICIIICIII

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

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

Turtle Creek
Preikšą, 
Va.
Botyrius, 
Cibulskis, 
Y.

Sodeikis,
Youngstown,

Delininkaičiūtė, 41 Eckert St., 
falo. N. Y.

Daniliauskas. 221 E. Mahanoy

Extension, i

, Minden,
I

Pa.
Maspeth, I

PITTSBURGHO IR 
PRIEŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414
Broadway, Pitcairn, Pa.

Į Prot. sekr. A. K. Sliękienė, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

1 Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St.,
I Carnegie, Pa.
. Fin*, sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

6102 Grand Avenue 
(Kempaa Clermont Avenue) 

MASPETH, L. I„ N. Y. 
Telephone, Juniper 5-979619—J.

w.
20 A.
22 - F.

N.
24- I’. T r
25- A.

l_:
26- A.
27- Motlejuil,BRmtliš. Box 24, ^iisonviĮie^ui.' Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
29— Antanas Kubilskis, I.

ter. Fa.
30— J. Lconaitis, 107 N. 

ton, III.
31— N. Zubrickas, 2304 

tramek, Mieli.
32— K. Bakanauskas, 69 

Pa.
33— A. B. Shatkus. 12

Grand Rapids, Mich, 

ton, Ill.
35—K. Bagdonas, 1 

kin, Pa.
I 36—Ch. Vaičiūnas, 

burg. III.
37—L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
33—M. Tamulicne, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolck, 

linsville, III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičionė 

HI. .
42— Frank Miller, i

IH. .
_. Kuras, 930 Williamson St., Saginaw, 
Mich. _ ..........................

45—M. Šavukailienė, P. O. Box 262, Cuddy,

J, Blanford, 

Scottcn Ave., De- f 

O, Box 246, Min-

St.,

Ave.,

Buf-

Ave.,

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON. MASS. 

Valdybos Adresai:

Box’236, Coal Con- I Pirm.

Duquoin St., Bcn-

Ilewitt

Oak St.,

33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Grand Rapids, Mich.

34— Andrius Minkelis, P. O. Box 117, Royal-

114 -N. Vine St., Shamo-

P. O. Box 209. Harris-

P. O. Box 568, Castle

102 E. 4th St., West■
514 Autumn Ave., Col-

1388 Andrus St.. Akron,

, P. O. Box 400, BoiiTil,

P. O. Pox 2 34, Buckner,

___ pagelb. W. Gelusevičius, 51 
j Glendale St.
• Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw- 

Ham- j tell Ave.
Ension, ( Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

Andover St.
Ave-’ Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: Amšejus, 129

KANE’S CORN PIASTER

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas.
No____
Mien van.

.Street or Avenue
, State-------------

MALONŪS RŪKYT
I m _____ v___ varde 143—j.

Fondo tariu aciu. ! 44—M?Ažukienė. P. O. Box 426, Zeigler, III. ' r- .... - r»-  <>/?<>
. Abe- ‘,5-į-a.~ •-... ------

£tbelllO —■*!• Pctronskiis. P. O. Box 118

aukotojams

Abe-kalboje d 
raportą iš 
judėjimo ir “Lais- 47—J. K. Ąlvinas, 2322 

troit, Mlch.
43—Ant, Malinauskhs, P. 

ersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Z.donuiitis, 

Pittsburgh, l’a.
51— P. Masilavcckas, 69 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Kaz. Januška, 4016 

Chicago, III.
53— J. Gudišauskno,

Pa.
54— -Geo, Braknis,

Poni Ine, Mlch.

437

222

st.,

46 Ten Eyck,

Lager St., N.

S. Empire

S. Francisco Ave.,

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lako Dr.,

VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 
SUKIETĖJIMUS

Kaina 25c 
už Dėžutę

A t s i ų skite 25c 
stampomis ar pi
nigais.

Ši f akcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi- 

nepagelbės.

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

nigai, jei

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

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršminėtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsi’untinėjam 
per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

few!a
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Komedija ir Šokiai

Rytoj Tarptautinė 
Darbininkių Moterų 
Diena

Iš Masinio Ruthenbergo 
Mirties Minėjimo 

! Mitingo

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie- 

i Mna toL Kas n01it gerą biznį,
. 1 1 kreipkitės po No. 755—3rd Avė.,
JUOkm- kampas 25th St., So. Brooklyn, N.Y. 
Giedro- 

šokiai 
Loši-

(56-61)

j PAJIEŠKOJIMAI I

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki

mas bus ketvirtadienį, 13 d. kovo, 
“Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Visos draugės ateikit į šį susirinki
mą, nes turime svarbių reikalų ap
kalbėti. Atsiveskit ir naujų narių.

Org.
(56-59)

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

BROOKLYNE MASINIS 
MITINGAS; DAINUOS 
AIDO CHORAS

Rytoj, kovo 8 d., Grand 
Manor svetainėje, kampas 
IlHvemeyer ir Grand gatvių, 
Brooklyne, įvyks masinis mi
tingas paminėjimui Tarptauti
nės Darbininkių Moterų Die
nos. Viso pasaulio darbinin
kai ir darbininkės- šita diena 
mini plačiomis demonstracijo
mis ir masiniais mitingais, kad 
išjudinusNpasaulio darbininkes 
prie kovos už geresnę buitį ir 
pasiliuosavima iš kapitalisti
nės vergijos.

Brooklyniečiai ir brookljmie- 
tės turi dalyvauti masiniai ši
tam mitinge. Bus geri kalbė- 
tojai-kalbėtojos. Dainuos 
do Choras, vadovhujamas 
Šaknaitės. Pradžia 2 vai. 
jnietų.

Pereitą trečiadienį, Cential 
: Opera Housėj, New Yorke, 
įvyko masinis mitingas pami
nėjimui mirties d. Ch. E. Ruth
enbergo, vado Amerikos ko
munistinio judėjimo ir žy
maus revoliucionieriaus. Nors 
oras buvo blogas, lietingas, ta
čiaus žmonių-darbininkų prisi
rinko pilnutė svetainė. Kalbė
jo visa eilė kalbėtojų nuo 
įvairių organizacijų, aiškinda
mi d. Ruthenbergo nuveiktus 
darbus ir esam^. revoliucinio 
darb. judėjimo vystymąsi ir 
kovas už bedarbių reikalus.

Beje, mitinge dalyvavo ir 
tie 200 darbininkų, kurie bu
vo numaršavę į Albany reika
lauti seimelio duoti bedar
biams darbų arba užlaikymą, 
reikalauti socialės apsaugos. 
Visi, dainuodami “Internacio
nalą“ suėjo . ant steičiaus, o 
publika juos pasitiko griaus- 

jOningais aplodismentais ir en- 
įtuziazmu.

Kalbėjo ir sugrįžusieji at
stovai, pareikšdami, kad nors 
policija ir milicija juos užpuo
lė ir kai-kuriuos jų fiziškai su
mušė, tačiaus dvasiniai jie 

narys ‘šiandien dar stipresni ir pasi
skelbia, kad jei greitu laiku rengę vesti kovą už bedarbių 
nebus susigriebta, tai New reikalus energingiau, negu iki 
Yorką valdys kriminalistas šiol, 
nei kiek neblogesnis, kai Chi-! 
cagos Al Capone. Esu čia for-!mažai, 
muojasi “apatinė“ f 
gengsterių valdžia, katra 
savo rankosna viską.

Tasai narys yra 
vus, . 
tarpu New Yorkas 
d omas gengsterių.

Rytoj atsi 1 ankykite 
pethą, nes bus sulošta 
ga komedija, “Audra 
je.“ Po lošimo bus 
prie puikios orkestros.
mas prasidės 5-tą valandą po 
pietų, Lenkų Tautinėj (Nat
ional) svetainėj, 91 Clinton PAJlEšKAU apsivedimui gerai at- 
Ave. ir kampas Willow Ave.
Šią pramogą rengia Maspetho pasiniatyti ypatiškai. 
darbininkiškos organizacijos, 
todėl ir kviečiame darbinin
kus atsilankyti kuoskaitlin-jo-amok^ Mich* 
giausiai. ° ■_________

rodančio ir pasiturinčio vaikino, 
tarpe 30 ir 40 metų. Vietiniai galit 

Atsiliepdami 
laiškais, prisiųskit ir savo paveikslą, i 
Daugiau informacijų suteiksiu laiš- i 
ku. S. K., 1.1351 Nagel St., Ham-I 
........... . .... . 50-56 I

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Rengėjai.

Cunard Laivų Linija

po

Sako, kad New Yorke 
Tuoj Bus Antras Al 
Capone

Vienas “Komisijos Neprilei- 
dimui Kriminalybių

Lietuvių mitinge buvo labai 
Tai apgailėtinh.

S. Peleckas.(vagių) irj
ims'

._ Išlaužė Merginailabai..... J... ..... _ -
jei jis mano, kad žilio Kanka

vai-inera
Jie drau- skundžiasi, kad policija jai iš- 

ge su Tammflnės politikieriais lauž6 ranka i92s metais, kuo , 
miestą piešia ir jį faktinai vai- meį užpuolė jos bute neva

Mollie Rosenblatt’č i ūtg

d o. Negalėtų Al Capone val
dyti Chicagos, jei ten nebūtų 
tarpe jo ir valdininkų ryšių.

Yor-

Daugiau Sužeidimų 
Pereitais Metais

Pereitais metais New 
ko valstijoj, einant t.v. Work
men’s Compensation įstatymu, 
buvo priduota net 206,085 
Įvairių susižeidimų ir k'tokių 
nelaimių, atsitikusių prie dar
bo. Tai 8,115 daugiau, negu 
užpereitais metais. Vadinasi, 
nors 1930 darbininkų prie dar
bo buvo mažiau (delei bedar
bės), tačiaus susižeidimų ir 
kitokių nelaimių daugiau. Tai 
vis pasėka kapitalistinės raci
onalizacijos arba speed-up sis
temos.

Chdsea Bankas Mano 
Susijungti su Kitu

Daroma planai, kad nelabai 
senai užsidariusį (delei netik
slumų) Chelsea Bankų and 
Trust Co. sujungus su Mercan
tile Bank and Trust Co. 
koma tuo būdu bus galima 
gelbėti depozitorių pinigai.

Sa- 
iš-

"del 
mas 
mui.

paleistuvystes.
perduodamas džūres

K Jausi
te is-

NEW YORK. — Cunard i 
Anchor garlaivių^ linija nupi-l 
gino 25 iki 33 procentų važia-j 
vimą trečia klase perkantiems'__
Šipkartes Europon ir atgal. I __ 
Tas nupiginamas padarytas' 
tiktai šiems metams. Bet ku-' 
rie nusipirks sykiu šipkartes j 
ten ir atgal, tie galės būti Eu
ropoj iki dviejų metų, ir grįž
tamosios šipkartes .atvažiavi-į1 
mui atgal į Jungtines Valsti-Į 
jas skaitysis tada lygiai geros,' 
kaiti ir tuojau dabar. '

Cunard ir Anchor laivu Ii-į 
nijos viršininkai tikisi, kad,' 
taip nupigindami važiavimo! 
kainas, jie norintiems keliaut 
Europon paviešėt dar dvigu
bai pasitarnausią. Pavasarį ir j 
vasarą, kaip žinoma, labai j 
daugelis laivais plaukia, ir tuo j 
būdu tenka važiuoti žmonių 
susigrūdime, kamšaty.į. Dabar 
gi, pasinaudojant minėtu nu- 

; pigini 
plaukti 
darni p 
vasaros, 
viau ąau 
daug' 
žmonių 
sutaupymais parvažiuot Eurd- 

i pon iii ten pigiau pagyvent kri- 
•zio metu. Nupiginta gi kaina 
nuvažiavimo ir pargrįžimo žy
miai palengvina jiems tą ke- j 
lionę,-i—sako Cunard ir An- į 
chor garlaivių viršininkai.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

; A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirin- 1
Į kimus bus pirmadienį, 9 d. kovo, I 
Gervės svetainėj, 85 
8-tą vai. vakare. Visi

, c/ VI. XYV V V, 
Hudson Ave., 

..... . .-.i nariai atei-
ir'kit laiku, turime svarbių reikalų ap-i 
• Įtarti. Pasirūpinkit ir mokesčius už- I 

,1-i simoketi. M. B. Į
(55-56) !

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 IIAVEMEYER STREET 
Williamsburg!: Bridge Plaza 

Brooklyn, N. V.

Me- 
kunigų

Nauja Tvarka be 
Jokių Pelnų

Ausbury, N. J., tęsiasi 
todistų Episcopalų
konferencija, kuriai darė pra
nešimų speciališka komisija, 
tyrinėjusi dabartinę sistemų. 
Savo raporte kunigų komisija 
sako, reikia šitoj šalyj tokios 
tvarkos, “kurioje pelnas ne
būtų vyriausias tikslas.“ Tuo
met nebūtų tiek kriminalybių. 
Kokios kunigai tvarkos siekia- 
si—nepasakoma.

Suareštavo 22
Pildetminkus

Pereitų ketvirtadienį tapo 
suareštuota 22 pikietininkaį 
darbininkai, pikietavę Sun 
Fruit and Vegetable Mark etų. 
Ten yra jau senai apskelbtas 
streikas ir sąvininkai išgavo iš 
teismo indžionkšinų, drau
džiantį pikietavimų. Bet dar- 
bininkai-streikieriai n e p a iso 
indžionkŠino, ale pikietuoja. 
Nebaido jų ir kalėjimai, bei 
policijos buožės.

nu, tūkstančiai galės 
Europon, nelaukda- 
ities pavasario ir 
ir patogiau, lais- 
keliauti. Antra, tai 
iš darbo neturinčių 

gali senaisiais savo
is

Į^mirtys—uidotuvesJ
| . > 4

42 Augštu Knygyno-
Skaityklos Budinkas

’"’rook lyno pro jektuojamaj Dominick Naujokas, 45 me-
skaitykla-knygynas turėsianti tų amžiaus, 5705—3rd Avė.,’ 
net 42 augštu. Tai žinoma, > įniro kovo 4 d. Bus laidotas 
ne visi jie būtų užimti knygo-iRovo 9 d., šv. Jono kapinėse. į

Joseph Petrick, 47 metų 
amžiaus, 5 Allen St., N.Y.C., 
mirė kovo 1 d. Palaidotas ko
vo 5 d., šv. Trejybės kapinėse.

Boleslaw Skorski, 48 metų 
amžiaus, 207 Delancey St., N. 
Y.C., mirė kovo 2 d. Palai
dotas kovo 6 d., Alyvų kalno 
kapinėje.

Laidotuvių apeigomis rūpi- 
nasiograborius J. Garšva.

mis, bet tik dalis.

Paleisti iš Darbo
Buvusieji “New 

“World” darbininkai — skai
čiuje 2,300, — gavo oficia
li pranešima, kad jie iš darbo 
atleisti, nes laikraštis parduo
tas kitiem savininkam. Vadi
nasi, prie tos milžiniškos ar
mijos bedarbių, d^r virš du 
tūkstančiai lavintų darbininkų 
prisidės.

York o

Smarkiai Parsiduoda
Amtorgas gavo pranešimų iš 

Leningrado, kad ten šiomis 
dienomis tapo atidarytos var
žytinės pardavinėjimui žvėriu
kų kailių. Pirmų pardavinėji
mo dienų tapo išparduota visi 
kailiai, kurie buvo nuskirti 
pardavimui. Kainų laikytasi 
tokių pat, kai Londone.

Trečios Klasės Round Trip laivakortės
Pirmiau Dabar

Iš New York į Kauną ir atgal mažiau
sia kaina ----------------------------------- $211 $172

Iš New York į Klaipėdą ir atgal, ma
žiausia kaina------------------ ---------- $189 $157

SESTAS DIDELIS MĖNUO
Sėkmingiausia vokiečių kalbamoj 

filmoj operetė
‘Zwer Herzen Im 3/4 TAKI’

(Two Hearts in Waltz 'rime) 
Vienno’s Apysaka. Viskas decla-

aplink Viennos valcą.
JŪS TURITE JĮ MATYTI •
55th ST. PLAYHOUSE

154 West 55th Street 
Į netoli 7th Ave.

Rodoma nuo pietų iki vidurnakčio į 
Tel.: Circle 7-0129

si

be
(NOTARY PUBLIC)

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

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučernč, biznis geroj' 

vietoj, apgyventa vokiečiais ir ai-! 

riais, Įdirbtas per ilgus metus. Biz

nis geras, bet kaina irgi neprasta. 

Norinti įgyti gerą biznį, kreipkitės 

Į “Laisvės” ofisą, gausit adresą.

(56-59)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo koštume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion ’ 
cey

St., kamp. 
St. stotis,

Atnaujina

po num. 512 Ma- 
Broadway, Chaun- 
Brooklyn, N. Y.

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

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

senus ir krajavus

Telephone, Stagg 2-4409

416

.»■

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

° Rezidencijos Adresas:
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu) 
ant visokių kapinių; parsaindo au 
tomobilius ir karietas veselijotr.t- 
vrikštynoms ir pasivažinėji manu

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X*Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.Mes parduodame naujausios mados visus Muzikos 
. Instrumentus, pradėjus nuo RADIO iki REKORDŲ 

(Cash or Credit). Pataisom, sutūninam ir prisiun- 
čiam j namus.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand St,, Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 5633

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
3

PIETUSGAMINAME IR>

s
namie prie gerostaip

12 IKI 3

Duonos*—Duonelės—Skaniausios

Kasdien gaminame pietus 
paprastai restauranuose, ai 
gaspadines stalo.

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalĮ vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaifiyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikamu, kfldikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................60e, per paltą <5e

03OX=3OE====3OE=3OI

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

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur
Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 

Gausite šviežių

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

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MOT. LAUKIU S". Fotografas
i • 4-r 1 •V‘ ’ «■ *»■

■*£.. ■ t4' A r i n r r

1G 2-0783

J. LeVANDA
1 (Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

DIDELIS NUPIGINIMAS
LAIVAKORČIŲ J LIETUVĄ IR ATGAL

Kad suteikti galimybę mažiau pasiturintiems žmonėms aplan
kyti seną tėvynę, išplaukimams nuo kovo 2 iki balandžio 30 
ir nuo rugpjūčio 1 iki spalio 15, Cunard Linija nupigino Tre
čios Klasės laivakortes į abi puses nuo 25 nuos. iki 33$ nuoš.

šios nupigintos laivakorčių kainos neišskiria nei mūsų milži
niškų Expresiniu laivų.
AQUITANIA BERENGARIA MAURETANIA

[ kitas vietas Lietuvoj, laivakorčių kainos propor- 
cionaliai nupigintos.

Pasinaudok šia nepaprasta proga ir užsirezer
vuok vietą tuojaus.
Kreiptis pas savo vietos agenta ar tiesiog į

CUNARD LINE
25 BROADWAY NEW YORK

229

IMrirpkit ij skelbimą Ir tjrlRlwHkli lunu «u utaakymu.

taip pat tunme žolių ir gerą eandčlj gyduolių 
kartą reikalauj’ant, kreipkitės:

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

4 N. 4-tos gatvės Tel„ Greenpoint 0-2017-2360-3514

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

visą naktį ant trečių lubų, oriniam karmiary—35c 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIĄIS IR UTARNINKA1S, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenuą, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Pulaski 5-1090

KELRODIS: B. M. T. elevcltenu; išlipt ant Flushing Ave. stoties 
B. M. T aubway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karau—iiUpt anft Flushina Ava.

B VIDURIAI UŽKIETĖJĘ K

Mes

KUNDROTO APTIEK I




