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KRISLAI
Drg. Angariečio Straips

nis.
Naujas Skyrius “Laisvėj”
Laikraščio Bolševizavi- 

mas.
Baltasis šovinizmas Bal

ti more j.
Rašo Komunistas

, Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

“Laisvės“ redakcija gavo 
nuo d. Angariečio iš Maskvos 
ilgą straipsnį mūsų ginčų klau
simu. Labai įdomu ir svarbu 
Amerikos revoliuciniams darbi
ninkams išgirsti, ką apie tai 
mano Maskvos draugai, čio
nai, įsivėlus į kovą, kartais 
mūsų draugai neišvengiamai 
nuslysta prie asmeniškumų, įsi
karščiavę ne kartą prašauna 
pro taikiklį. Gi draugai iš So
vietų Sąjungos ima klausimą iš 
esmės, pamatiniai.

Be to, Maskvos draugai ne
kartą mus aštriai kritikavo, nu 
rodė pas mus ištižimą, oportu
nizmą. Jie mūsų judėjimą at- (
sargiai seka, juomi interesuoja-! SU manim 
si. Mūsų kovoje prieš lietuvis- nebijau.

mūsų pastangose Gandhi išeina už 
padėt Lietuvos darbininkams pa- imperialistus, tlię 
siliuosuoti iš po Smetonos jun- Indijos -

mes labai daug tiesioginių j-g a indjjos pardavi-
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ŠIANDIEN DEMONSTRACIJOS PRIEŠ ATEIVIU DEPORTAVIMĄK

Gandhi Reikalauja 
Pasiduot Anglijai MAINIERIŲ STREIKAS PLEČIASI;

17 LOKALŲ NUTARĖ STREIKUOTI;
PAUEČIA 20 TŪKSTANČIU MAINIERIŲ

Tikinčius Sukilėlius 
Apgavo “Šventas” Stonius BROOKLYNE DEMONSTRACIJA PRIEŠ 

DEPORTAVIMUS 1:30 VALANDĄ PO 
PIETŲ, PRIE BORO HALL

RANGOON, Burma.—Čia 
100 tikinčių sukilėlių prieš 
Anglijos imperialistus karš
tai tikėjo į “šventąjį slo- 
nių,” kuris turėjo juos ves
ti kovon. Apipuošė slonių 
ir paleido pirma, tikėdami, 
kad jis išves juos gerai. 
Tuo tarpu policija buvo už
taisius pinkles, į kurias slo- 
nius sukilėlius tiesiai ir įve
dė. Beveik visi, sukilėliai | 
tapo paskersti per socialis- bininkų ir linčiavimus juod-

KARACHI.— Pardavikas 
Gandhi kalbėjo Nacionalis
tų Kongrese ir reikalavo 
visų, kad nevartotų spėkos 
prieš Anglijos imperializ
mą. Jis sakė, kad “dievas 

aš nieko 
atviriau 

Anglijos 
greičiau 

pamatys,

todėl 
Juo

ką fašizmą,

go, 1
reikalų turime su Lietuvos Ko
munistų Partija. Todėl L.K.P. 
vadovaujamų draugų nuomonė

kas.

liaudis

“XJS.">1® Studentes Įvedė
Drg. Angariečio straipsnis Bėdon Buržuazinius Studentus 

už dienas kitos tilps “Laisvėje.”' 
Visi skaitytojai atydžiai jį per-! 
skaitykite.

Nušvilpė ir Pasmerkė United Mine Workers of America 
Biurokratus; Šis Streikas Yra Sukilimas Prieš Nelemtus 
Vadus ir Bosus

Lietuviai Darbininkai, Masiniai Dalyvaukite Šioje Demonst
racijoje Prieš Persekiojimų Ateivių; Parodykite Savo Kla
sinį Solidarumų Prieš Valdžių ir Bosus!

WILKES-BARRE.— Sep
tyniolika didelių senosios U. 
M. W. of A. lokalų per Ge- 
neralę Skundų Komisiją nu
tarė tuojaus paskelbti strei
ką prieš algų kapojimą. Tas 
paliečia 20,000 mainierių.

Šis komisijos tarimas yra
NEW HAVEN, Conn.,— atviras pasipriešinimas Le- 

Yale Universiteto biologijos viso mašinai, kuri įsakė 
klesoj buvo toks atsitiki- jau streikuojantiems mai-“Laisvėje“ neužilgo bus įves-. ..... - . . .

tas naujas skyrius, kuris vadin- mas: mokinasi labai gabus, nieriams grįžti į darbą. Gi 
sis “Raštai iš Darbo ir Kovų bet aklas studentas. Laike ’ mainieriai nutarė ne tik ne- 
Lauko.” Į tai turi atkreipti 
atydą visi mūsų koresponden
tai ir skaitytojai. Į šį skyrių 
bus dedami raštai iš dirbtuvių, 
iš bedarbių judėjimo, iš darbo 
unijų veikimo, apie 
demonstracijas ir tt. 
ateis . korespondencija, 
rašoma apie lietuvių 
mus, draugijų susirinkimus ir 
taip pat apie darbus, apie dar
bininkų kovas, tai tokia kores
pondencija bus skeliama: apie 
parengimus pasiliks korespon
dencijų skyriuje, o kita dalis 
eis į skyrių “Raštai iš Darbo 
ir Kovų Liuko.”1 Todėl patar
tina, kad korespondentai patys 
rašytų ant atskiros popieros. 
Naujame skyriuje turėtų pla
čiausia atspindėti darbininkų 
gyvenimo ir darbo sąlygos.

kvotimų jis atsakymus duo- grįžti į darba, bet dar strei- 
' ' b 

susirinkime buvo atstovau

masines 
Jeigu 

kurioj 
parengi-

“Laisvės” turinio bolševizaci- 
ja turi eiti keliu įtraukimo p^- 
čių darbininkų prie to turinio 
sudarymo. Raštai iš darbavie
čių ir iš kovų lauko bus svar
biausias žingsnis linkui to tiks
lo.

--------
Fašistų “Vienybė“ džiaugia

si, kad Baltimorės Lietuvių 
, Svetainės direktoriai nutarę ne

įsileisti jųodveldžių į svetainę. 
Girdi, direktoriai nutarė neran- 
davot svetainės komunistams, 
nes į jų parengimus ateina ir 
juodveidžių.

Vadinasi, baltieji šovinistai 
paėmė viršų ir naudoja tą lie
tuvių įstaigą kovai prieš juod- 
veidžius. Tie, kurie kiršina ra
sę prieš rasę, kurie kelia baltų
jų neapykantą prieš juoduosius 
darbininkus, patarnauja bo
sams. Baltimorėj daug juod- 

** veidžių darbininkų. Lietuvių 
darbininkų obalsis turi būt: 
“Vienybė durbininkiį, visu tau
tų ir visų rasių.” Musų drau
gai ir mūsų organizacijos Bal
timorėj turi kovot prieš lietu
viškus baltuosius šovinistus. 
Tuo klausimu jokio nusileidimo 
negali būti.

Lumbio Piešinys Apie 
Fašistinius S. L A. Ponus

davo rašoma mašinėlė. Ki- ką praplėsti. Iš 22 lokalų 
ti studentai nusiklausė, 
kaip jis muša atsakymą jama 21.
“no” ir “yes”. Pagal tą ir 
jie atsakinėdavo į klausi
mus. Ir profesorius džiau
gėsi, kad jo klesoje visi to 
kie gabūs studentai! 
paskui dasiprotėjo ir įsakė 
aklam studentui perkeisti 
mašinėlės mušimą: kaip jis 
pirmiau mušdavo už “no,” 
dabar taip turi mušt, i 
“yes.” Gi studentai jį .seka. 
Visi neperėjo kvotimų, nes

Be galo svarbu, kad į su
sirinkimą pribuvo visa šai- 
ka unijos nacionalių virši
ninkų — Kennedy, Murray, 
Kmetz ir Hughes. Taip pat 
buvo valdžios agentas Da
vis. r 
žyti darbininkų streiką. Bet 
mainieriai juos nušvilpė ir 
pasmerkė. Tą patį padarė 
ir su distrikto prezidentu 
par daviku Boylan.

Mainierių karingumas au-1 
ga dienomis. Nukapotos al
gos ir sunkinamos darbo 
sąlygos verčia darbininkus 
stoti į kovą ir eiti prieš bo
sus per biurokratų galvas.

to MacDonaldo policiją.

šiandien yra didelės ko- Jai buvo veikliausis elemcn- 
| vos/ diena Amerikoje prieš tas. 
persekiojimus ateivių dar-

veidžių. Visur masines de 
monstracijas rengia suvie

Brooklyne demonstracija 
įvyks ties Boro Hali, kam
pas Fulton St. ir Court St 
Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės . yra raginami 
masniai dalyvauti isioje de- *

Ju tikslas buvo sulau- r. Kmaiich ny tomis spėkomis Tarptau-
Lrhininku stroikn Boį “ ^FipHZlSta Darbjninku Apsigyni-

’ Penkmečio Plano Pasisekimą Imas, Ateivių Gynimo Tary-
;ba ir Lyga Kovos už Juod-1 monstracijoje. .Tegul vai
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tinis Darbininkų Apsigyni-

KRUVINASIS CHIANG KAI-SHEKAS PASKELBĖ,
B“; su balandžio 30 d. jis išnaikinsiąs komu-

NISTUS; ABEJOJAMA PASISEKIMAS i
SHANGHAI.— Pagaliau^i “Nors Nankingo valdžia ra-

NEW YORK. — New 
York “Timese” rašo save 
tebesitituluojantis “1__
gaikščiu” Aleksandra ir sa
ko, kad jau dabar įsitikinęs, i

veidžių Teises. Gi kaip vi- džia išgirsta, kad ateiviai 
suose darbininkų klasės rei- darbininkai kovos prieš

kuni- kalų gynimo žygiuose, taip žiaurius persekiojimus. Te
čionai priešakyje stovi Ame gul bosai pamato, kad dar- 
rikos Komunistų Partija, bininkų klase priešinga de- 

prie šių de- portavimams ateivių ir lin-kad Sovietu Sąjungos Penk- Prisirengime . _......................
mečio Planas *" būsiąs sek- monstracijų visur komums- ciavimui juodveidzių v.

uz Chiang Kai-shekas spaudo-Iportuoja apie apčiuopiamus bininkus.
" je viešai paskelbė, kad Nan

V 1ŪU. 11VUC1 CIU AVVlllIlŲ, llcS Į . . 1 i v. . . .

atbulai atsakė į klausimus, i !ln?° valdT galutinai nu
Beveik visi Yale Universi
teto studentai yra buržua
zijos vaikai.

mingai įvykintas. Daugiau
sia, kuom šitas parazitas 
skundžiasi, tai kad bolševi
kai atmetę dievą, o be dievo

> viskas prasmeg
sią! Taip, taip, parazitams 
■dievas ir bažnyčia labai rei
kalinga.' Kunigai visuomet 
buvo kruvinųjų carų įran
kis ‘•prieš valstiečius ir dar-

Menševikų Vadai Atsisakė 
Važiuot Sov. Sąj. Liudyt

BERLYN.—Pasirodo, kad 
Sovietų prokuroras d. Kry-

:tarė ir suplanavo iš Chini- 
jos iššluoti komunistus ne 
vėliau, kaip su balandžio 30 
d., tai yra į mėnesį laiko. 
Įsakyta visiems armijos ge
nerolams visas spėkas mes
ti prieš Raudonąją Armiją.

Betgi tas pats Associated 
Press pranešimas priduria:

■ pasisekimus anti-komunisti-
įnėj kampanijoj, bet greitas----------------
į komunistinio pavojaus iš-lp • v. . . , „ y
■ naikinimas, tikima, negali- rripaZĮSia, Kda 11. I. 
[mas -daiktas, nes vien tik | Mieste Yra 750,000 
Kiangsi provincijoj yra 
daugiau kaip 200,000 gink
luotų komunistų, apie pusė 
tiek Hupeh provincijoj; gi 
komunizmas smarkiai ple
čiasi Honan, Shansi ir Ho
pei provincijose.”

? nž bs Trukdo Valstiečių Grįžimui Bulgarijoj Tabakoševikų vadus Dan ir Abra
movičių 
kva ir 
siamus kolegas, 
valdžios 
dėjimas, kad jie nebus kliu 
domi. Patys rusai menše , „
vikai prašė savo vadus va-I^U Sąjungos, būtinai nori 
žiuoti. Bet Dan ir Abra-1 sugrįžti proletariato žemėn, 
movičius nevažiavę. Vadi- (Bet Švedijos valdžia stato 
naši, jie žinojo, kad jie bus' Visokias skerspaines. Sovie- 
sugauti meluojant ir bus1 tų valdžia prižadėjo sugrą- 
teisme numaskuoti,. kaipo' žinti tiems valstiečiams jų 
imperialistų agentai. “

atvykti į Mas-
apginti savo tei-

So vietų
buvo duotas priža-

Darbininkų Streikas
L

I SOFIA.— Kovo 11 d. Has- 
i kovo "mieste išėję. į streiką 

valstiečių, guriuos buržua- j2,000 .tabako darbininkų 
■zijajjuvo išviliojus iš Sovie--prieš algų nukapojimų. Lai- 

ike streiko policija suarešta- 
I vo draugą Moskovą, narį 
■ Bulgarijos Komunistų Par
tijos Centralinio Komiteto 
Į ir po baisaus, kankinimo jį 
• nugabenę Sofijon nužudė.

STOCKHOLM.—Dar 192

žemes ir visą mantą. Iš 
sykio Švedijos valdžia buvo 
prižadėjus jiems . atmokėti

Norwoodo Darbininkam
duoti po 100 kraunu kiek
vienam. Bet dabar savo 

, prižado nepildo.

Stoja Kom. Partijon

Bedarbių

Morganas Paskolino
Ispanijai $60,000,0(10
MADRID.— Čionai pa

skelbta, kad Amerikos ban- 
kierius Morganas paskolino 
Ispanijos valdžiai $60,000,- 

;000. O kaip tik dabar vi- 
isoj Ispanijoj eina sukilimai 
!ir kovos prieš monarchiją. 
(Vadinasi, Amerikos kapita
listai puolasi Ispanijos mo
narchiją gelbėti, nes, mat, 

• nuvertimas šios valdžios ga
li išsivystyti į proletarinę 
revoliuciją. Ispanijos ko
munistai labai smarkiai vei- 

Įkia. Visuotini streikai nuo- 
paskelbė, j latos siaučia bėgyje pasta- 
ioafn Arrn Irniii Imliu motu n

NEW YORK.-t- “Labda 
rybės Taryba” 
kad New Yorko mieste yra' rujų kelių metų, 
nemažiau, kaip 750,000 vi-1 
sai po kelius mėnesius ne
dirbančių darbininkų. Tai 
buržuazinės įstaigos rapor
tas. Bet ištikrųjų New 
Yorko mieste yra daugiau, 
kaip 1,000,000 bedarbių.

.laegaiiaue. tigte____ aub? i ■■ 'iiumRMii11 ■ aii—i

Sustreikavo Trijų 
Kasyklų Mainieriai

SHENANDOAH, Pa. — . 
Kovo 25 diena sustreikavo 
Packer No. 2, 3 ir 4 Lehigh 
Valley Co. mainieriai. Nau
jas kompanijos .superinten
dentas norėjo tam tikruose* 
darbuose priversti mainie- 
rius kirsti dvi pėdas pla
čiau anglį už tą patį atlygi
nimą, kokį gavo iki šiol. Ki
tur reikalavo dirbti be at
lyginimo, už ką iki šiol bu
vo mokama. Mainieriai pa
sipriešino, išėjo į ^streiką.

Plačiau parašysiu vėliau.

“Mirtis Karaliui”

IŠ LIETUVOS Nusišovė Fašistų Policistas
Augštosios Panemunės 

j policistas Andriukaitis vieš- 
I būtyje nusišovė. Tai buvo 

■ bjaurus fašistinis krauge- 
Priežastis saužudys- 

tės nežinoma.

Pirmadienį “Laisvėj” 
tilps mūsų piešėjo Lumbio 
karikatūra apie fašistinių 
SLA. vadų vaidus. Pama
tysite, kaip fašistai su men-, 
ševikais gyveno, pirmiau ir 
kaip jie “sugyvena” dabar! 
Stengkitės kuoplačiausia 
paskleisti “Laisvę.”

NORWOOD, MASS. — 
šiandien, kovo 28 d., Lietu
vių Svetainėj, yra rengia
mas masinis susirink, pro
testui prieš ateivių depor
tavimus ir prieš juodvei- 
džių linčiavimus. Susirin
kimą šaukia Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, 
4 valandą po pietų, Vyriau
siu kalbetojum bus Johanna 
Reed. Įžanga veltui.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkes kviečiami kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti 

i ir prisidėti prie kovos prieš 
(ateivių persekiojimą.

įsikūrė Proletarinių 
Bedievių Susivienijimas

BERLYN.—Kovo 9 d. čio
nai įvyko nacionaįė bedie
vių konferencija po Vokie
tijos Komunistų Partijos 
vadovybe. Suvažiavo 482 
■delegatai, “kurių -tarpe buvo 
96 moterys. Konferencija 
suorganizavo Proletarinių 
Bedievių Sąjungą.

XKi.

BERLYN. — Vokietijos 
Komunistų Partija , Wur- 
tembergo distrikte per va
sario mėnesį gavo 520 nau
jus narius. Iš jų 18 buvę 
socialdemokratai, 19 buvę 
prie fašistų partijos darbi
ninkai, 60 moterų ir 28 vals
tiečiai.

MADRID.—Ispanijos Uni
versiteto 3,000 studentų su
ruošė demonstraciją prieš 
monarchiją. Minioje pasi
girdo šauksmas: “Mirtis 
karaliui! Tegul gyvuoja 
respublika!” Policija puolė 
ir demonstraciją :

Skelbta Ekskursija į Sov. 
Sąjungą Neįvyksianti

“Liet. Žinios” paskelbia:; -
Nesenai didelį susidomė- 

jimą Kaune sukėlė doc. Ba- 
lio Sruogos ruošiama eks
kursija į Maskva. Ekskur-1i n 
sija turėjo įvykti Velykų Newarke rrogresyviŲ 
atostogų in etų. Norinčių1
atsiradę keliasdešimt, bet 
buvo priimta tik 18.

Tačiau toji ekskursija ne
įvyksta. • Aiškinama, kad 
mūsų ministeris Maskvoj, p.

ir demonstraciją ištaškė. Baltrusaibs,kuriam pade- 
Svarbu tas, kad demonstra- .an^ -e]iSįursi?
ei j ai vadovauja skaitlingas 
būrys jaunų studenčių.

Priešfašistinis Kongresas

Lazda Užmušė Mergaitę
Trumpailių k., Užpalių v.; 

Benediktas Gaigalis supy
kęs kirto 10 centm. storio 
šaka Onai Gaigalytei 10 me
tų amžiaus ir vietoj ją už
mušė.

FRANKFORT, Vokietija. 
—Čionai įvyko priešfašisti
nis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 372 delegatai. 
Tarpe jų buvo 17 socialde
mokratų. Tas parodo, kad 
eiliniai nariai socialdemo
kratai darbininkai dedasi 
su komunistais bendron ko
von prieš fašistus.

ja, tam laikui važiuojąs j 
Paryžių.

Vadinasi, daug lietuvių 
norėjo aplankyti Sovietų 
Sąjungą, bet ėmė valdžia ir 
sutrukdė.

Griūsiąs Tabako Sindikatas
Kauno laikraščiai prane

ša:- c

Iš patikimų tabakįninkų 
sferų teko sužinoti, 
landžio pradžioj tabakiniu 
kų sindikatas sugriūsiąs. 
Mat, mažesnieji gamintojai 
su stambesniaisiais nesusi
tariu ir iš sindikato išeisią.

Lietuvių Susirinkimas

Antradienį, kovo 31 dieną, 
7:30 valandą vakare, Kortiu- 
nistų Frakcija šaukia labai 
svarbų susirinkimą A.L.D. 
L.D. 5 kuopos, T.D.A. 19 kp. 
ir L.D.S.A. kuopos narių, 
taipgi visų “Laisvės”, “Vil
nies” ir “Darb. Balso” skai
tytojų. Susirinkimo vieta: 
Lietuvių Svetainė, 182 New 

į York Avė. •
Nuo Lietuvių Centro Biu

ro raportuos d. A. Bimba. 
Bus apkalbama mūsų orga
nizaciniai ir klasiniai reika- 

l kovos uždaviniai 
„ įvairios kampanijos Ko
munistų Partijos. Visi dar
bininkai ir darbininkės, da-

iKinmkų nizaciniai 
kad ba- lai, klasių 
bakinin- ir įvairios

lyvaukite.
Komunistų Frakcija.

’ , ■ ’ it -- «
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APŽVALGA

'dar s^liį ^vi^’tiha,• ■kad jo Į 
duoti- Aprodymai, kad visos !1 
pasimatymų su -Abramovi-! 
čiumį(Mtr~ ”:^'1----- '
ros, ptamatymas su Abra
movičium SSRS teritorijoj 
tikras faktas... .

Tų. *visų parodymų ; dau
giau negu•’ gana. Bet... men
ševikai užsienvj,— II Inter- 
naęionalo šulai'; ir vadai spi
riasi, kratosi ir lig mėšlun
gio tampomi stveriasi įvai
riausių pasiteisinimo ma
sių 4 akyse priemonių:

ĮDOMUMAI j -laisvamanių ’ 
Išsišokimasos ir vietos yra tik-1---------------- :------ x--------

[ Kode! Vidury Upep Van
duo Greičiau Bėga 

/ . f >
Jeigu paupyje stovint 

įmesime vieną medžio pa
galį į upės vidurį, o kitą— 
arčiau prie, krašto, tai ma
tysime, jog viduryje' esan
tis medžio šmotas daug 
sparčiau vandens nešamas, Imo, sumanė pasinaudot ge- 

... ,, .v. . J ..čia negu arčiau krašto esanty-'ra proga, kad savo akciją
liepia, Abramovičiui priimt iSįs# ^t-ai paeina iš to, jog pakelt. Katalikų vyskupai, 
priesaiką prieš teismą Vo- pakraščiais plaukiantis van- bijodami daug avelių ir di- 

&a Patys Per ^°‘fduo trinasi’į kraštus ir tas dėlių pelnų nustot, išstojo 
.^^į^^ial^^okratų pa.r- palaiko jo plaukimą. .Vidu- su atsišaukimu prieš civilę 
O' išsižada ir ginasi, čia ryje gi. upes, tokio, tryni- metrikaciją. Jiems atsako 
yandęryęldei payeda kreip- mosi'daug mažiau, todėl te- j fašistiniai buržuaziniai lais-

1
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DIENA— 5. III. 31.

II Internacionalas, kaipo 
ištikima kapitalistų lekajų 
organizacija kurstė ir moki
no rusų menševikus, kaip 
organizuot perversmą Sovie^ 
tų šalyj užsienio imperialis
tų, jėgom ir atstatyti dvari
ninkų ir. kapitalistų karinę 
diktatūrą. z.: ■

Dabar pienševikąi, ’ prėle- 
tūriato yąlstyįęš teismo or
ganų pasodinti į kaltinamų
jų suolą, viens po kito smul
kiai nupasakoja savo dar
bus, nukreiptus į proletari
nės valstybės silpninimą' ir 
intervencijos paruošimą.

Jau kelintą dieną teisia
mieji duoda parodymus. 
Teismo posėdžiai prasideda 
iš ryto ir su pertraukom ei
na ligi pat vidurnakčio. Bi
lietai teismo salėn išdalinti 
po fabrikus ir įstaigas, sa
lėj nuolat, kas posėdis, at
silanko nauji tūkstančiai 
klausytojų— darbininkai ir 
tarnautojai, raudonarmie
čiai, studentai, valstiečiai....

Ginzburgas duoda paro
dymus apie savo žalojimo 
darbą šalies ūkio konjunk
tūros santraukų sudaryme. 
Volkovas —pap a s a k o j a, 
kaip jis žalojo mašinų sta
tybos fabrikų finansavimą. 
Stalingrade, Leningrade ir 
Selmašstrojuj del sudarytų

ja, kaip jis painiojo ir klai
dino buhalteriją Valstybės 
banke. Juk, suprantama, 
drumstam vandenyj leng
viau žvejoti...; Jis sabotavo 
darbą ir nutylėdavo žaloji
mo aktus kitose‘ūkio ša:ko- 
se1, kuriuos pa r o d y d ą v o 
banko knygos. , Dar sykį 
išstoja Gromanas ir kiti 
kaltinamieji su pareiškia
mais ir papildimais.

Jau visi kaltinamieji par 
sisakė,- pasakė viską; -kąjįie 
npl’ėjo pasakyt teismui/ 
prokurorui ir gyhejafns. Jų* 
kalbų stenogramos' cįi. pūt 
įteikiamos jiems ir Čia‘ pat 

' jie pasitaiso, jei.. netiksli 
ir nesuprantama išėjo kal
ba. Žodį ėmė Visi po kelio
lika kart. ‘; I

Valstybės gynėjas drau
gas Krilenko daro santrau
ką— pažymi, kad jau pa
kankamai nušviesti kontre- 

'Voliucines menšęvįkų orga
nizacijos susidarymas, jos 
ryšiai su kitomis kontrevo- 
liucinėmis organizacijomis, 
josryšiai su užsienio social
demokratiją įr jos žalojimo 
darbas intervencijos. nau
dai. Jis prašo, i teismą, leist 
prijungt -prie bylos naują 
menševiko socialdemokrato 
Abramovičiaus: raštą, pas
kelbtą ■ “Fbrve'rtse”. Juri
dinės reikšmės ' tas “doku
mentas” neturi; Tai nau- 

v. , - jas 1 AbrahioVičidūš: Išsigy-
sumažintų finaųsayimo P.la-,'nimas kad “ii^vi^ai'ne .jis.” 
nų turėjo but be plano pą,di- jTaip'pąt ifeWi jokios jur'U 

dines .vertės ..fcąytu <sų tuo, 
skelbiamas vplęiečių ^ppįal-, 
demokrato raštas, kurs pą- 
sakoj a,1 kad ^eauto ribs . esą! 
galįš ^aliūdy^ti/Jcad kaž 'kas 

[ kitas esą šušfti'k'dh^d isū !Alk 
dinimo srity j.. Jis pripažįs- [ ramęvięiumyblnėtiioj' tuo’ 

visų pastangų, dirfję taih .vo Rusijoj.. . Dokumentai 
aparate komunistai sugėbė- reikalingi, tik kaipo mejžia- 
jo pravesti partijos CK di-[ga. Teismas «u Abramovi-. 
rektyvas. i nesusįrašipės, <. Ąbrą-

t • t • k j-1 •<•••* y* £ įmovičius laikomas npo teįs-LiudinillKtt teisman, at- r^aaialnrniaii-i .Toi iia r>n_ 
vestas, nepritrauktąs prie 
šios bylos Gvozdevas, kuris 
dirbo augščiausioj liaudies 
ūkio taryboj —mašinų, gar
vežių, dizęlių statybos sky
du j. Iš j6 atsakymų į teis
mo ir valstybės gynėjo 
klausimus, matyt, kad jis 
senas menševikas “oboro- 
nec”, dar karo metu bend
radarbiavęs su imperialis
tais “Gynimo Komitete”, 
kur buvo kapitalistų ir 
menševikų “oboroncų” ats
tovai. . , . .

—Na, tai nesunku sup
rast, kodėl jūs atsidūrei 
šioj menševikų grupėj. — 
Įterpia draugas Krilenko. 

Ir tikrai iš jo parodymų 
pasidaro aišku, kad tam se
nam socialimperiąlistųi jau 
nuo senai' š|e^imi darbinin
kų 'klesosj T.eikąlai,.' joį lai
mėjimai ir jos laisvė ge--. 
rovė. Jis pilnai nupasako
ja, kaip ardė1 mašinų staty
bą, atitraukdamas nūo bū
tinai reikalihgų skubių sta
tybos darbų fįnanpus ir Nu
marindamas juqs ten, tair 
kapitalas per , ilgus, metus 
negalėjo duot naudingo j ef
ekto. Taip,--jis žinojo, kairi 
jis tai daro, -jis žinojo, kad 
tai Antroje? Ihternacionalo 
instrukcijos ir kad- apie tai 
kalbėjo atsilankęs Abramo
vičius, A

Toliaus Šeras išdėsto sa
vo • žalingą • darbą kredito 
reformos ir valstybės barlko 
darbų- srįtyse. Tik, pridu-1 
ri^ kąd[ buvo greit’ šuprasy 
tas ir' pėr 'aparato“valymą 
išmestas Išnik dar toli iki 
arešto. Bernnckis ])asako-

Lietuviški buržuaziniai 
“laisvamaniai,” kurie jau 
senai sufašistėjo, ir kurių 
laisvamanybė neina toliau 
ąiuntimo sveikinimų kalvi
nų kunigams ir bažnytinio 
jų vadų XŠliupo) susituoki-

••

Kalba Apie Pakėlimą ,labai nepatinka,'kadi pasku-
Dnoklię S.L.A. Organizac^!^

T ° J J į Zitai, karaliai ir karalaičiai,
Pasirodo, kad S LA.- fašis

tiniai viršininkai negali la
bai džiaugtis milionu ; dole
rių, nes' Pennsylvania vals
tijos Apdraudos Depart- 
mentas numato, kad sens
tant organizacijos nariams bo žmonių priešai. Ne tik 
ir vis didesniam jų skaičiui reikia nutraukti ryšius su 
mirštant gali pritrukti pi- darbininkų klasės priešais, 
nigų. Todėl reikalauja pa-!bet taipgi reikia vesti prieš 
kelti mokesčius. “Tėvvnė” Juos gręžtą kovą.
No. 13 apie tai rašo:

Pereitas SLA. Seimas atidė
jo sekamam Seimui galutiną 
aptarimą Pennsylvania Ap
draudos Department© pasiūly
mą įvesti S.L.A. nariams 
augštesnius apdraudos mokes
nius. šio svarbaus valdžios 
siūlomo klausimo galutinas iš
sprendimas paliktas sekamam 
Seimui...

...Nors Susivienijimo ap? 
\ draudos fondo saugumo padė

tis yra truputį augštesnė įs
tatymais nustatytos normos, 
bet Pennsylvania Apdraudos 
Departmentas numato, kad 
senstant organizacijos na
riams ir didesniam skaičiui jų 
mirštant‘gali ta saugumo nor- 
m£ sumažėti . žemiau įstaty
mais nustatytos 4 normos ir 
tuomet gali susidaryti organi- 

,^-zaeijai nesmagumų. •
Toliaus aiškinama, kad 

seniesiams organizacijos 
nariams nebūsią pakelti mo
kiniai, priėmus apdraudos 
department© 
Bet klausimas, kiek naujų 
narių galės gauti SLA. fa
šistiniai viršininkai į savo 
organizaciją. Jeigu negalės 
daug naujų narių gauti, tai 
klausimas, ar neateis vė
liaus įsakymas iš apdraudos 
department© pakelti mokes- 

• nius ir seniems nariams?

niekinami.
Lietuviai darbininkai jau-

nuoliąi; yra į prisidėję
[prie vyčiii otgahizaeijos, tu
ri suprasti, kad ta organi
zacija ir jos Vaidai yra dar-

“Vienybė” Mokina 
Lietuvos Fašistinę Valdžią

Brooklyno fašistų “Vieny
bei” labai nepatinka, ’kam 
Sovietų Sąjunga daugiau 
parduoda prekių' Lietuvi j, 
negu perkasiu Girdi,

Rusijos užsienio prekybos 
statistika rodo, kad 1929 me
tais Sovietai iš Lietuvos pir
kosi prekių už pusę miliono 
aukso rublių, o- Lietuvai par
davė už milioną 20,0 tūkstan
čiu rubliučių rublių. Sekančiais metais 
(1930) Sovietai dar mažiau iš 
Lietuvos pirkosi (tik už 300 
tukst. rublių), o pardavimą 
padvigubino iki 2 1 mik 400 
tukst. rublių.

’ If* todėl “Vienybė” pata
ria Lietuvos kruviniesiems 
fašistams

paieškoti visų galimų būdų 
prekybos balansą sulyginti,

2

s

S

ft

1

*

pąsiūlymą. kad Lietuvos auksu bolševikai 
nefinahsuotų savo bandymus 
rusų tautą pavergti.
Nieko nereikš tie “Vieny

bės” “patarimai” Lietuva 
taip fašizmo suėsta, kad ji 
negali kilti pramoniniai. Už 
tai jai prisieina daugiau 
prekių pirkti užsieny, net ir 
Sovietų Sąjungoj. O kadan
gi Sovietų Sąjunga pasta
ruoju laiku smarkiai kyla 
pramoniniai, tai ji ir užpil
do Lietuvos rinkas savo 
prekėmis. Gi fašistinė Lie
tuva neturi daug ko par
duoti Sovietų Sąjungai.

Vyčiai—Monarchist 
Garbintojai

Lietuviškų vyčių organas 
“Vytis” kovo 14 d. laidoj 
garbina “šventą” Kazimie
rą ir veda propagandą už 
monarchistus tarp lietuvių 
katalikų jaunimo. Pažymė
jęs, kad tą karalaitį lietu
viški vyčiai yra pasirinkę 
saū už globėją, “Vytis” ra- 
so;

Didelė garbė būti kunigaikš
čių. Dąt didesnė—karalaičiu. 
O jau rodosi nieko garbinges
nio negali būti, kaip vadintis 
aįniu to galingo Lietuvos Val
dovo, kuris nepaisant jokių 
pavojų nei sau, nei Tėvynei, 

Jšėjo pats ir išvedė savo tau- 
tą iš pagoniškų tamsybių į: 
Dievo šviesą ir karalystę. Taip|niją. Mes pilnai užginame ko 
buvo žiu romą per amžius. • munistų Partijos

Bet paskhtiniais laikais ku
nigaikščiai yra nepaisomi, ka
raliai—ne *tik karalaičiai, nie
kinami* o Jogailos vardas su- 
pągonėjusių neišmanėlių su 
pūrvu mąišomas.

Rezoliucija, Užginanti Dabar
tinę “Laisvės” Poziciją po 

Komunistą Partijos
Vadovybe ■

■ (

Mes, narės LDSA. -23 kuopos, 
laikytame susirinkime kovo S 
d., 1931 m., pas drg. U, .šimo- 
liunienę, 346 Clinton St;, Bing
hamton, N. Y., entuziastiškai 
sveikiname Komunistų Partijos 
laimėjimą “Laisvės” šerinihkų 
suvažiavime už komunistinę lį-

• munistų Partijos Lietiivių 
Frakcijos Centro Biuro . veiki-! 
mą po pilna vadovybe Komunis
tų Partijos, Sekcijos Komunis
tų Internacionalo... , •

Mes smerkiame tuos prieško- 
Imunistinius clenientus, kurie

<* , .k I laikė kokusą ir kėsinosi pasi-fAr tokiose aplinkybėse galil .... . . . , „ . 5
Šy. Kazimieras kunigaikštis, 
karalaitis, Jogailietis, turėti 
tinkamą pagarbą širdyje tų, 
kurių yra globėju? Ne tik 
gdli, bet ir turi!!!
fteiškia, lietuviškų vyčių 

vadai stoja už monarchų, 
už karalių palaikymą. Jiems

griebti darbininkų dienraštį.
Mes pasižadame visąiš gali

mais būdais remti 
vadą ir ginti

tą brangų
‘ ‘ i jį nuo visokių

priešų kaipo ištikimą revoliuci
nį darbininkų klasės laikraštį.

LDSA. 23 kp. komitetas:
Per sekretorę, _

O. Cirnien f.

tij|, 'išsižada ir ginasi, čia i-yje gį, upės 

tis net į.ŠŠRS Šovųąrkomą 
.(Liaudies komisarų tary-;
ba). Veltui visos jų pastan
gos. Mišių gali II Interna
cionalas nebelaikyt jr dievo 
neprašyt, kad laimingai pa
vyktų su Abramovičiaus 
grynos sąžinės priesaika iš- 
dildyt visas teisme iškeltas 
tarptautinės socialdemokra
tijos niekšybes. Pasaulinis 
proletariatas sulig užsitar- 
navimo atpildys II Interna
cionalo vadams ir šulams. 
Teismo diena ateis ir tarp- 
tiniems kruvinos interven
cijos lekajams, tarptauti- 
niems proletariato bude
liams ir avantiūristams 
II Internacionalo.

‘ Br.
5 III. 31. Maskva.

iš

,: tokio, tryni- metrikaciją. Jiems atsako

nai vanduo • greičiau plau
kia. ; 1
.. Ta pati fizikoj' taisyklė 
valdo 
girną.
gyslų
čiau, negu gyslų pakraš-'t_____ 
čiuose. Dūdose (paipose)' d^ią. 
bėgantis vanduo irgi pa- 
kraščiais lėčiau bėga, negu 
viduryje. <

ir kitokių skysčių bė- 
Pavyzdin, kraujas 

viduryje, bėga grei-

• vamaniai, pasisako pFies 
katalikų kunigus ir už faši
stinės santvarkos gynimą. 
Pasisako prieš katalikų ku
nigus ypatingai akių dūmi
mui, o faktinas atsišąukimo 
tikslas—paremt fašistų vai-' 
_ * Tiesa, atsišaukime 
tie “laisvamaniai” atvirai 
nepasisako už fašistų val
džią. Tai jie atlieka pri
dengto,] veidmainingoj for
moj, — formoj užpuolimo 
ant katalikų kunigų, kurie 
neva eina “prieš valstybės 
santvarką” ir duoda su-

KANADOS ŽINIOS
HAMILTON, KANADA
Mirė'1 Antantes žilaitis

! : Vasario 24 d; ■ čia mirė > An
tanas Žilaitis. ! žilaitis buvo j 
laisvas !darbinirikas. Jisai pri
klausė prie A.L.D.L.D. kuopos.

■ i Vienbk jo1 laidotuvės- buvjo 
• ne laisvos.' -Jisai: laidotas su 
bažnyčia. Tai negerai, reikia 

.i . , . . .z .. ..i a K , kovoti prieš tokias religinesta, kad visgi, nepaisant jo metu, l<ąi Abramovičius bū-. . * t. ..a. • apeigas. > z
, Mes dabar turime dėti dau

giau pastangų, kad į velionio 
vietą gautume visi po vieną 
naują narį. Tokiu būdu mes 
auklėsime mūsų organizaciją.

K. P.

dintas kreditavimas,( kas 
apsunkino valstybės banko 
padėtį ir mušk į rublio 'kur
so . .pastovumą^ “/ ' ’ 
kis parodo, kaip . jis ardę 
planus medvilnės , pasėlių dį-i

mo pasislėpusių. - Jei. jis no
ri duot parodymus, jtegu. 
duoda juos ČW prieš teismą. 
Draugas Krilenka perskai
to tą.popiėrį, kui;s sukelią 
pasišlykštėjimą ne tik klau
sytojų eilėse,- bet ir kaltina
mųjų suole., Abramovi
čius vėl šaukia,/kad jis nie- i i -_ __ j__  X.. __I
vikų ir kad visai nėra bu
vęs 192Š metais SSRS, nie
kad neruošęs intervencijos, 
niekad niekam nei pinigų 
nei instrukcijų nėra davęs, 
net ir RSDRPrnCK sąjun
ginis biuras ? nieko neturi 
bendra su RDSRPmCK už
sienio delėgaci^a —su tik
rais rmenševikais užsienyj....

Krileųko prąšd teisiamuo
sius s dar - sykį duot teiąųiui, 
parodymus tuo klausimu. 
Gromanas išstojęs pasako, 
kad Abramovičiaus - išsisu
kinėjimas jo1 nestebina? To 
reikėjo laukt. Savb žodžių; 
savo parodymų jis, Grbrnd- 
naį atgal nėątsiimd.' Xb- 
ramovičius buvo Čia. Šęras' 
sako:— “šis dokumentas 
neturi jokios juridinės ver-' 
tės. Tai nuogis mėginimas- 
išsisukti bet' kokia kaina. 
Aš Abramovičių mačiau, su 
juo kalbėjau’*. Ginzburgas 
pareiškia, kad toji Abramo
vičiaus “pagelta”, kurią jis 
duoda mums, kad galėtume 
išsigini, pasislėpt nuo’baus-' 
mes ir paslėpt jo darbus;— 
■nereikalingai /Mes priimam’ 
atsakomybę, Mes nusigink? 
lavom. v Butų geriau ir janų 
stot į nusiginklavimo kelią 
ir padaryt thi čia prieš pro
letarinį teisina... ^alkindas

BOSTONAS IR APIELJNKE
SO., BOSTON, MASS.

Tveriasi Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlė

Tuo reikalu, kad sutverti 
kad nėra matęs tų menše-j draugijėlę, yra šaukiamas su

sirinkimas sekamoj nedėlioj,- 
kovo 29 dieną, 8-tą valandą 
vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėj, 376 
Broadway, So. Boston, Mass.

Visi dalyvaukite, o ypatin
gai tėvjfi, kurie turite jaunuo
lius. Čia turėsime padaryti vi
sus planus, kaip sutverti ir' už
laikyti .vaikų draugijėlę. Nu-;

dainuoti, . veikalėlius . vaidinti, 
lietuvių. įkalbos ir gramatikos.

. < -r . - > Konusija.

Kiek Priskaitliuojama 
Žvaigždžių

—Kiek dausose žvaigž
džių?—Taip paklausus, bile prast, kad laisvamanių pa- 
vienas nėmąstęs atsakys:— reiga gint “valstybės san- 
milionai.
tikrai randasi milionai —ir;Lietuvoj valstybės santvar- 
daugiau... Ika? Ji fašistinė.

Vartojant teleskopus
64 colių dydžio (skersai) į pasekėjus 
stiklais bendrai su fotogra-;
finiais aparatais, astrono- ■ 
mai, surado 55 milionus' 
žvaigždžių.
visos, žvaigždės esą tais žiū-' įeį 
ronais užrekorduotos. t As
tronomai sprendžia, jog vi
soje visatoje esančių žvaig
ždžių skaičius siekią vieną 
bilioną penkis šimtus milio- 
nų. ,

Taip, žvaigždžių tvarką,” Kokia gi dabar
*

ika? Ji fašistinė. Vadinas 
su [“laisvamaniai” kviečia savo 

i, gint fašistinę 
santvarką Lietuvoj. Kitaip 
pasakius, laisvamaniai kvie
čia gint fašistų valdžią. Ki- 

^^Be,tt tai^.dar ne [taip jie pasielgt ir negalėjo, 
4.^ j j laisvamanių priešaky 

stovi Šliupas ir kiti fašistai 
ir jų tarnai.

Prie progos reikia “pri
duri, kad katalikų kunigai 
ir nemano griaut fašistų 
Lietuvos santvarką, nes ir 
jie už fašistų valdžią. Tik 
Lietuvos vyskupams ir ku
nigams daugumai rūpi, kad 
fašistų valdžios priešaky 
stovėtų ne tautininkai, o 
kademai (klerikalai.)

Negalima praeit pro šalį 
ir to, kad tas fašistinių lais
vamanių atsišaukimas tilpo 
socialfašistų “Socialdemo
krate.” “Socialdemokratas” 
nesidrovėdamas įdėjo atsi
šaukimą, kuriame aiškiai 
kalbama už fašistinės san
tvarkos Lietuvoj gynimą.

“Laisvamanių” išsišoki
mas su jų atsišaukimų du 
zuikiu pagavo: dar kartą 
parodė, kad šliupiniai lais
vamaniai stovi už fašistinę 
santvarką Lietuvoj, ir kar
tu parodė tą artimumą tarp 
socialfašistų ir fašistų, apie 
kurį mes nevieną kart kal
bėjom. *

“Balsas”

Kiek žvaigždžių Matoma 
,Be žiūronų

Nors žvaigždžių dausose 
randasi milionai, tačiaus 
paprastomis akimis, paly
ginamai, mažai jų tegalima 
įžiūrėti. Bile kurioje že
mės vietoje, giedrią naktį 
ir geromis akimis vargiai 
kas priskaitliuos daugiau 
dviejų tūkstančių.

Kadangi vienu sykiu ne
galima užmatyti nei pusės 
viso dausų ploto, tai reikėtų 
važinėtis įvairiose žemės 
kamuolio vietose ir skait
liuoti skirtingose vietose 
matomas skirtingas žvaigž
des. Tokiu būdu galima 
būtu “nuregėti” kokius 6būtų “apregėti” kokius 
tūkstančius žvaigždžių.

/’ Kas Gali Ilgiausiai Gyventi matoma, kad ' bus mokinama
* ii : 1 . * . * ' Dabar jau vargiai rastum 

tokį sąųmylišką neŽinėlį, • 
kuris drįstų , saĮ<yt, būk1 
žmogus ilgiausiai gyvena. 
Daugybė yra gyvūnų, ku
rie gyvena daug ilgiau už 
žmogų. Taip va,» gulbė ir 
sloniųs gali gyventi 150 me
tų. Gi' čerepokai gali gy
venti 300 metų; aligatoriai 
(kroko dilių veislės 1 šliau
žia!)—400 metų.; bangžu- 
vės—500 metų.

TačiaUs seniausieji ant že-

SHENANDOAH, PA -
Svarbu Visiems '

■ : Balandžio 15 dieną Lyros 
Choras, rengia operetę “Pepi-. 
tą.” Veikalą suvaidins Aido 
Choras iš Wilkes-Ęąrrįų.

J Smagu yra pranešti apie šį 
veikalą, ;nes tai. n^eno. atžvil-. 
giu yra puikus, veikalas. Ja
me, yra geru dainų yisam cho
rui, duetų ir solistams dailių, mes gyvuojanti daiktai yra 
Aido Choras,,yra didelis ir ge- medžiai. Jeigu visos 
rai vaidina.’ - -- -
patenkinti, kurie tik „atsilanky- i pug tinkamo 
site j sj. parengimą. • owonti

Vaidinimas įvyks, seredoj, . ..
T5 „dieną balandžio, 7 :30 vai. Šimtmečius. Bet veik nie- 
yakare/Iligh School Audito-'kuomet tokių tinkamų ap- 

linkybiu"medžiams nėra:*— 
Juos arba kiti jaunesni au-

)•

v

Apdaužė Skebą
KAUNAS.— Goldbergo 

kepyklos darbininkai jau 
■ senai streikuoja. Bošas pa
sistatė skebus. Kovo 9 d. 
streikieriai smarkiai apdau
žė skebą kepėją.

Į 

f

liktų, tai žmogus suvartoja 
savo reikalams.

Taigi, tik teorijoje me
džiai ilgiausiai išgyvena. 
Tik keliolika medžių dabar 
randasi, kurių amžius 
skaitliuojamas tūkstančiais 

Kalifornijoj yra me-

1 me"Tad visi būsite [ džiui reikalingos aplinkybės 
metų, 
džių, išgyvenusių jau 2500 
metų. Afrikoje yra milži
niškas boababo medis, kuris 
pragyveno jau nemažiau 
5100 metų. Meksikoje yra

•-s, tai jis gali 
ir gyventi per

’riujįi. Tįkietai perkant išank- 
što tik 5()c, prie durų bus po 
60p. Todėl 'visi įsigykite ti-liėtus1 tL , kokiejęjipriso medis, kurio amžius
&Ž&š<pliM;'gaiiti,Wi Lyros parazitai sunaikina, audrps apskaitliuęjamas iki 6260 
Choi-o lia’fiusJ v- -. bei žaibai sulaužo.r O jei metų.

Kviečia Komitetas. nuo tų visų * neprietelių iš- J. įtaikus.

i MHH
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Šeštadienis, Kovo 28, 1931 Puslapis Trečias

“STEBUKLAS VERDUNE”

........ ......................... -r-..................  ■_■*—■

> ; • • „ •

Mūsų Menas, Mūsų Lyra NUOTRUPOS PLATINKI T LAISVĘ”

Kuomet Meno Sąjungos sek-j 
retorium buvo P. Krakaitis, 1 
jis kvietė bendradarbius į'me-į 
no skyrių. Sykį jis paskelbė,! 
kad ir Prūseika pažadėjo tam 1 
skyriui kai ką parašyti. Bet1 
Prūseikos raštų nematėme nė 
“Vilnies” meno skyriuje, nė 
dabar “Laisvėje”.

Sausio 20 d. laidos “Vilny” 
Prūseika pateisino nerašymą į 
meno skyrių tuo, kad “mes ne- 
sijaučiam esą specialistai viso
se srytyse”. Kokia panąberija!

Prūseikos pasisakymas “ne
sijaučiamu s p e c i a listu” de
monstruoja ne tik panaberija. 
Jis sykiu parodo Prūseikos pa
sityčiojimą iš tų draugų, kurie 
į šį skyrių rašinėja. Prūseika 
šio skyriaus bendradarbiams 
įteikia sarkazmo diplomas. Jūs 
rašinėjate-—jūs j specialistai!

Mūsų menas, mūsų lyra, 
Suskambėjo, 
Suvirpėjo,
Ne todėlci, kad ji .yra 
Vien linksmybėm . 
Apipinta...
Mes prikelsim,
Kas dar miega,
Dainon kovą mes įpinsim!
Tepamato turčių sauja, 
Jųjų menas — 
Buržujinis:
Jog pasaulio darbo žmonės 
Ne tiktai kad pranašauja, 
Bet gyvenime jau tveria 
Savo meną, 
Savo lyrą!

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETIIE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę/ tinkamą ba-■ 
liams, teatrams, ve
stuvėms, spprto pa/ 
rengimams ir t. t.,' 
tik 8 blokai nuo; 
Staten Island Fer-

Lu twin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik EHzabetho, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui* ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

Jie tiri, pagalinus, ir padaro.
Vėl parodomas Verduno ka

pinynas po to, kuomet atsikė- 
lėliai sugula kapuosna. Ramu, 

Turistai vaikščioja, juo-
Teatre Martin Beck (Newninkiskos pusės, skelbia prisi- 

Yorke) Teatro Guild organiza- artinimą galo 1 
cija šiuo tarpu vaidina septy- prieš ką imperialistinių kraštų ■ lelija klykia.

Tai šitokia, maždaug, turinys, 
suėmus jį riešuto lukštai)!

Jis, dar pakartoju,. ; pacifis
tinis. Kadangi buržuazinis-li- 
beralistims pacifiząiąs, kai jau 
nesykį nurodyta, yra žalingas, 
tai ir šis veikalas nemažiau yra 
žalingas, žiūrint darbininkišku 
žvalgsniu. Ažuot atidarius dar
bininkams akis, jis apdumia pa
cifizmo rūkais, .žinonąa, . ne
daug darbininkų jį ir tematys. 
Jeigu “Stebuklas Verdune” ver
tas pamatymo, tai tik del pri- 
sižiūrėjimo ir susipažinimo su 
technika, su pačiu scenos įruo- 
šimu, su pačiu vaidinimu, ku
ris, apskritai, yra neblogas.

Girdėtis, kad Teatras Guild 
jį taisys, nes veikalas susilau
kė smarkios kritikos net iš pa-i 
čių buržuazinių kritikų. Kiti J 
jį pavadino ne “stebuklu,” bet! 
“mišiniu.” Jeigu ir taisys, tai, 
suprantama, taisys į priešingą 
nuo mūs pusę.

kapitalizmui, pykti.

nių ilgokų scenų Hanso Chhim- politikai kovoja, plūstasi, keikia 
bergio veikalą “Stebuklas Ver
du ne.” Tai pacifistinio pobū
džio kūrinys ir jo vaidinimui 
sutraukta visos vėliausios sce
nos ir judamųjų šnekių išradi
mų tobulybės. Kartais rodomi 
judamieji šnekiai net iš trijų 
aparatų ant syk!

Kūrinio autorius pats buvo 
pasauliniam kare, Austrijos ar
mijoj karininku. Prieš keturis 
metus jis 
veikalus ir visą domę koncen
travo prieš karą; patapo paci
fistu, karo neapkentėju. “Ste
buklas Verdune” yra paskutinis 
jo kūrinys ir jis, Chlumbergas, 
netgi nematė jį vaidinant. TQ 
pačią naktį (spalių mėn. 18 d., I 
1930 m.), kuomet veikalas bu
vo vaidinamas Leipcige, kaipo lj^ prisikėlimas dar labiau ap- 
premjėra, Chlumbergis neteko i sakintu visuomenę, 
sąmonės ir po keletos dienų Jis didesnis* 
r^i re.

Kokis gi veikalo turinys?
Prie Verduno imperialistinio > 

karo metu virė smarkūs mū- į 
šiai, krito daug — iš vienos ir | 
kilos kovotojų pusė^ — karei-1 
vių. Ten.ant vietos jie buvo 
palaidoti ir kapinynas užvadin- 
tas “Mažuoju Kapinynu” (Petit 
Cimetierc). Ten palaidota ke
li tūkstančiai įvairių tautų kri- i 
tusių kareivių.

Autoriaus fantazija 
ja įvykį būsimą 1934 metais.

ir niekina.
Kviečiamas katalikų arkivys

kupas, žydų rabinų aukštas ek- 
lesiastas, ir vienas mokslinin
kas aiškinti, argi gali stebuk
lai įvykti, ar gali negyvi prisi
kelti. Jų aiškinimai migdo po
litikus. O žydų “dvasininkas” 
net pareiškia, kad jų talmudas 
pranašauja atėjimą ’ Mesi jaus, 
bet kuomet jis ateis, vtai visi

AI ūsų menas, mūsų lyra, 
Mūsų dainos, mūsų kova: 
Paliuo’suoti darbo žmones! 
Ir užžiebti
Jiem drąsumą,
Kad nebūtų abejonės
Tęsti kovą jau pradėtą!

A. L,Li IVANAS

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

pradėjo rašyti scenai ' J*e, politikai, jau bus pragare.
įsiveržia seimanPagalinus 

stebuklingai prisikėlę kareiviai. 
Jiems pasakoma atvirai, kad jie 
jau 
tiju 

Ta tais r 
bar 
daug žmonių, be jų, žuvusiųjų.

nenaudingi. Jungt. Vals- 
atstovai statistiniais fak-t 
įrodo jiems, kad jau ir da- 
perdaug darbininkų, per-

nes būtų 
žmonių perviršius, 

j Jiems patariama grįžt atgal, iš 
'kur atėjo ir gulti į kapus.

Šalin Trečiafrontininkų Kaukės!
(Tijsa)

Toliau s. Jo-no Šimkaus 
saka “Nuvirtus beržam” 
Fr.” N 2). šioj apysakoj

Mūsų menas, mūsų lyra, 
Kovai —
Įrankis ugnies!
Vargstančią ją darbo liaudį
Greit jisai palies!...

Proletarus.
1931 m.

Iš Lyros Choro Susirinkimo 
Shenandoah, Pa.

Na, bet gi gyvuojant Męnoij 
Sąjungai, turi/, b'u./ą 
vėje” meno skyrių, reikia tą; 
skyrių ir palaikyti, nežiūrint, !

; kad kas ir sarkazmo kalba šio 
skyriaus bendradarbius specia
listais vadintų. Paėmimas šin 
skyrių n aprašymų mūsų viene
tų darbuotės, daro jį daug gy
vesniu.

r j Akys Uždirba Joms Pragyvenimą

Iš Antro Apskričio ateina 
gerų žinių. Tenaitinės vienetos 
gerai veikia. Bet iš to Apskri
čio bendradarbių į šį skyrių 
yra permažai. Antro Apskri
čio veikėjai sakydavo—teisin
davosi nerašą į šį skyrių “Vil
ny” todėl, kad “Vilnis” jų 
apielinkėj neturi skaitytojų. 
Jie visuomet laikydavosi orga
nu “Laisvę.” Kuomet šis 
skyrius perkeltas “Laisv.,” tai 
anas pasiteisinimas delei ne
bendradarbiavimo jau nebe
tinka. O vienok padėtis nesi- 
taiso.

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 Retinoskopiškti IštyriifŲ
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 J
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Lyros Choro susirinkimas at
sibuvo 23 d. kovo, vakare, AL. 
DLD. 17 k p. kambariuose. Su
sirinkimą atidarė org. K. Mo
tuzą. Pirmsėdžiu tapo išrinktas 
drg. S. Reikauskas. Užrašų raš
tininkas, Antanas Kuzmickas 
(dainininko Stasio Kuzmicko 
brolis), skaitė protokolą.

A. Kuzmickas da jaunutis ir 
nesenai iš Lietuvos atvykęs. Jo 
protokolas rašytas nauju sty- 
lium, . ęriginalėj formoj, kas 
mum, amerikiečiam, pripratu- 
siems prie senų metodų, skam
ba keistai. Tačiau, turiu pa
sakyti, kad protokolas parašy
tas trumpai, aiškiai ir skamba 
gražiai.

Iš komisijos. raportų, už ku
rią raportavo drg.: ,K. Naravas, 
pasirodė, kad nuo Choro, nep8ŽylrfgjęS kam tos

Į parengimo, kuomet buvo .sulos- ♦prikiš. gi tiek
"Nebaigta Kova , žinom^ kad kalbamoji kalinio 

dainą veikale “Ant Dugno” 
yra paties M. Gorkio.

Buolio Sūnus. ’

i

tu v iškas buožė, perskaitęs 
trečiafrontininkų “realios, 
įsivaizduotos kovos” vaizdą, 
silaižė ir pamanė: “šimts pyp
kių tokį berną turėt! Tegu aš 
jam nežadėčiau ir neduočiau 
nei dukters, nei žemės, tai gali 
tik trečiafrontininkai sapalioti, 
tegu jis būtų ir bedievis, bet 
jau pajungt galėčiau kaip jautį. 
Bet kaip gaila, kad tai tik tre- 
čiafrontininkų literatūroj taip 
gražu, o ’ realus gyvenimas ro- 

' I do visai ką kitą.” I_____   ________ ____ _ __  __ 2 • | 
ir atsakymą buožės pačią, bet dukterį, būda-! ^et visgi trečiafrontininkų ta operetė “Nebaigta Kdva”, , 

kad mas bernas, drįso gniaužyt___ suteikia progos lietuviš- chorui liko pelno $78/ Dabar \
Arba kad jis bažnyčionbuožėms po sočių pietų choro kasoje yra apie $104. Vi- , 

vieną kitą valandėlę nors malo- supusiai apkalbėta atsilanky-,' 
mas Aido Choro/iš Wilkos-Bar-;

Tai turime jau antrą trečia-1 re suvaidinti operėtę “Pepitą.” < 
“kovos PerstatymAs įvyks1 15 d. balan- I 

| džio, vakare. High School Aū-

apv- 
(“Tr. 
vaiz- 

jduojamas buožės ir berno su- 
vaizduo--gyvenimas. Ten randame du 

_ ... . • I bernus. Pirmas, rudaplaukis,
Kapinyną lanko būriai tūris- paleistuvavo su buožės pačia ir 

tų, amerikiečių, anglų, francū- labai patenkintas—“rūgo, kaip 
zų. vokiečių. Gerai charakte- užminkyta tešla.
rizuojami amerikiečiai buržu-lkur dingus atsirado kitas, Pet- 
jai. Pirmu kojos įkėlimu į kži-Jras-—socialistas. Bet kame jo 
pinyną, jie tuojau klausja kapi- socialistiškumas taip ir nežinia, 
nyno pridabotojo, kiek čia ka- Gal būt tame, kad jis jau ne 
reivių palaidota i 
veikiai rašosi. Paaiški, 
“tik” keletas* tūkstančių. Ame
rikiečiai pyksta ię stebisi. “Tik 
keli tūkstančiai!” kalba jie. “Ir 
mes turim tiek daug mokėti už 
pamatymą šito kapinyno. Ana,

Tam kaž

šį 
ne- 
ap-

maro j. 
ėjo tik varu varomas. Ir i_ _
bernas—Petras buvo labai pa-ln^aį pasvajoti, 
tenkintas ir laimingas: nakti- rr'"' k - ' - 
mis su Elze, buožės dukrele, frontininkų “kūrybos” 

Flanclijos kapinyne randas šim-1 kamaroj “glėbiais dalijosi,” o patoso” pilną, vaizdą, 
tai tūkstančių kareivių palaido- dieną taip smarkiai dirbo, kad | Del pilnesnio trečiafronti-' ditorium. Skelbimai jau paga- 
ta, betgi daug pigiau atsieina, net buožė, kuris buvo beprade- i ninku kūrybos vaizdo paimsim •! minti jr bilietai platinami. Be 
----- pUfti jį už bedievybę, atslū- dar trečią apysaką J. šrmka'us'to, svečių wilkesbarieciu pri-j

|go.
negu čia!...”

Tūristai vaikščioja po kapus j 
kalbėdamiesi apie biznį, apie Į 
“gerus laikus,” gerus viešbu-j paprastas 
čius; jiems neiškrinta l____ ______
jiems širdis del tų, ant kurių žutę. 
kapų vaikšto, neskauda. Vienos šo apie 
^tautybės tūristai pradeda argu-‘telyčios, aviniukai, pasitenkini- 
mentuotis, peštis su kitos tau-Imas.” 
t’,bės- ................ : Nors

r , , j paklusnus ir darbštus, bet vis-Judamuose šnekiuose persta-, . . ,v . .... gi buožės ir berno .sugyvenimotomą įvairiose salyse „y kažkas drllmstg/ o tas
mas tarptaikos (armistice). V>-į ” j ir buvo berno 
sur prakalbos, manifestacijos,! vjsa . Ume jr 
demonstracijos. Visur- Fran-. tamg jr Jeį
cūzijoj, Vokietijoj ir kt. — šau-> - - -■ ■

Greatneckietis, “ L a i s vės” 
No. 62, kalbėdamas apie pil- 
nateisystę imti į vaidmeninį 
veikalą kitų autorių eiles, kai
po pavyzdį rodo didįjį rašyto
ją M. Gorkį. Sako,, jog Gorkis’ 
veikalui “Ant Dugno” yra pa- 
ėmęš svetimas'eiles kalinio

Pradėjome Veikti ir 
Meno Srityje

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

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

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

Toronto, Kanada.— Kaip 
.. O Uroe Chora! T“ buv_? raSyta —Laisvėje”, 
loS operetę "Nebaigta ikad ir cla susivėrė choras >s 

ro_ i progresyvių, darbmnkų, tai da- 
, bar galime žymėti, kad choras 
!jau žengia pirmyn. Dar vasa- 
,rio mėnesį įvyko susirinkimas. 
| Atsilankė apie 40 narių. Drau- 

nes, kad reikia visienrs koope-1 UiH ^^voPskaityt^h^pri- 
ruoti, dirbti choro auklėjimui ir “^iSme P

Konstitucija parašyta re
miantis Proletarų Meno Sąjun- 

, . .... vu . , gos principais. Būtent, kad- Imd susirinktas uždraustų ko- choras užsiimt„ ne t;k 
] “Lais-! - 

vę” apie choro darbuotę. Gir-! 
di, jam nesuprantami žodžiai 
“sultingų” ir “viengungių”, ku
rie tilpo “Laisvės” 62 num., 

skurdo, vargo, bet i Lyros Choro aprašyme.' Pas-

“Prie krintančio vandens” ,ėmimui, nutai’fa surengti skani 
(“Tr. Fr.” N 3). čia vaizduo-! vakarienė. O I^rog G* 
jamas dvaro berno—kumečio'mainais, ! 
gyvenimas. !Kova” Wilkes-Barriuose,

i štai jis: Dambravos dvare dosi, balandžio 30 d.
kiaules ganė Jurgis Teliukas. I Apkalbėta naujo chorvedžio 
Kas jo tėvai, kur jie—“jis ne- kompetentiškumas. Po diskusi- 
žinojo ir visai nesistengė žino- jų prieita prie vienos nuomo
ti.” Pasibaigus didžiajam ka
rui, kai Teliukas užaugo, “jam 
grapas paliepė vesti.” Merga praplėtimui proletarinio meno, 
buvo irgi neaiški. “Prie žmo-; Vienas vyras, mėgstąs far- 
nių ją vadino Liuda, bet karna- suoti, statė naivų reikalavimą, 
rose buvo praminta undine 

.Taigi juodu grapas ir apvesdi-’ respondentui rašinėti į 
vl,KirilllI1 ,, K1 _ . no. Bet. kodėl, kuriam galui,

kiama *Drie ginkluotės* rengtis ltras buvęs ne bedievis, tai juodu abu nežinojo. Visi kiti kiama prie ginkluotes .rengtis j Daugnoro_buož^s ir Petro— dvaro kurnečiaj ;aiirna sakvt 
prie sekamo karo, didesnio, i, , .. + ganma saxyt,
griežtesnio baisesnio j berno (sulig trečiafrontininkų buvo j. Teliuką panašūs dūme-gneztesmo. bailesnio. '••piačiausia lietuviško žodynol-liai( skl,Jrdo> .

:-: :-: i sąvoką” jiedu abu bernai) būtų :grapQ jrgj vjsį baisjaj mylėjo., varsčius, įnešėjas atsiėmė savo
d v • ir i i !buvęs idealiausiai supfyveniryie-1 jy. artinantis Pagalinus ima Verduno kapi- jjs. , < _

nyno kareiviai ir prisikelia. Jie 18‘ x r J.. rviorv'°
^sukrypę, apdriskę; visi, tiek ali-l, . .^?c s^neb, butum kaip 
jantų, tiek vokiečių kareiviai zmon®s- 

vjv. ...

didžiuodamie- neffal™a 1€2st;

Bet jo darbštumas buvo ne- s 
k ivDvu-1 pa pi iiouas.. Gulė rastai palei 
ašara;!kūtės sieną, kaip degtukai į dė-;

Ir vėl Daugnora pamir- 
velnius. Augo rastai,

Petras buvo vergiškai

Uradėjas 
F. LA S E CK 
(LaBevičius)

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

Man garbingai, su pagyrimu, pasisekė 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš 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- 
'**' būdavome priversti laikyti uždarus lan- 
f....,, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
tektai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip (tabar langai daromi. Kad Ir 

1 seniausi būtų dūsu narnai, nrie <Qs>i lan«rų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galit*1 naudoti ne Ųk prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie rnndavojamų. Todėl aš re- 

j komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
jsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais Šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi naudą iš jų labai didelė. 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 auksine 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 ix tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris-čia pat, rei- ' 
kės laikyti atdarus langus; ir kajp būtų ma
lonu, jeigu 1/ūtų saugu laikyti atdarą langą, ir

.dainavimu, bet ir abelna, dar 
bininkų propaganda, kaip tai, 

įrengimu paskaitų, prelekcijų, 
j proletarinio sporto kūrimu ir 
I dalyvavimu tarptauti n i ų o s e 
parengimuose. Vardas bus: 
“Bangos Choras”.

. Bangos Choras jau turėjo 
keliatą pamoku, narių jau tu-

i ri apie 50. Iš visko matosi, kad 
lyra gera proga chorui gyvuo
ti ir gerai darbuotis. Chore yra

į seimo rinki- sumanymą, 
maras ir žemės reformai, “kai' 
grapas vėl atvažiavo ’ ir ėmė |--------------

O dabar, klebo- kalbėt, kumečiai išvertė akis ir kas buvo ramu, tylu: “Dvaras 
jje|nas sakė, kad už tavęs vistiek dabar tikrai suprato, kad nie- ‘nesikeitė. Dirbo kumečiai...”

. Tu netiki į die- kas daugiau už jį nemylįs ku- jp matomai visi buvo patenkin- gana geras būrelis merginų, 
vą (“Tr. Fr.” rašo iš didžio- mečių ir kad tik jis vienas ga-tti. O gal nepatenkinti, gal 
sios raidės. Dž.). Sūneli, mesk lįs juos visokiu geru aprūpint.”’“įkAndin smarkiai keikė,” o gal 

hnvnai v./ ir net tada, kai grapas apgavi- dar ir daugiau..., bet tai
“smulkmenos”, į kurias trečia- 
front in inkams nėra reikalo 
kreipti domės. Kitas dalykas 
naujo pono gašlumai, jo “mei
lės” troškimai. Tai..trečiafron
tininkai stengias atvaizduot Vi
somis “meno 
Kumečiai tai tik to.pono stum
domi manekinai.

vadina viens kitą draugu 
vyksta į namus, t______
si, kad ten bus pasitikti iškės
tomis rankomis giminių, drau
gų, vyriausybių. Bet jie kly-i 
sta; niekas jų nebenori. Visur *'
bedarbė, perdaug žmonių ir bei au. . x x _
jų, žuvusiųjų “už laisvę,” “už I . T31?1’ tegu tik Petras 
demokratiją.” Jų žmonos ap-ia^lsa^° savo bedievybės ir 
si vedę su kitais, jų darbavietės 
užimtos kitais; jų visi bijo, visi 
neapkenčia; visi pataria grįžti

Katgal į kapus... »
štai tarptautinis kongresas, 

panašus į Tautų Sąjungos sei
mą. Ten irgi pasklydo žinia, 
kad Verduno kapinyno karei
viai keliasi iš kapų. Tai ste
buklas! Imperialistinių šalių 
politikai tariasi, galvoja, kits 
daryt. Bet ir čia randasi dalis 
delegatų, kurie neva nuo darbi-

tokiu buvęs! Tada viską. Net
(Mano pa-

■ atsisako savo bedievybės 
tarp buožės ir berno neliks jo
kio priešingumo: buožė bernui 
atiduos ne tik .savo dukterį, bet 
net ir pusę savo žemes. Tik 
ir gerumėlis tų lietuviškų buo
žių! Bet, rodos, nemažai Lie
tuvoj yra bernų federantų, Ui 
yra nebedievių. Gal trečia-

mo tikslu pardavė kiekvienam 
kumečiui už 50 litų S hektarais 
žemės, kurią paskui valdžia at
ėmė, ir tada negirdėt jokios ko
vos bei protesto. Trk Teliukas 
“atsižegnojo nuo grapo malo
nės, kaip nuo nebūto gyveni
mo.” Dabar vietoj grapo atsi
beldė ministerio brolis Ėgli ne
kas. Ir kuomet pasirodė, kad

Bąn Ami.

priemonėmis.

Teliukas net

kurios jau dainavę choruose 
pirmiau, tai manome, kad mes 
galėsime gana greitu laiku su
dainuoti Internacionalą ir ki
tas daineles. Mokytojas gerai 
mokina, tai draugas Popovas, 
ukrainietis.

Dabar tik reikia, kad ko
misija gerai darbuotųsi, nura
šytų choristams dainas ir atlik
tų kitus organizacinius ir tech
nikinius reikalus, darbus.

ŠiUo tarpu laikoma vienoskas. Ir kuomet pasirodė, kad tada, kai vieną kart rado savo s,u? la\Koma vienos 
tas ponas visuomet pasiliks ta-Įįnioną to’gobšaus pono glėby j, Praktikos į savaitę. Daugiau
me dvare, tada kumečiai at- neįstengė -nieko daugiau, kaip 

fontininkai nurodytų ar dange- slinko pas naująjį poną ir pa- pasiimti savo vaiką ir išeiti. Ir
nei negalėtume, nes stoka fi
nansų, o prie to dar ir bedar-

lis iš jų yra gavę iš buožių dūk- siūlė savo delnus. Nes kito nie- kai vaikas ėmė teirautis, kur atsiliepia. Mokytojui moka- 
teris ir bent gabalėlį žemės, ko neliko dąryt.” Ir net tada, einama, Teliukas atsakė:* “O me P° 2 dol. už praktiką. Taip 
jau nekalbant apie pusę buožės kai tas naujasis poiias išmetė ten, Jurgiuk, kur tos varnos le--pa^ dčka draugams Kevešams, 
-—Z_. ' lauk iš. dvaro lindynių, penkias kia... ”

teris ir bent gabalėlį žemės,[ko neliko daryt.” Ir net tada, einama, Teliukas atsakė: “O me po 2 d oi. už praktiką. Taip

žemės. '
Ęsu tikras, kad ne vienas lie-j kumečių šeimynas ir tada vis- (Bus daugiau)

kad jie dar vis leidžia savo
I

(Tąsa 4-tam puslapy)“

Window Ixxk 
kad niekas per jį 

negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vejas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nčjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodopie jų mažą paveiksliuką.

Agenttis mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iŠ dirbtuvės pa
sipintu mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. ^Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam. »

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

Telephone, Mitchell 2-2554
ton—■■■ ■iiu^i i.
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Dm. Furmanov.

Raudonasis Desantas
liaudies Choro Veikimas PHILADELPHIA, PA.

Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa) *
Slaptybė buvo labai reikalinga, kad at

siekus tikslo. Prisirengimo tikslas reikėjo 
laikyti didelėje slaptybėje, nes per neatsar
gumą pranešimas galėjo virsti išdavyste, 
kuri greitai pasiektų priešo štabą. Nes lai
ke piliečių karo, baltieji kazokai labai ge
rai išmoko greitai perdavinėti žinias, so
džius nuo sodžiaus. Arba—gavo kirgizas 
žinią, užšoko ant arklio ir tartum skrenda 
per kalnus ir lygumas, keliais ir takeliais,

Lawrence ■— ; , • >
Vasario 23 d., Lietuvių Sve

tainėje, suvaidinta operetė “či
gonai Klajūnai” —gana sėk
mingai. žmonių buvo pilna sve
tainė, veikalas publikai pilnai 
patiko. Vaidintojai savo roles 
atliko pagirtinai, kaip tąi: A. 
Kaupinis, S. Krasąuąkiūtė,, M. 
Petruškevičius, V. Zųlsienė, O. 
Balčiūniūtė, W. Petruškevičius, 
Ig. Chulada, A. Alexionis, P. 
Zulsa, A. Lukauskiutė, J. šim- 
koniš, P. Pauliukas, W.„ Pauliu-

medikamentus, bet jau su jais visada vie
nodai — pavėluota.

Ir išvažiuoti prisiėjo taip, galima pasa
kyti, su visai mažu apsirūpinimu reikme
nimis, o ypatingai tik su biskeliu medika
mentų.

Ant laivų užtraukė ir tiltelius, virves...
Pardavėjos krovėsi ant pečių neparduotus konis. čigonių vaikus vaidino: 
vaisius ir ėjo namo. Kraštas patuštėjo, 
nes žiopso toj ai skirstėsi nieko nesužinoję.
Ant laivų ir baržų, kur buvo Nuversta: 
balnai, maišai, virvės, šienas, arbūzai ir

ir pajękmė, kad į trumpą laiką jau plati kareivių krepšiai, — kaip kam papuolė 
te rito rija žino įvykį. Ir dabar, jeigu bal- sugulė kovotojai įvairiose pozose, garsiai 
tųjų komandantas Ulagajus laiku sužino- juokavo ir linksmai kalbėjo. ■ , 1
tų apie raudonąjį desantą, tai mūsų visas Ant vienos baržos, prie pat krašto, sė-
prisirėhgiipas nueitų ant nieko: prisiren- dėjo draugas Ganka, kojas nukabinęs nuo
gti priė pasitikimo mūs ir sunaikinimo 
jam nedaug reikėtų, kaip tai upių minų 
panaudojimas, apie pusantro desėtko kul
kasvaidžių, paslėptų upės pakraštyje žoly
nuose, ir kokias dvi-tris kanuoles, kurios 
lengvai sudaužytų mūsų senus laivus, — 
ir štai raudonasis desantas rastų savo ka
pus, tikrai kapus, nes ant siauros upės ne
būtų galimybės išsigelbėti.
-Didelė atsarga ir laikymas slaptybėje 

prisirengimo tikslo, tai ir buvo mūsų vil
tis del pasisekimo. Kada žingedaujanti 
statydavo klausimus, tai nežinanti raudon
armiečiai tik mykimu atsakydavo jiems. Gi sirašė ir nei minutės laiko nesušvyruoja

krašto; jis pirmiau buvo raidžių rinkėjas 
ir yra jaunų komunistų narys. Veidas jo 
platus, linksmas, o akys šviesios, tartum 
dainuoja ir šoka, plačios ir laisvos. Gan
ka draugai myli, jis gerai moka griežti ant 
gitaros, smagus ir visada vikrus, komjau
nuoliai jį norėjo pasiųsti lavintis, bet štai 
atėjo čia tas nelabasis Ulagajus su savo 
jėgomis, — nėra kada mokytis, reikia eiti 
kariauti. Jis nei negalvojo apie tai — ar 
jam eiti į kovos frontą ar pasilikti: kada 
komjaunuolių susirinkime pareiškė, kad 
reikalingi liuosnoriai, tai jis pirmasis už-

M. Simkoniutė, O. ButėnutČ, P. 
Stakioniute, L. Steponavičiūtė, 
Ą. Dvareckas 'ir L. Chulada. 
Taipgi Liaudies Choras ačiuo- 
jd visiem aktoriam už jų gerą 
šūšifrto'kinimą operetės ir taip
gi už platinimą ti kietų/ Ačiuo-- 
jame ir mokytojui d. M. Pauliu 
kaičiui, už sumokinimą, ‘kurį 
jis gerai atliko ir tik mažą; at
lyginimą paėmė. Todėl ir ope
retė pasisekė, visais. žvilgsniais.

(Polemika)
“Laisvės” No. 30 drg. 

porteris, man atsakydamas, 
bando save nepamatuotai ištei
sinti. Jis nori mane apkaltint. 
Reporteris bando įtikinti svie
tą, kad aš neteisingai apgy
niau Lyros Choro jaunimą, sa
kydamas, kad Lyros Choro 
jaunimas neskaito “Laisvės” ir 
apie tą Vakarėlį nežinojo. 
Kad aš sakiau teisingai, o tu, 
Reporteri, neteisingai, to tai 
įrodymui pagaminsiu peticiją 
ir surinksiu parašus viso choro 
jaunimo ir paskelbsiu laikraš
tyj, jei to tik'reikalausi. Ta
da pasirodys, katras mes bu
vom melagis. Ar tu turi įro
dymus, kur buvo, kviečiamas 
Lyros Choras? Ne.

Kas link aukos “D. W.,” tai 
tiek turiu pasakyti, kad mes

Re-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

šeštadienis, Kovo 28,

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

S. Mickus, 278 Second St.
B. Fipens, 221 Second St.

V. Donaven. 182 First St.
Ir pas Sinueri.

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378#

OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir
Nedėliomis: 10-12 va), ryte.

• Manome, kad pelno chorui liks, priklausom prie P. M. Sąjun- 
nemažai. : r < ' ’ ' ’ ’

Kovo 2 d. 1931 m., Liaudies 
Choras turėjo savo metinį susi-[ 
rinkimą, kuriame plačiai apkal
bėta visų 1930 m., darbuotė. 
Kaip tai, kiek choras turėjo pa
rengimų ir išvažiavimų; kiek 
kartų patarnauta kitom drau
gijom ir tarptautinėm organi
zacijom (National Textile

'Workers). Veikime mes iiepa- 
, kada tik Liaudies Ipatys raudonarmiečiai nei nežingeidavo, i dabar, — visi mate ir žinojo, kaip jis vi- 'siliekame, 

tik kartais dar kokis neprityręs klasių ko-i!sa savo siela atsidavė tam darbui, kovai už' choras buvo kviestas dainuoti
voje, bakstelėjęs savo kaimynui alkūne pa-

— Ar į pagelbą, ką?
— Suprantama •— ne prieš savuosius, — 

atkerta jam nepatenkintas .jo kaimynas.
Ant to pasikalbėjimas ir baigiasi.
Raudonarmiečiai buvo parinkti kovoto

jai: liuosnoriai, nariai profesinių sąjungų, 
darbininkai, komjaunuoliai, komunistai ir 
kiti drąsūs kovotojai — žodžiu toki drą
suoliai, su kuriais buVo galima drąsiai im
tis pavojingo darbo. Viso buvo 800 durtu
vų, 90. kardų, apie 10 kulkasvaidžių ir dvi 
nedidelės kanuolės. Būrys nedidelis, bet 
drąsus. *

Apie ketvirtą valandą po pietų jau vis
kas buvo prirengta del išplaukimo: užvilko 
paskutinius baksus su amunicija, užvarė 
automobilius, suvedė ant laivų ir pavargu
sius arklius. Dabar tik laukė ar neatveš

Pradėjome Veikti ir Meno

(Tąsa nuo 3 pusi.)

CLIFFSIDE, N. J.
Rusų ir ukrainiečių Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo kuopos ren
gia paskaitą paminėjimui Paryžiaus 
Komunos sekmadieni, 29 koVo, Am- 
lemik KJiube, Walker St., kampas 
3rd St. Prasidės 6-tą vai. vakare. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

Rengėjai.
(73-74)

CHESTER, PA.
SVARBIOS PRAKALBOS įvyks ne- 

dčlioj, 29 <1. kovo, Lietuvių Kliubo 
svetainėj, 3-čią vai. po pietų. Kal
bės tik ką sugrįžęs iš Sovietų Rusi
jos inžinierius M. McIntyre. Visi lie
tuviai darbininkai ateikit, išgirskit 
labai įdomių dalykų. Kviečia Drau
gai Sovietų Unijos.

DETROIT, MICH.
L.D.SLA. 17-tos kuopos susirinkimas 1 

bus trečiadienį, 1 balandžio (April), 
Draugijų svetainėj, 4637 W. Vernor: 
Highway, 7:30 vai. vakare, 
nares, ateikit, yra svarbių-reikalų ap
tarti.
nuo,

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Žemnamijos, Apdraudos ir
Mortgičių Agentūra. .

PARDUODAM ANGLIS TR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausiu patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
I pnKlausom prie r. ivi. oąjun- 
I gos ir per ją aukojam, jei tik 
! išgalim. Praėjusiais metais 
1 Lyros Choras išaukojo darbi- 
1 ninkiškiems reikalams 70 do
lerių. Na, ir jūs . prirodykit, 
kuri organizacija aukojo dau
giau. Teisybė, mes turėjom 
ir “good time,” nuo to negali
ma buvo sulaikyti.

Kas link priešfašistinės kon- 
i ferencijos, kur R. sako, kad aš 
užsipuoliau ir net durnyt pra
dėjau. Tai turiu pasakyti, 
kad taip aš užsipuoliau, bet 

R. sakai, 
buvau iš- 
Baduolių 
komisiją 
o to fon- 

kasierium

Visos
Nepamirškit, kad vaujaus" mė- 

tat atsiveskit ir naujų narių.
Sekr. K. Gotautienė.

(73-74) j

HUDSON, MASS.
Teatras ir Prakalbos Atidėtos

Buvo garsinta, kad A.L.D.L.D. 103 
kuopa rengia teatrą, koncertą ir pra- j 
kalbas šeštadienį, 28 kovo. Dabar' 
pranešame, kad minėto parengimo tą • 
dieną nebus, atidėtas.

F. Grybas. 1
(73-74)

LOIIIQIfIB

8

o

6 
E

OJ.

iNESIKANKINKIT SLOGOMIS
Sunaikinkite šalti 

Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus j trumpą laiką, imdami 
ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kar 
dieną. Viskas pagerc 
sų galva palengvės, : 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo ’su 
energija.

Išpildykitc kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

nu s i 
is: ju
okaus- 
būsite 
nauja

šian-

darbininkijos laisvę. Jis karo fronte dar,visuomet dalyvavo. Nesiliekam 
ir persistatė ir aukomis. Pavyzdžiui, 1930:.. v .

m., Liaudies Choras yra auka- i l'k, n« uz tal- kalP 
~ « • • i a • • • _ į Dalykas ve kame, as

♦ į rinktas iš Lietuvių 
^Gelbėjimo Fondo į 
peržiūrėjimui knygų, 
do pirmininku ir 
bhvo J. Smithas, kurį ir Re
porteris gerai pažįsta. Ka
dangi minėtas fondas nutarė 
pervest surinktas aukas Prieš- 
fašistiniam Susivienijimui, o J. 
Smith o nebuvo galima jokiu 
būdu niekaip sugauti ir per
žiūrėti tas. knygas bei doku
mentus, tai ir prisiėjo viršmi- 
nėtos organizacijos konferen- 
ęijoj užsipulti J. Smithą, kuris 
organizacijai p r i"k Įaugančius 
pinigus išlaikė apie 2 metus. 
Tai ve kodėl Reporteris apšau-

Už tai,

nebuvo pirmiaus niekados, 
jį sau fantastiškai.

Ganka tylėjo, spjaudė į vandenį ir juo- vęs darbininkų Apsigynimui 
kavo, kaip mažytės žuvytės gaudė baltas $20. “Daily Worker” — $5, 

Iš užpakalio ant kojų pritūpęs'Nacionalini Audėjų Unijai $10.1 
‘ 1 T . • x.v ,1 . » . < ■ Taip pat'susįrjnkime kilo klau

simas, kad • Šfuo ’tarpu' mi
nėtos unijos v adai yra 
areštuoti ir padėti į deportavi
mo 'sąrašą, todėl choras pasky
rė iš'savo iždo $10 jų bilos ve
dimui. Negana1 to, choras dar 
yra 'paaukavęs sekaneiom įstai
gom: “Laisvės” reikalams -4— 
$5 * ir “Daily Workeriub’i $5.

jo seiles.
sėdėjo jūrininkas Leontyi ščetkin,’ jo:akys, 
kaip pelėdos, didelės ir tartum vandeninės, 
kaip kada linksmios,o kartais labai žiau-J 
rioš. Jūrininkas nusikirpęg plikai, plati jo 
apnuoginta krūtine nuo saulės tartum bra
so išlenkta dėžė. Jis tylomis dairėsi ap
linkui, leido didelius kamuolius dūmų ir 
tvirtu kumšČiufstuksėjo sau į kelį..., .

Prie pat jo kojų, ant šieno padėjęs galvą 
gulėjo Tančukas, tai_be galo sugabtia rąf 
telis ir kovotojas. .
siu daiktu ant šios.baržos buvo tai jo gra- 
žusis arklys, kurį jis vadino Juss.

(Bus daugiau) *

i oe gaio sugapųs; TĄį1-| ^ C,h,o-
Del jo visų brangiau- rast ęlirba sulig šąvo- išgales ne-

LIETUVIS
Norintieji ge

riausio

navimo

GRABORIUS 3 
S

aplcisti jumis, bet l^aipį tik vis- 
ką susitvarkysim ifešį skaudi 
nelaimė biskį apsirįįrs| aš vėl 
būsiu su jumis ir darbtiosiūosi, 
kiek išgalėdama.

Viskus sutvarkyta ateinančios 
!vasaros veikimui, tik reikia 
Į chorams būti prisirengus daly- 
vauti įvairiuose parengimuose, 

šiame susirinkime padaryta 
įtarimas, kad nuo dabar ne tik

kambariuose laikyti praktikas.! visas choras dainuos, bet bus 
Draugai Kevešai yfa gana 1 sudarytos grupės iš choriečių, 
darbštūs darbininkų judėjime, i kurios dainuos duetus, kvarte- 

Bangos Choras jau buvo su-'tus, sekstetus, ir tt. šie priedai

DAINOS

Proletfneno Sąjungos Centre 
dainelių.rengęs vakarienę ir šokius. Pu-1 prie choro bus mokinami prieš galima gauti įvairių 

blikbs buvo gana skaitlingai, choro pamokas arba po pamo- Kai kurios šių dainelių galima 
’ ” ’ " _ ’ \ “ prisiminti, kad i Minuoti vyrų chorams,

geros muzikos, kurią davė vėl- visi choriečiai ir chorietės atei- buka 
tui draugai A. Markys, J. Mel- tumėt į pamokas anksčiau. <■ *• • a • < • . • m a

, Mūsų mieste yra daug jaunų 
I merginų, kurios būtų tinkamos 
'įstoti į chorą, bet vis dar neįs- 

Reikėtų jas pakalbinti 
nes vasaros sezonas ar- 
vasarą turėsime daug 

sus dėti# prie jo. Dabar.tik rei- 'išvažiavimų, nuo dabar dar bū- 
kalinga visiem ] 
lankyti pamokas ir rūpintis vi- ! -----  — — -----------  ------
sais choro reikalais, tuomet,dino trijų veiksmų komediją— 
tjnes sparčiai ir sveikai žengsi-j “žemės Rojus”. Publikos at- 
Jme pirmyn. Tuomet mes galė- silankė vidutiniškai, galėjo bū- 
^im spręngti ir daugiau tokių j ti daugiau, bet bedarbė apri- 

proletarinėm buoja kiekvienam darbininkui
jo išlaidas, ir todėl nors ir no- 

. . . . . _ rėtūsi lankytis į parengimus,
■ >eW^W. Gerai, kad dar-'bet. dau.gel.iu^ neleidžia f>inan- 
-įinipkai parėmė šį parengimą, i 
tas jduos daugiau energijos iri 
priemonių mūsų tolimesniam 
darbui.'

Choro Koresp.

visi smagiai laiką praleido prie ku. Tad reikia

keraitis ir A. Angelaitis. Tad , 
choro vardu muzikantams ta-j 
riame proletarišką ačiū.

Draugas V. Raila pasakė i toja. 
tinkamą prakalbčlę, nurody-! dabar 
■damas choro tikslą ir kvietė vi- i tinas!

punktuališkai tų galima išmokti daug dainų, 
ir rūnintis vi-! Kovo 22 d. choriečiai suvai

kitos 
duetams ir solistams. 

Tiesa, duetams ir solistams la
bai mažai jų turime. ■ K

Čia dedame surašą dainų, ku
rios randasi Centre, būtent: 

Mums Saulutė Bus Šviesi, , 
Skauda Man Galvelę, (solis

tams.)
Reik Bernyčiui Karan Jot, 
Kareivėliai (trio),
Kalviai, i
Nelaimės Sunkios Nukankin-

tos

parengimų su 
dainom.
j Vaįiąrienė ir šokiai davė

patar

OJ

o

2

Oi

ir ųž 
kainą,

1
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O KUPONAS
Prisupkite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
Vardas ________________ _
Adresas ___________ i___
Miestas ‘------------ -----------
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tik dailės srifyj,(bet ir, abelnam 
darbininkų judėjimui.

' Tiesa, riors1 chofo didžiuma! 
susideda iŠ -čia. gimusio' 'jau- 
nimd, bet "Ji’1,jie darbininkiško kė mane skandalistu, 
jūdėjinlo Užmiršta. Wp ir kad toj konferencijoj gavo ge- 
reikia, jaunhfte, nes mes esame rai pipirų nuo delegatų už tokį 
visi darbininkų vaikai.

? f • * * ’žiemos sezonas jau baigiasi, ' 
bet dar Liaudies Choras yra 
pasibriežęs . duoti Lawrencio

apsileidimą ir buvo priverstas 
pinigus perduoti Priešfašisti- 
niam Susivienijimui.

Reporteris savo vadinamoj 
liaudžiai didelį koncertą su ko- j kritikoj surinka: Kur faktai, 
mediją, kokio dar Čia nėra bu-1 kad aš griauju chorą ? Faktai 
vę. Kaip girdėjau nuo rengi- ■ ve kur, jei tu nepriklausai or- 
mo komisijos, tai kad bus juo-j ganizacijoj, nedalyvauji jos 

.. . veikime, tai kaip tu gali, neži-
kaip tik nodamas dalykų stovio, peizo- 

• v*si|ti per spaudą, ir kaip gali ją 
budavoti, kuomet tu atsisky
ręs* nuo jos. Todėl ir vėl sa
kau, kad neteisinga kritika ne 
budavoja org., bet griauja.

Toliaus Reporteris sako, pa
sirodė, kad su senais choris
tais yra didesnė bėda, negu su 
jaunais. Na, jeigu taip, ir tu 
esi logiškas, tai prirodyk, kur

kų, kad net šonai braškės. 
Todėl, gerbiamieji, 
pamatysit apgarsinimus, 
ateikite, pamatyti ir gerai pil
vus susiveržkite, kad nuo juo
kų netruktų. . šis koncertas su 
komedija bus paskutinis šiame 

pradės 
paren-

žemą
nuliūdimo va

landoj- žauki- 
tis pas: __ .

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

> 10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

sezone, nes pavasaris 
mus viliotu į vasarinius 
gimus.

Čia paduosiu Liaudies 
valdybos antrašus, kad 
lui prisiėjus būtų žinoma, kuri'. “, ’ . . .. .."
kreiptis’ i ^ie seni choristai if kada Jie

- i ’ > i< - N !'■ į išėjo prieš darbininkų judėji-
Pirmininkas—- A/ Kaupinis,!

354 Jackin, . St., Lawrence, 
Mass.pro t. ras— Krasauš- 
kiutė, 37. Ą Berkeley St., Law- dėjimo?

1 rence,’ Mass.; finan. sekreto
rius— ___
le St., Methuen, Mass., kasie- 
rius —P. Zulsa, 44 Walnut; St., 
Lawrence, Mass.-, koresp.— V. 
Zųlsienė, 44 Walnut St., Law
rence, Mass.

Choro Koresp. V. Zulsiene.

Choro 
reika-

Jaunuolių daina, 
Laikas, 'Z
Smagus Pavasarėlis, 
Laukai Nearti, 
Kalvių Daina,- 
Motina Ir Sūnūs, 
Rąibakys (vyrų chorui), 
Oi Tu Mergyte, Ko Nerimau- 
(duetas), 

Tyli Drama, 
O Už Ką, 
Kelkim Kovą, 
Kovon, 
Komunarų Daina, 
Darbo Jaunime, 
Težydi Mūs Narsa, 
Esam Mes Jaunuoliai, 
Vėzdelis. 
Kaip matote, tai mūsų

delis nevisai biednas, jame ra
site, draugai menininkai, apie 
25 daineles. Jei kurie chorai 
jų neturite, tai siųskite užsaky
mus Sąjungos Centram

Kitu kartu parašysiu apie 
mūsų vaidinimui veikalėlius.

Šėkretorhi# -

mą? Kur jums, Reporteri, pri
siėjo- ginčytis su tais senais 
choristais del tdarbininkų ju-

* Aš žinau gerai, kad 
jūs to negalėsit įrodyti ir tu

LIETUVIŠKA1-AMERIK0N1ŠKA AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Įsteigta jau 25 Metai

Yra Didelis Pareikalavimas Automobilių Mechanikų ir šoferių
Išsimokinkite naujausios rūšies mo

derniškai įrengtoj Amato Mokykloj. 
Bendrasai taisymo darbas, praktiš
kas šapoj lavinimas; abelni pertai
symai, pritaikymai; sudėjimas ir iš
skirstymas įvairių rūšių motorų; 
elektrines sistemos, bataręjos, mag
netai, pradėtojai (starteriai) ir elekt
ros gamintojai. Klasės dieną ir nak
tį. Ekspertai'mokytojai. }

numušėme/ pilno mechaniško kurso

; cinės išlaidos.
Apie pačius lošėjus 

pasakyti, kad šiuo sykiu savo 
užduotis atliko geriau negu ka- 

i da pirmiau yra atlikę.» Matyti, 
i nesigailėjo energijos. Taip visa- 
|da reikia^

Choro Koresp. M. Vaiionaitė.
* * *

, Korespondentės Žodis. >
Te*ko nugirsti, kad paskuti

niame choro susirinkime kai 
kurie choriečiai išsireiškė nepa
sitenkinimą manimi, kad aš ne
dalyvauju choro pamokose ir 
neateinu į wwinkimus.

Aš mąnau, draugai ir drau
gės, kad jūs visi žinote, kad 
mirtis mano brolio mums atsi
liepė skaudžiai ir del tos prie
žasties tenka man valandžiukei

galima B. Lūkaitskiutė; 61 Map- j į-esit pripažinti t ve ką, jei jūs
logiškas, jūs neturėjot “faito” 
už darbininkišką poziciją su 
mumis. Ir galėjote veikti įvai
riose organizacijose įkartu, tai 
kodėl jūs negalėjot veikti su 
tuo jaunimu chore, kuris jūs 
paties parašytais žodžiais yra 
geriau sukalbamas? Čia jūs 
turite save parodyt tikroj švie
soj, kad jūs nors biskį lygūs 
su mumis, nepriklausot prie 
sąmoningų darbininkų (parti
jos), kaip ir mes. Jūs tik taip 
sau rašot spaudoj visai nepa
matuotai, pasirodydami save 
svietui.

nors atsakinėti, nes daina 
galo. ‘ !

ji

san-

Daugiau nemanau

F. Linkus.

f

ką 
be

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
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 504B CHENE ST., DETROIT, MICH.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Idetųl Včč tuvių. Susirinkimų ir

^Puikus ' • Ateičių s šų naujau- 
siais įtaisymais. Keturios bo-

KAINOS PRIEINAMOS.

949-989 Willoughby Ave.
' ' •' 'Tel., Stagg 8842 ,

Atsižvelgiant į bedarbę, mes
kainą nuo $75 iki $50 

Įrankiai ir Darbiniai Drabužiai Veltui
Specialis važiavimo kursas $10. Laisnis ir Diploma Užtikrinta.

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

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

t Iš Vijos Choro Veikimo 
1 Waterbury, Conn.

Iš pereito choro susirinkimo 
galima spręsti; kad choras gy
vuoja po senovei. Tiesa, įvyko 
■tam tikrų permainų. Kai kurie 
š senesniųjų dainininkų aplei- 
lo cįorą, bet jų vieton įstojo 
laujŲ, taipgi energingų ir noro 
dinų dainininkų.

Delegatai pranešė, kad chorų 
conferencija buvo pasekminga.
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Puslapis Penktas

• A. Bimba ' ■ „

Mūsų Kova su Oportunizmu: Kur Link 
Eina Opozicija?

(Tąsa)

Suokalbis Buvo Senai 
Ruošiamas

Paaiškėjo, kad oportunistai 
pradėjo organizuotis prieš Ko
munistų Partiją ne prieš pat 
“L.” suvažiavimą ir ne pačia
me suvažiavime, bet jau perei
tą vasarą. Tą randame sklo- 
kos vadų pareiškime. Tą pri
pažino d. Buivydas. Jis nuro
dė, kad oportunistinė frakcija 
jau laike S.LA. seimo Chica- 
goje laikė pasitarimą ir plana
vo išimti “Laisvę ir “Vilnį” iš 

<po Komunistų Partijos vadovy 
bes. Jau keli mėnesiai atgal, 
laike partijos kovos prieš bal
tojo šovinizmo manifestacijas 
Chicagos darbininkų koopera
tyviškame restaurante, d. Pr. 
rašė vienam Centro Biuro na
riui, kad santiki.ai tarpe ^‘Vil
nies” štabo ir 
įtempti, kad gali kilti atviras

ortunistinė, kuri tik painiojo ir 
demoralizavo mūsų komunisti
nes spėkas, trukdė nuo išvys
tymo rimtos politinės kovos 
prieš fašistus ir socialfašistus. 
Ten mes nepastatėme mūsų ko
vos prieš Gegužio mašiną, kai
po prieš buržuazijos įrankį. 
Kuomet “Tėvynė” ir S. L. A. 
vadai aiškiai ėjo streiklauž-ių 
pareigas mainierių streike, 
mes nesukėlėm didžiausios po
litinės audros visose S.L.A. 
kuopose prieš tuos streiklau
žius. Kuomet S.LA. mašina 
susigiminiavo su kruvinaisiais 
fašistais, mes nesumobilizavo
me savo spėkų visose kuopose 
ir nevedime atkakliąUsids ko
vos prieš juos kuopų susirinki
muose, nesistengėnfiė, kad bent 
mūsų vadovaujamos kuopos iš
neštų griežčiausias rezoliucijas. 
Prieši n g a i,

'Xpubff ra kgiąs Negramsma “lietuviška respublika, __
plonučiu siūleliu ji buvo.susirk, 
šus su ta pačia Socialistų Par
tija. Sekretorius-vėrtėjas buyo 
tasai siūlas. Tai ir.viskas. Ji 
niekuomet nebuvo įvelta į kla
sių kovą,' nors platformoje pri
pažino klasių kovos principą. 
Mes perėjome Komunistų Par- 
tijon, bet nepasiliucsavom nuo ... 
tų senųjų nacionalistinių tradi- kalayimu, kad tos valgyklos

Teises Valgyklose
Peręitą trečiadienį 

į1 Club valgyklos, 317

ei jų.
Panašiai mes budavojome vi

sas kitas mūsų organizacijas

prie 
Lepo*

Aye., New Yxjrke, susirinko 
apie 500 darbininkų ir išrin
kę komitetą, pasiuntė į val
gyklą pas jos savininką su rei-

savininkas prižadėtų ateityj 
lygiai/ patarnauti negrams ir 
baltiems darbininkams, užėju-

Panašioj dvasioje mes išauklė- siems, į tą valgyklą valgyta.
Savininkui ' ątąįs,ftkiu3 tokį 

mos spėkos nekovojome’ ' prieš prižadą duoti, sukilo, ten valgę

mes • bijojome kos 
r"part«os' labai Li^lti politiką j pašalpinę drau- 

,\giją! Mes nieko nedarėme dė- 
rusikirtinias” ir klausėsvarbu" i !ei Pasirengimo prie, skilimo, 
“kokią poziciją “Laisvė” už
imtų tokiam atsitikime?” Va
dinasi, jau tuomet buvo galvo
jama apie abiejų <

giją! Mes nieko nedarėme dė-

s iii.... Acsits-'7
Iriė dar ųepriklausė prie* šios 
(Unijos, visi susirašė į ją.

Paaugo Komunistų Balsai
PĘĄGUE.— Čionai Mt- 

vekaifiil darbininkai tufejo 
rinkimus savo viršininkų. 
Komunistinės^ revoliucinės 
unijoj surašąs gavo 947 bal
sus. Gi pirmesniiyse bai- 
sayimųųs^. teturęjo ^77 bal- • 
sus. .. ' '

ŽODIS NUO DK. MENDL0W1TZ
žinomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirtniaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

TEL., MIDWOOD 8-6261jome'savo spaudą. Vadbyaūja-

tą paveldėjimą,: prieš tas j žmonės, apleido., valgyklą ir 
socialoportunistine, .tradicijas, suruošė didelę demonstraciją. 
Štai kodėl Komunistų Partijai, Po prakalbų visą minia dar- 

i perėjus nuo socialistinės for-tbinin., Internacionalą čLaim|.o- 
mos organizacijos į bolševišti-.d-ąmi, numaršavo į Komupistų 
nę formą, nuo kalbinių kuopų L Partijos kambarius įrj tenai nu- 
ir kalbiuių nepriklausomų fe- įrengti ; demonstracijas 
deračijų į taiptautines kuopeles: prįe vjSų valgyklų, kuriose at- 
ir dirbtuvių bianduoims; tiek sįsako negrams duoti valgyti, 
daug lietuvių darbininkų .visai, 
pasitraukė iš partijos ir susi
glaudė po “lietuviškos r 

vėliava,
šitos oportunistinės sociali- 

tinęs tradicijos šiandien tartum 
koks sunkiausias kalnas guli 
ant mūsų judėjimo. Oportuni
stai iškėlė obalsius, būk Komu
nistų Partija norinti lietuvius 
išvaikyti laukan, nuskriausti jų 
įstaigas, sunaikinti jų spaudą, 
ir tt., ir gauna jiems pritarėjų 
tam tikroje, dalyje darbininkų,

11 oUBj- „ j . . • .« i . t/

espubii- bukniasiimai smarkiau Kovos
iaiii bdžionkšmą

• kuomet skilimą ir aklas galė- 
•jo numatyti.

Mūsų veikimas Amalgamei- 
dienraščiu t1! rūbsiuvių. unijoje buvo per- 

suvienijimą gynimui oportunis-1 dėm_ oportunistinis. liesa, 
tinęs frakcijos prieš “partiją. įkalbėjome, jog kas nors reikia

Paaiškėjo, kad skloka tebe- i « (bet.niekonedarėm) kad ............ ----------------------------
veikia organizuotai ir tebevaro Mušeika ir Jankauskas (kol (kurie tebėra nepasilmosavę nuo 

■f savo pragaištingą darbą mūsų ' Pastaiasis dar buvo partijoje) įanų tradicijų. Tai geriausias 
iudėiimp Butkaus fokubo-' - įtraukti į kairiojo sparno (šiandien maistas oportunistams
n"es Kuodžio pareiškimas J !«”“>. v^aįs bent (partijos eilėse ir tokiems par-
aiškiai tą pasako. Jie netgi ,^au hetuviskuosė lokaluose.:tijos priešams už partijos sie- 
pasirašo kaipo sklokos komite- i Asmenis kai su jais kalbėjomės j nų, kaip Butkus. ;=Jie padaro 

įirtareme Biuro susirinkimuose, i partija kokįu tdi siaubūnu, ku- 
kad jie turi aktyviai dalyvauti ia '
Darbo Unijų švietimo Darbe, mūsų “lietuviška respublika.” 
bet jie neklausė Jr jokių žygių ;šįtos tradicijos virto sėkmingu 

j—- --------------T' i įrankiu sąmoningų oporuumstu
-Darbą eiti oportunistinė pel-1 į.ankose kovoje prieš Komunis

tų Partiją.

New Yorko sukniasiuviai j 
dabar organizuoją visas spė-! 
kas, ] 
smūgį bosams, kurie vis dar 
laikosi apsiginklavę indžionk- 
šinąis ir mano sulaužyti strei
ką prisivarydami skebų. La-; 
blausiai yra, organizuojamos! 
spėkos prieš Jerry Dress ir! 
Needleman & Bremmer dirb- < 
tuvių bosus. ]

Darbininkai visais būdais 
turi re^lti sukniasiuvių kovą,,;

k ^«silpę ;
I

Žmones, kurio tyri silpnus, pakrikusius 
nervus? nefcali rįst.1. I&ero ' nakties , poilsio ir 
atsikelia rytais paVargį ir nusikamavę, pa- 
BtebČfiną pagelbą suteiks Nuga-Tono. Ši pui- 
.ki gyduolė suramina ir sustiprinu nervus, 
stimuliuoja organus ir funkcijas ir suteikiu 
poilaingų, atgąivipAntj njiegiį.'

Niekas negali prilygti' Nuga-Tonc išvaly
mui kūno . nuo ligas gimdančių nešvarumų, 
ar nUgalČjimui konstipacijos. Jis pagamina 
užtektinai riebaus, sveiko kraujo, suteikia 
jums goresnį apetitų, pagerina virškinimų, 
nugali gasūs ar išpūtimų pilve ar viduriuose 

iii; ptideda sveikų raumenų suliesusiems kū
nams.

Senyvi, žmonės, ar tie, kurie jaučiasi seni 
ir nuBlIpnėję, bus maloniai nustebinti, kaip 
daug . jaunesni ir cnergiškesni jie pasijau? 
paėmę Nuga-Tone nors tik kelias dienas. 
Ntigft-Tone yra pardavinėjamas .visų vaistų 
pardavėjų. Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų 
sttike, paprašykit jį užsakyti jų del jūs iš ■ 
savo, džįaberio.

J. KAVAUAUSKAS.l
LIETUVIS GRABORIŪS; j 
*« IR BALZAMUOTOJAS 1 '

Laianiuotas New Jersey, 
ir Pennsylvanijos valstijose

Užtikrinu, kad mano patamatimas 
bus atatinkainiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pĮfaiftl 

kreiptis prie manęs.

<XX11ZJ UlVzJ.vl' VlūUu Opv j 
kad užduoti paskutinį

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 6136
Keystone ___________  Main 14J.Tlb \

tas, kuris esąs įgaliotas jau po 
“L.” šėrininkų suvažiavimo į- 
vykusio pasitarimo.
Ar Yra Pas Mus Dešiniojo prieš juos nedarėme. -Leidom,ę 

Oportunizmo Pavojaus? ” -
, ke, ir dar tankiai aiškiai at-Į 

Kalbėdami apie Centro Biu-!krejpta prieš kairįjį sparną, i 
ro veikimą, draugai Pruseiką I Kuomet buvo iš kai kurių į 
ir Bacevičius savo laiške sako: 'draugų “Darbo” redaktorius i 
“Baido oportunizmo musę, o (skundžiamas už dėjimą straip-1 
gali patį žmogų užmušt”. Pa,)snių prieš kairįjį sparną ir už 
sakyta aiškiai ir drūtailie- j Hillmano mašiną, tai pats Cen- 
tuvių darbininkų judėjime jįro jjįyras partijai teisino d.
oportunizmas teatsveria musę! Pruseiką ir sakė, kad “jis turi; 
Kitais žodžiais, jojo beveik vi- tą daryti”, kad “jis priverstas ; 
sai nėra. tą daryti” ir t.t. Pagaliaus, i

* Oportunizmą mūsų judėjime ! partija ir Centro Biuras mįa- i 
vadinti muse tegali oportunis-1 rė, kad d. Pruseiką “Darbe” 

' tai, nes jų tikslas yra, kad ne- paskelbtų kovą biurokratam ir 
leist partijai pravest savo lėni- per kovą atsiskirtų su biųro- 
nistinę liniją mūsų judėjime, kratais, jfo to nep.adąrė, pąsi- 
Jų tikslas yra, kad nukreipti traukė draugiškos reįignaėi.įos 
komunistų kovą nuo dešiniojo , keliu. O ką darė Centro Biu- 
oportunizmo, kurio pavojus 
mūsų revoliuciniam judėjimui 
yra labai didelis. • .
Kur ir Kaip Tas Pavojus 
Pas Mus Yra Apsireiškęs 

Aiškiose Formose?
Mūsų organizacijų ir drau

gų atsiskyrimas nuo abelnų! 
Amerikos darbininkų klasės1 
Zkovų. Tik paklauskime savęs, i

esąs išsižiojęs praryti visą 
lietuvišką respubliką.”

kad lengviau ir greičiau 
laimėtų ją.

pe

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
h Kaina 25c
« už Dėžutę

A t s i ų skite 25c 
į stampomis ar jii- 
) nigais.

Ši f akcija ga
rantuota arba 

----  sugrąžinama opi- 
nigai, jei nepagelbės.K

't KANE PRODUCTS CO.
8630-98th St., Woodhaven, N. Y.

,! VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

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

Savininkai

Oportunizmo Pavojaus? Laimėjo Streiką j 24 Vai. 222 MANHATTAN AVĖ.

jis turi;

ras? Ar pranešė partijai? Ar 
, šaukė d. Pruseiką atsakomy
bėn už nepildymą įsakymo? 
Nieko panašaus, štai kodėl 
dabar Pruseiką gali sakyti, 
kad pas mus oportunizmas tėj- 
ra “musė”, kurią bevaikyda
mas, Centro Biuras gali “patį 

Į žmogų užmušti”.
Dėlei vietos stokos daugiau 

oportunistinių klaidų ir nukry- 
v. - . _ ' pimu neminėsime. Bet užten-kiek mes savo organizuotų spe- ka £0, ^as jau pasakyįa> jog 
kų esame įtiaukę į v4 P™es. matyt, kad dešiniojo oportu- 

1 ‘ M— ' I • * nizmo pavojus mūsų judėjimedą, uz gynimą ateivių, pnes yra ne aje didžiausias
> reakciją, į rėmimą s lei ų, | sionįus> kuriam partija yra pa- 

dalyvavimą Komunistų Parti-1 skelbus rimta kovą.
jos rinkimų kampanijose? Pa-[
lyginamai be galo mažai. (Praeities Kalnas Guli Ant 
Pavyzdžiui, mūsų A.L.D.L.D. i 
kuopų vyriausia veikimo pro-' 
grama vis tebesusideda iš iš-!

Dabarties
Idėja “lietuviškos respubli- 

rinkimo duoklių, iš laiškų skai- kos” mūsų judėjime negimė 
tymo, ruošimo parengimų-ba- šiandien. Tai mūšy,, paveldėji- 
lių, piknikų ir t.t. Tas pats su ‘ mas iš gana senos praeities, 
L.D.S.A.,kuopomis. ‘siekiantis taip toli, kuomet mes

Pas mus baimė savikritikos tebebuvome 'Socialistų Partijo- 
įjsišaknėjus visam judėjime, o Je- Lietuvių Socialistų Sąjjun- 
daugiausia vadovaujamose įs- ga niekados nebuvo surišta su 
taigose, visų pirma laikraščių abelnomis Amerikos proletarią- 
štabuose. Mūsų politika S.L.- to kovomis.
A. buvo perdėm dešinioji, op- kimas jai buvo svetimas. L. S.

Tarptautinis vei-

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMŲ 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

ŠEŠTADIENYJ, 28 KOVO (MARCH), 1931
Visų darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengime.

Įžanga 50 centų ypatai

(Bus daugiau)

WATERBUR'WNN.
Darbai Blogėja

Darbai dar vis blogėją mū
sų miestelyje. Kovo pradžio
je Scovill Mfg. Ko. paleido 
apie 200 darbininkų. Kovo 
15 dieną Brass Ko. paleido 
virš šimtą darbininkų. Taip 
daug darbininkų netenka dar-< 
bų, sako, kad mašinas gabens 
kur kitur. . Waterbury, Tool 
Ko. dar dirbo penkias dienas, į 
o dabar jau dirba pusė darbi
ninkų vieną savaitę, o kita pu
sė—kitą savaitę. U.S. Rubber 
Ko. buvo uždarytą veik visą 
mėnesį, dabar neva dirba, bet 
tik 1-2 dienas į savaitę.

Negana to, ši bedarbė jau 
veda prie bankrūto daug biz
nierių ir bankų. Gyvenime 
darosi visokių nupuolimų. Pra
sideda girtavimai. Tie, kurie 
dar turi darbus, tai juos viso
kį boseliai išnaudoja.

Bedarbis.

W. Irving Shoe Kompanijos’’ 
darbininkai, kurį,e sustreikavo : 
prieš bosus del. rięteisingo pą- 
varymo iiš darbą v.ięno , darbi
ninko/ laimėję s^ihą į <24 yą-' 
landas.i > ' ■ '..i ■■ . ( < : į !
• Darbini nikai neirtilję; privertai 
bošus ! phimti ‘išvarytą > darbiu 
ninką,. bet dar ip’riverte 5 prįpa--" 
žinti rtos' dirbtuvės1 darbihį|iktjĮ' 
komitetą ;[J įtfid' :ateityj ■ bodąj 
daugiau negalės, samdyti ar 
atleistu darbiųinkų be, .pasitįaĮ- 
rimo su dąrbiĄinlįų rkomitetu/

Laike ątreįlįp- feodai atsikvie
tė Boot and Shpe (Workers' 
unijos virtininkus ir norėjo I 
darbininkus surašyti į tą uni- ■ 
ją, bet nei vienas darbininkas 
nesirašė. į

Šį streiką vadovavo Shoe' 
and įeather Workers Indust-I 
rial Unija, ir darbininkai, ku-1

Bell Phone; Poplar 7545 
• * f

GRABOKI US- UNDERTAKER
Ižbalaam'uoja ir laidoja nuniirūBiun ant 
Visokių kapinių. Norintieji geresnio p».. 
tjarnavimo ir už ^emiį kainu nuliūdimo 
valandoje1 Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti |otuo an^ visokių 'kapinių kuo 
geriausiose Vietose Ir už’ žemų kainą. ....

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Reikalaukite tuojaus, nes neilgai garsinsime!

Matyki! Judžiuose Alkanųjų 
Maršavimą j Albany

Balandžio 3 d., 8-tą vai. va
kare, New Harlem Casino, 
116th St. ir LenOx Ave., New 
Yorke bus rodomi krutami pa
veikslai iš alkanųjų maršavi- 
mo į New Yorko sostinę Al
bany. šiuos paveikslus pada
rė Tarptautinė Darbininkų Pa- 
gelba. Juose aiškiai ir plačiai 
parodo visas svarbesnes mar
ša vusių jų kovas ir demonstra
cijas; jų susikirtimus su poli-' 
cija; masinius miltingus, kalbė-1 
tojus, kaip policija ir kareiviai 
mušė ir areštavo juos ir £. t. 
tai bus tikri darbininkiški pa
veikslai, kokių bųržuązįją 
vengia rodyti darbininkams.

Nuo šių paveikslų visas pel-; 
nas skiriamas medifcalei ir ipą: 
toriai ei- paramai tų darbinin
kų, katrie buvo sumušti laike 
maršavimo. ir dabar nęgąji 
dirbti ir dalyvauti veikimu

Įžanga 35 centąį, be’ęĮąfr
10 ceųtų. :

Yra lietuviška drapanų įstaigą, kuri turi 
modermškiausius 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*’ 
štai reikalingas siūtas ar overkotfts ar 
kas kj,ta, užeik pas mus.

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

8iĖ^4iii«
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Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias" 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
tai kanuolė prieš kitą amži-
žmogaus priešą—vidurių už-

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Stambiausia lietuvių kalboj; knyga apie lyties 
klausimus

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

Paradyta žymiausio ti£ dalykų žinovo D-ro VV, J. ROBINSONO.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių Šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo aip-i 
žino priešo! •

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenuę 
(Kampa* Clermont Avenue) 

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

yra 
ną 
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

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.

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma Jytieą orgąny stbu- 
davojijnas, lytiškos ligos, sąužagyste, prostitucija, ženyba, 
kas reikalinga laimingai šeimyniškam gyvenimui, ir daugybe 

įdomiy dalyky, kuriy nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui.

Knyga turi 236 pusi, smulkaus rašto, sti paveikslėliais i 
i Ir gražiai apdaryta. Krairtu $2.00.

« Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais Šiuo adresu:
J. BARKUS, {New York, N.Vi

4 . pA •------ ------- ------- ----------------- -------- ----------------------------------------------_
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1 VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIU
, AUTOMOBILIU. TECHNIKOS MOKYKLOS į

i 3Ž5 į. Near lst Avcnue NKW YORK CITY j
Trumpu laiku išmokiname |i 
viską kas link AUT0M0- 
BILIU MECHANIZMO. į 

Praktika ant vietos.
į, ir važiavimą, g 

anglų kalbose. 
VA1TKUNAS ir kiti.

Mes padedam 
l iiuo O yyte

Leld^mr ?t|c0iW)' tjr' D|pwfe'; Byhr«»J'uo^arao u^okesLP. M
nrle’'ifrWW7 um-ąiymftę i mokyk.ą kiokylepą dieną

BįSįy' Wi-rn school!' 
wilt Ainue ’ 7WEW YORK CITY 
prfei Algonquin 4-4049'mŽ rBif

MALONŪS RŪKYT

-Street or Avenue
State--------------

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
361.BR6APWAY x BROOKLYN, JĮ. Y. -

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

1 Vardas-

■ No____

Brooklyn© Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JbHNiS 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos Svaresnės 
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 išsiuntinČjam 
per pąštą. Adresuokit: ' "
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VIETINES ŽINIOS
Iš A.L.D.L.D. Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

sakome, kad tie draugai ken
kia mūsą draugijai ir visdm 
darbininkų judėjimui.

“5. Ales stojame už mūsų 
visą darbininkų revoliucinių 
spėkų vienybę po Amerikos 
Komunistų Partijos ir Komu
nistų Internacionalo vadovy
bės vėliava.”

Disk ūsuota trumpai, nes 
opozicija tuojaus diskusijas 
uždarė. Balsuojama buvo 
prieš ir už. Už opozicijos re
zoliuciją paduota 24 balsai, o 
prieš—17. Už d. B. rezoliuci-

Ketverge vakarą įvyko A.L. 
D.L.D. 1-mos kuopos susirin
kimas. Išrinkta trys delegatai 
į Pirmosios Gegužės a p vaikš
čiojimo konferenciją. Nutarta 
surengti kuopos išvažiavimas 
ir dar keli kiti tarimai pada
ryta.

Kuopoje kilo klausimas mū
sų judėjime einančių ginčų. Jį 
iškėlė Butkaus opozicijos pa
sekėjai, 
d i nė josi labai karštai.
dė, kad jų ateita prisirengu- 
sii/’su savo aiškiais tikslais. 
Padiskusavus, nutarta surengti 
tuo klausimu diskusijas trum
poj ateityje. Tarimas perėjo 
beveik vienbalsiai. Manyta, 
kad tuom viskas ir užsibaigs, 
nes jeigu bus koks tarimas, tai į 
naturališka, bus daroma 
diskusijų.

Bet štai vienas po kitam 
opozicijos draugai atsistoja ir 
reikalauja, kad būtų p»" nta 
rezoliucija jau šiame susirinki
me be laukimo jokių diskusijų. 
Stebėtina, kad tie, kurie tiek 
daug trukšmo kelia prieš ne
šimą rezoliucijų, šiame susirin
kime būtinai reikalavo rezoliu
cijos. Jau jų turėta rezoliu
cija pasigaminta išanksto. Gi 
jie pamatė, kad iš apie' 150 
kuopos narių susirinkime tėra 
apie trečdalis. Komunistų da
lis ir jų artimi simpatikai bu
vo užimti prisirengimu ■' prie 
kovo 28 d. demonstracijų prieš 
ateivių deportavimą. Visa ei
lė draugų buvo’ išėję lapelius 
dalinti, o kiti turėjo dalyvau
ti susirinkimuose, kurie buvo 
laikomi po atviru dangum. 
Vadinasi, jie dirbo svarbų 
bininkų klasės darbą.

štai, pasinaudojus šita pro- 
atėjus organizuotai, 

zicija spyrėsi uždėti 
kifopą ant rekordo prieš Ko
munistą Partijos liniją mūsą 
judėjime.

Svarbu dar ir tas, kad vie
nas iš įų, būtent Jankūnas, at
virai pareiškė, kad jie tyčia i 
nemoka duoklių, 
kenkia organizacijai, 
išt’krųją 
griovimas, 
pagalvoti, kaip 
jie atlieka.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
nors visa eilė narių jau senai 
užsimokėjo duokles, bet Cent
ras nėra gavęs dar nei cento 
nuo • 1-mcfc kuopos. Finansų 
sekretorius raportavo, kad jis 
duokles perdą^ė iždininkui. 
Iždininko susirinkime nebuvo. 
Nutarta instruktuot vąldybą, 
kad tuojaus narių duokles pa
siųstų Centrui.

Bet reikia grįžti prie rezo
liucijos, 
rezoliuciją išnešti, nepaisant 
pirmesni o 
kuopa tuo klausimu rengs dis
kusijas. Rezoliuciją skaito 
tas pats Kuodis, kuris pasira
šė po provokatoriškų Butkaus 
pareiškimu. Rezoliucijos re
porteriui dar nepridavė, 
negalime ją čia nei paduoti. 

Ten pat ant vietos d. Bim
ba parašė ir pasiūlė susirinki
mui ‘priimti sekamą rezoliuci
ją : .

“1. Mes užginame ‘Laisvę,’ 
pasilikusią po Amerikos Ko
munistų Partijos vadovybe.

“2. Mes užgiriam© Komu
nistų Partijos vedamą kovą “Daily Worker) 
pr!e$* oportunizmą lietuvių darbininkams, kad šio krizio

• . darbininkų judėjime.
“3. Mes užgiriame Ameri

kos Komunistų Partijos veda
mas kampanijas už bedarbių 
npdraudą ir pašalpą, prie$ al
gų kapojimus, už ateivių gy
nima, už paliuosavimą

* nlų kalinių ir t. t.
“4. Mes smerkiame 

kurio šiame susirinkime 
škė (.Jankūnas), kad jie tyčia 
nemoka narinių duoklių. Mes

Argumentavo ir pul-'.ią paduota 17, o prieš—22.
Pasiro-Į Vadinasi, Butkaus suvedžio

ti draugai balsavo prieš mil
žiniškas Komunistų Partijos 
vedamas kovas,, prieš - mūsų 
spėkų revoliucinę vienybę ir 
prieš Komunistų Partijos va
dovybę mūsų dienraščio. I>a- 
bai, labai didelė klaida pada
ryta. Kada nors didžiuma tų

yra
Tie

^MIRTYS—LAIDOTUVESj|

Elena Naikelicnė, 48 metų, 
374 Grand'St., mirė kovo 26 d. 
Bus palaidota kovo 30 d., šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Daugiau Vietos Žinių
Penktame Puslapyje

VISI LEGALIŠKI dalykai atliekami 
eksperto advokato. Pasitarimas 

veltui. Matykite MATFIIEW BET- • 
i KUS bile vakarą jo namuose, 96 
. Moore St., Brooklyn, N. Y. i

! REIKALAVIMAI .
■ REIKALINGAS janitorius prie 8-pių 

šeimynų namo. Atsišaukit tuojau.
A. Klimas, 266 Keap St., Brooklyn, M V Z7/1..7G 1 ■

su-; NAUJA LIETUVIŠKA 
tas , _ _

RESTAURACIJA

E. Retikevičiūte 
Lyros Choro Mokytoja

Ji dėjo daug energijos 
mokinimui šios operetės ir
jai puikiai pavyko, nes pirmas 
lošimas, kelios savaitės atgali

4 j Elizabeth, N. J., išėjo labai ge- šiuoini pranešame lietuviu vi- 
p0 draugų pamatys tą klaidą. At-. - 

; virus išėjimas prieš revoliuci
ni judėjimą šiuo tarpu yra 
juoda dėmė mūsų organizaci
jai. Komunistų Partijos lietu- 
j vių frakcija dės visas pastan
gas, kad draugišku keliu įti
kinti suvedžiotus darbininkus, 
jog jie sekdami tokius elemen
tus, kurie jau atvirai eina ko
von prieš Komunistų Partiją 
ir Komunistų Internacionalą, 
padeda mūsų klasės priešams.

Reporteris.
.-------------j--------

Policija Užpuolė Prakalbas 
ir Sumušė Kalbėtojus

dar-

opo- 
mūsų

Vadinasi, 
Juk tai 

organizacijos 
draugai turėtu 
žalingą darbą

Didžiuma nutaria

tarimo, kad dar

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Candy station

ery storas. Senas biznis. Kreipki
tės po 'No. 114 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (70-75)

PARSIDUODA gasolino stotis, tik 
ką pastatyta. Kreipkitės sekamu 

adresu: Roseville Sun Service Sta
tion, 341 Orange St., Newark, N.J.— 
V. Rodžiu nas. (74-77)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE

Maspeth, L. I.
Juniper 5-6776

MATTHEW P. BALTAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg J-M10

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persi tikrinsi t.—Pabandykite !

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Imperial Barber College
‘ VYRAI IR MOTERYS, kurie be! 
darbo, dabar laikas ir gera proga i 
mokintis barberystėš amato. Galit i 
išsimokinti trumpu laiku ir vėliau pa
daryti gerą pragyvenimą. Mes mo
kiname barbenanti ir moterų plau
kus kirpti. Pilnas kursas tik $25.00. 
Ateikite ir persitikrinkite. Lietuvis 
instruktorius. ,

IMPERIA L BARBER COLLEG E
t 612—10th Ave., Cor. 44th St. 

New York, N. Y.
? - i . 7U98

JONAS STOKES
Šiuomi pranešu savo kostume- 

riams, kad perkėliau savo studi
ją. iš po num. 173 Bridge Street, 
naųjon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

Pereitą ketvirtadienį Bedar
bių Taryba laikė masinį mitin
gą prie valstijos darbo davimo 
agentūros, 132nd St. ir Lenox 
Ave., New Yorke.

Policija užpuolė, tą mitingą 
ir ėmė ' daužyti susirinkusius 
darbininkus. • Pirmihinką d. S. 
Brown ir kalbėtojus dd. P. ir 
S. Nesni areštavo ir ^bjauriai 
sumušė. Jiem galvoj padary
ta po kelias žaizdas, 
žus į policijos nuovadą, jie 
pradėjo protestuoti prieš poli
cijos viršininką, bet vietoj už
tarimo gavo dar daugiau ap
daužyti.

Tarptautinis Darbiu inkų 
Apsigynimas gina tuos darbi
ninkus ir veda kovą už teisę 
darbininkams laikyti viešus 
mitingus.

rai. Taigi, rytoj, sekmadieni, suomenei, kuri valgo restaura- 
kovo 29 d., 3:30 vai. po pietų, ■ cijose, kad mes atidarėme nau- 
Labor Lyceum svetainėj, 949 JU lietuvišką valgyklą po se- 
Willoughby Ave., Brooklyne, į kančių antrašu : 
Lyros Choras tą pačią operetę 
vėl suloš.

Draugė Retikevičiūte deda 
pastangas, kad lošimas sek
madienį išeitų dar geriau, ir 
kad susirinkusieji jos pamaty
ti būtų pilnai patenkinti.

Pati operetė yra parašyta
mums visiems gerai žinomo racijas Montello, Mass., ir So. 
apysakų rašėjo Seno Vinco, jį‘Boston, Mass. laipgi yra dir-
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perdėm linksma .ir juokinga,!
tad nėra jokios abejonės, kad 1 
kam nors būtų nuobodu jos 
žiūrėti.

Šią operetę rengia Lyros 
Choras bendrai su L.P.M.S. 
3-čiu Apskričiu. Visi Lyros 
Choro nariai ; ir narės deda 
daug energijos, kad viskas iš- i 
eitų gerai.

Publika taipgi turi paremti 
šį parengimą, kad choriečių 
triūsas nenueitų veltui ir kad 
liktų pelno pačiam chorui ir j 
apskričiui. Jiems yra reika
lingi pinigai kūrimui naujų

Nuve- dainą, veikalą ir operečių.

Skrybėlių Siuvėjai Kovos 
Prieš Algų Kapojimą

New Yorko skrybėlių siu
vėjai laikot susirinkimus ir ren
giasi į kovą prieįf bosus, kurie 
planuoja nukapoti jų algas. 
Pasirodo, kad pardavikiški 
unijų vadai eina išvien su bo
sais ir daro planus nukapoji- 
mui algų ir sudraskymui dar
bininkų vienybės. Bet darbi
ninkai pažįsta tuos vadus ir 
rengiasi į kovą už vienybę ir 
apgynimą savo ir taip menkų 
algą.

Sekmadienį Daily Wdrkerio 
tai! Platinimo Diena > '

Sekmadienį, kovo 29 d., 10 
vai. ryto, Komunistų' Partija 
prašo visų savo narių ir pri
tarėjų dalyvauti “Daily Work- 
er’io” platinimo vajuje. Tą 
dieną Partijos nariai ir prita
rėjai eis į darbininkų šlubas 

I parduodami ir dalindami dykai 
Į” ir aiškins

politi-

tuos, 
paręi-

laiku , kada darbininkai taip 
žiauriai persekiojami, žudomi, 
jų mitingai ir organizacijos 
ardomos, yra labai svarbu 
kiekvienam darbininkui' ir 
darbininkei skaityti darbinin
kiškus laikraščius -ir knygas, 
susipažinti su kasdieniniais 
darbininkų vargais ir jų kovo
mis už pasiliuosavimą.' Lietu
viai darbininkai taipgi tyri pri
sidėti prie ito darbiu < 'ri

Tad visi į Šį parengimą.
C.P.

150 LEONARD STREET 
Tąrpe Stagg ir Scholes Streets 

BROOKLYN, N. Y.

Vyriausia kukarka šioje vietoj 
yra plačiai žinoma

VALERIJA BALVOČIUS 
kuri yra turėjusi savo restau-

j busi už kukarką keletoje lietu- 
;vių valgyklų ŽBrooklyne. Atei
kite persitikrinti kaip skanūs 
čia valgiai ir pasimatykite su 
senais savo pažįstamais.

V aler i j a B a Ivoč i u 
Josephine Tukienė.

Savininkės

I 

Bedarbiai Atmušė 
Policijos Puolimą '

Pereitą ketvirtadieni 
Salaveišią Armijos namo, 
St., New Yorke, Bedarbių 
ryba turėjo pasekmingas pra
kalbas. Kalbėtojams pradėjus 

; kalbėti, susirinko didelė minia1 
bedarbių, kurie ten visada sto- ; 
vi,;. ir yra maitinami Salavei-1 
šių Armijos. Tuojau pribuvo1 
policija ir norėjo areštuoti: 
kalbėtoją, bet bedarbiai smar
kiai pasipriešino ir neprileido 
policijos prie kalbėtojo, tada 
pribuvo daugiau policistų ir i 
vėl bandė areštuoti kalbėtoją, 
bet bedarbiai dar smarkiau 
pasipriešino ir keliose vietose i 
įvyko susikumščiavimai su po-. 
licija. Bedarbiai .taip ankštai j 
buvo susigrupavę apie kalbė
tojus, kad policija negalėjo 
prieiti prie jų. Policistai, ma
tydami, kad nieko negali pa- Į 
daryti, paliepė visar miniai ei
ti ant kito kampo, bet darbi
ninkai riesikfutino ' nėi iš vie
tos, kol užbaigė prakalbas.

•Pabaįgus į prakalbas, daugy
bė bedarbių numaršavo ,į Be7 
darbių ’Tarybos kambarius, te
nai! tui^jo susirinkimą ir dau
giau prakalbų. Į ;Bedarbių 
Tarybą įsirašė kelios dešimtys 
naujų narių. ' .

prie

Antradienį LD.S.A. 1-mos 
Kuopos Prakalbos

Antradienį, kovo 31 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, L.D.S.A. 1-ma kuopa ren
gia prakalbas. Kalbėtojais 
bus d, A. TaraŠka ir viena 
mūsų vietinių draugių. Taigi, 
nepamirškite šias prakalbas. 
Ateikit visos ir visi ir atsiveskit 
savo pažįstamus ■ ir kaimynus.

Kviečia t <
Rengimo ; Komitetas;

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

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

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

Atnaujina senus ir krajavusmis.
ir sudaro su amerikoniškais.
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Td., Dickens 2-1182

(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

be
Telephone, Greenpoint 9-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ?!

(Sbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visolrių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
crikitynoms ir pasivažinėjimam*

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416

Varpo.do vana
Varpo keptuve duos dideli ir skaniai iš

keptą pyragą dovaną balandžio *4 d., suka
toj, del bcik.rbes ar del kitokių priežasčių 
nubedniejusiems žmonėms.

Prašom ė visus nedateklių kenčiančius 
žmonas, pageidaujančius mūsų dovanosi at
siliepti iki sekančio ketvirtadienio, tai yra 
iki 2 d. balandžio. Dovanom pyrago išank
sto nekepsime, vien tik ant užsakymų kep
sime. Todėl prašome užsisakyti iki augš- 
čiau nurodytai dienai, kurie norėsite mūsų 
dovanos.

Yra žmonių, kurie skaudžiai nubiedneję, - 
a’e nedrįsta prašyti paramos. Tokiuose at
sitikimuose mes prašom -savo kostumerių 
patarti nedrąsiem žmonėm, kad kreiptųsi 
į Varpo Keptuvę, nieko nepaisydami. Mes 
norime jiems pagelbėti:

VA REA'S BAKERIES 
36-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Prašome isitėmyt, tai, kad dovanų pyra
gas bus gatavas subatoje, 2 d. balandžio, 
anksti iš ryto. Visi turėsite patys atsiimti 
pyragą, nes išvežiojimas mums perdaug 
kaštuotų. . . .

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

(Levandauskas)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

GRABORIUS
, (Undertaker)

M(ST.?LAUKi^S^ Fotografas?'

030 r.;.: : .
0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška' PIRTIS Turkiška
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų £

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 50c

Antroj klasėj labais išsimaudymas ir miegojimas per 
visa nakti ant trečių lubų, oringam kambary—35c Z/A

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
dare naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- f /7
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su .. f
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipSrintui veltui! (
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nu<^ /
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai I
kambariai deki išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui - 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts,

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas, i-1090

KELRODIS; B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ąve> stoties; 
L H, M. T. subway—išlipt ant Montrosa Ava. stoties; yjaaia r 
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šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali 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
siems. Kaina........................................................60e, per paltą <5«

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greanpoint 9-2017-2360-3.514

Ukirukit ij skelbime U orlsligBklt kanu nu Uieatyoiu.
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