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Tammany Hali.
Džiova Susirgimai Didė

ja.
Moterų Kovos Diena.
Chinijos Revoliucija

Įsigali.
Rašo F. A bėk

Tammany Hall politikieriai 
vieni kitus tyrinėja, kurie iš jų 
daugiau šmugeliu susitepę. Po
nas Crain, distrikto prokuro
ras, kuris nedaleido džiūrės 
teismo drg. Fosteriui, Minorui, 
Amteriui ir kitiems 6-tos kovo 

' demonstracijos vadams ir juos 
buvo nugrūdęs be teismo j ka
lėjimą ant trijų metų, dabar 

f yra sodinamas kaltinamųjų suo
lam Walkeris išdūmė į Paci- 
fiko pakraščius, j Califomiją, 
būtent, sveikatos j ieškot.

Mat, visur paplito gandai,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Amerikos Jungtiniu Valstijų Komunistę Partijos I I M ‘ 11 R KOVO 28 DIENA-DARBININKU KLASESĮveda Mirties Bausmę M /
Kubos Viešpačiai Siunčia
Politinius Kalinius ant Salos n . „ . „ . _ , . „ v. . .

- - - - lentralinio Komiteto rareiskimas Delei Dešiniojo
HAVANA, Kuba. — II-1
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Principe bastilijos. O iš ten; ----------------------
laivais veš juos ant Pines ! Centralinis Komitetas atsargiai ištyrė (išekzaminavo) 
salos, kur viešpatauja!tuos ginčus, kurie kilo tarpe lietuvių draugų ir kurie jau 
bjauriausios sąlygos. Vai-1 išėjo į aikštę formoje rimtos frakcinės organizacijos, at- 
džia tą viską laikė slapty- Į kreiptos prieš Komunistų Partiją ir Komunistų Interna- 
bėje, nei kalinių giminės.j .... . . . . . MVJC, AIVA XXclAAAAALt glUUAAVkJ,had teisėjai vietas pirkosi po • • •• natv„ nex:nnin įv; 

$10,000. Policistai iš baltosios'neT tJ.ie.palY® nežinojo iki i paskutines vūlandos.
J Mieste sprogo dvi bom- 

Yra rimtos sa-:bos. Sąryšyje su tais pro- 
*atos 
Nie- 
dar-

vergystės ir kitokių šmugelių 
bėgyje kelių metų susitaupė po į 
83,000 dolerių.
vęs apsišveitimo priežastys, gimais 
Visi buržuaziniai politikieriai 
yra šmugeliu susitepę iki au
sų, grafterystėj suklimpę, tai 
reikia padaryti stubos išvaly
mo parodą.

Tačiaus
tvarkos tik šmugelninkų vardai 
pasikeičia.
tik revoliucinė šluota, nušluo- 
janti ir pačią kapitalistinę sis
temą.

prie buržuazines

Gi šmugelį iššluos

APSIGYNIMO DIENAKansas valstijoje per 61 
metus jau nebuvo naudoja
ma mirties bausmė. Dabar 
gi valstijos seimelis pralei
do patvarkymą, kad įvesti 
elektros kėdės mirties bau
smę.

Taip pat gi ir Michigan 
valstijoje, kur daugiau 
kaip per šimtą metų nebu
vo naudojama mirties baus
mę, dabar ji įvedama, nau
dojant elektros kėdę.

Reakcijai didėjant “demo
kratija” labiau apsišarvuo
ja mirties dantimis.

varžymus ateivių, prieš de
portacijas, persekiojimus 
darbininkų spaudos.

Lietuvių darbininkų or
ganizacijos turi subrusti 
tai kovai. Sekamame “Lai
svės” numeryje tilps pilnos 
instrukcijos kas daryti. Bet 
jau nelaukiant to, visi ko
munistai, ALDLD, TDA, 
LDSA ir kitų kuopų valdy
bos turi greitai susieiti ir 
tartis, kaip sėkmingiau jū
sų miestų sumobilizuoti lie
tuvių darbininkų mases tai 
kovai. Kaip sušaukti susi
rinkimai, bei turėti prakal
bos prisirengimui prie mi
nėtos dienos. Kaip sėkmin
giau atremti reakcijos puo
limus.

Tą dieną bus rengiama 
masiniai suširinkimai del 
gynimo sveturgimių darbi
ninkų, negrų teisių ir tt. 
Tą nereikia suprasti, kad 
tai kova atskira nuo darbi
ninku klasės kovu. Išnau
dotojų klasė daro puolimus 
ant sveturgimusių -darbi
ninkų su tikslu suvaržyti 
juos, dar bjauriau sunaikin
ti negrų darbininkų teises 
ir paaštrinti puolimus ir 
ant visos darbininkų klasės. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, -Ateivių Gyni
mo Komitetas ir Lyga Ko
vai už Negrų Teises bend
rai nuskyrė kovo 28 dieną 
masiniai mobilizacijai ir ko
vai visų darbininkų prieš 
didėjančią reakciją. Prieš

cionalą. Šis besikristalizuojantis dešinysis sparnas yra 
išraiška smulkia-buržuazinių tendencijų ir elementų, ku- 
riuos Lietuvių darbininkų judėjimas Jungtinėse Valsti
jose yra atsinešęs iš praeities. Tulus darbininkų suga
dintus elementus bei smulkius biznierius išgąsdino beaš- 
trėjanti kova ir Fish komiteto valdiškų puolimų grūmo
jimai. Juos paalsino klasių kovos našta, kūną ant jų 
uždėjo paaštrėjusi kapitalistų klasės priespauda. Jie 
nori pabėgti nuo kovos ir susitaikyti su kapitalizmu. 
Tuo būdu jie organizuojasi ir kovoja prieš Komunistų 
Partiją ir iškelia obalsį paliuosavimo lietuvių laikraščių 
—“Laisvės” ir “Vilnies” iš po partijos kontrolės.

Ši anti-komunistinė frakcija susideda iš grupės ne 
partijos žmonių, tūli iš jų yra renegatai, betgi žalingiau
si darbą prieš “Laisvę” ir “Vilnį” veda tūli partijos na- 

I riai pačioje partijoje. Ryškiausią šio partijos viduje 
WASHINGTON.— Trys'veikimo išraišką mums duoda draugas Pruseika, kuris, 

---- :J demo-Į kaipo “Vilnies” redaktorius Chicagoje, patalpino bjau- 
kratai kongresmanai sūriausias atakas prieš “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą

padaryta kr 
darbininkų įstaigose, 
ko nerado, bet keletą 
bininkų areštavo.

“Progresyviai” Kong- 
resmanai Atakuoja 

Hooverį
IryKur gi pirtis jaujos neva- republikonai ir du_ y._, ; ~_____ _

Norris priešakyje atakuoja' lih todėl, kad tas suvažiavimas atmetė oportunistinius 
administraciją, griovikus ir išnaujo patvirtino prisirišimą prie Komu- 

Jie pripažįsta, kad milionai nistų Partijos. Savo oportunistinį frakcijinį veikimą 
darbininku be darbo kad drau£as Pruseika anmaskavo formaliu ištikimumu par- 
daugelis jū badauja ir kad^jai Pareiš’dm«> kąd skirtumai tėra asmeninio pobū- 
šalyje viešpatauja betvar- f1.7;10- TkPr?e ?ukasl aPhnkuį a?nlen’ drauS° Bimbos> Par‘ 
os Tta tuos Lietuvių Biuro sekretoriaus.

Kad aiškiausiai įrodyti kiekvienam lietuviui darbinin-

nos, kad šiame didžiausiame 
mieste, New Yorke, nuo kiek
vieno piliečio galvos tiesioginiai 
ir netiesioginiai taksomis yra 
sumokama po vieną šimtą do
lerių kas metai. Ne vien, kad 
valdininkai turi apdėję gyven
tojus didelėmis taksomis, ku
rios suverstos ant darbininkų 
nugarų, bet yra visoki papir
kinėjimai ir šmugeliai, iš ko 
tunka bagotieji ir i__ „___  ,
kai, irgi turtas yra sutvertas Suprantama, tie ponai, pa- 
^arbininko prakaitu ir kančio
mis.

Hooverio

kė ir kyšiai. Jie net savo 
rezoliucijas pateikė, ir kal

šmūirelnin- ba aPie bedarbių apdraudę, kūi klaidingumą frakcinės platformos oportunistų, kurie

Po skurdo ir vargų sunkeny
bėmis linksta biednieji darbi
ninkijos sluoksniai. Tik šiomis 
dienomis Newr Yorko tuberku- 
liozo ir sveikatos draugija 
paskelbė surinktas praėjusių 
metų statistikas džiova susir
gusių asmenų. 1930 m. džiova 
susirgimų buvo daugiau 14 
nuošimčių, negu 1929 m.

Tuberkuliozas šimtus tūks
tančių kas metai iškerta dar
bininkų ir biednųjų farmerių. 
Bedarbe yra priežastis džiova 
ir kitom ligom susirgimų padi
dėjimo. Bedarbiai ir dirban
tieji turi organizuotts ir kovoti 
Ziž socialės apdraudos bilių.

Tik'praėjo moterų kovos die
na už pasiliuosavimą. Visose 
pasaulio dalyse tūkstančiai dar
bininkių ir darbininkų dalyva
vo demonstracijose ir mitin
guose. Ryškiausia tą dieną at
žymėta Sovietų Sąjungoj. Ten 
moterim durys atidarytos į vi
sas gamybos sritis, į mokslo ir 
valdžios įstaigas. Moterys už 
lygų darbą gauna lygų atlygi
nimą su vyrais. Kuomet caris- 
tinėj Rusijoj gaudavo, kaip ir 
visam kapitalistiniam pasauly, 
tik pusę tiek, kiek vyrai darbi

ninkai. šiais metais Sovietų 
valdžia išleis 120,000,000 rub
lių moterų liuosavimui nuo na
minių darbų. Ta suma pinigų 
bus išleista steigimui kūdi
kiams bendrabučių, komunalių 
valgyklų, skalbyklų ir kitų ko
lektyvių įstaigų, kad paliuosuo- 
ti moteris nuo nuobodžių ir ne
baigiamų namų užsiėmimų.

/sinaudodami dabartine pro
ga, nori pasidaryti sau po
litinio kapitalo. Kaip Hoo- 
verio administracija, taip ir 
jie yra kapitalistinės tvar
kos šalininkai ir apgynėjai, 
o kol kapitalistinė tvarka 
yra, iki tol neišvengiamos 
bedarbės.

me-

savo anti-komunistines tendencijas apmaskuoja forma
liu išreiškimu lojališkumo, Centralinis Komitetas sušau
kė konferenciją lietuvių draugų, kuriu tarpe buvo ir 
pats d, Pruseika. Šioj konferencijoj Centralinis Komi
tetas davė neribota progą kiekvienom draugui išdėstyti 
savo pažiūras ir ginti jas. Centralinis Komitetas tuo
met pasiūlė, kadangi visi draugai išreiškė savo pilną iš
tikimumą Komunistų Internacionalui, kad- būtų sudary
ta delegacija, atstovaujanti visas pažiūras, kuri visas 
lietuvių judėjimo problemas išdėstytų Komunistų Inter
nacionalui, prižadant, kad visi draugai pildys Kominter- 
no nuosprendi ir tuo tarpu tuojaus sustabdys frakcinę 
kova ir likviduos oportutiistinę frakciją. Ši pasiūlymą 
priėmė visi vadovaujanti draugai, ir kiekvienas asme
niškai prisižadėjo vykinti gyveniman šitą nutarimą.

Ši konferencija įvyko kovo 3 d., bet už trijų dienų, tai;
vra. kovo 6 d., draugas Pruseika kalbėjo Brooklyne ma-;reivių* __ •. • Y_- _ Y__ •___ K__  v*’ __ xrn QUO

Fašistinės Italijos 
įplaukos Smarkiai 
Puola

ROMA.— Pereitais
tais valstybinės įplaukos 
sumažėjo, lyginant su užpe- 
reitais metais, ’net ant 1,- 
019,330,339 lirų (liro vertė 
biskį daugiau, kaip 5 cen
tai). Šiais metais vėl jau 
numato, kad įplaukos bus 
mažesnės už išlaidas ant 
$23,000,000 arba 424,169,- 
569 lirų.

Bet nepaisant visko, fa
šistinė Italija kaip ir kitos 
imperialistinės šalys, gink
luojasi, vis budavoja naujus 
karo laivus, daugiau orlai
vių ir greitai rengiasi ka
rau.

Daugiau Žiniy, Kaip Tapo Nužudyti 
Darbininkų Kovotojai
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Chinijoje Laivui Spro
gus, Žuvo 300 Žmonię
SHANGHAI. — Laivas 

“Tachi”, kuris važiavo iš 
Shanghajaus į Yangchow, 
užsidegė ir sprogo 80 mylių 
nuo čia. Ant jo buvo 500 
žmonių ir jų tarpe 100 ka- 

, Laike sprogimo žu- 
isiniam susirinkime, kuriame buvo tarpe šešių ir septy-jVO 300 žmonių.

Gazo Eksplozijoj Apde
gė 5 Mainieriai

SHENANDOAH, Pa. —
Kovo 10 d. Packer No. 2! . v. , ,. . , . , . . - , . v
kasykloje Lehigh Valley n11’ sim^u darbininku, ir pakartojo ir pabneze visus sa-

frakcinius kaltinimus prieš partiją. Tą pačia dieną Kubos Valdžia Teisia
Ten dirbusieji 5 darbinin-. -11S P1
kai likosi baisiai apdeginti'v0 nuomonę ir atsisako, vykmti gyveniman ta sutarti, PneSUS
Jų vardai: K. Bernatonis,
Jurgis Girdauskas (A.L.D.
L.D. 17 kp. nariai) iš She
nandoah; M. Ulinauskas ir į
jo sūnus Albertas iš Lost'

Coal Co., eksplodavo gazas
j ir atsisako vykinti gyveniman ta sutartį, Cayn PripQllS 

kurią buvo iškilmingai padaręs Centraliniam Komitete, ikXlvu 1 °
\ Tuojaus po to jis apleido New Yorką, atsisakydamas dar |

* kartą ateiti nas Centralinį Komitetą tolimesniam apkal
bėjimui padėties. į

Vienlaikiniai/su šitais d. Pimseikos benrincipiniais ma-!įe[s^ma ^ ^etur'į” Vuvusieji 
Creek ir Ant. Butinavičius nevrais ir su sulaužymu duoto pasižadėjimo, už partijos

’ * • — l 1 • . 1 ZZT Y. _ Y T. • • v

is Shaft. Pavojingiausiai 
apdegę Bernatonis ir Gir- 
dauskas. Visi randasi Foun
tain Springs ligonbuty.

S. V. Ramutis. ,
abiemis pusėmis Yangtse upės*

11 d. kovo skaitom tam pa
čiam laikraštyj, kad Chiang 
Kaijsheko valdžios 12-toji divi
zija, 13,000 kareivių, sukilo, iš
kėlė raudonas, vėliavas ir perė
jo į komunistų pusę; kad Pei- 
ping-Hankowo gelžkelis, kuris 
turįs susisiekimą su Pekinu, 
yra komunistų užimtas; kad 
Nankingo Chiang Kai-sheko 
kariuomenės 25-ta divizija, ku
ri buvo pasiųsta prieš komu
nistus, pasipriešino eiti į ataką 
prieš komunistus. Vadinasi, 
irgi neištikima valdžiai. Ko
munistai randasi tik šešięlika 
mylių nuo Hankow®, o Chiang 
Kai-shekas neturi kariuomenės, 
kuriai būtų galima pasitikėti.

Chinijoj komunistų Raudono
ji Armija išaugo į milžinišką 
spėką, kuri taško kontr-revoliy-

Chinijoj revoliučija įsigali ir 
darosi ankšta generolui Chiang 

i Kai-shekui. su jo palaikytojais 
imperialistais. Kontr-revoliuci- 
nis Kuomintangas nepraleidžia 
telegramomis žinių apie raudo
nosios armijos laimėjimus. Bet 
laiškais prasikošė žinios, kurios 
labai nervus drasko buržuazi
jai. 10 d. kovo skaitom “New 
York Times” laišku pranešimą 
iŠ Chinijos, kur sakoma, kad 
raudonoji armija įsikasus ap-Icionierius ir. šluoja lauk impe- 
kasuose per du šimtus verstų [rialistus.

■m****- 4^y*ttMiiiiiriihiii itataii - 1,1,1,,,,v

sienų grupė pnortunistų, “Laisvės” bendrovės narių, iš

 

leido aplinkraštį, kuris. yra pilnas šmeižtų, iškraipymų 
ir bjaurių n/elu, ir kuriame lietuviai darbininkai Šaukia
mi organizuotis atėmimui “Laisvės” >' nuo - Komunistų 
Partijos ir/nuo Komunistų Internacionalo.

Centralįhis Komitetas pasitiki, kad lietuviai darbinin

 

kai, ar t^i jie būtų Komunistu Partijos nariai, ar ne, 

 

energingai ir galutinai nugalės pastangas šios grupės 

 

oportunistų, j kurie'nori “Laisvę” ir “Vilnį” atplėšti nuo 
komunistinio judėjimo ir nuvesti atgal į Antrąji Inter
nacionalą. Mes pilniausia pasitikime, kad lietuviai dar- 
hininkhi griežčiausiai atmes tuos frakcinius griovikus. 
Tuo pačiu gi tarpu Centralinis Komitetas dės didžiau
sias pastangas, kad nė vienas sąžiniškas ir ščyras darbi

 

ninkas nebūtų suvedžiotas tais klaidingais oportunistų 
obalsiais ir argumentais.

Mes šaukiame visus partijos komitetus ir vienetas uo
liausiai daboti ir energingiausiai kovoti prieš onortunis- 
tinius skymus ifr tuo pačiu sykiu vartoti didžiausį pa
kantrumą, kad išaiškinus kiekvienam darbininkui tei
singumą partijos politikos, reikalingumą partijai ir kiek
vienam jos nariui būti pirmosiose eilėse, vedant darbi
ninkų klasę į kova už bedarbių pašalpą ir apdraudą, už 
budavojimą revoliucinių darbo uniju, prieš algų kapoji
mus, prieš paskubos sistemą, už budavojimą tvirtos re
voliucinės spaudos visose kalbose, tampriai suvienytos 
po Komunistų Internacionalo vadovybe, ir už begailes- 
tingą kovą prieš visokios rūšies oportunizmą^

Kovokite prieš oportunistinius griovikus! '

f HAVANA.— Prezidentas 
Machado pareiškė, kad pra
sidės karo teismas, kur bus 
L-‘ - ’ ' ’ ’ ’ j
militariniai viršininkai: Es
pinosa, C. Valdes,.F. Diaz 
ir R. Martin. Juos kaltina, 
kad jie buvo pasikėsinę 23 
vasario užmušti prezidentą 
Machado bombos pagelba. 
Jiems gręsia iki 20 metų 
sunkių darbų kalėjimas.

Medinis Alkoholis 
Užmušė Tris Žmones

GLACE BAY, N. S. — 
Trys asmenys mirė užsi- 
nuodinę mediniu ‘alkoho- 
lium. Trys dar pavojingai 
serga, guli ligoninėje.. Tam
sumas žmonių ir nesuprati
mas, ant kiek yra pavojin
gi svaigalai, juos atveda 
prie naudojimo nuodų ir už 
tai užmokėti savo gyvas
tim.

DALLAS, Texas. — E. 
Barr, reporteris vietinio ka
pitalistų laikraščio, prane
ša, kad naktį, kada likosi 
nužudyti darbininkų orga
nizatoriai, komunistai Le
wis Hurst ir Charles Coder, 
kaip 8 valandą vakare juos 
ir jų gynėją advokatą • Ed- 
wardsa žmogžudžiai pasi
griebė nuo kalėjimo laiptų, 
įgrūdo į automobilius ir nu
sivežė miesto gatvėmis. 
Kiek vėliaus advokatą iš
metė, pareikšdami: “Dau
giau neimk komunistus gin
ti.”

Draugus Coder ir Hurst 
nusivežė apie 18 mylių į 
laukus, arti Hutchins mies
telio, surišo, baisiai mušė, 
iki jie neteko sąmonės, o 
paskui įmetė į upę ir nu
skandino.

Reporteris tvirtina, kad 
toji govėda susidėjo iš 12 
asmenų. Advokato sūnus 
sako, kad jis gavo tą naktį

nuo policijos pranešimą: 
“Tavo tėvas sugrįžš sužeis
tas.” Kas aiškiai parodo, 
kaip policija išvieno dirbo 
su žudytojais. Miesto ma
joras Tate, policijos komi- 
sionierius Graves ir šerifas 
Hood advokatui Edwardsui 
prisipažino, kad jie simpati- J 
zuoja lynčiuotojams. Val
džia nedaro jokių žingsnių 
suradimui nužudytų komu
nistų lavonų neigi jų žudy
tojų. Majoras net pareika
lavo, kad būtų atšaukti du 
Texas valstijos raiti po
licistai, kurie pribu
vo ten. Advoktas Edwards 
išleido ilgą pareiškimą, ku
riame jis nurodo valdinin
kų žingsnius, kurie vedė • 
prie nulynčiavimo tų drau
gų.

T^kie tai dalykai dedasi, 
“civilizuotoje ir demokrati
nėje” Amerikoje. Darbinin
kų vadai kemšami į kalėji
mus bei žudomi.

*

Bosai su Valdžios Pagelba Nori Sudaužyti 
Sukniasiuviy Streiką

New Yorko ir Brooklyn©; darbininkės tvirtai laikosi 
sukniasiuvių išnaudotojai jr kovoja prieš bjaurias 
jau antru kartu išima “in- darbo sąlygas. t 
džionkšiną” prieš streikie- 
rius. Pirmą kartą išsiėmė 
“indžionkšiną,” kad apsau
gojus Jersey Dress Co. iš
naudotojus, nes tai didžiau
sia dirbtuvė. Jiems jį iš
davė teisėjas A. H. Town- 
ley. Dabar jie veikia pas 
teisėją Dwayer, ir nori už
drausti bent kokį pikietavi- 
mą.

Jau daugelis kovingi} dar
bininkų yra areštuota. Kaip 
kurie nubausti kalėjimu. 
Yra paleistų po užstatymo 
kaucijos. Bet darbininkų 
ūpas geras, darbininkai ir

............H' . . , •

Kovokite už leninistinę 'Komunistų Partijos ir Komu
nistų Internacionalo liniją!

Centralinis Komitetas,
* Komunistei Partijos, ĄJV.

Vakar masiniame suknią- 
siuvių susirinkime kalbėjo 
d. Fosteris. Penktadienį 
jie vėl laikė masinį susirin
kimą, kad sudaužius naują 
indžionkšiną. Yra laikoma 
ir daugelis kitų susirinki
mų. Visi darbininkai turi 
remti streikierių parengi
mus ir prisidėti su auko
mis, nes jų kova yra dalis 
visos darbininku klasės ko
vu, v

SSSR Artistas ir Rašėjas B. 
Pilniak Atvažiavo į Ameriką

Kovo 12 d. laivu “Bre
men” atplaukė iš SSSR ar
tistas ir dailiosios literatū
ros rašėjas, Boris Pilniak. 
Jis čia bus tris mėnesius į 
laiko.
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Ateiviai Darbininkai Turi ir Apsiginti

APŽVALGA Kova užVisuotinąPaliuosavimąPolitinių 
Kalinių

Kaip Prof. Biržiška Mulkina Gegužis ir Jurgeliutė 
Amerikos Lietuvius Apie 
Vilnių

Socialfašistų “Keleivis” i fašistinis prezidentas
No. 11 išgarbina Lietuvos 
fašistų agentą prof. M. Bir
žišką ir apie jo pasakytą 
prakalbą Bostone sekamai 
rašo:

Prof.
Vilniui 
nesitiki 
gauti.

Dar Vis Ėdasi
“Tėvynės” No. 11

Kada dagirsta apie sveturgimių areštus ir deportavi
mus, kai kurie ateiviai darbininkai nusigąsta; pradeda 
mąstyti tik apie sdvo asmenišką ąpsisaUgojimą, ir todėl 
pradeda šalintis nuo veikimo kairiosiose unijose, bedar
bių demonstracijose; tokie, deja, pradeda vengti, net pa
ties ateivių apsigynimo darbo. ;; :. • ,;

Taip individualiai žiūrėti į dalyką yra daugiau negu 
blogas nusistatymas. Tai yra nesupratimas tos pajėgos, 
kurią turi minios ateivių darbininkų ir su jais einančių 
klasiniai susipratusių amerikonų!, Juk patys fejteiviai> Nu
daro 58 nuošimčius, reiških, daugikli kaip1’pušį- visų dar
bininkų, dirbančių šios šalies fabrikuose, kasyklose ir 
kitose pramonėse. Reikia tik totas sveturgimių masėms 
išsijudinti, susidėti į ateivių apgynimo konferencijas, ir 
organizuotai pasipriešinti, kad sustabdyt deportavimus 
kovingųjų ateivių- darbininkų ir bedarbių. .

Tai šitaip turi būt žiūrima į dalyką, kuomet perskai
tai žinią, kad Fishės agentai areštuoja ateivius deporta-Į 
vimui. Reikia mest šalin tą mintį, kad mes esame arUce“als- O ką gi jie laimės 
būsime medžiojami, ir tik ginamės bei ginsime. Girdė- tuo savo 
darni apie ateivių ablavas, mes privalome pasisakyti, kad Jie neatgaus Vilniaus 
ne tik ginsimės, bet stosime j ofensyvą (į užpuolimo ko-1 tuo būdu. Vieną, ką jie ga-

Biržiška pabrėžė, kad 
vaduoti sąjunga irgi 
ginklo jėga Vilnių at- 

Diplomatijos keliai 
taipgi jau gana išbandyti ir
visiems aišku, kad čia nieko 
nelaimėsi; Lieka tik vienas 
kelias, tai tartis su. Vilniaus 
krašto gyventojais, o taipgi 
jungtis su žydais ir ukrainie
čiais, bei baltarusiais, kuriuos 
Lenkija turi pavergus.
Tai reiškia, jog Lietuvos 

fašistiniai valdonai nesitiki 
Vilnių atgauti. Jie pripa
žįsta, kad nelaimės nei gin
klo jėga, nei diplomatijos

“treciuoju keliu?” 
ir

vą) prieš mūsų medžiotojus. Čia turime prisiminti, kad 
ateiviai gali išvystyti ne tik savo organizacinę, demon
stracinę ir masinių protestų pajėgą. Kaipo sudarantieji 
didžiumą darbininkų pramonėse, jie turi savo rankose ir 
galingą streikinį įrankį prieš sveturgimių darbininkų 
persekiojimus. O su jais bus vis didesnis skaičius spar
čiai kairėjančių amerikonų darbininkų ir bedarbių.

Ne visa, tačiaus, svarba ir prasmė dabar kylančios 
prieš-ateiviškos bangos yra tame?, kad valdžia ima de
portavimui vieną kitą darbininkų kovotoją, o kartais už
klumpa ir areštuoja net kelis’ šimtus tuo pačiu pradėji- 
niu. Pamatinė tų ablavų reikšmė yra platesnė.

Buržuazija deportavimus laiko kaip kokį'kardą iškė
lus virš galvos visiems kovojantiems ateiviams darbinin
kams ir bedarbiams. Deportacijų šmėkla gąsdindami, 
kapitalistai stengiasi, nubaidyt milionus ateivių darbi
ninkų, nub dalyvavimo streikuose prieš Uždarbių kapoji
mui ir prieš skubinimo sistemą;, deportavimais, jie; bąn-

lės padaryti, tai tuo būdu 
dar toliaus 
triotiškai” 
lietuvius.

Imperialistinės valstybės 
pasakė, jog Vilnius turi pri
klausyti Lenkijai. Taigi 
Lietuvos fašistai nei nema
no atgauti Vilnių. Apie 
Vilniaus atgavimą jie kal
ba tik del svieto aidų, o tik
renybėj daro žingsnius, su
lig imperialistų įsakymo, 
sudaryti bendrą frontą su 
Lenkijos fašistais 1 karui 
prieš. Sovietų Sąjungą. ;

mulkinti “pa- 
nusistačiusius

do atgrasinti ateivius-nuo demonstracijų _ už tuojautinę Tęsia MelllS Prieš Lietuviu 
Kori a Y*ni o m a rral na ics' iv valahiii išriti- n»< no j ? *• » rt • • ••• '

Darbininkų Susivienijimą
Nesenai Brooklyn© fašis

tų “Vienybė” ' paskelbė 
bjaurų melą, būk Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
jau paversta tik kultūros ir 
apšvietos organizacija, “be 
susišelpimo.”

Tą bjaurų melą toliaus tę
sia socialfašistas Grigaitis. 
“Naujienų” No..58 štai kaip 
meluoja:

“darbininkiškas susivieniji
mas” daugiau nebeužsiims sil- 
sišelpimo darbu.

Taigi “Liet. Darb. S-mo” 
nariai negaus pašalpų ir po
mirtinių toje organizacijoje....

Komunistų lyderiai galų ga
le įsitikino, kad savo susivie
nijimui, kaipo apdraudos or- 
ganizacijaiį jie čarterio ne
gaus .... t
Tai šlykšti socialfašistų

bedarbiams pagelbą iŠ'miestų ir valstijų iždų ir už na-, 
cionalę bedarbių apdraudą.; grūmojimais deportuot vieš
pataujančioji klasė stengiasi padaryt ateivius streiklau-1 
žiais prieš kovojančius amerikonus darbininkus, baltuo
sius ir negrus. O kad įvaryt baimę- ateiviams bedar
biams, kapitalistai naudoja senuosius įstatymus, kurie 
sako, kad galima iš Amerikos išbugdyti tuos, kurie pa
tys neužsidirba pragyvenimo ir lieka “apsunkinimu vi
suomenei.”

Toj plėtojamoj smurto kampanijoj prieš ateivius, val
džios gončai pradėjo daryti ablavas net dirbtuvėse; jie, 
pav., įsiveržė į du Detroito fabrikus; iš areštuotų įkali
no šešiem mėnesiam du darbininku; vieną taip sumušė, 
sužalojo, kad jis liks raišas iki gyvos galvos. Fishės gon
čai daro užpuolimus ant bedarbių prieglaudų, jieškoda- 
mi “neteisėtai įvažiavusių” Amerikon; jie skverbiasi į 
darbininkų pramogas, gyvenimų butus, ir jieško sau au
kų.

Patsai tų persekiojimų aštrumas, suprantama, yra at
kreiptas prieš ateivius komunistus. Bet tai yra ir pri
ruošiamieji buržuazijos žygiai prieš visą Komunistų 
Partiją, prieš Darbo Unijų Vienybės Lygą, prieš kairią
sias industrines unijas, prieš jų streikų vadus (kaip kad 
prieš Pat Divine, Murdock ir kitus Lawrence’o audėjų 
streiko veikėjus). O vengrų komunistų dienraščio “Uj
Elore” redaktoriaus Bebritso areštas deportavimui, pas-. melagystė.
to vvriausybės persekiojimai komunistinių laikraščių i Niekas neįsitikino, 

’ da Obrera,” “Young Communist,” “Young Pioneer,” Lietuvių Darbininkų“ Vidą-Obrerą _
“Hanįmer” ir kitų parodo, kad nėra nuo to apsaugota 
nei “įaišve,” nėi “Vilnis,” nei “Darbininkių Balsas,” nei 
‘iDailyWorker,” . |

Tiktai plačiausiai išvystytas bendras masinis veikimas- 
dtęivfų; amčrikdnų ir negrų darbiniiįkųTegali .atiųpštį to-į 
l iūs fašistinius? buržuazijos pasimojimus ant sveturgi-i 
orių darbininkų, o podraug ir ant viso kovbj^nčio Ąnie4 
Skcfe. darbo žmonių judėjimo. Tai tuo tikslu-ir yra pa-j 

drtA kovo 28* kaip ateivių apgynimo diena, kaipo .diena 
plačiausios ateivių, negrų ir baltųjų amerikonų darbU 
niiikų mobilizacijos prieš reakciją, už ateiviį apgynimą. 
Tam;žygiui sujungia savo spėkas Ateivių Apgynimo; Na- 
(rionalis Komitetas, Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas ir Lyga Negrų Teisių Apgynimo. Tą darbą karš
čiausiai remia Amerikos Komunistų Partija ir visos kla
sines darbininkų organizacijos.

•Belieka jau tik dvi savaitės iki kovo 28 d., kuomet vi
suose miestuose įvyks demonstracijos ‘ bei masiniai mi
tingai prieš deportavimus ir delei ateivių teisių apgyni
mo. Tas dvi savaites turi su didžiausiu pasiryžimu iš- 
rfaudot lietuvių komunistų frakcijos, A.L.D.L.D., Darbi
ninkių Susivienijimo kuopos, Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimb kuopos, Darbininkų Susivienijjmaš, darbi
ninkiškos pašalpinės draugijos ir visoš kitos organizaci
jos. Kiekvienoj kolonijoj turi būt tuo jaus sušauktos 
konferencijos visų tų organizacijų atstovų. Šių. organic 
z^iciju komitetai turi pasirūpint, kad butų aplankytos if, 

prisidėti taipgi kitos draugijos ir kuopos^ ku-

amerikonų ir negini darbinhįkų ’tegali 'atiųpštį to-j

>, kad 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas negaus nuoloti- 
nio čarterio. .New Yorko 
valstijos apdraudos depart- 
'mėnto reikalavimai išpildy
ta ir čarteris bus gauta. ' ' .

Lietuviai darbininkai, ne-1 
klausykite fašistų ir social
fašistų bjąuriu melų. Rem
site Lietuvių, Darbininkų 
Susivienijimą, darbininkiš
ką -savišalpos, apšvietos ir 
kultūros organizaciją.

R ašy kites į ją.

SLA. 
S. Ge-

savo 
frentką,” panelę Jurgeliu- 

tę. Jis atsako į jos ilgą pa
siteisinimą delei Ažunario- 
Devenio šmugeliškos pasko
los. Gegužis grasina pa
skelbti “visus faktus ir do
kumentus.” Sako:

Kadangi p-lė Jurgeliutė pa
daro man nekuriuos •'priekaiš
tus- ir reiškia tam tikrus pa
geidavimus, užtad rriatau rei
kalo dar" kartą tuo klausimu 
atsiliepti, kad dalykas pasida
rytų dar aiškesniu. O jei ši
to neužteks, tai tada bus ga
lima leisti per “Tėvynę” visus 
faktus ir dokumentus, kurie 
yra šituo reikalu surinkti.
Gegužis sako, kad Jurge

liutė trukdė iškolektuoti 
nuošimčius. Girdi,

neišpildžius Pildomosios Ta
rybos nutarimo reikale iško- 
lektąvimo nuošimčių už čia ap
kalbamą paskolą, man nei Se
kretorius nei Iždininkas nieko 
nepranešė, o turiu žinių, kad 
Sekretorius Iždininkui net 
trukdė, kuomet Iždininkas 
rengėsi daryti žygius sulyg 
Pildomosios Tarybos nutari
mo. Už poros mėnesių po 
tam, gavau žinią, kad Susivie
nijimas yra i skaudžiai prigau
tas, kuomet Devenis jau die
vai žino kur buvo.

O Jurgeliutė jam buvo 
užtikrinus, kad su ta pasko
la viskas gerai. Sako:

Turiu pakartoti, kad praei
tam Seime iškilus Devenio 
aferai, aš teiravausi pas Sek
retorių kaip tas .visas reikalas 
stovi ir ji mane .tada užtikri
no, kad su ta paskola viskas 
buvo padaryta tvarkingai ir 
visi dokumentai randasi pas 
ją.
Kuomet M Jurgeliutė tą 

šmugelišką paskolą vadina 
“nelaime.” tai Gegužis štai 
kaip jai atsako:

Visų pirma, aš nenorėčiau 
sutikti ir nemanau, kad šitą 
Devenio aferą būtų galima ne
laime vadinti, žinant jog De
venis neužpuolė ir pinigų iš 
SLA. Sekretoriaus ir Iždinin
ko neatėmė. Atidavimas kam 
nors pinigų gražia valia, kad 
ir be jokio saugumo užtikrini
mo, tai dar nėra jokia nelai
mė, o tik valios darbas. .
Taigi, SLA. fašistiniai 

viršininkai, pridarę tūks
tančius dolerių nuostolių 
Susivienijimui, dabar ėdasi 
tarp savęs, vieni kitus kal
tina del šmugeliškų pasko
lų, v •

gužis vėl vanoja 
u

Su 15 diena vasario Tarptau- liuosuoti McNamara; 1916 pra- 
tinis Darbininkų Apsigynimas sidejo kova išgelbėjimą ;nuo 
paskelbė vajų už yistioiiną* pa- kartuvių T. Mopney ir Ęillihgš", 
liuosavimą darbininkų kovėtojų 
iš J. Valstijų kalėjimų, ir ši-' 
tas vajus (reikalavimas) tęsis 
iki pirmai dienai birželio, šiuo 
laiku Jungtinių Valstijų kalėji
muose randasi 94 darbin. klasės 
kovotojai, nusmerkti ilgiems 
metariis ir gyvais palaidoti vy
riausiai šiuose kalėjimuose: 
San Quentin, Folsomį Walla 
Walla, Angel Island, Blawnox, 
Moundsville, Harts Island ir 
Ellis Island New Yorke.

Tai Jungt. Valstijų bastili- 
jos, kurios pradeda būti žino
momis visam pasauliui. Au
gantis ir stiprėjantis ' revoliuci
nis darbininkų judėjimas ir ke
lianti galvą kapitalistinė reak
cija dar daugeliui J. Valstijų 
revoliucionieriams suteiks pro
gą susipažinti artimai su šio
mis bastilijomis. Bet kovu ne- 
sulaikys!

Pirmu kartu J. Valstijų dar
bininkai iškelia reikalavimą vi
suotinos amnestijos darbininkų 
klasės kovotojams. Bet nepir- 
i ’ " ............... .
voja prieš kapitalistinės tei.s- 
darystės tironija. Buvo jau 
daug sukelta darbininkų aud
ringų protestų prieš kėsinimąsį 
kapitalistinių teismų pasiųsti 
darbininkų kovotojus ant kar-1 
tuvių, į elektrinę kėdę, ar vi
sam amžiui kalėjimo. Tūlų pro
testų atbalsiai pasiekė visą dar
bininkišką pasaulį ir virto visa-" 
pasauliniais protestais.

1906 metais darbininkai ko
vojo už paliuosavimą Moyer’io, 
Pettibono ir Haywoodo; 1911 
m., darbininkai reikalavo pa-

mu kartu J. V. darbininkai ko-1 Įjs jr kančias 
• • 1 1 • 1 • — J •

1920 m. prasidėjo kova ir tę
sėsi čielus septynis metus už 
gelbėjimą nuo elektrikos kėdės 
Sacco ir Vanzetti; 1922 m. teis
mas Michigan© valstijoj Ru- 
thenbergo ir Fo.sterio, ir vėliau
si teismai, kurie iššaukė dide
lius protestus, Gastonijos, - At
lantos ir Imperial Valley. Kad 
tie visi protestai ir kovos neat
siekė visai savo tikslo, Sacco ir 
Vanzėtti taį)o sudeginti elek
tros kedėsė, o McNamara, Moo
ney ir Billings tebepūdomi bas- 
tilijo.se, tai tiktai todėl, kad 
Amerikos organizuoti darbinin
kai • randas j Apierikos Darbo 
Federacijos išdavikiškų vadų 
rankose. Jeigu A. D. Federaci
ja būtų buvusi vadovybėj revo
liucinių darbininkų, kaip Dar
bo Unijų Vienybės Lyga, tai 
visi darbininkų klasės kankiniai 
būtų buvę išgelbėti visos šalies 
darbininkų generaliu streiku. 
Bet to negalima laukti iš A.D. 
F. sufašistėjusių vadų. Jie ly
giai yra atsakom ingi už gyvas-

> mūsų draugą, 
kaip visa valdančioji klasė.

Kova už paliuosavimą, už 
gelbėjimą darbininkų klasės 
kovotojų yra kova už teises ko
voti ir pasiliuosuoti iš vergiojs. 
Tai kova už gyvybę ir teisę gy
venti ! Kas pamiršta savo

be j imą ’ gy vh&tf& : da rbiiil ųkų 
klasės kovotojų nėra darymas 
jokios miėlhširdyštės- tiems ko
votojams, o' yra mūsų pačiii 
ka^po darbininkų, kova už pą-> 
silmosavimą iš f kapitalistinės 
vergijos. Todėl ’vesdami vajų, 
kovodami už visuotiną amnesti
ją dabar esančių kalėjimuose 
draugų, kartu plėskime Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo organizaciją. Rinkdami 
darbininkų parašus po peticija 
generalės amnestijos, rekru
tuokime sykiu ir narius į orga
nizaciją. Ir parinkime pinigų 
vedimui kovų.

Kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas turėtų gauti 
peticijos blankų ir eiti rinkti 
parašus per stubas. Mes ne
same sentimentalists! ir žino
me, kąd valdančioji klasė su
rinktų parašų neišsigąs. Bet 
rinkimas parašų duoda- gerą\ 
progą eiti pas darbininkus ir 
vesti propagandą, supažindinti 
juos su klasių' kbva, traukti į 
organizaciją, gauti finansinės 
•paramos, o sykiu ir išvystyti 
.sentimentą darbininkuose delei 
mašihių proteštų, reikalaujant 
paliuosavimo. Juk didžiuma 
darbininkų, kurie neskaito dar
bininkiškos spaudos, tai ir ne
žino, kad J. Valstijose randasi 
darbininkų klasės kankinių, 
nes kapitalistinė spaUda arba 
užtyli arba apskelbia juosius 
kriminalistais.

Todėl rinkimas 
kia labai plačią 
gandai, ir reikia 
somis išgalėmis, 

šitas vajus už
liuosavimą politinių kalinių tu- 

draugus, patekusius kapitalisti-iri būti nukreiptas prieš abelną 
nėn nelaisvėn, kovojusius už'reakciją: prieš Fišės komitetą, 
bendrus darbininkų klasės rei- prieš persekiojimus ir deporta- 
kalus, tas yra išdavikas visos vimiis sveturgimių darbininkų 
darbininkų klasės ir patsai sa- ir už sulaužymą kriminalio siu
vęs! , • idikalizmo įstatymų.

Kova už paliuosavimą ar gel-' B. Krasauskas.

parašų sutei- 
dirvą propa- 
išnaudoti vi

visuotiną pa-

Paryžiaus Komunos Veteranas Jungtinėse 
Valstijose 

' '■ 1 ■ !

Rašo Steve GrOham
Įėjęs į mažą laikrodžių

suareštuotąjį. Šerifas ati
davė jį miniai, o vėliaus tas 
jaunuolis tapo atrastas pa
kartas medyje. Keletas as
menų ir aš pats susiintere- 
saJvome to vaikino atsitiki
me ir tyrinėjome, kad su
radus, kas buvp atsakomiii- 
gas už nulynčiavimą. Kiek 
laiko vėliaus mes sužinojo
me, jog tai buvo šerifas, 
kuris buvo vienaš ’ lynčiavi- 
mo vadų, ir jo darbus iškė
lėme į viršų.

“Kuomet aš atvykau į 
Newport News kartu su ke
letą kitų darbininkų, suor- 
ganiząvau Socialistų Dar
bo Partijos kuopą. Po pra
kalbos, kuria čia Debsas 
pasakė kiek laiko vėliaus, 
mes perorganizavome tąją 
kuopą į Socialistų Partijos 
kuopą. Kuomet vėliaus t^y 
po suorganizuota Komunis
tų Partija, po socialistų iš
davystės, ir C. E. Ruthen- 
bergas čia atvyko kalbėti, 
tai mes tuo jaus įstojome į 
ją-”

Net ir dabar tasai Pary
žiaus Komunos ’ veteranas 
toliau tęsia istorinės ko
vos tradicijas, dalyvauda
mas kasdieninėse darbinin
kų kovose. Jis. reguliariai 
gauna ■■ kopijas- laikraščių: 
“Labor Defender”, “Sou
thern Worker”’' ir “Dai$ 
Worker”, ir skleidžia tuos 
laikraščius tarp darbiniu-, 
kų tame mieste, o ypatingai 
tarp darbininkų Newport 
News laivų budavojimo 
kompanijos.

“Aš visada sakiau savo 
šeimynai ir savo draugams, 
kad aš mirsiu kovodamas 
arit barikadų, ir, tikėk man, 
kaip dabar dalykai eina, ašį 
gal ir turėsiu progą antrū 
kartu užsidėti šautuvą ant 
pečių ir kovoji ant barika
dų.

“Tik šiuo kartu aš kovo
siu Jungtinėse Valstijose, 

bininkamš- '.įsteigti savo: ko
muna.” - ; • • '' ’ ' ' ' • ‘ v' i

kada darbininkai buvo ga?
Kaip' liiiksmąi pro

letariniai gyventojai ėjo į 
darbą per tą periodą, lan
kė begalinius susirinkimus 
ir demonstracijas! O vė
liaus kaip uoliai jie marša- 
vo į barikadus ir narsiai ko
vojo gindami savo komuną!

Daug apie jį girdėjęs;Tik Rusijos darbininkų ir 
pirmiaus, priėjau prie jo ir j valstiečių didvyriškumas ga 
pasikračiau ranka su vienu 
tik iš kelių išlikusių gyvų 
dalyvių didvyriškos 1871 
metų Paryžiaus Komunos.

Nepaisant, kad jis 82’ me
tų amžiaus, draugas A. J. 
Hauser kiekvieną dieną a- 
teinai į savo krautuvėlę. Del 
silpnos sveikatos ir silpno 
regėjimo, jis negali ant to
liau darbuotis savo amate 
kaipo laikrodininkas. Jis i , * • . ..
išgyveno Newport News 301 d v5lia-/a 
metų, žinodamas, kad Jis|laidotuv§sc.

taisymo krautuvėlę, kam
pas 59th St. ir Washington 
Ave., Newport News, Va., 
pamačiau žilą, bet dar tvir
tą seną vyrą, dirbantį prie 
stalo.

metų. ;
dalyvavo Paryžiaus Komu
nos- kovoje, aš užklausiau 
jo, ar j iš negalėtų papasa
koti man apie savo patyri
mus.

i^ausd “Aš buvau 22 metų amž. 
laike Paryžiaus Komunos”, 
atsakė jis. 
atsimenu, 
darbininkai 
savo kovos

Turėjo būti, kad tik šilkiniai kaip narsiai jie kovojo ant 
audėjai gauna pakelti 35 nuo-1 barikadų, kas padarė gali- .......   i__  . • • ■ i •

ATITAISOME KLAIDĄ.

MAYNARD, MASS; 
i respondfencijoj buvo 
I dinta, kad “audėjam bus pa
kelta $35.00. Turėjo būti 35 
nuoš. >

Pirmiau . buvo rašyta, kad 
audėjai gauna pakelti 35 nuoš.

■ šimčius. . • ;
Am. W. Darbininkas.

rios daugumoj susideda iš darbininkų, bet iki šiol dar ne
sidėjo prie jų kovingo judėjimo. Po šitokių bendro fron
to ateivių gynimo konferencijų turi būt/laikomi Klasi
niai lietuvių darbininkų mitingai, prisiruošimui prie ko
vo 28 d. tarptautinių išstojitaų už ateivių apgynimą*

Lietuvių komunistų frakcijų Centro Biuras už dienos 
kitos išleis tuo tikslu lapelius bei laiškus su smulkmenin- 
gėsniais nurodymais, kas ir kur daryti, u 'Bet, < draugai 
dubininkai, tą darbą pradėkite tuojaiis, susisiekdami su 
savd vietinėmis ateivių gynimo konfereiieijomiš ir ju- 
dihdami veiksmam savo organižacijtts. Nėi: vienos die
nos veltui nepraleiskite.

Tegyvuoja ateivių darbininkų apgynimas!

“Labai gerai 
kaip Paryžiaus 

suorgahizavo 
batalionus ir

nių komunai egzistuoti, o- 
tik vėliaus ją nugalėjo re
akcinė Thiers valdžia.

“Niekas negali nupiešti 
džiaugsmo ir smagumo Pa
ryžiaus darbo masių laike 
tų trumpų dviejų mėnesių,

Ii prilygti komunarų did
vyriškumui !

“Mačiau, kaip Thiers nu
žudė tūkstančius komuna
rų, kaip tūkstančius ištrė
mė į Afriką ir kitur.

Kalbėjosi su Marksu ir 
Engelsu.

“Aš mačiausi ir kalbėjau
si su Marksu ir Engelsu, 

■ kuomet dirbau prie savo
Nešiau 

raudoną vėliavą Bakunino 
___ _____ , Už kiek metų 
vėliaus atėjo žinia, kad mi
rė Karolis Marksas. Gir
dėjau neužmirštamą Friėd- 
richo Engelso prakalbą prie 
Markso kapo.” .

Hauser toliaus papąsakp- 
jo, kaip keliuose atsitiki
muose jis sutiko komuna- 
ruš, ' po atvykimo į New 
Yorką kęletū mėtų vėliaus. 
Papasakojo apie savo pir
mesnes lekcijas apie jauną 
kapitalistinę “demokratiją.” 
“Kiek laiko po nužudymo 
prezidento McKinley, jau
nas vyras tapo suareštuo
tas Newport News ir tapo 
uždarytas kalėjimai!, o ap
link kalėjimą susirinkusi 
minia reikalavo nužudyti
—-- ■

Klaidbš Atitaisymas
Vakarykščiame “L.” numery, editoriaie, įvyko klaida, 

kurią čia atitaisome. Ketvirtame nuo viršaus paragra
fe.atspausdinta sakinys “Tuo paeiti laiku deginimo lau-
4    . ———

tieins veikėjams,” ir tt. ‘ Vietoj nužildytietaš, turi ’ būt 
uiižyinetiertiK veikėjams;" 1 ; 1

žai ir lyhęimo korimo, virve visiems iš viršaus nužudy- padedatiias . šios šalies d^r

tilijo.se
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Puslapis Trečias

PR TRRUS Šis Tas Apie Meną

KAS U VEIKIA vės” šėrininkų suvažiavimą ir 
: Komunistų Partijos poziciją, 
i užimta r 

New Yorko apielinkėj or-, Recenzijų mūsų Skyriui per-,' 
ganizuojasi Chorų Federaci- mažai. Bet, draugai, žinote, { 
ja. šios organizacijos bus tik- kad recenzijų rašymas nėra i 
siu, kad sutraukus visus cho- tik C. B. darbas. Rodos, daugi 
rus į vieną bendrą sąryšį be būtų geriau ir menui sveikiau,' 
skirtumo tautos ir rasės. ljei: draugai, kurie tik gali ra-1 

z Tokia Chorų Federacija syti, parašytų peržvalgų mūsų1 
daug gali prisidėti prie mūsų kūrinėlių — dainų, operečių, 
meno ugdymo ir abelno darbi- kalbinių veikalėlių, 
ninku judėjimo. Federacijai Pavyzdžiui,

^dės pastangų, kad į didžiuo- kaitis, vieton pasakyti: 
sius tarptautinius parengimus — “no good”, veikalas — "i 
būtų sutraukiama milžiniška good”, būtų parašęs tų dainų 
maąė dainininkų - choristų. ir veikalėlių peržvalgą, kriti-, 

Be to, tokia Chorų Federa-.ką, tai būtų buvę naudos ne1 
cija veda mūsų meną ir cho-:tik C. B.,, bet visai Sąjungai., 
rus į platesnį tarptaut. darb. į Tuomet žinotume, kas bloga,, 

gali-, ko trūksta, ką reikia taisyti. .p. 
kitų Tokia kritika būtų konstrukty-• 

kuri- vė. i -

rus į platesnį tarptaut. 
judėjimą. Meno srityje 
ma bus dalintis vieni 
tinkamais, prieinamais 
niais, muzika. Vadinasi, bus 
ir šaltinis, kuriame bus galima I 
pasisemti bent bendrų prityri- Į 
mų ir pavyzdžių iš kitakalbių 
menininkų.

tuo klausimu.
Rezoliucijų Komisija:

SHENANDOAH, PA.
Lyros 'Choras

Lyros Choras, gavo,naują 
profesorių

Tiesa, kad kai kas gali vie-! ternacionalas”, ar kitas kas 
piaip ir kitaip manyti. Tačiaus1 priklauso. Taip literatūroj ne
įmanau, mums svarbu išsiaiš-1 ra. Pavyzdžiui, M. Gorkio vei- 
■ kinti, ar taip tikrenybėj ir yra, kale “‘Ant Dugno” vienas cha- 
|kaip kad kai kas mano. Ar į- rakteriv.s dainuoja kalinio dai- 
pynimas savo kūriniu svetimų11^’ kurios autorium nėra pats 

nežymint, kam jie Gorkis; lr didis, ,rašytoj,as neT 
.... , . , žymi, kam ji priklauso. Nežymi
linklmas l),a-: todėl, kad nereikia. To, ko ne- 

beviltingu- giatorystėn ? Berods, taip ne-,rejjęįa> neturime nei reikalauti, 
priešlaikinė 
jų ekonominė ir so- 

cialė padėtis, skirtingos jų min
tys, idėjos; skirtingi troškimai, j 
jausmai.

Kaip vienoj, taip ir kitoj vi
suomenės daly randasi 
lių, su “viską” matančiom sie-\ 
lom žmonių,. kurie surankioja, b v 
sudėstinėja, sukoncentruoja sa-C 
vo visuomenėj (klesoj) trykš
tančius troškimus, ’ jausmus, 
esančias idėjas ir, visa tai (su- 
tvarkę, susistemątizavę, . suku,- 

apje ‘ rja (|u skirtingu gyvenimo pa- 
zl" veikslu: du menu — buržuazi

nį ir proletarinį meną. 
Buržuazinis • mentus 

kas jam prie , širdies, 
miela ir taja “grožia”, 
mi, užkrečia, paveikia 
tikrą visuomenės dalį. Gi pro- 

Hetarinis menas siekia savo tik
slo: jis rodo savo klesos gyve
nimą ir užkrečia savo visuome
nę klesų kovos minčia, kad 
nušlavus parazitų klesą nuo žo

linės paviršiaus.
Taigi, proletarinis menas yra 

revoliucinės

Rašo G rea t n eckietis.

Kas tai yra poezija?
Poezija yra menas, arba, tei

singiau sakant, meno sritis, ku
rioje poetas, pagekba kalbos, 
vaizduoja mums paties gyveni
mo paveikslą.

Neblogą 
zijos davė
linskis. Jis rašė 

į tai tiesa gilaus 
'moj: jos 
jsios idėjos, 
Įgėjimo idėjos.

apsklembimą . poe- 
rusų kritikas 

“Poezija 
regėjimo for- 

tvarinys—įsikūniju; 
matomos gilaus re- 

Taigi, poezija 
yra tas pat, ką ir mąstymas, 
nes turi tą pat turinį. Poetas

Bie-

- -- v., ...... | 
.......ą mo- įpi otauja vaizdais, jis neįrodinė- 

'kytpją, profesorių Slavicką. Į 
jei d. Bendo- prof. Slavickas yra dar jaunas:'- 
sakyti: dainos Vyrukas, bet apsukrus, ir ga- r

.no bus. Kaip girdėjau, yra augš- 
• tas teknikas muzikoj. Grajinęs 

j it orkestroms dirigavęs dide- 
' liuose teatruose Pniladelphijoj' 
*‘ir kitur. Kaipo muzikas turi 

reputaciją ir Mahailoy į 
Bet koks jis bus moky-į 
tai pagyvenę pamatysi-

gerą

j t ojas, 
me.

Lyros Choras prie naujojo 
Apskri-'mokytojo pirmas praktikas tu- 

Mass.'1^3° k°vo d. Choristų susi
veikia. įlinko gana apstus būrys. • Cho-

mūsų Sąjungos
rodos, Antrasis,

, sveikiausia
todėl, kad ten žiema'ro sąstate yra gražios, kuklios

Savo su-I jaunuomenės.

cių 
valstijoj 
Gal ir 
šaltesnė, žiauresnė. Savo su-1jaunuomenės. Yra gražių jau- 
važiavime L. P. M. S. Antras nu merginų, kelios iš jų lanko 
Apskritys priėmė porą rezo- ’1 1 ’ ’ ’’
liucijų. Jose, vienoj užgiria 
dienraštį “Laisvę” po Komu
nistų Partijos vadovybe, an-

Pereitame Meno Skyriuj d.
Bendokaitis, chicagietis, mus 
biskutį pabarė. Tiesa, mes 
vVrti pabarimo. TaČiaus mato
si ir netikslumų pabarime.

Jei kurie draugai mano, kad 
iš Brooklyn© visas Proletme- troj, ragina chorus dalyvauti 
nas turi lėkti, kaip kad iš ko-j klasių kovose, remti Bedarbių __
kios radio stoties,5—tai jie kly-! Tarybas, Ateivių Gynimo Ta-^.^ųų 
sta. Savikritika reikalinga,' rybas, ir tt. Tai pirmyneiga. Į 
bet turi būt tiksli.

Mes raginame, 
jau ne pirmu kartu, įrodinė- į letarinį sportą, 
jom, kad Proletmeno Sąjungos draugam linkime

Be to, Antras . 
prašom, ir, praktikuoja, sulig išgalės, pro- 

Dabar tiem 
s savo pasi- 

auklėjimas ir kūrinėlių gami- brėžtus tarimus pravesti gyve
nimas nėra vien tik Centro B-iniman. Kas “next” jų pėdo- 
ro darbas, — prie šio darbo'mis? 
turi dėtis visa mūsų Sąjunga, 
visi jos vienetai ir nariai.

Chicagiečiai turi daugiau j apielinkės chorai, čia daugiau 
meno jėgų, negu Brook lynas. ’ medžiagos, daugiau prityrimų 
Be kur jūs, draugai, kurinė-, tarptautinėj dirvoj, negu 
liai? Ar atsiuntėt ką nęrs {kitur.- 
išleidimui? Kol kas — nieko!. Pataisome Klaidą. 
Persiaura, draugai, jums rū-i Buvo pranešta šiame 
pintis tik lokaliu gyvenimu. ’ riui, kad naujas “Internacio- mo ir noro 
Mes vėl jus kviečiame talkon. {nalas” chorams parsiduos po 
Gal būt, kad jūsų choro ar-j 10 centų. Tai buvo klaida.! 
chyve guli gerų daimĮ, kurios Chorams “Internac.” bus par 
jau atidainuotos pas jus, bet {duodamas tik po 5 centus, 
būtų naujos kitur. Tad ko-{ “Internacionalą” turi

Apie proletarinį sportą tu
rėtų pagalvoti ir New Yorko

gyvenimą; antrosios gi visuo- 
menės dalies gyvenime matosi 
vien tik vargas, sunkus darbas, 1 
plūkimasis per dienų dienas1 Paklauso, yra 
del duonos kąsnio, 1 
m as ir

I vidurinių mokslų mokyklą. Yra 
į jaunų ir sultingų, anot Dr. 
Kaškiaučiaus, moteriukių. Gi 
vedusių vyrų chore nedaug. 
Vyrai daugiausia viengungiai, 
daug . yra jaunų, čiagimių vy- 

Kaip pastebėjau, tai čia 
Igimiai netaip lengvai pasiduo- 

, kaip kad atei-.čiKk'2l5.'S <la disciplinai, 
viai.

> Dabar vėl apie pamokas su 
nauju mokytoju. Pirmos pa
mokos, naujas mokytojas, nau
ja dvasia—pakilęs ūpas. Visi 
linksmi, entuziastiški, pilni 
energijos, drąsesni ir daugiau 
prityrę. Dabar jau balsą lei
džia iš visos krūtinės, dainuo
ja laisvai. Gi ne tiek prityrę 

:—bijosi burną ;
■ leidžia pro dantis.

sky- a-belnai imant, matosi pasiryži- 
siek.ti prakilnaus

kur

ja, bet rodo ją...”
Norint plačiau kalbėt 

(poeziją, būtinai privalom 
jnoti, kas tai yra menas., 
įpratus kas yra menas, nesun- 
ikti bus suprasti, .kas tai yra po- 

'• 'ezija, bei kitos meno sritys. To
dėl čia bent trumpomis ištrau- 

I komis parodysiu, kaip kai ku
rie autoritetingi žmonės aiški
na, kas yra menas, kokia jo ro
lė visuomenės gyvenime, ir tt.

N. Bucharinas, aiškindamas, 
kas tai. yra menas, duoda jam 
sekantį apsklembimą :

“Menas toks pat visuomenės j 
gyvenimo produktas, kaip ir priemonė
mokslas... Bet jis yra visuo- p<ovos eisenoj, 
menės gyvenimo produktas ir( 
kaipo tam tikra ‘dvasinė’ veiki-; 
m o rūšis. I

“...Mokslas sistematizuoja žmo-, 
nių mintis, sutvarko jas, pa-j 
liuosuoja -nuo prieštaravimų, jįs rag0- 
iš pažinčių atkarpų, iš gabale-, j.o laikytam susirinkime, 20 d. 
lių siuva ištisą mokslišką te-, vasario, daug buvo kalbėta apie

Bet paties Centro 1 
tik minusia buvo

ken- veikalas, kurį vaidina 
čia, džiaugiasi, pageidauja, lin- goj menininkų 1 kp., 1 
ksminasi, liūsta, sielvartauja, ir taikytas prie dabartinio

lių siuva ištisą 
oriją ir sistemų apdangą. 
visuomeninis žmogus ne 
mąsto; jis taipgi jaučia,

mirtis.'galima sakyt. Tokie įpynimai į- Tiesa, perapštus vartojimas 
terpiami kūrinyj veikiančių‘svetimų eiliarasčių savai ope- 

^smenų (charakterių) lū-iretei, silpnina jos originalumą, 
posna. Kūrinio charakteriai ■ bet tai neturi nieko bendro su 

'gali dainuoti ar deklamuoti bi- {plagiarizmu.
■•.;1-jle autorių eiles ir kūrinyj nėra: Grcatneckietis.'

genijau :reiKalo žymėt, kam jos priklau-:
hso. Pavj Jžiųi, kūrinyj minia'
^ir kas 1 įtas dainuoja “Inter-
; nacionąią”, arba kitą kokią dai- I
[ną.ar giesmę, ir čia, sulig kai- '
kui’ių manymo, kūrinio auto- j 
rius turėtų pažymėt, kam “In- I

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH, N. J

S. Mickus, 278 ‘
. B. Figens. 221 Secoąd- St. 
V. Donaven. 182 First St.

Ir pas Singeri.

Second St.

First St.

5

rodo, 
gražu, 
savai- 

į tam

I

i

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Tarp Chicagos Menininku
“Laisvės” No. 57 Proletarų 

i Meno Skyriui d. Bendokaitis vi- 
jšokiu įvairybių prirašė. Tarp 

L. K. M. Cho- i

veikimą. Pir- 
pastebėta, kad 

i Chica- 
nėra pri-

y • M*v» ’ *■'•* V1J d, . 1<UAJ LCID k 4 C l KJ CVA V * M 10

tt.; jo jausmai gali būt be ga-lnimo, ir Centro Biuras nepada
lo sudėtini ir jausmingi, jo šie-Į re jokios pastabos.”
los pergyvenimai gali būt per-. Pirmiausia, d. B. nenurodo, 
siėmę tai vienu ūpu, tai kitu.1 kokis ta.s veikalas, kurį 1-ma 
Menas ir .sistematizuoja šiuos j kp. vaidina. (1 kp. nuolatos ne-

atidaryti, balsą j jausmus, išreikšdamas juos dai- i vaidina vieną ir tą patį veika- 
is. ’Bet tiek to, lės vaizduose arba žodžiuose, Į kO- Antra,< kuom i čia kaltas

darbo.
Tai puiku. Tas džiugina ir 

yra vilties, kad Lyros Choras 
[tarps ir bujos. Tegvuoja Ly- 

P^a- ros Choras ir jojo naujas mo
del neprisiųsti vieną kitą dai- tinti ne tik chorai, bet ir ki-, kytojas!
nelę Centro Biurui. Tą gali tos organizacijos ir kuopos, 
padaryti ir kitų kolonijų cho- Siųskite užsakymus.
rai. Gal rasis kas išleidimui.’ V. Bovinas, Sekrt. .
- - - - - - -  - . . . . . .<. . ------. . . ls Lyros Choro Susirinkimo

Bon Am i.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišką Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

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

ŠIOJE VIETOJE

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE j 
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į, , jūsų namus ir parodyt1 visa # _ 
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai. Su pareikalarimaie 
prisiųskite ir pinigus.

Rašykite: 53 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
judėjimais Centro Biuras, kad nepadarė 

Juk C. Biuras nė- 
cenzūra, kuri peržiūrėtų 

kurį viene- 
tos vaidina. O jei C. B. ir cen
zūruotų vienetų statomus veika

lus, tai jau aišku, kad L. Kan
klių M. Chorui daugiausiai kliu- 
!tų tos cenzūros. Tik pasižiu- 
■ rėk, d. B., į tai, kokius veikalus 

Kokia Meno ir Poezijos Pania-, L. K.'M. Choras vaidino bėgy
je 3-4 metų laikotarpio. Ar la
bai tie veikalai buvo pritaikyti 

(“prie dabartinio 
gyvenimo”?... štai 
nevilio Varpai,” ‘ 
“Grigutis”, “Kova 
na, ir magaryčioms “Silvija,” 
ypatingai pastaroji “labai tin
kanti darbininkams”... O “Cu
krinis Kareivis” ar tinka dar
bininkų chorui vaidinti? Kan- 
kliečiai jį vaidino. '

Dabar antroji medalio pu
sė: ALPMS. 1-ma kuopa veik 
tuo pačiu laikotarpiu vaidino 
šiuos veikalus: “Alkani žmo- 

inėse” •— du kartu, “Blindą”-— 
i du .kartu,* “Už Dievą ir Tėvy- 

, “Erškėčių Ta- 
Priešai”, “Revizorius”, 

Salamono Sapnas”, “Vagys”, 
Moterim Neišsimeluosi”, “Ver 

gijos Griuvėsiuose”. Dabar ruo
šiama vaidinimui “Pirmi žing
sniai”.

Skaitančioji visuomenė, kuri 
[žino čia minėtus veikalus, leng
vai atspės, kurie, kankliečiai ar 
kuopiečiai, daugiau paskleidė 
buržuazinio raugo.

Kaimyno akyje įžiūri šapelį, 
o pas save nei rąsto nemato! 
Kam taip vienpusiškai rašyt? 

M eilininkas.

arba garsais, arba 
(pavyzdžiui, šokis)./.” [pastabos l

Iš šio N. Bucharino apsklem- ra , 
bimo nįajjme, kad menas — tai kiekvieną veikalą, 
jausmų siVtematizacija vaizduo
se. Taigi, ir poezija yra 
kuoptų, susistematizuotų 
suomenės jausmų vaizdas 
paties gyvenimo vaizdas.

su- 
vi- NAUJAS IŠRADIMAS

Užrakinkite Atidarytus Langus!
tin ė Role Visuomenėje?

“Menas — tai gyvenimo pa-1 
žinimas”, sako A. Voronskis. 
Mene (daugumoj jo sričių) 
mes matome gyvą gyvenimo pa
veikslą; jame demonstruoja- 

ne tik atskirų 
kuris Ičioj nedėlioj, kovo 15 d., suvai-'žmonių giliausieji jausmai, bet 
i lui-įainu operetę iNeoaigta jlyovu.” j ir visų sluoksnių bei klesų; me- 
Gerai)B,uvo nutarta važiuoti trauki-1 ne matome žmonių idėjas, jų 

troškimus, pastangas, nusivili- 
mus, neapykantą, meilę, ir tt. 
Ar tuomi menas nesu lošia jo
kios rolės visuomenėje? Taip, 
sulosią. Jis, rodydamas visuo
menėje esančius troškimus, pa-: 
stangas bei idėjas, savaimi ją 
“užkrečia”. L. Tolstojus mena Idu kartu, 
tiesiog yra pavadinęs emocinio 4; ’ l x ’

I užkrėtimo būdu. N. Bucharinas, 
! aiškindamas meno pamatinę ro- 
jlę visuomenėje, sako: “...menas 

jausmų ‘suvisuomeninimo’ 
. Jeigu jūs, pavyz

džiui, girdit muzikos veikalą, 
.kuriame išreikštas tam tikras į 
sielos ūpas, tai ir jūs, ir 

i kiti klausytojai 
’ūpu, ‘užsikrečia’ juo;

i vieną, 
į*, daugelio ūpe, persidavė 
ir

MASPETH, N. Y.~ Kovo 10 
:d. Lyros Choras laikė savo su- 

Rl. Svyrūnėliui.— Eilės “Pa- pusė bėdos. Svarbiausia, su ;sirinkimą. Daugiausia buvo 
mylėjau Vieną Draugę” per- ’pačiu pasakymu. Argi atatin--kalbėta apie operetę “Nebaigta 
silpnos. Užteks pacituoti vieną ka tikrovei tokis pasakymas, j Kova.” Kalbėta, kaip geriau, 
jų posmą, idant draugą pertik- kad šiandieną jau nebepaliko! nuvažiuoti į Elizabethą sekan-įma prieš mus 
liauti, kaip reikia žiūrėti (ra- nė vieno darbininko, ] 
šant eiles), kad be galūnių su-1“rankas susidėjęs ’ lauktų lai-jdinti operetę “Nebaigta Kova.” 

logika, mės pas skriaudėjus”? < 
būtų, jei tai būtų tiesa. Beliniu, bet .komisija pranešė, kad 
toli to! Dar milionai nesamo-.’gavo pigų busą—už 30 dol.
ningų, atsilikusių darbininkų {Tad nutarta važiuoti bu.su. Vi- 
sėdi .sudėję rankas ir tikisi,; si choristai turi susirinkti Na- 
kad jiems padės Hooveriai, icionalėj Lenkų Svetainėj, Mas-

tartingumo, būtų ir 
Draugas rašot:

Dviejų meilė asmeninė 
Neužgęs iki mirties;
Lig ta daina Tarptautinė 
Per amžius skambės.

Matot, kiek čia priešginiavi-, Rooseveltai, bei kiti kapitalis- pethe, lygiai 1 vai. po pietų, 
mų! Pirma, labai abstraktiš-f tai ar jų bernai. Tame ir yra 
kas pasakymas, kad “meilė as- visa darbininkų nelaimė! r~" 
meninė” “neužgęs iki mirties.” dalelė Amerikos darbininkų, su [kite nei vienas. 
Antra, argi meile gali “per komunistais priešakyje. 
amžiųs” skambėt? Ne tik ne-jžusiai kovoja. 
gali per amžius, bet nė ‘dabar, eilutes gal sunaudosim 
Meile tai ne varpas. Yra irki- kodiliuj.” ! 
tų netikslumų. > ;
^/Taipjau netinka mūs spau-1 

dai ir “Lietuva šiandien.” Per
daug dirbtinos, mechaniškos ir 
mažai pasakančios eilės. Pa- 
studijuokit eilėraščių taisykles; 
susipažinkit draugas su prole
tarine poezija (Janonio, Artu
ro Regračio, ir kt). Be to, ei
lėm rašyti reikia gerai mokėti 
kalba, kurioj rašomos eilės. Tai 
esame sakę jau ne kartą ki
tiem draugam. 

Jūreiviui. AČiu už eilutes 
“Ei, Jaunuoli,” bet pasinaudoti 
begalime. Perskystos, mažai 
pasakančios, ir, blogiausia, ne- 
taisykliškai parašytos. Be to 
ir logikos stokuoja. Draugas 
sakote (rašybą taisome) : 

Atsiminkime šiandieną, 
Kad nebeliko nė vieno, 
Kad kas rankas pasidėjęs, 
Lauktų laimės pas skriaudėjus. 
Matot tuos du žodžiu “kad,”

Busu daug smagiau važiuoti. 
Tiki Būkite visi choristai, nepasili-

darbininkų 
jie: “Kor- 
L a i m a ,” 
už Idėjas”

Išradėjas
F. LASECK 
(Lasevičias)

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

užrakintą atdarą Jangą

Window Lock 
kad niekas per jį

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų Šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus. kad ir silčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kayalkų (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 
ląngų, bet ir prie randavojamu. Todėl aš re- 
konlenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietąijsai langų negadina. Prisisuka su 
mažaię šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap
saugosite. savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia petr langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigu? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,

3a.k.yje, pasiry- Dabar žodis į Elizabeth© ir 
Kitas draugo Įapielinkės draugus ir rėmėjus.

Lyros Choras deda visas pR- 
stangas, kad g*erai suvaidinusi^.'1' 
operetę “Nebaigta Kova.” Tad ■ 
jūs, draugai, turite atsilankyti I aS”‘ 
į šį parengimą kuo skaitlingiau
sia, tuomet jūs paremsite Ly
ros Chorą ir A.L.P.M.S. Ap
skritį.

Vaidinimas įvyks po num.! 
269-37 Second St., ______
Liberty Svetainėj, pradžia 
vai. po pietų, įžanga 75, 50 
25 centai.

“Kro-

ĮA.L.P.M.S. ANTRO APSKRI
ČIO KONFERENCIJOS 

REZOLIUCIJOS

Konferencija įvyko kovo 1 d., 
So. Boston, Mass., delegatų su
važiavo 30; narių atstovavo 
300. Konferencija, matydama 
reikalą paraginti visus Antro 
Apskričio Chorus ir jų narius 
prie didesnio veikimo, nutaria, 
kad kiekvienas choras remtų 
Bedarbių Tarybas, Ateivių Gy
nimo Tarybas, Priešfašistinį 
veikimą ir abelną mūsų darbi
ninkišką judėjimą moraliai ir 
materialini.

Antra Rezoliucija
A.L.P.M.S. Antro Apskričio 

Suvažiavimas, laikytas 1 d. ko
vo, So. Boston, Mass., atstovau
damas aštuonis chorus, 300 na-

jie labai ausį rėžia. Bet tai dar rių, vienbalsiai užgina “Lais-

visi 
persiima tuo 

tas, kas 
Lithuanian ^uvo ūpe Pas v^enQ> tas Hko 

"i jiems, 
j “paveikė’ į juos; ‘užkrėtė” juos 
tuo ūpu; dvasinė padėtis, jaus
mai, čionai ‘susivisuomenino’.”- 

Tas, kas čia pasakyta N. Bu
charino apie muziką, tinka ir 
kitoms meno rūšims: tepliorys- 

jtei, skulptūrai, poezijai, ir tt.
Esame minėję, jog menas y- 

jra visuomenės produktas. Taip
gi žinome, .kad visuomenė Susi
daro iš dviejų priešingų kle- 
sų — išnaudotojų ir išnaudoja
mų. Vienos dalies visuomenės 
gyvenime matome begalinį per
teklių, lėbavimą, neribuotą vis 
naujų įspūdžių j ieškojimą, tve
riant sau pasakiškai laimingą,

J. Šunienas.

Reakcija Puola Vokietijos 
Darbininkus

BERLIN.— Policija pa
darė daug kratų miestuose. 
Mannheim ir Ludwigshafe- 
ne. Pas darbininkus jieš- 
kota ginklų, bet nerado. 
Vis tik daugelį darbininkų 
areštavo ir įgrūdo į kalėji
mus.

Tai Ne Plagiatorystė
Drg. Buolio Sūnus davė pa

stabą Senam Vincui, kad jis, 
įpindamas savo kūrinėliuose 
svetimas eiles, pažymėtų jų au
torius. Kitaip, esą, kas nežino, 
mano, kad tai viskas priklau
so Seno Vinco plūnksnai, o kas 
žino — pradeda manyti, jog 
Vincas šiekiasi plagiatorystės, 
tai yra, savinasi kas jam nepri
klauso. 1

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vgjas nebaladoja,j galima ramiai miegoti.
Jsėjimui,, kiek akudos turėsite prisidėję mano išradimo Wfndė(w ■ 
Locks, butu galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mels apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuves pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčia'u- 
siam agenttfi. Agentų kainų klauskite laiškais. Padieniams $3 
tuzinas fr peraiūntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554

įį,Mį, T JtjV Į r,f. ..lllt,i,įį

bu.su


Puslapis Ketvirtas šeštadienis, Kovo 14,

St. Butkus.

TARNAITE
mamyte, Amerikos darbininkų laikraščiai; 
“Vilnis” ir “Laisvė”.

MOTINA: (Nustebusi) Jeigu jau darbi
ninkų, tai dar gerai; juk ir aš pati esu dar
bininkė. Bet man pišorius sakė, kad be
dievių gazietos. Turbūt jis nesuskaitė 
gerai? A?

ADA: Ne, mamyte. Jis gerai suskai
tė, tik negerai tau paaiškino.

MOTINA: Kaip tai? Juk jis pišorius; 
visiems gromatas išskaito be jokios šlib- 
ždavonės.

ADA: Tas dar, mamyte, nieko nereiškia, 
kad jis be “šlibždavončs” skaito. Šitie 
laikraščiai yra, kurie teisybę rašo, kurie Į 
gina darbininkų reikalus, o tas darbininkų 
priešams kaip tik ir nepatinka. Tiesa, 
šitie laikraščiai nepripažįsta religijos nei 
bažnyčios, nes religija ir bažnyčia padeda 
kapitalistams išnaudoti vargšus darbinin
kus. . ■ ! 1 H : : '■' i ' i

■ MOTINA: (Užsigavusi) Nu jau gana, 
! dukrele, j gana... aš atėjau tavęs pasiilgusi 
idplankytįi; o tu... (Taisosi verkti) o tu už- 
i gauni niano širdį. Teisybę tas pišorėlis

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

t

DVIEJŲ AKTŲ TRAGI-DRAMA
(Tąsa)

Susimąsto) Palauk, šiandien neisiu visai 
dirbti, neisiu ir gana! (Atsisėda ant lo
vos, siuva) Šiandien tas prakeiktasis po
nas išvažiavo kaž kur, todėl aš turiu pa
kankamai laiko poilsiui. O bene iš bijau, 
jeigu jis ir namuose būtų? Nebijau! Jei
gu jis mane taip kankins ir nuolat perse
kios su mano nusistatymu veikti komunis
tiškame darbe, tai aš galėsiu gauti vietą 
ir kitur. O antra, čia man ir pavojinga; 
gali velnias įskųsti žvalgybai. ; Geriau iš 
anksto apsisaugoti. (Pauža) O! kaip aš 
jei nekenčiu! Kaip tik prisimenu pi’aėjū- 
sios naktisęs įvykį, kuomet jis, šėton'as, su
ėdė mūs geriausius du draugus, tai mani 
pati širdis dreba! Aš vakar naktį viską 
pastebėjau, ką jie darė su tais dviem Lu-!^ teisybe - - -
mečiais, tai man taip užvirė kraujas, kad r'^DA- (Ramindama) O, o, mamyte, 
gailėjaus neturinti revolverio, bučiau vi- ... v ii ..g f.-i,
šus penkius nušovusi! Būčiau galėjusiį

* MOTINA: Geriau, dukrele, kitą ką 
kalbėkim; duokš man tas gazietas.

ADA: Būk, mamyte, gera, palik 
(Pasideda laikraščius ant stalo) Pasakyk, 
mamyte, kaip namiškiai, ar sveiki? Ką se
sutė beveikia?

MOTINA O t, šiaip sau dar stumiam ės 
po pono dievo apveizda... Bet Veronika, 
tavo sesuo, tai jau visai paliko išdykusi... 
visai mūsų nebeklauso. Aną nedėlią išlei
dau į bažnyčią, — dievas geras žino, ar ji

žodžių kaž kas subeldžia į duris. Ada nu
sigandusi bėga prie lango. Bėgdama prie 
durų) Tai mano mamytė! Mamytė! (Ati
dalydama duris) Eikš, mamyte, į vidų, 
eikš...

MOTINA: (Įeina nešina mažą ryšulį; 
patylomis) Ar pono nėra namuose? A?

ADA: (Džiaugsmu apimta) Nėra, ma
myte... nėra. Jis išvažiavo. Gali kalbėti 
drąsiai. Duok, mamyte, kuską, pasidėk

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR SKAITYKITE!TORONTO, CANADA

Šiuomi pranešu A.L.D.L.D. 162 kp., 
C.D.A.L. 45 kp. ir Jaunimo Sąjungos 
nariams, kad minėtų draugijų mė
nesinis susirinkimas bendrai įvyks 
kovo 19 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakare, Ukrainiečių svetainėj, 300 
Bathurst St. Viršminėtų draugijų 
nariai, privalote atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalu aptarti.

A.L.D.L.D. 162 kp. org. V. R.
(62-63) 

worcester’mass.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas bus antradienį, 17 kovo, Lietu
vių svetainėj, 29 Endicott St., 8-tą 
vai. vakare. Visi draugijų atstovai, 
ateikit, yra svarbių reikalų aptarti.

Org. J. Bakšys.
(62-63)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 18 kovo, Mažei
ka...... „„ainej, 8-tą vai. vakare. Visi
ateikit laiku, yra svarbių reikalų ap
tarti. Pasistengkit mokesčius užsi- 

* mokėti už šiuos metus. Kurie dar 
neatsiėmėt knygų, ateikit ir atsiim
kit. Po šiam susirinkimui bus Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo 40 
kuopos susirinkimas.

Sek r. V. K.
■ (62-63)

RIVERSIDE? N. J.
A.L.D.L.D. 142 kuopos valdybos 

adresai: organizatorius J. Urbon, P. 
O. Box 175, Palmyra, N. J.; finansų 
sekretorius S. Astrauskas, Cam
bridge, N. J.; susinėsimų sekretorius 
M. J. Pacevich, 111 Chester Ave.„ 
Riverside, N. J., iždininkas V. Men- 
kevich, Palmyra, J. (62-64)

ą v B ui b Dllb 
-A.S kos sveta
tau

pa-

man.

žekėtą; aš taip tamstos pasiilgau... .taip... b
iRimmmn mnrinfji Atoįrifi nonodo nimircrrr. . . . .. , i • , J Jti, kad ji esanti kokia ten cicihkė, sako, ji 

vis einanti ant kokių cicilikiškų skodų, sa
ko, ir policija ją vis sekioja. Dieve tu ma
no, ir nebežinau, ką bedaryti?...

kad ADA: Tas pats, mamyte, visur. Praėju- 
piktas esąs, šią naktį ir mūsų dvare buvo nemažo 

Šiandien, taip sakant, reikalas prispyrė, triukšmo.
turėjau eiti; mat, tau, dukrele, dėdienė iš j MOTINA: Bent nors tu, dukrele, nepri-į 
Amerikos prisiuntė drabužėlių: sijonėlį, sidėk prie kokių nors bezliepyčių! Sakyk,' 
žeketą ir taip daug smulkesnių daiktelių, kas buvo? <
Viskas atėjo ant mano adreso. Ir laiš- ADA: Nugi gaisras. Kažin kas padegė 

, kas taip pat yra; visus nuo krašto sveiki- pono gyvulių tvartus.
na, vinčiavoja. Ten, dukrele, yra ryšu-
lis (Rodo į ryšulį), eik atrišk, pasiimsi. Aš n°k,^dieveJ

r taip pavargau beeidama, kad nepajėgiu nei * A ~ .
-Paukštyties. (Ada su džiaugsmu ardo ry- testavo du kumečius.

šulį) Bet-kas jau man nepatiko, tai nepa-| MOTINA: Matai, kaip dievas gali grei- 
tiko; klausykis, as tau pasakysiu. I- • * • ’ •• - - &

ADA: Tai kas jau mamyte, kas? i 
.MOTINA: Aš kaip išardžiau ryšulį, at-

. radau kaž kokių gazietų. Nuėjau pas pi- gydamas" padegė ?

(Bučiuoja motinai veidą, padeda nusireng
ti, ryšulį padeda ant žemės) Sėskis, ma
myte, nors čia pat ant lovos.

MOTINA: (Sėsdamosi) Ačiū, dukrele. 
Aš jau senai rengiaus pas tave ateiti, bet... 
vis bijojau to tavo pono. Girdėjau. I 
tas ponas toks smertelnai j

Amerikos prisiuntė drabužėlių:

Viskas atėjo ant mano adreso.

na, vinčiavoja. Ten, dukrele, yra ryšu- MOTINA: (Truputį išsigandusi) žeg-

ADA: Be to, dar buvo ir policija; sua-

j tai pakoroti... ir kam jie uždegė?
ADA: Visai ne jie, mamyte, uždegė, gal 

tas įvyko iš nelaimės, o gal kas ponui ker- 
_ O keršyti buvo kam, 

nes mūsų ponas tikras žvėris link žmonių. 
Todėl policija atvykusi nuėjo į kumečių 
namus, pakišo komunistinės literatūros, 
na, ir suėmė'juos, kaipo komunistus.

MOTINA: Tai ką ponas besakė?
ADA: Jis juos ir pašaukė, kad suaręs-1 

Nežinai, mamyte, koks mūsų po-

šorių, kad man paskaitytų, kas jie tokie 
yra. O jergutėliau, kaip jis persimainė, 
kuomet pamatė tas gazietas! Sako: tu, bo
bele,-prapulsi su dūšia ir kūnu už tokius 
raštus! Sako: mesk laukan, jie yra bedie
viški. Žinai, dukrele, man ant širdies pa-

. • j — • • • . • . • • • u 10 IUV0 u. k/cvocvIXCXUl Olldl Uk)- j
sidaie nei sis, nei tas... susisarmatijau, įrituotų. Nežinai, mamyte, koks mūsų ne
išėjau. lų gazietų laukan nemečiau —:nas yra kraugerys!
atsinešiau pas tave, dukrele, kad tu man MOTINA- O kain tau dukrele ar snn I išklumočytum, kas jie tikrai yra. Iku čia? 1 ’ ’

ADA: (Baigdama ardyti ryšulį, paima i 
laikraščius, atsisėda šalę motinos) Tai čia,! (Tąsa bus)

DETROIT, MICH
• Iš A.P.LA. 3-čio Apskričio 

Konferencijos
Konferencija atsibuvo 1 d. 

kovo šių metų. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas, J. K. Al-j 

;; vinas, pakviesdamas Al. Mise-: 
J; vičių pakalbėti. Jis ragino de

legatus bei visus A.P.L.A. na-
> rius imti dalyvumą auklėjime 

draugijos.
L ’ ’’’Taipgi* priminta apie A.P.L. 
\ A. organą “Laisvę” ir dabarti- 
į nę situaciją, kurioje “Laisvė” 

atsistojo ant tiesaus kelio, tai
. yra,, po. Komunistų Parti j os vė
liavą. 15rg. Al. Misevičius ragi-

, iio delegatus ir visus A.P.L.A. 
‘ ♦ narius’būti'ištikimais savo kla

sei, remti dienraštį “Laisvę”.' 
‘T ’ Raportą 3-čio
davė drg. St. Liesys, 
kad apskritys buvo 
gana tvarkiai, buvo 
visa eilė prakalbų.

Maršrūtas buvo
kartu su A.L.D.L.D. ir t.t. 
Kuopos prigulinčios prie 3-čio 
Apskričio, visos yra gerame Į 
stovyje.

Po raportų seka visa eilė 
h svarstymų apie draugijos ge- 
\ rovę kaip tai, čarterio įregis- 
\ travimą kitose valstijose, jau
nuolių skyriaus įsteigi’mą. Tas 

Jaunuolių skyrius turėtų būti 
piykintas prie A.P.L.A.

A.P.L.A. kuopa susi
tvėrė Hamtramck, Mich. Ta-

Apskričio 
pasirodo, 
vedamas 
surengta

suruoštas

PHILADELPHIA, PA.
Puiki Sovietų Sąjungos filiųa “In 

Old Siberia” (katorga) bus rodoma 
šeštadienį, 21 kovo, New Century i 
Club, 124 S. 12th St. Pirmas rody-i 
mas prasidės 7-tą vai., antras 9- tą j 
vai. vakare. Ateikite ir pamatykite! 
tą puikų veikalą

Rengėjai.
(61-62)

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas {itdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

; į Bell Phone, Poplai’ 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER 

lAbnUamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir . už žemų kainą nuliūdimo 
valandoje Ęaukiteą pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus jint visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą........

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

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAS® A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymčjimus 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 nepastebėjęs. ,

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr, Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

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

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Parašė 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.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

po priimta nauja kuopa į 3 
Apskritį; tik nežinau, kodėl 
nepasistengė prisiųsti dele
gatą į konferenciją.

Dar nežinia kas atsitiko su 
33-čia kuopa, Grand Rapids, 
Mich, ir Pontiac. Mich. ? Tos 
kuopos gerame stovyje ir net 
delegatų nepasistenge prisiųsti 
į konferenciją. O kaip 51—ta 
kuopa, rodos čia pat ant vie
tos, man rodos, visgi galėjo 
dalyvauti konferencijoj. Aps
kričio valdybon įeina šie drau
gai: _ 
k p. Detroit, Mich 
pirm, pagelb.—J. Kuras 
kp. Saginaw, Mich., sekr.- 
Liesis 43 kp.; ižd.—St. Bakai
tis, 43 kp,, Saginaw, Mich.

šie draugai dar labiau su- 
drūtins A.P.L.A. 3-čią Apskri
tį ir pastūmės kuopas veiki
mam

pirm.—J.K.Alvinas, 47 
organ, ir 

43 
■St.

A.P.L.A. 3-čio Apskričio 
Konferencijos Reporteris

NAUGATUCK, CONN
Svarbios Diskusijos

Kovo 15 d., 2 vai. po piet, 
Linden Park svetainėje, įvyks 
svarbios diskusijos. * čia bus 
apibūdinta klausimas moterų 
ir vaikų darbo dirbtuvėse. Pas- 
kiaus visa^eile bėgamų klausi
mų.

Kviečiame darbininkus iš

Waterburio, Union City ir vie- 
i tinius atsilankyti. Nesivėlin-į 
i kite, 2-rą vai. po piet.

Geo. Kuraitis.
Nuo Redakcijos. — Nepa-! 

tartina draugams, kuomet ra-; 
soma pranešimas, griebtis aiš- i 
kinti Markso kapitalą ir visą : 

I kapitalizmo sistemą. . Prane-1 
Šimas turi būt pranešimu. 
Marksą, kapitalistinę sistemą: 
negalima -išaiškinti pranešime-! 
lyj. Tam tikslui reikia rašyti į 
pamatingi straipsniai. i

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

DETROITO LIETOVIŲ DARBININKU APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

ATKREIPKI! ATYDĄ J NAUJĄ ANTRAŠĄ!

i AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLOS |
I 325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY |

Trumpu laiku išmokiname ji 
viską kas link AUTOMO'i J Į 
BILIŲ M E C H A NI Z M O. || 

Praktika ant vietos. g>
r- Išardymas, sutaisymas. sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, f| 
k Ir planą automobilio; mokinanti dienomis iv vakarais lietuvių ir anglų kalbose.' 
E Mokytojais yrk žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti.

Leidimą (Licąnsa) ir Diplomą gvaraniūbjame už mažą užmokestį, Mes padedam 
kiekvienam prio pirkimo kkro. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai ^Q^gjy|QpQ£jį’pU° AUTO^

[ 325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY
Telephone, Algonquin 4-4049 «
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Praturtėjo Lietuvių Darbininkų Litera
tūra, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

Apysaka ,

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 br (itališkai 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 skerspąinių re- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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



Puslapis Penktasšeštadienis, Kovo 14, 1931A. L. D. L. D. ŽINIOS
CENTRO SEKRETORIAUS FINAN- 

SIN® ATSKAITA UŽ SAUSIO 
MĖNESI, 1931 METŲ

ribinai, carbon popieriaus 
baksas ir 1 “Darb. Kai.” 

Drg. D. M. šolomskui sek
retoriaus alga už sausio 
menesį ir pusę mėne
sio knygiaus alga.

2.25

37.00
Suma 
$2.00 
18.55 
11.05

3.00

8.00

13.70

$840.39
3.259.58

840.39 i
2,419.19 !

ALDLD. C. Komiteto sekr.
D. M. Šolomskas.

Iždininkė
J. Bondži.

Viso saus. men. išlaidų
Ižde buvo pinigų
Išmokėta

Ižde buvo vas’ario 1 d.

Ont., Canada.
22— D. Petrauskas, Cleveland, 

Ohio.
46—R. Čiplys, De Kalb, III.

134—J.j Audėjaitis, Rbyalton,
23— B. ’ Beleišis, New York,

140—G. A. Damijonaitis, Wau
kegan, Ill.

Viso įplaukų vasarre 
Balansas nuo sausio 

buvo.

7.90

12.10
11.10

WORCESTER, MASS. SKAITYKIT,' • PLATINKITil 

“LAISVĘ.”' ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
15.00

9.00

10.20

Nepamirškite Kovo 
Penkioliktą!

Kovo 15 d. Aido Choras 
rengia savo metinį bankietą, 
7 :30 vai. vakare, Lietuvių Sve-

mėn_. $677.95 j tainėj, 29 Endicott St., Wor- 
me$2,4i9.i9 j eester, Mass. Visi žino, kad 

---------aidiečiai rengia, tai juos 
_ - Mū

sų gaspadinės sako: “Mes pa-

—-  ——- Kcį cllU Iv Vievi LUIlį'lct, LclJ 
$3,097.14 niekas negali pralenkti.

žinomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUŠ IR 

SUKIETĖJIMUS
m Kaina 25 c

UŽr Dėžutę
J® A t s i ų skite 25c 

stangomis ar pi
ji nigais.'

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St. 

Dabar mano antrašas:
Kaftu pasidaro

Vasario menesį išlaidos:
Apmokėta . Argentinos draugų bi- gaminsime tokius svečiam val- 

! k jų pinigais iš A. L. L.^D^iz- j gįug> kokių da toj svetainėj
D. M. šolomskui sekretoriaus ’ ir I nėra buvę.” Tik tas gaspadi- 

knygiaus aiga už vasario mėn. 45.00 niu pareiškimas traukia publi- 
“Laisvei uz 3 mėnesius knygų , ‘

kambario randa 37.50 j Dekailtiiai laukti to pokl-
“Laisvei” už atspausdinimą 4,000 110.

mokesčių blankų 20.00
“Laisvei” už 500 konvertų su org.

vardu
“Laisve^” už 1930 metų 

siuhtimo išlaidasį Auka. Tarpt. Darb. Apsig.
j Paaukota j J. V. Kompart.
Agitacijos Fondą

DR. H. MENDLOWITZ
Brooklyn, N. Y,

TEL., MIDWOOD 8-6261

2220 Avenue J.fakcija ga- 
rantuota arba 
sugrąžinarta pi

nigai, jei nepagelbės.

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

ALDLI).
Už

FINANSINĖ ATSKAITA 
VASARIO MĖNESĮ.

Įplaukos.
Siuntėjas Miestas 

Ling, Los Angeles,

1 " Tamaqua, 
Pa.

137—P. Šiuplevičius , Montre
al, Can. { i

1Š2—P. Kavaliauskas, Tacoma, 
Wash. • - *• :

78— A. J^ SąpĮuJėpa^, Fitch
burg,- Mass.' >

7—S. Senkus, Sprfngfield, 
III.

58—:P. R. Baltrušaitia 
Louis, Mo.

142—A. G. Jatužienė, River
side, N. J.

17—J. Pacauskaš, Shenan
doah, Pa.

34—S. Puidokas, Rumford, 
Me.

16—M. J. Iškauskas, Jersey 
City, N. J.

221—A. Lukchis, Bloomfield, 
N. J.

37—M. Stone, Lawrence, Mass.
68—J. Rudzinska^, Hartford, 

Conn.
119—J. Putrius, Lynn, Mass. 

6—M. Wallant,' Montello,
Mass.

171—C. K. Vizgaitis, Aurora, 
III.

140—J. A. Damijonaitis, Wau
kegan, Ill.
S. Balsys, Maspeth, Mon
tana,

79— A. Maziliauskas, Chica
go, Ill.

88—B. Galch, Chicago Heights, 
Ill.

64—J. Julius, Moline, III.
176—J. Gervickas, Athol, 

Mass.
198—K. Maginienė, Oakland, 

Cal.
97—M. D. Stanislovaitis, Wil

kes-Barre, Pa.
/,<Uj225—C. Sinkevich, Southbury, 
„ ' Conn.

ij. zu —g q Lingevičius, Sa-
■ gi naw, Mich, 

ro.ov j pg—R. Beniušis, Detroit, Mich.
12.55 j '

7.50

9.00
1.10

ĮPLAUKOS
Kp. Siuntėjas Miestas 
176—J. Daubaras, Athol, Mass.
92—J. Paulius, Cicero, III.
30—V. Gižauskas, Chester, Pa.
63—A. Katinas, Bridgeport,

Conn.
184—A. Petrikonis, Danbury, 

Conn.
79—J. Griškėnas, Chicago, 

Ill.
1.—K. Tamošiūnas, Brook

lyn N.Y.
A. Matulis, buvęs knygius
. 2—A. Barčius, Roxbury, Mass. 3.50
(13—• V. J. Senkevičius, Eas-
\ ton, Pa.
1Q3—J. Markūnas, Hudson,
\ Mass.
(N—M. Wallent, Montello,

Mass.
141—J. Baranauskas, Phila,

Pa.
40—A. Serbin, McKees Rocks, 

Pa.
101—J, Balnius, Steubenville, 

Ohio.
86—A. Yakšt, Chicago, UI.
50—Geo. švedas, Rochester!

N.Y.
11—J. K. Karazija, Worcester, 

Mass.
40—A, Serbin, McKees

Rocks, Pa.
238—J. Norbuth,

14—J. Žilionis,
Pa.

—M. Sillers,
Mass.

201—P. Austrevičius, Silver 
Creek, Pa.

137—P. ^iuplevičius, Montreal, 
Canada.

188—S. Pangonis, Hamtramck,
Mich.

pav. J. Pudjun, Luther, Mich. 1.75
201—P. Austrevičius, Silver

Creek, Pa.
’17—S. Kuzmickas, Shenan

doah, Pa.
146—K. Sokienė, Chicago, Uh
35—K. Bagdonas, So.

Ind.
44—V. Mikalopas,

Mass.
72.—G. Petkus

Troy, N. Y. 
Minersville,

Pittsfield,

30.00

15.25

1.50

6.00

4.50
9.60

4.80

14.50

6.00
13.70

23.60

3.00 j

2.00 i

3.50

7.70

Great

12.05

Bend,

6.00
15.70

Lowell,

Neck,

11.05

9.10 į

18.70 | 
Bronx, N. Y. 9.10 ! 

Auburn, ILL. 21.00 i194—S. Bačiulis
158—J. Gvergždis, Benton, Ill. 1.50

5—W. Skeistaistis, Newark,
N. J. -----

189—R. Lektoras, Portland, 
Me.

94—V. Naruševičius, 
sha. Wis.

10— J. Vaitkus, Philadelphia, 
Pa.

11— J. K. Karazija, Worces
ter, Mass.

36—P. Griganavičia, Bienfait, 
Sask., Canada.

231—A. Paukštis, Huntington,
N, Y. i

»137—P. šiuplevičius, Montreal,
* Canada.

31—F. Krūkas, Auburn, Me. 2.00

Keno-

12.10

13.50 l

K p.
145—B. :

Cal.
112—K. Songaila,

Suma 

$15.^0 

4.60

3.25

2.00

2.00

6.00

13.10

21.70 |

Viso išlaidų vas. men.

Sutrauka: 
įplaukų buvo 
Išlaidų

Su kovo 1 d. balansas 
ALDLD. C. K. Sekr.

_ D. M. Šoloniskas.
Iždininkas _J. J. Kušinančius.

Beje, veikianti, komisija rū- 
kn pinasi sutaisyt puikią muzika- 

58.37 lišką programą. Teko girdėti, 
50.00 į kad programoje dalyvaus Ai- 
50 Jo! d° Choras, jį seks duetai, 

—’— i kvartetai ir t. t. Bus gera or- 
548«42 : kestra iš pačių aidiečių. Už-1 

’'tikriname, kad kiekvienas 
$3,097.14'jaunas ir senas būsite paten- 

548.42 jęjnįį> kurie atsilankysite.—... - •• -4 —1 * !
$2,548.72 ■

10.65 ‘
12.00 Senesnių DarbHnnhj Paleidi 

nėjimas, Priespauda ir
Ilgiausios Valandos

4.00 .
31.80 I

4.50 !
1.00 1

12.00

9.20

PITTSFIELD, MASS.

Kaip visur darbai sumažėjo 
minios bedarbių pradėjo■

LIETUVIS GRABORIUŠ
Norintieji pc-
riausio patar-

Nuoširdžiai visus kviečia ai- 
diečiai, kad atsilankytumėt 
Tikietai yra labai prieinami.

Koresp. Biuras.REDAKCIJOS ATSAKYMAI
navitno

žemų

ir už

kainą,

nuliūdimo

landoj, šauki

tės pas:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -------------------------- Oregon 5186
Keystone ------------------- Main 1417

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
•Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijoš valstijose
Užtikrinu, kad rhano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

T el.: So. Boston 0304-W

I /X.P.L.A. 50 Kuopos Delegatui 
i—Jūsų “įspūdžius” iš A.P.L. 
į A. 1 Apskričio konferencijos 
nesunaudosime. Jau tilpo tos 
konferencijos aprašymas ir 

To ir užteks. Pa-

smoiifQiui
!—■ i <
$ 
ifei a VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?ir

vaikštinėti nuo dirbtuvės prie i 
dirbtuvės, jieškodamos darbo, i 
tai Eaton Crane ir Pike kom- į 
panijos bosai pradėjo atleidi-1 
nėti senus darbininkus, o jų 
vieton samdyti jaunus. Kaip f 
jau pasirengia paleisti seną' 
darbininką, kuris visą savo 
amžiaus spėką, ten padėjęs, tai■ 
bosas prieina ir lyg su apgai-' į: : ‘ 
lestavimu tam senukui ima • i 
pasakoti, girdi,dabar blogi lai
kai nėra biznio, jūs jau per
sonas smarkiai dirbti, negalite 
padaryti tiek daug darbo kaip 
jaunas, kompanija negali nie
ko uždirbti iš jūsų, tad mums 

! prisieina jumis paPeisti iš dar-
3,50 | bo. Ir tdip vieną po kito atlei- 
eoo'dinėja tuos senukus, kurie jau 

l kitur negalės gauti darbo, o jų 
vietoje priima jaunus vyrus ir 
dar už mažesnę algą.

Šioj dirbtuvėj darbai yra 
nuo šmotų, tad bosai nesi
rūpina, kad darbininkas turė
tų darbo visą dieną. Tankiau
siai darbininkas išdirba vieną 
kitą valandą per dieną, o dirb
tuvėj vistiek turi būti per visą i 
dieną. Jei pasivėlinsi ateiti iš' 
ryto, ar išeisi anksti vakare, i 
tuoj būsi paleistas iš darbo.

Dirbtuvėj, darbininkams už
drausta susieiti ir kalbėtis, 
laikraščio ar knygos negalima 
skaityti, nes tuoj būsi išvary
tas iš darbo.

16.85

1.00

3.25

8.60
18.90

1.60

14.80

10.60

14.15

vėla vot
kad

f'.moiH'S, kuriuos vniginu menkus apetitas 
' ir bemieųūfi naktys, turi pabandyt Nuga-Tonc 

noį'.s tik per kelias dienas ir pastebėt, kokis 
, didelis pagerėjimas po to seks. Sis puikus 

itiprumo budavotojas suteikia 
pa'.elbsti virškinimui, stimu- 

na nervus, muskulus ir. c.rga-

NESIKANKINKIT
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiauoia

Jausitės kaip naujas žmo
gus j trumpa laika, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; 
kite tik po tris 
dieną. Viskas paį 
sų galva palengvc 
rnas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dion be atidėliojimo.

įdėkite 35c pinigais 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jurąs, arb^ 3į dėžu- 

i tęs už vieną dolerį.

AMERICAN CLOTHING CO
J. TURGELIS IR L J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.liuoju ir stiprinu nervus, 
, nūs, nugali konst ipaciją.

g:;, atgaivinant i miegi).
Nugii-Tone pašalina iš 

nuodus, pKlengyina inkstų . . ___ ...____
ir priduoda naujų spčkų ir jėgų nusiinnu- ’ 
slems, rumonkuriems kūnams. Nuga-Tone ! 
yra itcprilyginamas mc'd:ėjanėiai sveikatai ir I 
spėkiu, ir jeigu jūs nesijaučiate gerai, ar jei- | 
gu jūs jaučiatės silpnas ir sumenlcęs, jūs I 
turite imti Nuga-Tonė. Jūs galite pirkti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu jūsų pardavėjus neturi jų stake, 
paprašykit jj užsakyti jų del jūs iš savo 
džiaberlo. ,

kūno Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausios 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 ąr 
kas kita, užeik pas mus

tada iš
kartus į 

^eres: jū- 
“s, skauR- 

būsite 
nauja

1.60 
26.00

136— J. Blažėnas, Harrison, 
N. J.

66—A. Garbanauskas, Grand 
Rapids, Mich.

237—J. Danisevich, Poolville, 
N.Y.

69—V. Salaveičikas, Peoria, 
Ill.

68—J. Rudžinskas, Hartford, 
Conn.

2—W. Williams, So. Boston, 
Mass.

_____ 212—K. Maziliauskas, Bayonne, 
Partijai už N.J.

24.50 112—K. Sūngaila, Tamaqua, 
] Pa.
128—K. Liaščius, Gary, Ind.

_  _ . Urba, Easton, Pa.
192—M. Utar, Bulpitt, Ill.
198—W. G. Banys, * " '

Cal.
236—M. Janavičienė, 

ington, Pa.
43—S. Kvasciavičia, 

Barre, Pa.
86—A. Yakštas, 

III.
118—'A. Kraujalis.

Plains, N. Y.
54—J. Selkauskas,

N.J.
221—A. Lukchis, Bloomfield, 

N.J.
72—A. Petrauskienė, Great 

Neck, N. Y. ,
104—J. Kirstukas), Chicago,

III. t
218—W. M. Stakėnas, Freesoil, 

Mich.
207—-J. Chesnus, Hart, Mich.
146—J. Kučinskas, Chicago, 

Ill.
137— P. Suplevičius, 

real, Canada.
148—F. šaučulis, W.

fort. Ill.
40—A. Sorbin, McKees Rocks, 

Pa.
98—V. Bacvinka, Frackville, 

Pą.
14—0. Žiobienū, Minęrsville, 

Pa.
101—S. Juozapavičia, Steuben- 

- ville, Pa.
36—P. - Griganavičia, Bienfait,

’ • Sasc.', Canada. • '
94—V. Naruševičius,, Keno- . 

sha, Wis.
10—Julius Vaitkus, 

Pa. -
18—P. Labanauskas 

v ton, Pa. ‘ 
162—S. Surdokas,

6.00

16.75.

Viso įplaukė $413.40 
Pinigai dalinasi sekamai: į ALD. 

LD. iždą 310.90
Lenkų Komunistų 

ženklelius
Aukų “Daily Workeriui” 

ta
Aukų Lietuvos Komunistų 

jai
Auka Jungt. Valst. Kom. 

jos namui New Yorke.
Pinigai perduoti ten, kur aukoto

ja? skyrė, ir jie yra išeigose.
Sutrauka:

Sausio mėnesį įplaukė viso 413.40 
Balansas nuo 1930m. buvo 2,846.18

prisiųs- 
8.00 

Parti- 
5.00 

Parti- 
5.00

13—F.

Oakland,

Wash-

Wilkes

Chicago,

E. White

7.60

15.10 šian-

ar

AMERICAN CLOTHING CO,
13.95 I

15.00

16.80

4.50
21.30
10.80

1.25

2.00

14.20

10.75

10.60

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378»

OFISO VALANDOS:

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

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes. Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas ___ ____________*_
Adresas __________________
Miestas _____________Z____

222 Manhattan Avenue

■rp h IQIIlQilIQIII

sampalą

IIIQIIiCIIIQIIIDIIJQIII

ar MBSBiBSE® Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y,

ItQlilQIllDIIIQIII IIDli ciiieiii IICII

24.50
8.00

5.00

5.00

500.00

Kartu pasidaro 3,259.58
Išlaidos sausio menesį.

Atmokėta Lenkų Kom. Part, 
už ženklelius

Atiduota “Daily Workeriui” 
Liet. Kompartijai perduota
W*perduota auka nuo 

ApDLD. 11 kp.
“Laisvei” deT sį>atisdinimo 

knygos “Aliėjus”.
“Laisvei” už pagaminimą

laiškam popietes. 5.50
“Laisvei” už 250 krasaženklių. 5.00 
Drg. D. M. šolomskui kelio

nės lėšos už du CK. susi
rinkimus, pirm jam už
imsiant sekrt. vietą.

Drg. J. Bondži alga už
1930 m. ir išlaidos
Drg. A. Matuliui už 8
mėnesius ir pusę kny
giams alga ir išlaidos. 153.48

Pirkta nariams anglų , kak 
’ ba knygų už

“Laisvei” už didelius kon- 
vertus ir išlaidas, pada
rytas knygas siuntmėjant

“Laisvei” už blankas dėl rin
kimo C.K. 1930 m.

“Laisvei” už padarytus kon-
vertus del ALDLD. 1930m^3.50

Centro raštinės išlaidos, 2

11.00

61.50

4.50

6.66

7.50

LUTVINAS

9.50

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

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Elizabeth,

Mont-

Frank-

Pliila,

Hazle- 
■'..Ji'

Toronto,

16.85

4.80

4.60

7.75

12.50
6.40

12.20

15.00

20.45

13.60

11.75

2.00

9.35

3.00

18.50,

Užlaiko
įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, 
šilumos J v a

ausi 
as, 

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- 

' ty-

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Aventle 
(Kampus Clermont Avenue) 

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

Pastaruoju laiku ši kompa
nija savo darbininkams patie
kė sekantį pareiškimą: “Idant 
išvengti uždarymo dirbtuvės, 
kas reikštų praradimą darbo 
visiems šios dirbtuvės darbi
ninkams, tad viršininkai nus
prendė sumažinti algas vi
siems darbininkams nuo 5 iki 
10 nuošimčių, bet jei kompa- 

; nija per metus laiko uždirbs 
Į gana pinigų, tai darbininkams 
i numušti nuošimčiai bus išmo- 
I keti.” Darbininkai neorgani
zuoti ir jokio pasipriešinimo 
numušinėjimui algų nedarė.

Wyandotte audinyčioje dar
bininkai dirba ant dviejų pa
kaitų. Naktiniai diuba po 70 
ir 72 valandas j savaitę. Dar- 

ir reikalauja 
greito įr įtempto darbo, kad 
užsidirbti nuo 15 iki 25 dole- 

I riu į savaitę. Negalėdami pa
nešti tokių sąlygų, 21 verpėjas 
metė darbą, reikalaudami, 
kad jiem būtų duodama viena 
diena poilsio savaitėje. Darb
daviai pasiūlė jiems vieną die
ną kas penkta savaite. Esant 
darbininkams n e o r g a nizuo- 
tiems, negalima buvo iššaukti 
visos dirbtuvės darbininkų į 
streiką, tad ir verpėjai turėjo 
sugrįžti nelaimėję savo reika
lavimų.

Biržų Proletaras.

18.80

■ 1.50 ' bas nuo šmotų i

iBfsSsaSar

ELIZABETHE
L u t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Ellzabetho, 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.

I

69 8. PARK S1\ KAMPAS FRONT STREET, 
Tel. Trinity 3-1045

ELIZABETH. N SKAITYKITE “LAISVE”
PLATINKI!’ 

LAISVŲ”

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEL KESKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną- val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui. ” . . . ,

Duoną pristatome į visas dalis—rBrooiklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Te!.: Stagg 964S Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINĄM, kaip apsieiti su gaainiu automobiliu; dalinas į tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planą 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius tu 
statyti. Tati vlskafc mokinama '■ kiekvienu etų 
dents praktiškai, po priežiūra instruktorių.

Elektra Ir Magnetiemas. „ 7’hI relkaJin 
({laurla prie dabartinių autornobilių.

8. Važinėjimas. Kaip pastoti eksportu iof* 
rltt- .
Pnbajuę mošų mokyklos kursų, turite: pilnu 

progų pnshinudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lala 
nius ir diplomų. Mokiname grynai lietdvik 
kai ir angliškai. Kaina pflitimna vleiense 

vakarais. Ateikite apžiu-

____ J ijd 0 vai., nedėldlehiais nuo .10 iki 2 F. M 
NEW YORK AUTO SCHOOL

Kampas litis Street Nėw, York, N. Y

Mokykla po vadovyste J, DUKORSKY. Lekcijos dienomis ir 
rėti mūsų niokyklų. Atidaryta nuo 0 iki 9 vai.,, nedėldicniiiis • nuo ‘ 10 iki 2 P. M. 
kito npžiUrėti mūsų nookyklj. _AtWaryta_ quo 9 f * ' ‘ • ‘‘ - •“

228 Second Avend#

Vardas________
No___________ 4.
Mieauni---———

__Street or Avenue
—, State---------------

MALONŪS ROKYT
Brooklyn© Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 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 išsiuntinėjau) 
per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI '
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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Puslapis šeštas šeštadienis, Kovo

VIETOS ŽINIOS
Brooklyn© ir Apielinkės Darbininkai ir 

Darbininkės, Būkite Rytoj Svarbiame
Ir Smagiame Vakarėly j T.D.A. 17 Kp

Rytoj, sekmadienį, kovo 15 Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
d., bus linksmas vakarėlis gynimo. Kuopa reguliariai 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- kas mėnuo šelpia vieną politi- 
gynimo 17-tos kuopos, “Lais-' nį Amerikos kalinį; savo ati
ves” svet. Grieš smarki Jau- į komis ji prisideda prie apgyni- 
nuolių Orkestrą. Apie Pary- Į mo streikierių ir kitų areštuo- 
žiaus Komuną pasakys trum-;jamij darbininkų kovotojų, 
pa prakalbėlę drg. D. M. So- Kadangi fašistinis kapitalistų 

atvykęs iš Eastono, šėlimas prieš darbininkus ir 
I jL»ua Įvrthlų lši’«h>.ėjh.id, bedarbius, ypač ateivius, smar- 
jvalias namie gamintų užkan- kėja, tai ir mūsų veikimas turi 
džių, ir įvairių skanių gėrimų, j būt ^markinamas. Atsilanky- 
Gera proga draugams sueiti, i darni Į šį vakarėlį, taipgi siek 
pasilinksminti ir pasikalbėti, ir tiek paremsite kovojančias 
su gražiu jaunimu pasišokti, darbininkų spėkas.

Be to, ši pramoga rengiama 
svarbiam tikslui, finansiniam centai, 
su drūti n imu i 17-tos kuopos

lomskas, ;
Pa. Bus įvairių išlaimėjimų bedarbius, ypač ateivius, smar-

paremsite kovojančias

Įžanga i vakarėlį tiktai 35 
Visi atsilankykite!

Kuopietis.

Trečiadienį Prakalbos Apie Williamsburghe Atsidarė 
Menševikų Teismų Maskvoj 
ir Paryžiaus Komunos 
Paminėjimas

Darbininkų Mokykla 
Anglų Kalba

Komunistų Partijos Sekcija 
6-ta atidarė darbininkams mo
kyklėlę po num. 61 Graham 
Ave., Brooklyne.

šioje mokyklėlėj darbinin
kai bus supažindinami su Ko
munizmo Pamatais. Pamokos 
Įvyksta kiekvieno trečiadienio 

po vado-

Trečiadienį, vakare kovo 18 
d., Central Opera House, 67th 
St., prie 3rd Ave., New Yorke, 
Įvyks didelės masinės prakal
bos, kuriose žymiausi kalbėto
jai kalbės apie įvykusį men
ševikų teismą Maskvoje. Bus Vakarą, kaip 8 vai., 
išrodyta, kaip menševikai da- vyste d. Pulman, 
rė visokias kliūtis vykinimui ;
Penkių Metų Plano ir organi- mį Į šią mokyklėlę. _____
zavosi prieš pačią Sovietų na ir lietuviams darbininkams 
valdžią. Taipgi bus nušviesta, lankyti ją. 
kaip Amerikoje ir kitose kapi-Į 
talistinėse šalyse menševikai-! 
“socialistai” stengiasi visokiais 
bučiais trukdyti ir kenkti So- 
vi/tų Sąjungai.

/šiose prakalbose bus pami
nkei imas ir Paryžiaus Komu- 
mos.

Visi darbininkai yra priima- 
Patarti-

Bosai Sako, Kad Dar Reikia 
Darbininkam Algos Nukapoti

Pereitą antradienį į Econo
mic Club, New Yorke, susirin
ko apie 1,000 storkaklių kapi
talistų, kur, jiem bepietau- 
jant, National City Banko 
vice-prezidentas pasakė pra
kalbą, nurodinėdamas, kad 
tik darbininkams algų nuka
posimas galįs “išgelbėti šią ša
lį nuo pražūties.”

Jis ragino kapitalistus vary
ti darbo mokesnio kapojimą 
visose pramonėse, nieko nepri
simindamas, kad jau pereitais 
metais uždarbių nukapojimai 
siekė iki devynių bilionų do
lerių ir kad Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai daug 
jiems pagelbėjo tame užsimo
jime.

Darbininkai turi stoti į Dar
bo Unijų Vienybės Lygą ir ve
sti kovą prieš pavergėjus ir jų 
agentus iš 
Federacijos.

namus. Tikrieji valdiški pik
tadariai dar visai nenukentėjo 
už savo kriminalius darbus. O 
liudininkai apie jų šulerystes 
jau imami Į nagą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
1-ma kuopa rengia puikų vakarėlį 
su programa ir šokiais šeštadienio 
vakare, 11 balandžio (April), “Lais
vės” svetainėj. Prašome kitas or
ganizacijas nieko nerengti tą dieną, 
kad

svetainėj. Prašome kitas

nepakenktume vieni kitiems. 
Komisija.

(61-62)

RIDGEWOOD, N? Y.
A.L.D.L.D. 55-tos kuopos- susirin

kimas bus sekmadienį, 15 dieną 
kovo, Degnlio svetainėj, 147 Thames 
St., 10-tą; vai. ryte. Visi nariai at
eikit-, yra svarbiij reikalų aptarti. At
sivesk i t ir naujų narių.

Sekr. A. S.
• , (60-62)

REIKALAVIMAI
KAS NORITE automobiliu važiuoti

Amnrilrnu TWhn I I Easton, Hazleton, Tamaqua, Ma- 
AinenKOS : hanoy City ir Shenandoah, Pa.,

Metalo Darbininkų Lygos 
Parengimas Šį Vakarų

ŠĮ vakarą Metalo Darbininkų 
Industrinės Lygos New Yorko 
lokalai bendrai rengia linksi 
mus šokius, kurie Įvyks po nu
meriu 16 W. 21st St., New 
Yorke. Įžanga bus 35c.

Metalo Darbininkų Lyga ve
da sunkią kovą su bosais prieš 
kapojimus darbininkams algų, 
ir jai pasisekė nors laikinai 
pastoti bosams kelią, kurie bu
vo užsimoję būtinai nukapoti 
darbininkų algas.

i nanoy vary ir jsnenanuoan, ra., 
) kreipkitės tuojau pas laikrodininką ;
Praną Veiverį, 648 Grand Street, į 
Brooklyn, N. Y. Važiuoja dvi ypa- ■ 
tos, nori surasti dar 3 ypatas, tu
rinčias reikalų važiuoti ir sutinkan
čias prisidėti prie padengimo iškas
ei u.

(60-62)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PASIRAND-AVOJA kambarys vie

nam ar dviem vyram ar mergi
nom, šviesus ir su .šiluma. Kreipki
tės po No. 90 Union Ave., Apt. 30, 
C. B., Brooklyn, N. Y.

(62-63)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučerne, biznis geroj 

vietoj, apgyventa vokiečiais ir ai
riais, įdirbtas per ilgus metus. Biz
nis geras, bet kaina irgi neprasta. 
Norinti įgyti gerą biznį, kreipkitės 
i “Laisvės” ofisą, gausit adresą.

(60-64)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

11

Išardė Prakalbas Prie 
Eagle Paišelių Dirbtuvės.

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Liehiviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street ‘'Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

j PAJIEŠKOJIMAI |

PAJIEŠKAU pusbrolio Jurgio šuke- 
' vičiaus, Ukmergės apskričio, šei- 
miniškių kaimo. Seniau gyveno Chi
cago, Ill. Meldžiu jį patį atsišaukti 

■ arba kas žinote, malonėkit pranešti, 
turiu labai svarbų reikalą. Ed. Rau
donikis, 304 Jackson Ave., Long- 
Island City, N. Y.

(60-62)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

St., kamp. JBroadway, Chaurt-. 
St stotis,

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diągnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

.Tir.’jj j. itsyr^eg'eaa w ii1. im. . ■ i u iK.iikWff jw.'i .ti .■■■■

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA

»

Visi darbininkai masėmis 
turi dalyvauti.

. Dr«. Dunn Aiškins Apie 
,^’mi Sistemas Prieš 
Darbininkus

ftio sekmadienio vakare, 
l ain 8 vai., Workers School 
Auditorium, 35 East 12th St., 
New Yorke, d. W. Dunn duos 
svarbią prelekciją apie tai, 
kaip yra suorganizuotos šnipų 
sistemos, ir kaip tie šnipai se
ko ir tyrinėja darbininku ju
dėjimą. .Visiem svarbu daly
vauti ir išgirsti šią prelekciją.

Bedarbių Taryba Sustabdė 
Dviejų Šeimynų Išmetimų i 
Gatvę

Pereitą ketvirtadienį New 
Yorko Bedarbiu Tarybos na
rai sunešė dviejų bedarbių 
Šeimynų rakandus atgal i kam
barius, kurie jau buvo išmesti 
i gatvę, šie atsitikimai įvyko 
rn num. 32 Avenue B ir 
Orchard St.

96

Pereitą ketvirtadienį polici
ja išardė prakalbas prie Eagle 
paišelių dirbtuvės vartų. Jos 
darbininkai nesenai streikavo 
prieš nukapojimą algų.

šiom orakalbom buvo gau
tas leidimas iš policijos, bet 
kalbėtojui pradėjus pribuvo 
policistų vežimas ir vienas iš 
jų pareiškė, kad kapitonas sa
kęs, jog čia negalima laikyti 
prakalbų. r * 
Užklausė policisto, kiek kapi- į 

deda mesti į gatvę naktimis, tonus gavo
| negalinčias randą užsimokėti dirbtuvės savininko už tai. Po- 
■ šeimynas. .

Aną vakarą, anie 10 vai. 
vienas Bedarbiu Tarybos na- 
>-vs ėjo Sheriff gatve ir pama
tė išmetant rakandus į gatvę 
apie 60 metu amžiaus senukės 
našlės. Jis tuojau patelefona
vo Į Workers Laboratory teat
rą, kur Proletarian Culture 
nariai darė nraktikas ir buvo 
daug susirinkusiu Bedarbiu 
Tarybos nariu, ir pranešė vem 
apie iškranstymą Virš minėtos 
moteries. Tnojaus buvo sulai
kytos pamokos ir visi pribuvę 
sunešė senukės rakandus atgal 
Į kambarius.

' Tos auielmkės p^yventoiai 
Šiam Bedarbiu Tarybos nariu 
darbui labai pritarė ir keli pa
reiškė. Vad iie t’ioiau ateis ir 
Įstns i Bedarbiu Taryba.

Taipgi iie sakė, jei kur na- 
t’ėmvs iškraustant be< 
*eimvnas. tuo’Ans duos 
Bedarbiu Tarybai.

Sunešė Atgal Išmestos j 
Gatvę Senukės Rakandus

Ta-New Yorko Bedarbių 
ryba kone kiekviename polici
jos psikėsinime išmesti į gatvę 
bedarbių šeimynas pastoja ke
lią ir neduoda to padaryti. 
Kad išvengti Bedarbių' Tary
bos šio budėjimo, policija pra-

Tada kalbėtojas! 
icisto. kiek kani-l
pinigų nuo šios

licistai jautėsi labai užgauti 
ir, brutališkai stumdydami ir 
mušdami klausytojus, išskirstė 
mitingą. Nežiūrint šio polici
jos pasielgimo, sekančio ket
virtadienio vakare vėl Įvyks 
prakalbos, ši dirbtuvė randa
si prie kampo 14th gatvės ir 
Avenue C , New Yorke.

Yonkers, N„ Y.
Sekmadieni Masines Protesto 

Prakalbos Yonkerse

žinia

Masmitineis Brooklyne
Apgynimui Yokineno

Lyga Kovai už Negru 
sės šaukia visus , Brooklyno 
darbininkus i bendrą protesto 
mitingą gelbėjimui Yiokineno

Galima Siųsti Naktines 
Kablegramas į Lietuva

Western Union Telegranh 
Kompanija pereitą penktadie
ni paskelbė, kad pradedant su 
sekmadieniu, kovo 15 d., bus j ir kitu nuo deportavimo, 
galima siusti naktines kable-1 šios masinės ]—1
gramas- į Lietuvą. Pasiunti
mo*’ tokiu kablegramų kainuos 
po. 81 cento už vieną žodį.

Hale savaitės kablegraminį 
h’’*ka bus galima siusti, už
mokant po 63 cento už vieną 
žodį, t

Lyga Kovai už Negrų Teises 
rengia dideles protesto nrakal- 

i bas nrieš valdžios pasikėsini
mą išdeportuoti Yokinen Į Fin- 
landija.

Prakalbos Įvyks sekmadienį, 
15 d. kovo. 2:30 vai. po pietų, 
Workers Center svetainei, 252 
•Warburton Ave.. Yonkers.

Vyriausiu kalbėtoju šiose 
prakalbos^ bus advokatas Ri
chard B. Moore (negras),kuris 
gina Yokineną nuo išdeporta- 
vimo.

Tei-

šios masinės prakalbos 
ivyks penktadienį, kovo 20 d.. 
8-tą vah vakare, Boro Hali 
Workers’ Center. 73 Myrtle 
Ave.. Brooklyn, N. Y.

Lietuviai darbininkai turi 
dalyvauti skaitlingai tame pro
testo mitinge.ii • -

(^MIRTYS- LAIDOTUVESj

Joseph Navitzky, 16 metų, 
291 Osborne St., mirė kovo 11 
d. • Liko palaidotas kovo 13 
d., Alyvij kalno kapinėse.

Anthony Stokes, 49 metų, 
97-12—32nd Avė., mirė kovo 
11 d. Bus palaidotas kovo 
14 d,, šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi-
— naši graborius J. Garšva.

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMU BALIUS
. . STAR CASINO SVETAINĖJE

'107th St. ir Park Avenue ‘New York City
Pradžia 8:30 Vai. Vakare

Tarptautinė Paroda——Liaudies Šokiai 
Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais 
darbininkiškos dailės kūriniais

. ŠEŠTADIENY J, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkp užduotiš dalyvauti šiame parengime.

į ., Įžanga ^0 centų ypatai ,, * J ' (

Patraukė Tieson Liudytojų 
Prieš Graf terras Valdžioj

Kapitalistiniai New Yorko 
laikraščiai pilni rašymų, kad 
grafteriai valdininkai ir polici
ja būsią vis labiau tyrinėja
mi, atsakomybėn traukiami. 
Bet tie tyrinėjimai pradeda 
virsti jau atbulon pusėn. Už
vesta byla prieš buvusį polici
jos šnipą Acuną, kuris išdavė 
laike tardymo teisėjus ir poli
cijos inspektorius, parodė, 
kaip jie darė suokalbius prieš 
nekaltas merginas, ir moteris, 
plėšė iš jų pinigus* o kai pini
gų negaudavo, tai siųsdavo ją
sias j kalėjimą bei pataisos

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

C

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

8
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231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

GRABORIUS
UNDERTAKER Į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS !

[įbąĮzaniuoJa ir laidoja numirusius į 
ant visokių kapinių; parsamdo au ; 
tornohiliuH ir karietas veselijoms | 
krikštynoms ir pasivažinėjimams j 416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

M?
M

MOTy LA *^otografas
PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS

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

Gausite šviežių

GAMINAME IR PIETUS TEL- STAGG 2-0783

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKE*!)

|
I

f

J
i

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gtįspadinės stalo.

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip namie prie geros

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

12 IKI 3 VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

Duonos—Duonelės—Skaniausios
Koki*) tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

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

VARPO VALGYKLA
treet Brooklyn, N. Y

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas p«r 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—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 ąų 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos iflsipėrimUi veltui! 
MOTERIMS PANEIXfeLIAIS IR ^ARlW^KAI^, nuo 
10 valandos- dieną riki 12 vai. vakarį gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusįškas, „Turkiškas ir ga- 
_ —’-ambarytr. Didėli^ ^ėgojimuiro vanojimosi kambaryj Didelį tfrfnfcAfc miegojimui —
kambarys; taip pat RESTORANAS Bū geriaYifnu garantuotu patarna
vimu. ’
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Pulaski B-1090

KELRODIS: B. M. T. elevejteriu?
B. M T <n)hway—illipč fcpt 1

-uu.________ Bioadwax

stoties

8

I

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
i
$

■
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įį VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
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Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių ( 
v ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų |

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- 
fdema. Kaina ............ 60c, per paštą

Mes

229

Kundroto aptieka yra' didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat tunme žolių ir gerą sandelį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkus

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenuoint 0-20] 7-2360-3514

likirpkit ij skelbi m* U ur IslMsUt Kartu au ukmikymu.
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