
Sovietų Draugai Prieš 
Varžymą S.S.S.R. 

Tavoru
NEW YORK. — Sovietų 

Sąjungos Draugų Naciona- 
lis Komitetas pasiuntė Wa- 
shingtonan valstybės iždo 
sekretoriui Mills griežtą 
protesto telegramą prieš 
naujus bandymus uždrausti 
įgabenimą Amerikon viso
kių Sovietų Sąjungos pro
duktu. *v

Kratos prieš Fašistus !
Vokietijoj, Prūsijoj

BERLYN. — Sugautas 
fašistų vado Hitlerio įsaky- 

įh.mąs, kad fašistai rengtųsi 
4’* prie ginkluoto paėmimo val- 
' džios. Įsakymas skelbia su- 

mobilizavimą 500,000 fašis
tų tam žygiui. Jie bus ap- 

■> rūpinti ginklais.
Prūsijos valdžia padarė 

kratas fašistų centruose. 
Nieko nesakoma apie areš
tus. Veikiausiai nieko ne
areštavo. Hitleris sako, kad 
jis išanksto žinojo apie pla
nuojamas kratas ir todėl 
apsaugojo savo organizaci
ją. Šios kratos veikiausiai 
bus tik tam, kad Prūsijos 
vidaus reikalų ministeris ] 
socialdemokratas Severing 
nori pasirodyt svietui, 
socialfašistai priešingi 
šistams.

jog
fa-
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KOVOKIT PRitS IKMII ANT ATEIVIO
GALINGAIS PROTESTAIS TURIME PRA-1 P™ Dkna Streiko

DĖT BOMBARDUOT WASHINGTON)
KONGRESĄ

SHENANDOAH, Pa. — 
Kovo 17 d., šiandien, pavy- 

Įko iššaukti septynių kasyk- 
I lų angliakasius į streiką.

Pnes Naują Užsimojimą ant Ateivių lurime Išjudinti Plačias nierių. Sentimentas už 
Lietuviu Darbininku Mases; Visos Organizacijos bei Drau- streiką didelis, ypač jaunuo- 
gijos, Visi Masiniai Susirinkimai ir Parengimai Privalo Symė^Eibongo^rioka- 
Priimti Protesto Rezoliucijas Prieš Kongresan {neštus, lo prezidentas, Andrius 
Ateiviams Varžyti Bilius dienaC 

pasiro-

{

l

KOVA UŽ ATEIVIU TEISES; KONGRESO 
PONAI PLANUOJA ŽABANGUS VISAI 

AMERIKOS DARBININKU KLASEI

Poniutės Raukėsi
Tame klausinėjime sėdėjo 

visa eilė senukių Revoliuci
jos Dukterų, tačiaus jos ne
kalbėjo nieko. Raukėsi se
nės, kuomet išgirdo darbi
ninkų ir darbininkių balsus

Masinės darbininkų orga
nizacijos siuntė atstovus į 
Washingtona, kurie sudėjo 
protestus imigracijos komi
sijoj prieš visokius atei
viams persekioti bilius. Ši
ta komisija išduos raporą 
kongresui ir;paskui kongre
sas svarstys jų priėmimą 
ar atmetimą. Komisija susi
deda iš aršiausių reakcio-

New York.__N. Y. Cen- nierill ir n^ra abejonės, kad
tral geležinkelio kompanijai^ rekomenduos bilius pri- 
pakelia tikieto mokestį del iim^’ . uždėti dai
40,000 žmonių, kurie gyve- ■ negirdėti žabangai ant atei
na už miesto, bet važinėja 
į miestą dirbti. Kompanija 
pasidarys gražaus pelno.

Mexico City, Meksika. — 
Rinkimuose į kongresą pas
kersta du kandidatai.

Varšava.-Po 25 dienų sun 
kios kovos, sakoma, Lenki 
jos Dombrovo distrikto mai 
nieriai pasidavė, sugrįžo į'1 
darbą, priimdami 8 nuoš. 
algų nukapojimą.

vių darbininkų. , ;
Dabar mūsų pareiga pra

dėk protestais bombarduoti 
patį kongresą. Tegul Wa- 
shingtono ponai supranta, 
kad darbininkų judėjimas 
kovos prieš bile kokį užsi
mojimą.

Visos lietuvių darbinin
kų organizacijos, draugijos, 

ikliubai ir kuopos privalo

Kazlauskas. Pirmą 
___  streiko mainieriai 
priimti protesto rezoliucijas^ la^)ai kovingi, 
ir siųsti kongresui į Wash-; Jei streikieriai, 
ingtoną.
bus visoms organizacijoms ganizuos plačius streiko ko- sinėjimą proponuojamo bi- 
išsiuntinėti laiškai ir rezo- mitetus, yra viltis laimėti; liaus -prieš ateivius. Šiai 
liucijų formos, kurias reikia bet jei atsiduos kelių asme- dienai buvo skirta apkalbė-

Pereitą antradienį, 15 d. 
eiliniai kovo kongreso imigracijos 

Greitoj ateityje nariai tvirtai laikysis, or- komisija turėjo viešą išklau

Darbininką Masinės Organizacijos Pareiškė Protestą Kong- į j^nčiaf priešins tuos vaL 
ręso Imigracijos Komisijai prieš Visus Siūlomus Bilius, džios užsimojimus ant Ame- 
Kurie Taikomi Prieš Ateivius ir Prieš Visus Darbininkus; ^°d
Liehivnj Darbmmky Organizacijos Taip Pat Turėjo At-. stovas nuo kokios tai pa- 
stovybe {triotinės organizacijos pri

davė raštišką užgyrimą bi- 
! liaus. . “ *

’ ** * '■ 
Ponas Cable, kuris irgi 

yra pridavęs bifių—tą gar
sųjį bilių, sulig kuriuo kiek
vienas ateivis turėtų būti 
f o t ografuojamas, pirštų 
antspauda nuimama ir už
registruojamas, kad bi kam 
pareikalavus parodytų savo 
tokį pasportą,—dalyvavo ir 
šiame komisijos posėdyje. 
Teko jam daug pasiklausyti 
protestų prieš jo šį suma
nymą. Jis bandė įkalbėti, 

mums, jog tai būtų ant naū-.....
dos ateiviam darbininkam. 
Tai, žinoma, išjuokimas at- 

.eivių darbininkų.
Komisija tęs savo svars-

savo išnaudotojus.
Drg. Dunne nuo Komunis-! 

tų Partijos ilgiausia kalbė
jo, nes jo daug klausinėjo ir 
jis turėjo išdėstyti visą Ko
munistų Partijos programą

t

priimti, išpildyti organizaci- nu vadovybei, streikas ne-;ti specifiškai p. Hopkinso|ir kaip ji veikia pagal ją. 
jos vardu ir pasiųsti kon- duos rezultatų. ;
gresui.

Taip pat visuose masi
niuose susirinkimuose rei
kia priimti protestus prieš 
patiektus kongrese bilius. 
Ateivių Gynimo Komitetas 
ir Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas yra išleidę 
tam tikras protesto atviru
tes, kurias reikia siuntinėti 
savo sričių kongresmanams 
ir senatoriams, taip pat 
Darbo Departmento sekre
toriui p. Doak ir kongreso 
imigracijos komisijai. Tik
tai galinga masinė darbinin
kų audra atmuš šitą bjau
rų užsimojimą ant ateivių.

. Visų . Laisves skaityto- Jdom‘a> /g galifna deportuo. 
j j jų paieiga tun but lankyti aįejvįaj anarchistai, kai-

visus streiko susirinkimus 
ir reikalauti, kad būtų iš
rinkti skaitlingi streiko ko
mitetai.

Streikas iššauktas ūmai, 
be prisirengimo, todėl yra

pataisymas prie deportaci- Ponai komisijoj ar tai tik- 
jos įstatymo. Dabar nuro- rai taip supranta, ar nu

davė tokais nežinėliais, jog 
į jie tebemano, kad komunis- 
jtai vaikščios su bombomis 
bakseliuose ir laiks nuo laiko 
jas mėtys kokiems turčiams 
po kojom. Drg. Dunne tą 

| griežtai užginčijo ir pažy- 
Imėjo, kad Komunistų Par-

po tokie, gi p. Hopkins pro- 
ponuoja pridėti žodžius “ir 
komunistai/’ 1 Nors iš kar
to buvo įsakyta nekalbėti 
apie kitus bilius prieš atei
vius, kuriuos ši komisija

pavojus, kad neįvyktų su SVarsto, tačiaus atstovams • tija visai neužsiima asmenį
šiuo streiku tas, kas atsiti- ; 
ko su pirmesniais streikais. | 
Mainieriai budėkite!

Streiko Reporteris

Sumažėjo Bankų Skaičius< _ _ _ _

i pavyko ir apie kitus pa
reikšti savo nuomonę.

Viso dalyvavo 11 atstovų 
Inuo įvairių organizacijų, 
protestuojančių prieš tą bi
lių. Vienas tų 11 buvo at-

niu teroru prieš jokias ypa- 
tas. Labai gražiai ir pa- . v ,
matiniai išlukšteno moksli- tymus prie uždarų durų ir 
nį revoliucinį ’ marksizmą- spręs apie biliaus pridavi- 
leninizmą. Nepatiko po- mą kongreso svarstymui, 
nams pareiškimas, kad ne-1 Republikonas Johnson isA A Lv • V Iv A ACvO v d JL JL kJ LI V v/ d L | v J A * • T

stovas nuo American Civil; žiūrint kokių priemonių jie, Washington ^valstijos ^jiau 
Liberties Unijos, kuris taip nesigriebs naikinti

• « ■■ . • • • ■. w ■. _ • • T *“ • •___ _ *
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EILINIU NARIU STREIKO KOMITETAS 
ŠAUKIA MAINIERIUS Į TIKRĄ KOVĄ 0Paryžius. — . Kovo 17 d. 

prie vieno statomo namo; 
bedarbiai surengė demons
traciją. Dalyvavo iki ^’‘de
jų tūkstančiu ,
Policija užpuolė ir kelius mi vargo ir skurdo, priver- 
demonstrantus sužeidė. Še- ■ te Maloney užgirti streiką. ' 
ši suareštuoti. į Bet tas pats Maloney suši-

--------  jlęs darbuojasi, kaip suvesti <
Cincinnati, O. — Kovo 17! streiką į tokias vėžes, kur 

d. nusižudė du turčiai— bosams nebūtų pavojingas 
Pruss ir Kruse. Nusižudė pr idant paskui streiką par- 
delei biznio bankruto.

WASHINGTON. — Pas- susibalamutijo bekalbėda- nistinį judėjimą, jo 
kutiniais metais taip vadi- mas, jog nežinia, ką jis no- naikins, nes jis yra padaru mums

komu- 'giausiai puolė klausinėti at- 
neiš- stovus. Pabaigoj išrėžė

narnos federalės .
sistemos bankų skaičius su- _____ __ -- -o
mažėjo ant 1,509. Daugiau- užbaigė sutikdamas su ko- sistemos. Tai buvo gera ir tačiaus užtęsta sesija iki

. rezervų rėjo pasakyti. Pradėjo su
------ ■ argumentu prieš bilių, ir

kapitalizmo ir jis gimęs tu-|spyčių. Nors laikas skirtas 
ri augti iki nuvertimo tos buvo nuo 10:30 iki 12 pietų,

šia jų subankrutavo, kiti 
tapo prijungti prie dides- 

SCRANTON, Pa. — Pa- kiekvienam mainieriui tam nių bankų. Šiandien prie 
darbininku mainieriai, nepakęsda- tikrą skaičių darbo savaičių tos sistemos priklauso visoj 

- 1 • • ’ • per metus. šalyj 7,246 bankai.
i ■ ■■ ■ ■iiii-iw!—■■■į"1 . ■. 1 ■»■»*■■?■■■■ j-i‘■'U1 r ■■Į.'y.'j ■ 11 ■.■■■■■ ", ■'.■.■r..!' ssa

MAINIERIAI STOJA Į SMARKIĄ KOVĄ; 
KAIRYSIS SPARNAS GAUNA {TAKOS

davus.

Shanghai. — Chiang Kai- 
sheko valdžia vėl pradėjo 
skelbti savo pasisekimus 
kare prie Raudonąją Armi
ją. Ji sako, kad valdžios 
kariu omenė ' sunaikinus 
Raudonosios Armijos dvi 
divizijos ties Kanchow ir 
paskerdus 5,000 raudonar
miečių.

Berlyn. — Hindenburgas 
vėl išleido įsakymą, kad 
valdžia griežtai uždraudžia 
visokius viešus masinius su
sirinkimus per visą velykų 
laikotarpį nuo kovo 20 iki 
bal. 3 d. Liepia visiems vo
kiečiams melstis!

WILKES BARRE, Pa. —
Pirmo Distrikto Eilinių Mainierių u streikas pradėjo 

Narių Streiko Komitetas smarkiai plėstis ir virsti į 
šaukia mainierius' paversti kovos lauką ; tokį,b kokio 
streiką į tikrą kovą. Kurie niekad šioj apielinkėj nėra 
streikuoja, tuos šaukia la> buvę. Susidarė tūkstanti- 
kytis kovos lauke ir imti'nes pikietuotojų ’linijos ir 
streiko vadeles į savo ran-’jau įvyko daugjsusikirtimų, 
kas. C*
Eilinių Narių Komitetas gavo apmušti. Lietuviai tu- 
šaukia stoti į kovą prieš retų geriau 
anglies baronus ir reikalau- nereikia eiti 
ti, kad bosai užtikrintų streikų. ;
.......... . 1 • Mas, senosios unijos va-

sios anglies sritį.
Kasdien susidaro didesni 

pulkai pikietuotojų. Ketvir
tadienio ryte, kovo 17 d., 
pas Glen Alden kompanijos 

Gi kurie’ tebedirba,, Pittston,’ Pa., °keh lietuviai Su.rsdle mainas susirinko

misijos ponų išsireiškimais. 
Nors jis advokatas, tačiaus 
labai prastai jam vyko ir 
tik ant juoko pasistatė sa
ve. Tai ką reiškia neturėti 
aiškaus nusistatymo. Žmo
gelis ir čia ir ten norėtų bū
ti geru—ir darbininkams 
ateiviams ir ponams reak
cionieriams.

Kiti atstovai buvo nuo 
77T , , . > Id ar bin i nkų organizacijųUnijos vadovybe paimtų įvairi„ tautų> k t 
streikų vadovautu tai strei- LlkrainUi finų; Tietuv.,, .... 
kas išsiplėstų po visų kieto- grlj kitų. Taipgi buvo at-

žingeidi lekcija visiems. 5 vai. po pietų.

PRASIDĖJO NACIONALĖS MAINIERlŲi 
UNIJOS KONVENCIJA PITTSBURGH^

tij kad

suprasti, kad
dirbti laike

tinkamo darbo, nes jau su- dai1 deda visas pastangas, 
laukė 57 metų amžiaus.!kad streiko plėtimąsi sulaL 
Per paskutines 18 dienų kyti^ Taipgi visa kapįtalis- 
suvalgęs tik vieną pinacą.

apie trys tūkstančiai pikie- 
tuotojų, suvažiavo su auto,- 
mobiliais ir t rokais, j Nors 
ten buvo daug ir policijos, 
bet mainos likos uždarytos. 
Laukiama ir daugiau pana
šių įvykių ir susikirtimų. •.

,, rusų, 
ukrainų, finų; lietuvių, ven-

stovas nud Komunistų Par
tijos. , * ;•? .: >.-• • \ -1.

Puolimas Visų Darbi-
; . t ninku. \
Kiekvienas atstovas 

trumpai išdėstė, kodėl jo at
stovaujamos organizacijos 
priešingos tiems biliams ir 
pasirengę tęsti prieš juos 
kovą. Buvo nurodyta visos 
fazės šio užsimojimo. Vi-

Washington. — Moksli
ninkas Dr. Wolters paskel
bė bado streiką prieš bedar
bę. Jis pats negalįs gauti

Helsingfors. — Neužilgo 
Suomijoj a bus panaikintas 
prohibicijos įstatymas. Tuo 
būdu valdžia Užsakė 875,- 
000 butelių j degtinės i del 
smuklių atidarymo dienos.

tinę spauda ir radio ^totys, 
policija i? steitava policija 
deda visas pastangas, kad 
tik sudemorąlizavus darbi
ninkus. • v!

Progresyvis mainierių 
šonas pradeda 'paimti vadę-5 

*vybę, ir‘.jei bendras komite* 
tas po Nacionalės Mainierių

AUTOMOBILIŲ 
' , NELAIME

iš Bostono bėgantis busas 
įdūrė į troką. Nelaimėje 
viena 8 metų mergaitė už
mušta; o 14 pasažierių su
žeista. '.i

PITTSBURGH, Pa. — 
Kovo 17 d. čionai prasidėjo 
nepaprastai skaitlinga revo
liucinės Nacionalės Mainie
rių Unijos konvencija. De
legatai pribuvo iš įvairių 
anglies sričių, ;

si pribuvo. Daug delegatu 
tebesiranda kelyje.

Drg. Borich, unijos sekt 
retorius, atidarė konvenci-
ją ir davė platų pranešimą 

>■ NI apie padėtį anglies pramo-
t lx^'nėje ir apie maihierių *ko- 

kaip Ken-,vas prieš algų kapojimus; 
tucky, Pennsyivanijos, Ohio, į Konvencija pasiuntė pasvėt- 
West Virginijos, Indianos ir kinimą Kentucky ir Tėnne- 
tt Jau dabar dalyvauja ssee mainieriams, kurie sėdi 
225 delegatai, bet dar ne vi- kalėjime.

Demonstracija prieš 
Detroito Skerdynę

HAVANA, Kuba. — Ko- 
i 17 d. čionai darbininkai

—............... .................. .

Kaip Auga
Darbininku Klasė

Sekamos
sėm buvo aišku, jog pasi- vo 
mojimas deportuoti komu- masiniai demonstravo prie 
nistus reiškia z daugiau/ne- Fordo Motor- kompanijos 
gu vien Komunistų ^arti- ofiso. Darbininkai ištaškė 
jos narius, nes komunistu kompanijos langus, kol po- 
galima bi ką apšaukti, bi licija spėjo domonstraciją 
darbininką, kovojantį už ištaškyti. Kubos darbinin- 
duonos kąsnį. Nurodyta, kai protestavo prieš Fordo 
jog tikslas šio biliaus yra ir Detroito valdžios sureng- 
nugązdinti darbininkus, kad tą skerdynę Fordo * bedar- 
jie bijotą kelti balsą prieš biams. * l - (

MASKVA.
skaitlinės parodo, kaip 
smarkiai auga Sovietų pra
monės proletariato armija: 
1925 m. buvo 8,500,000;
1929 m., 12,400,000; 1931 !m.,‘

18,100,000. Gi 1931 metais : 
' * - ■Vokietijoj tebuvo 16,000,000 

darbininkų ir tarnautojų.

Baffin aL
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Nuo Shanghajaus prie Sovietų Sąjungos
’ Pranešama, kad Amerikos, Anglijos, Francijos ir Ita

lijos imperialistų atstovai baigia “užglostyti” Japonijos- 
Chinijos konfliktą Shanghajūje.

Iš Genevos pranešama, kad Tautų Lygos komitetas, 
sudarytas rišimui Chinijos-Japonijos problemos, pereitą 
ketvirtadienį gavo pranešimą, jog Japonijos1 ir Chinijos 
viršininkai Shanghajųje priėję prie' slaptos sutarties,

Uralas
Uralą perkeitė dabartinis 

Penkių Metų Planas. ’Ten 
išaugo milžinai liejyklos, 
milžiniški fabrikai, gami
nanti mašinas ir tt. Laike 
naujo penkmetinio plano 
Uralas vystys savo pramo
nę, kaip vieną iš pamatinių 
Sovietų Sąjungoje. Ang
lies gamyba' Urale bus pa
kelta iki 25,000,000 tonų į. 
metus laiko. * I ■ \

Plačiai bus išplėsta būda-

ĮVAIRŪS DALYKAI :
landos ilginamos. Jeįgu 
kur tik darbininkai pasi- 
prįešipa kapitalistų atakai, 
tuojaus ^Hindenburgo-Bru- 
eningb “demokratinė” vald
žia panaudoja prieš juos po- 
cija, kalėjimus, panaudoja 
prieš1 darbininkus fašisti
nio teroro metodas. Darbi
ninkų slopinimą, pavergimą 
ir išnaudojimą pilniausiai 
be jokios gėdos užgiria tas 

j socialf ašistas. Toliaus jis 
sako: “Vokietijos darbinin- 

i 1 savo pilietinį

ginimas;.;: Greta šu ‘ plėti
mus! laukų apsėjimų, būda
vo jami fabrikai apdirbimui 
šilko, vilnų, medvilnės, cųk-j Kunigas Pr. J. Vaitukai- 
raus gamybos, konseryąvi- tis “Drauge” (No. 63) ra- 
mo ir t,L

Dideli uždaviniai yjra plė
time gelžkelių;. bus praves- sis Dievas ir tikrasis žmo-

so: ....
“Jėzus Kristus yrą tikra- 

gus. Kaipo Dievas, jis yra 
visur; ir, kaipo žmogus, jis 
yra danguje ir Švenčiausia- 
me Altoriaus Sakramente.

Reiškia, sulig kun. Vaitu
kaičio aiškinimo, tasai die
vas negali apsisaugoti nei 

ke. Bus išbudavota nauji .bjauriausių daiktų, nei paš- 
galingi metalo fabrikai Ka- kudniausių vįetų—jis yra 
marovoj ir Zigazinske. Plė- visuose daiktuose”, taigi, 'kai parodė 
čiasi ir mašinų gamyba. Bus lr bjauriausios_e vietose. , subrendimą, balsuodami už 
išplėsta busų ir elektrikinių; Tikrai “stebuklingas” tas;^bendrą respublikos gynėjų 
vežimų gamyba, ; rekon- pasakiškas Jėzus, 
strukcija gelžkelių. Bus iš- 
budavotas galingas fabri-j 
kas automobilių gamybai ir ' 
taipgi didelis fabrikas ga
minimui garinių katilų.

Greta sunkios industrijos 
plečiama ir lengvoji, kaip 
tai linų apdirbimas, konser
vų, audimo ir kitokia, nes 
kraštas turtingas šiai pra
monei žaliadaikčiais0.

ratą ir kitokias reikmenis.
Bus išplėstas spalvinio- 

metalo gaminimas, kaip tai 
cinko, švino, alamino ir tt. 
Bus pakelta ant augšto lai
psnio mašinų gamyba.

Vakariniame Sibire der
linga ir turtinga žemė. To
dėl jos pasėlių ir apdirbi
mo plotis bus žymiai pakel
tas. Čia bus išplėsta pasė
liai cukraus žaliadaikčių ir 
kitų. Planuojama išplėsti 
kenavimo pramonę, gamini
mą cukraus,,odos fabrikus,, 
linų apdirbimą, vilnų .apdir
bimo fabrikus ir tt. Bus iš- 
budavoti galingi medvilnės 
apdirbimo, fabrikai, į ku
riuos per Turksib gelžkelį 
pristatys ją. Transportas 
šioje srityje žymiai bus pa
keltas ir pagerintas.

ta ištisa eile naiijų.
Baškirų Respublika

Baškira respublikoj smar
kiai plečiasi stambi pramo
nė. Badavo j amas galingas 
metalo kombinatas Belorec-

“visuose daiktuose”,

r

sulig kurios bus pertrauktas mūšis ir' sušaukta taikos vogimas naujų elektros ga- 
’ ' 1 . ! : minimo stočių, 'ir turės būti

Japonija jau net pradėjus ištraukti savo ginkluotas baigtos jau budavojamos 
stotys, kaip tai: Tagilskaja, 
Kizelovskaja, Čeliabinskaja. 
/Bus išbudavota galinga sto
tis Kurgan mieste. Taipgi 
jau gaminami planai del 
dviejų galingų stočių varo
mų vandenio pajėgomis ant 
upių Čusovaja ir Kama. 
Plačiai tur būti išplėsta ga
myba vario, ciifto, a kimino, 
nikelio ir kitų spajvuotų j pramoninį centrą ir platų 
metalų. Urale bus išpiešta apriirbimą. Dabar 
galinga ir chemikalų garny- 'p,ie£iama Karagandoje an- 
ba. Bus išbudavota ^oJDgiies gaminimas ir jis ant- 
metalo fabrikai kurie į me-1 ro penkmečio gale suteiks 
tus laiko suteiks 6,000,000 j 15>000)000 tonų anglies. Bu. 
tonų ciguno, o koksus ga- ^avojimas naujos galirigos 

aS 1 ^brikaį suttlks/< i elektros pajėgų 
000,000 tonų. Bus isbuda- 
votas milžiniškas metalo 
fabrikas Bakalske, 1 
galingas Tatilio vagonų bū
davo jimo fabrikas. Permio; 
mieste bus didelis laivų bu- 
dąvojimo centras. 
šinstroi ir Čeliabinsko trak
torių gaminimo fabrikai bus 
baligti šiais metais ir pra
plėsti sekamame penkmety
je. * Bus' išplėsta mėsos kqm- 
binatai, linų apdirbimo pra
monė ir tt.

Pamatiniai bus perkeistas 
t r a nsporto susisiekimas, 
kaip pagerinant ir prave-

konferencija.
r; : r 

spėkas iš Shanghajaus. Japonijos generolas Yoshitiori 
Shirakawa Shanghajuj kovo 16 d. pasakė atsisveikini
mo prakalbą delei Japonijos kariuomenės, kurį greitu 
laiku bus ištraukta iš Shanghajaus. Sekami jb keli žod
žiai daug ką pasako apie tolimesnius Japonijos imperia
listų tikslus: , " t ■ ;

“Sąlygos namie ir užsienyj smarkiai blogėja kasdieną 
ir atsakomybė, su kuria mūsų hriperijos kariuomenė su
siduria tose aplinkybėse, laipsniškai didėja. Prie tokių 
sąlygų, sugrįžę namo, jūs turite išsilavinti pakankamai, 
kad būtumėt pasirengę stoti ant pašaukimo, įvykus ko
kiems nors dalykams.”

Neramumas namie. Darbo masės, nepaisant kruvino 
teroro, vis labiau ir labiau pradeda bruzdėti prieš im
perialistinę skerdynę.

O kas liečia užsienį, tai didžiausia problema prieš Ja
ponijos imperialistus stovi—kaip išprovokuoti ir laimėti 
karą prieš Sovietų Sąjungą. . *

Kuomet dabar kalbama apie Japonijos spėkų ištrauki
mą iš Shanghajaus ir apie “susitaikymą” su Chiniją, tai 
tuo pačiu sykiu vis daugiau ir daugiau rašoma apie “nau
jus sukilimus” neva prieš Mandžurijos valdžią, kurią su
darė ir durtuvais palaiko Japonijos imperialistai.

Ką tas parodo? Tas parodo, kad Japonijos imperialis
tams kruvinas įsiveržimas į Shanghajų buvo reikalingas 
nukreipimui pasaulio domės nuo to; ką Japonijos im
perialistai daro pačioj Mandžurijoj, ypatinga netoli So
vietų Sąjungos rubežiaus. Kuomet Japonijos kariuome
nė skerdė Chinijos mases Shanghajuj, tai tuo pačiu sy
kiu Japonijos ginkluotos spėkos drūtino savo pozicijas; 
Mandžurijoj; Japonijos imperialistai organizavo sau iš
tikimą valdžią Mandžurijoj ir ruošė dirvą tolimesnėms, 
provokacijoms karui prieš ’Sovietų Sąjungą. Skęrdynė 
Shanghajuj nukreipė pasaulio domę nuo to, kas dedasi 
Mandžurijoj. Prie to Japonijos įsiveržimas j Shanghajų 
buvo reikalingas dar del vertimo kitų imperialistinių ša-, 
lių pripažinti Japonijos imperialistams platesnes plė
šimo ir grobimo teises Mandžurijoj. ;

Dabar jau, kaip pranešimai sako, Japonijos imperia
listai eina „prie susitaikymo su kitų šalių imperialistais 
Chinijos klausime. Kokia gali būti imperialistų sutartis? 
Ne kitokia, kaip tik bendra imperialistų sutartis karui 
prieš Sovietų Sąjungą ir slopinimui Chinijos revoliuci
jos, sukriuŠinimui Chinijos Sovietinės valdžios.

. Washingtone gauta pranešimas, kad Japonijos virši
ninkai puikiai atsineša linkui Tautų Lygos komisijos, 
kuri nuvyko j Chiniją. Japonijos imperialistai įsitikinę, 
kad ta komisija bei biskį nepakeis padėties Mandžurijoj, 
tai yra, nei nepakels klausimo, kad Japonija turėtų pa
sitraukti iš Mandžurijos. Mandžurija ir Jehol, dalis vi- 
-dujinės Mąngolijos, po Japonijos imperialistų vadovybe 
pasiskelbė savo nepriklausomybę ir įsteigė atskirą vals
tybę po vardu Manchoukuo. Tuo būdu Japonija viešpa
tauja Mandžurijoj.

Bet dabar kyla klausimas, kaip išprovokuoti karą prieš 
Sovietų Sąjungą? Tam reikalinga visokie manevrai, ir 
juos daro imperialistai.

Pradėjus derybas Shanghajuj, tuojaus pasklydo “gan
dai” apie Japonijos laivyno koncentravimą netoli Vladi-

Kazokų SS. Respublika
Kazokų respublikos teri

torija buvo atsilikęs kraš-
’; tas, betdabar jis vystosi į i 
i himArtini nnnfrn ir nlatn

gaminimo 
stotys, plečiama galinga 
spalvuoto metalo gamyba:

taipgi KuncĮare, Dezkasgone, Al-
tajuje, Rider prie Kaspijos 

i jūrų ir tt. Laike antro pen-

Užkaukazija
Užkaukązija, tai 

lis ir daug . reiškiantis del 
Sovietų Sąjungos kraštas. 
Oras subtropiškas—šiltas ir 
tas suteikia -galimybę šiltų 
kraštų pasėliams ir augme
nims. Antro penkmečio me
tu bus išplėsta pasėliai ir 
auginimas: medvilnės, arba
tos ir auginimas vaisingų 
fruktų, kaip tai apelsinų, 
citrinų, vynuogių, bananų 
ir kitokių. Šių vaisių augi-

l kandidatą, o ne už demago- 
, , . . giškus Maskvos obalsius.”Suvirs 100 reakcinių or-j _____

',Jganizacijų vėl reikalauja, j Kieno gi interesus gina 
kad Amerikos valdžia uz-j Hindenburgas? Kapitalistų 
■draustų įgabenti bile kokius j y asgs; fai,i’ikantu, bankie- 
produktus is Sovietų Sąjun- rių> monarchistų ir tt. Kad 
F?-S‘o Tpomi norima paken- jjs ],jaurus darbininkų 
kti Sovietų Sąjungai, kad ji • prje§as įaį įas faktas yra 
negalėtų sėkmingai baigti aiškus vigam svietui So. 
lenkių Metų Planą. cialfašistas Grigaitis £uldo

jį galvą. Tuo būdu ir 
I j ’ * T T 1 * j ♦ • • ijis pasirodo atviru darbi-
> 1 ost rašo, jog } o kieti joj ninkų priešu. Tą aiškių 

riiri ^R’žuazija prisibijojo, kad; aiškiausiai turėtų matyti 
e eiliniai nariai Soeialdemo- kiekvienas lietuvis darbi- 

kratų Raitijos gali neklau- njnkas, kuris dar iki šiol 
syti va,dų^ įsakymo ir gali nors bendro turėjo su 

’ tokiu elementu, kaip Grigai
tis, arba bent kiek pritarė 
socialfašizmui. Šiandien so- 
cialfašizmas yra kapitaliz
mo ramstis; darbininkai 
privalo griežtai prieš jį ko
voti.

- Uralma- plano bus išplėsta njmas pus pakeltas iki to-
chemijos gamyba.

Kazokų respublikoje bus 
pravesta dideli ir ilgi gelž
kelių keliai, tarpe Karagan
da—Balchaš, Balchaš - Ču, 
Karaganda - Semipalatinsk 
ir kiti. Bus išplėsta med
vilnės ir kaučuko (del gurno 
gaminimo augmenų) pasė
liai. Greta plėtimo , pasėlių

kio laipsnio, kad jais pilnai 
ir pakankąmai J aprūpinus 
Sovietų Sąjungos gy^rito- 
jus. > - . 1

. Greta bus plečiama ir sun
kioji pramonė. Apart Ba-

1

Penkių Metų Planą.

balsuoti už komunistų kan-Į 
didatą Thaelmann, vietoj už! 
von Hmdenburgą. Bet, gir
di, “ta baimė buvo nepama
tuota. Soči emokratai pa- 

isciplinos pa-
zdį...’ 
Ne tik

kitų šaKu buržuazija negali 
atsid^&ugti jau kelinta iš 
eilęZ Vokietijos socialfašis- 
ti/ išdavyste kas liečia 
detijQS darbininkus.

. ( “Naujienose” (No. 
socialfašistąs Grigaitis 
gailestauja, kad apie penki

J. S.

b

t

Vo-

ap-

kų galingų žibalo šaltinių, |milionai Vokietijos darbi-
•• i • 1 J • 1 * iirr Iznmimictn

WORCESTER, MASS.

dai” apie Japonijos laivyno koncentravimą 
vostoko, svarbiausio Sovietų porto Tolimuose Rytuose.< 
Vėliaus grupė Japonijos apginkluotų rusų baltagvar
diečių įsiveržė į Sovietų teritoriją, bet greitai juos Rau
donoji Armija atmušė. Paskui šnipinėjimo tikslais per
lėkė Japonijos lakūnas į Sovietų teritoriją ir Sovietų or
laiviai privertė jį nusileisti. ' v H

Bet svarbiausi Japonijos imperialistų manev
rai, tai taip j vadinami “sukilimai” prieš naują Mandžu
rijos valdžią. Kad tie sukilirųai gali būt Japonijos im
perialistų suorganizuoti, tai puikiai parodo atsitikimas 
su pagarsėjusiu generolu Ma, kuris neva priešinosi Ja
ponijos imperializmui. Bet jis bekariaudamas vis trau
kėsi linkui Sovietų Sąjungos rubežiaus per Chinijos Ry
tinį Gelžkelį. Po priedanga “sukriušinimo” generolo MdC 
Japonijos kariuomenė užėmė 
ginius punktus prie Chinijos Rytinio Gelžkelio.

j . , . . i - • -i r valgomųjų javm bus smardant dviejų begm kehus, kiaf i^a- 
kur yra tik vienų, elektriii- ’ r 
kuoti eilę gelžkelių, išplės
ti . plęntų kelius, pravesti 
naujus gelžkelius ir praplė
sti busų ir orlaivių komu
nikaciją.

Vakarinis Sibiras
Laike antro penkmetinio 

plano vakariniame Sibire 
pramonė bus plečiama su 
didele energija. Ši terito
rija turės išvystyti savo me
talurgiją iki laipsnio, kad 
galėtų suteikti 2,000,000 to
nų čigūno ir išplėsti gami
nimą kitokio metalo.

Nuo Kuznecko už 100 my
lių yra turtingi .sluogsniai 
geležies rūdos. Ten bus iš- 
būdavotas galingas metalo 
gaminimo fabrikas. Tyri
nėtojai jau patyrė, kad ten 
yra daugiau 250,000,000 to
rių metald rūdos." Kuznec
ko anglies beeiną pakels 
iki' to . laipsnio, kad jis1 į 
metus laįko suteiks 50,000,- 
000; topų j anglies, -t ( .

Smarkiai bus''išplėsta bū
davo j imą s gąlingų; elektros 
pajėgų gaminimo, stočių.

Tsitšihar ir Situs strafe" Bus išbudavofe vakarinia- 
Na, ir me Sibire stotis, dvi Kuz-

Novo-Si-

gyvulių 
auklėjimas. Čia bus išbu
davota fabrikai apdirbimui 
medvilnės, cukraus augme
nų, skūra fabrikai, vilnų 
apdirbimo, virvių, šniūrų^r 
konservavimo.

vien .nauji atidaryti pabai- 
goje1 antro penkmečio turės 
suteikti iki 10,000,000 tonų 
žibalo. Gamyba anglies 
Užkaukazijoje turi pasiekti 
iki 3,000,000 tonų. Spalvuo
tų metalų rūdos iškasimas 
ir apdirbimas, kaip tai va
rio, alumino ir kitų, Zinge- 
suruose ir Azebandžane bus 
pakelta ant augšto laipsnio.

Jau esamas Aškesanso 
metalo fabrikas gamins ne 
tiktai metalą, bet ir rynas 
del žibalo perlaidų. Jau da
bar Šmito metalo fabrikas 
suteikia daug metalo. Gi 
laike antro penkmečio pla
no jis bus dar praplėstas. 
Greta metalo fabrikų bus 
išplėsta ir chemija gamini
mui žemės trąšų, fosforų ir 
kitokių trąšų. Plačiai bus 
išplėsta gamyba cemento, 
durpių ir tt.

Užkaukazijoje bus išplės- 
Ita audimo pramonė apdirbi-,

ninku balsavo už komunistų 
kandidatą Thaelmann, o

L.D.S.A. 2 kuopa, 13 d. ko
vo, surengė “skating /party” 
darbininkiškos spaudos nau
dai. Draugų ir draugių prisi
rinko gana daug. Visi links
mi. Buvo smagu girdėti kal
bant, kad senai turėjom tokį 
ramų pasilinksminimą. Mat, 
nebuvo sklokininkų, tai nebū

ne už1 kaizerio berną Hin-'/o kam koliotis ir visų viso- 
- , kiais “durniais vadintis. Jie

bandė visokiais būdais pa- 
Yra apgailėtinas daly- kenkti mūsų parengimui, vaik- 

kąs, kad dar-tiek balsuoto- ščiojo po stubas ir atkalbinė- 
jų Vokietijoje, ir tai dau- jo žmones.

denburgą. Jis sako:
(C

kiais “durniais” vadintis. Jie 
bandė visokiais būdais —

giausia darbininkų, iki šiol Kovo 13 d. sklokininkai ren- 
Nors jie kal- 

lahin" turi būt dinama de-■bino visus’ kiek galėj0 ir da“ * labui uu i but ginama ae . lino tikietus vjsįems> kas tik 
mokratme tvarka. : ėmė uždyką, bet girdėjau, kad

Na, o kokia ta ‘ demokra- Į žmonių buvę nedaug. Pass 
tinę tvarka” ir kokią iš jos juos suvažiavo įš visų valstijų 
naudą turi darbi nin-; Po mašina, kad tik parodyti 
kai? 6,000,000 bedarbių lai- i Jmon«”ls» J^g jų yra labai 
psniskai miršta badu. n - ko jįe negaij pngaut, nors tam
bantiems darbininkams ai-1 sykiui ir sudarė kiek publikos, 
gos nukapojamos, darbo va-I Pas mus jų “tiek daug” ran5 
— ................ .—.... ..........- ■ j dasi. kad ir tikietų pardavinė-

.. . . . ti turėjo pasikviesti visus fa-
gahngos elektros pajėgų ga- §istus. O patys bėgiojo, netu- 
minimo stotys, pirmoji ap-, rėdami laiko nė miegot nak- 
rūpins Ivano - Voznesensko j čia. 7-tą vai. ryto jau bala- 
audimo ir kita pramonę, o'd°j° duris- Ypač viena po- 
antroji Nižni Novgorodo niut6( .lab.ai. j^ižymėjo. Jei- 
automobilių gamyba. Gre- pradeda koliot. Patartina 
ta to, bus padaryta eilė už-ljaj sustot, nes bus galima jos

nesupranta, jogei jų pačių vakarienę.

i

tvankų ant upių, įpuolančių

t
%iž tokį pasitarnavimą Japonijos imperialistai suteikė ge-įnecke, po vieną 
nė^olui Ma finansų minisferio vietą naujbj Mandžurijos birske ir Buiske.

■

I

t ginklų į Chiniją ir Japoniją

lai į Volgą jos. augštumoje į 
sistemačius kanalus, kuriais

I f
■

kioti laivai. Tuo kartu tu
rės būtį -išdirbta planai del 
užtvankų ant žemutinės

stracijomis reikalauti, kad Japonija ištrauktų kariuonn 
nę iš Mandžurijos ir visos Chinijoą. w

Darbininkai privalo stoti į kovą prieš’gręsiantį karą; Darbininkai privalo tėtyti visus imperialistų mariev- 
P’ivalo dėti pastangas sulaikyti siuntimą ąmūhicįjoš iri rus ir rengtis pąstpti kėhą’ iŠprovQkaviiųųi karo prieš 

Privalo masinėmis dempn- darbininkų respubliką.*

me-

IbmBMHI ihbhhhhhmhk'. * 'HHmOBHI

val^ioj. ? •'
“Sukilimai” pasireiškia Taheio, Machuli, Ninguta ir ki

tose srityse netoli Sovietų Sąjungos rubežiaus. Po prie
danga ■ malšinimo tų sukilimų Japonija siunčia v daugiau 
armijos į Mandžuriją. Tie “sukilimai” patarnauja Ja
ponijos imperialistams koncentruoti arnjiją Mandžurijoj.

Tuo būdu Japonijos armija svarbiausia koncentruoja
ma karui prieš Sovietų Sąjungą.

Tie faktai aiškiausiai darbininkams rodo, jog artina
si imperialistų karas prieš Sovietų Sąjungą.

Chemijos ir koksų pra
monė bus išplėsta. Į metus 
laiko koksų fabrikai ga
lės suteikti 4,000,000 tonų. 
Chemijos fabrikai gamins 
azotą, sierįrię rakštį fosfo-

Vidujine Azija
Kur seniau buvo caro im

perialistinė kolonija, dabar 
ten yra laisvos sovietinės 
respublikos Uzbekistan, Ta- 
džiakistan, Turkmenistan, 
Kirgizų respublika ir Kara- 
Kalpakija. Prie caro tai 
buvo dykumų teritorija. Da
bar ji virsta į kultūrinį 
kraštą. Medvilnės augini
mas labai smarkiai plečiasi, 
o laike antro penkmetinio 
plano šis didelis kraštas iš
plėš ir kitas gamybos, šakas.

Vidujinė Azija
tais jau suteiks 1(5,000,000 
tonų anglies ir 3,000,000 to
nų žibalo'. Bus išbūdavo ta 
čirčike ir Bachše galingos 
elęk.ttos gaminimo. stętys ir 
išplėsta pramonė gaminimui 
spalvuoto metalo — vario, 
cinko, švino ir tt. Rengiama 
-išplėsti ir chemijos gamyba, 
nes čia yra įvairiausių del 
chemikalų reikalingų žalia
daikčių ir druskų.

Greta su plėtimu medvil
nės pasėlių, plečiasi ir šilko 
gaminimas ir auginimas ža
liadaikčių, iš kurių gamina
ma gumas.

Plečiamas ir gyvulių au-

jmui linų, medvilnės ir šil- į Volgą, kaip, tai Karnos, 
■ko, nes jau dabar šioji pra- Okos ir kitų. tBus paversta 
jmonė tvirtai' atsistojus ant ištisgeilė upių,, kurios įpucu 
(kojų Tiflįse ir kitur. • ■ .

Bus išbudavotos galingos 
|hidro-elektrikinės stotys se
kamuose punktuose; Terter, 
Mingečaui;, Charm, Kosy- 
Giumuš; ir kitur.

Kas liečia transportą, tai Volgos dalies. Kaip žino- 
bus eilė gelžkelių elektrifi- ma, Volga yra viena iš did- 
kuota ir eilė naujų, išbuda- žiausių Europos upių. Ji 
vota. • '

< Pavolgė
, Pavolgės srityje laike an

tro penkmetinio plano bus 
sukoncentruota darbas del 
pagerinimo vandens kelių ii 
kanalų pravedimo. Ant pa
čios Volgos bus padaryta 
dvi užtvankos, viena prie 
Jaroslavo, p kitą prie Niž- 
nDNovgorodo. Prie abiejų 
užtvankų bus išbųdavota i

ir į ją įpuolančios upės su
daro 84,000 kilometrų. Ka
da šie keliai bus pagerinti ir 
pagelba užtvankų paversti į 
galingus vandens kėlius, tai 
jie tris kartus viršys dabar
tinių Jungtinių Valstijų vi
dujinių kelių kiekį.

Sekamame aprašyme mes 
paliesime kitas Sovietų Są
jungos dalis, ką siūlo nau
jas Penkių’ Mettį Planas, 

p. Mr' šolpmskąs.

vardą paskelbt viešai.
Kad ir taip stengėsi, bet 

mūsų parengimui įiepakenkė. 
Pas mus prisirinko nemažai 
žmonių ir liks gražaus pelno. 
Beje, Į mūs parengimą atva
žiavo apie 7 šeimynos, kurios 
sakėsi: “Turime sklokos tikie- 
tų uždyką, bet šičia atėjom ir 
patys pasipirkom tikietus, kad 
paremti darbininkišką spaudą. 
Jeigu rengti ponui Prūseikai 
šiltą vietelę, tai jau geriau ku
nigui, nes ir kunigas daugiau 
žalos darbininkams negali pa
daryti.”

• Draugei Sukatskienei paaiš
kinus spaudos padėtį, kad be
darbė slegia ir skloka kenkia, 
dviem dd. pasidarbavus, 4 pa- 
sipirko Laisvės Šerus ir dar 
keli pasižadėjo nusipirkti at
eityje. Gerai, draugės ir drau
gai, darbuokitės, nes niekas 
neparems mūs • spaudą, kaip 
tik mes patys darbininkai. 
Drg. J. Pocius pasipirko du 
tikietu ir paaukojo 50c Taip 
pat žadėjo neužilgo nusipirk
ti “Laisvės” šėrą.

Bedarbis.



šeštadienis, Kovo 19, 1932 Puslapis Trečias

Kas Rodo Tiesą Kelią? Alio!

i

žvaigždės, planetos ir meteorai,— 
Plauko berybės erdvės okeane; 
Vieni dar dega, kiti užgesę— 
Metų milionus jau atgyvenę. 
Erdvė prisėta daugybės kūnų, ,
Kuriuos mes matom nakties tamsumoj. 
Tai mūsų žemės sesutės—žvaigždės 
Ten išsisklaidę dausų tolumoj A 
Mūsų planeta, žemė senutė 
Sukas ir eina tuo pačiu keliu, 
Kuriuo nustatė saulė močiutė, 
Kad nenutoltų nuo jos spindulių.

, Saulės sistemoj tvarka teisinga, 
Joj nukrypimas neleistina būt; 
Jeigu planeta pamestų kelią— 
Tuoj katastrofoj turėtų pražūt.

Kominternas, kaip saulė pasauliui, 
Rodo darbininkams kelią tiesų: 
Kaip reikia gyventi, dirbti, kovoti, 
Sukurti naują rytojų, šviesų. 
Kas darbo klasės vadą paneigtų, 
Eitų sau vienas skirtingu taku, 
Kaip žemė be sdulės kontrolės 
Nuklydus 
5-III-32.

Alio miškų ir landynių gyventojai;
Viso pasaulio varguoliai, alio! 
Amerikoj, Afrikoj ir Australijoj— 
Nuo vieno lig kito ašigalio.

Nedalu kliūčių mums rasinis skirtumas— 
Nuo Mississippi, Amazonės ar Nylo;
Visur mūs eina išnaudojimas.....
Visiems pavergtiesiems^—alio, alio!

šalin rubežiai ir visos linijos—r-- 
Mums reikia pasaulinio kelio!
Nuo Kamčatkos iki Aleksandrijos— 
Valdyt proletarai privalo.......

Mes žengiame drąsiai į kovą—
Visas pasaulis į vieną, alio!... 
Nublokšim vergijos prajovę. ..... 
Visiems proletarams—alio, alio.

22. L 1932. Palanta.
Toronto. .

Iš ALPMS III Apskričio Koncerto

žūtų berybėj dausų.
EI. Svyrūnėlis.

.ir Sovie.tų- Sąjungoj ;dąrbimnkai: dar: kovoja [. 
su senu menu, kad nąųjasis .rpepas dar kai- 
kuriose srityfee pasiekęs’tįi k į 0 nuoš. į (Mask- i 
vos Meno Teatre. Apie tą frontą nei žode
lio Prūseikos gazietoj, bet, ot, kur krislas ' 
apie pasilaikymą, prie buržuazinio meno, tai ■ 
jau pažiba pruseikiniams.

Tie mųzikališki “skanumynai,” esą ir lie
tuvių liaudies dainose.. Tad, mokina mus, 
“pamoti ranka” ant to visko negalima. Kaip 
matote, tai tie žmonės jau net patys sau li
gas pradeda įsikalbėti. Rodos, kad kas jau 
būtų atmetęs liaudies dainas. Bet mes ga
lime pasakyti, kad liaudies dainų mūsų me
nui neužtenka. Mūsų menas turi kilti iš 
klasių kovos, šioj srityje mes dar netoli pa
žengėme, tad reikalinga mums stumtis pir
myn, o ne trauktis atgal. • Lai Prūseikos ir 
jiems panašūs glaudžiasi prie to, kas tik yra 
buržuaziniai “skanumynai.” Proletarinis 
menas yrą su reikšme, fiksius, karingas ir 
mokinantis.

- ■ • • —o— ( .
> New Yorko “Timese” pastaruoju laiku 
diskusuojama meno- “tautybė.” Jie klausi
mą stato: “Menas yra tautinis, ar tarptauti
nis?”

Tuo klausimu net ruošta debatai ir skir
ta “teisėjai,” kad išspręsti tą klausimą. Su
prantama, abenai kalbant, menas yra’ tarp
tautinis. Vienok, kiekviena tauta turi $a- 

. vo ypatybes, kiek jų papročiai ir gyvenimas 
skiriasi nuo kitų tautų, tiek ir jų mene gali
ma rasti skirtumų.

P. K.

Trūkumai Misa Choruose

.vergaujantis kūdikis, kuriuos Wall Strytas di-: : tent:: 
riguoja. Tikrasię gamintojąs judžių Holly- 
woode, žinomoj kaipo judžių karalystėj, taip chorams, 
'pat yra finansinis kapitalas. Ar pagamina 
tokius judžius, kurie tiktų amerikoniškai puo
likai? Ne. Grįžkime atgal į 1909 metus. Vie
nas Harvardo universiteto profesorius pripa
žino, kad judžiai yra reikalingi niekam ki
tam, kaip tiktai “save gerbiančiai smulkiąja! 
buržuazijai ir darbininkams”. Taigi, jei ta 
amerikoniška publika susideda iš milionų 
skurdžių darbininkų ir ^smulkiosios buržuazi
jos, ar tai gali jiems Wall Stryto magnatai 
gaminti tokius judžius, kurie linksmintų skur- 
dzin darbininką. ' 1•4- •« * •

1916 metais American Film direktorius D.
W. Griffith pavadino, kad “judžiai yra dir
bančiosios ’ masės universitetas”. 1925 metais 
dienraščio “American” rašytojas, James Ste
vens, nurodė, kad judžiai yra “darbininkų 
dailė”. , Trumpai pasakius, judžių lankyto
jai yra didelėj didžiumoje darbininkai ir šmul: 

i kioji j buržuazija, kuri pasilaiko iš milionų 
darbo (žmonių (triūso. Buržuazija remia ju
džius ir ta faip vadinama dailė yra .suteikia
ma stambaus kapitalo, kuris valdo visą stam
biąją judžių gamybą. Kas tie yi‘a gaminto
jai? Ogi daugiausia buvę dirbtuvių savinin
kai, fabrikantai,' piųigų skolintojai ir kitokie 
parazitai, kurie nieko naudingo nepagamina, 
bet maitinasi svetimų triūsu.: ! 1

Kiek, laiko tam atgal, gamintoju judžių bu
vo vienas; išdalintųjų (distributor) kitas, 
o vaidintojas (rodytojas) trečias. Bet kuo
met kiti įvairūs bizniai (vertelgystės) pradė
jo jungtis į trustus, judžių ir dailės gaminto-

“Kalinys” ' ir “Kūjis’’. 
šios ^dainos dar nėra pasiųstos 

Gteitai mes jas iš
siųsime. Be šių dainų, grei-
tai gausime ir naują veikalėlį 
—“Bedarbiai”, šį veikalėlį pa
rašė d. Jonyla.

Vaidinimui Šis veikalėlis tikš 
visoms kolonijoms. Taip pat 
veikalėlis vaizduoja šių laikų 
bedarbę. Tad labai geras reiš- ”***" 
kinys, kad mūsų menas prade
dą./tverti kūrinius iš šio ka- 
pitalistinės sistemos krizio.

i

1

plasnoja baltutės snaigės,

Krinta minkštutės šaltos kruopelės, 
Poilsio j ieško audrų globoj... 
Krauju pasruvęs vargdienių kelias; 
O skaisti laimė kraujo kovoj....
3-II-1932. A. Byrąs..

Žiema

Krinta, 
Puošia krūtinę žemės šaltos. 
Gėlės nuvyto, vasara baigės— 
Saulė pagailo savo šviesos.

Temsta ar aušta, naktys ar dienos— 
Mums proletarams visad vargai, 
Nedalia, bėdos ir skurdas vienas; 
Prie to dar šalčio kieti nagai.

Krinta, plasnoja plastakės-snaigės, 
Puošdamos soduos medžių šakas. 
Dirba .varguolis per dien apsvaigęs, 
O pilvas bando naujas stygas. . 
“Dirba per dienas”,— pilvas grūmoja— 
“Kur darbo vaisiai, ką tu turi? 
Visi lyg mažą tave išnaudoja, 
Štai net ir batai šaipos kiauri”.

Krinta, plasnoja snaigių kruopelės... 
Glaudžia pavargę savo sparnus... 
Dygliai^ nuklotas varguolio kelias, 
Visi jau žiodo savo nasrus. ..

Dūksta, klajoja po pirkę vėjas; 
Verkia šeimyna bado nasruos, 
Per dienas dirba, prakaitas liejas— 
Suodini skęsta dūmuos, garuos.. .

Tyliai baltutės snaiguolės krinta 
Per langų skurlius, per kiaurus plyšius 
Ten, kur sušalęs lindi varguolis, 
Bijodamas traukyt kantrybės ryšius. 
Bet nors jis šąla, širdis liepsnoja; 
Ir jam Ridinąs pasaulis naujas,— 
Kad vien drąsuoliai, laimi kovoje. 
Ir jis sušunka: “Už kraują—rkraujas!” 
Staiga iš menko milžinu stoja, 
Drąsiai į kovą šaukia varguolius; 
Eidams su kardu kelią sau šluoja, 
Mušdamas savo priešus, turtuolius...

tinkamai papuošta 
Tai 

Galima pasakyti, 
pasirodė šiame pa- 
gerai vedamas ir 
judėjime. Draugė 
mokina ir darbuo-

Kas Žino?

Kas žino, kad mes alkani šiandieną, 
Siankiodami siūlom savąsias jėgafs; 
Laukiam, kol numes trupinį nors .vieną 
Ir mus jie bedarbius alkanus supras.

Bet kam rūpi mūsų tasai noras? , 
Ir kas gi bedarbius alkanus supras, 
Kuomet perdaug mes turtų jiems prikrovėm, 
Jiems dirbant pražudėm savąsias jėgas?

Jie Šiandien lėbauja ir valdo milionus;
O mūsų štai laukia baduolio mirtis!
Ir yra tik viena tikra išeitis—
Tai kovoti prieš savus nevidonus...

Draugai, nelaukim, kol alkani dvėsim, 
Bet stokim į kovą už savo teises!
Jei lauksim ilgiau, tai mes nesuspėsim,— 
badaudami baigsim žudyti jėgas...

Pavieniai kovojant,—tikslo neatsieksim. 
Tad jungkimės, viso pasaulio vergai! 
Pagerinsim būvį, priešą suplieksim, 
Lygybės vėliavą iškelsim augštai... 1
Toronto.

j 8-H-1982

f;1

Paldnta,

\

Minėtas koncertas įvyko kovo 5 d., New- 
arke, N. J. Programą sudarė šiam parengi
mui tik chorai, kurie priklauso prie A.L.P. 
M. S. III Apskričio^ Programą pradėjo Sie
tyno Choras, kuris suvaidino “Kalvius.” Tai 
daina ir sykiu veikimas. Choriečiai buvo 
pasipuošę į tinkamus kostiumus, kas darė 
labai gerą įspūdį.

Scena buvo gerai ir
gamtos vaizdu ir Lenino paveikslais, 
irgi darė malonų įspūdį, 
kad Sietynas labai gerai 
rengime. Sietynas yra 
gerai veikia darbininkų 
B. Šalinaitė chorą gerai 
jasi su choru.

Sekantis buvo Bangos Choras iš Elizabeth, 
vadovystėje drg. V. Žuko. Sudainavo keletą 
dainelių gana gerai ir gyvai. Bangos . Cho-: 
ras turi gerų balsų, o ypatingai iš merginų. 
Tik jį skaičiumi reikalinga padidinti,. Jiem , 
reikalinga daugiau vyrų, kad--juos -nenugat 
lėtų merginos. ' . į

Choras padaręs gerą progresą pirmyn 
prie naujo mokytojo, V. Žuko. Tarpe mu- 
zikališkos programos buvo renkama aukos 
Kentucky mainieriams. Apie jų padėtį kal
bėjo mainierys, kuris yra atvykęs iš Kentuc
ky valstijos.

Vėliaus pasirodo ir Aidas iš Brooklyno. 
Pirmiausia merginų Oktetas labai gerai pasi
rodė savo raudonose uniformose. Labai ge
rą įspūdį darė jų dainavimas, o ypatingai 
paskutinė daina gynimui Sovietų šalies.

Aido vyrų choras irgi labai gerai pasiro
dė. Vyrų Choras reikalinga palaikyti ir 
daugiau įtraukti vyrų prie dainavimo. Pas- 
kiaus Aido Dramos Grupė suvaidino veika
lėlį “Skubink.” Gi Aidas sudainavo “Rau
donąją Dainą.” Aido Choras sudainavo la
bai gerai. Programa pasibaigė su Interna
cionalu.

Publikos buvo nelabai daug, galėjo būti 
daug daugiau. Mat, bedarbė labai atsilie
pia. Bedarbė paliečia mūsų chorus, nes jie 
tik iš parengimų ir pasilaiko. Tad ir kitos 
organizacijos turėtų pagalvoti apie mūsų 
chorus, nes chorai yra dalis darbininkų ju
dėjimo.

Girtinas dalykas yra, kad aidiečiai dai
nuoja revoliucines dainas ir važiuodami 
traukiniu. Kas daro gerą įspūdį ir kelia 
darbininkų ūpą. Tik “Klampynei” tas ne
patinka, nes mūsų jaunimas darosi 'daugiau 
karingas* Jie imasi naujo meno, kurį gali - 
suprasti darbininkai. Aidiečiai i verti pagy- 
ritrio. Tegul skamba mūsų proletarinės dai
nos po visą Ameriką. > a t I ’<

Kuomet mūsų judėjimas keleriopai paaugo, 
toliau dar smarkiau auga., Kuomet kiekviena
me didmiesčio kampely, mažesniuose miestuo
se, miesteliose, ir kaimuose' jau yra Komu
nistų Partijos branduoliai arba kitos darbinin
kų organizacijos kuopa. Kuomet mūsų pa
rengimuose, demonstracijose, koncertuose, re
voliucinių įvykių paminėjimuose dalyvauja 
tūkstančiai ir desėtkai tūkstančių darbininkų. 
Tai kad pakelt išalkusių ir kovojančių minių 
ūpą, mums reikalingi chorai, orkestrus ir vi
sokios scenos grupės bei solistai.”

Bet nuo programos rengimo komisijų tan
kiai būna nusiskundimų, kad tą ir tą chorą, 
orkestrą, ar kokią scenos grupę negalima gau
ti iš priežasties, kad vedėjas ar vedėja susir
go, išvažiavo, ar dalyvauja-kur kitur su ki
tu choru ar grupe, kurį jis ąr ji vadovauja ir

Į tt. . , ; ; , ■ "i • ; • '
i JDabar, kaįp šituos, Trūkumus prašalint?

Mano supratimu, būtų gerai .šitaip: ' ‘
Kiekvienas-choras, Orkestrą, ar kokia grū- ’ 

pė turi. išsirinkti iš savo tarpo, pagal savo 
i nuožiūros gabiausią ir geriausiai muzikoje 

prasilavinusį (šią) vedėjo ar vedėjos neapmo
kamą pagelbinįnką. Rinkimas turi būti su 
pritarimu ir tarpininkaujant vedėjam. Visi 

' chorvedžiai, orkestrų ir visokių grupių vadai, 
i jeigu jie vėlina gero organizacijai, tai neturi 
, už tai pykti,1 nes tai nėra kokia konspiracija 
i prieš juos, bet dar palengvina mokytojų dar- 
i bą ir duos mūsų judėjimui daug naujų vadų.

Turiu prisipažinti, kad ir aš esu muzikalių 
grupių vedėju ir vadovauju žymią muzikalę 
grupę, bet turiu “assistantą”. O jeigu iš mūs 
kurį nors “Abrahomas” pašauktų “ant alaus”, 
tai kas tą syty būtų? žinoma, ant kiek lai
ko mūsų vadovaujama draugija nukentėtų. 
Taipgi vedėjai pamokose turi duoti assistan- 
tui progą vadovauti senas išmokintas dainas. 
Prie' to, mažuose parengimuose, retkarčiais 
assistantai irgi turėtų gaut progą vadovauti.

Mūsų chorvedžiai ir visi menininkai netu
ri perdaug skirtis nuo masių. Visuose cho
ruose ar orkęstrose vedėjas- turi būti kaipo 
eilinis narys, be specialės privilegijos ir riš
ti bile koki klausimą bendrai su visais na
riais.

Mūsų, pareiga yrą/visose draugijose vesti 
aštrią kovą prieš biurokratizmą. O tik to
kiais keliais eidami, mes galėsime pastatyti 
proletarinį >meną ant augŠtesnio-laipsnio. Ir 
tik tokiu būdu mes galėsime prašalint traku*, 
mus mūsų meno draugijose] Ant mano- išsi- 

, reiškimo, visų prašau kritikos.
■ ; i : ; Juozas Budrevičius

J. Saulėnas

Šis-Tas Apie Meną
Na, tai ir skloka jau “pradainavo” apie 

meną. Bet deja, jie jieško tik buržuazinių 
“skanumynų.” Girdi, “ir sename mene yra 
tikrų muzikos skanumynų.” Prūseikos gazjieta 
glaudžia prie širdies tai, kas tik yra senę, 
buržuazinio: Menas jiems neturi jokios reik
šmės,’ ne mintis, jausmas, ūpo kėlimas arba 
migdymas, bet “skanumynas.“ Jiems muzi
ka tik “poilsis,” jausmų kutenimas—“skanu
mynas.” .

Gi Sovietų Sąjungoj menas, muzika, kaip 
ir kitos sritys, yra dalis kultūros ir kūrybos. 
Ten menas nėra joks “gardėsys,” bet’ gyve
nimo ir kovų atvaizdas.

Reikalinga pastebėti ir tai, kaip toli jau 
prūseikipis svietas nuėjo. Jie nemato, kad,,

’ Kas Valdo Jadžius Amerikoj?
■ 1 Judžiai gimė laboratorijoj ir vėliaus pate

ko į rankas finansinio kapitalo, šiandien ju
džiai yra niekas kitas, kaip tiktai kapitalui

jų atskiri bizniai irgi pradėjo jungtis į trus- 
tus. Gamintojas, išdalintojas ir parodytojas 
susijungė į bendrą trustą ir pasidarė vienas 
ir greitu laiku pateko į Wall Stryto rankas. 
Kuomet pateko stambiojo kapitalo rankose, 
tuomet reikėjo ir visas veikimas praplėsti 
taip, kad judžių moralybė, politinis nustaty
mas tarnautų Wall Strytui ir prieš milionus 
Amerikos vargstančiųjų skurdžių proletarų.

Kodėl valdančioji klasė yra pasiryžus dė
ti didžiausias pastangas į judžius ir dailę? 
Todėl, kad judžiai ir abelna dailė yra pasi
linksminimo vieta ir tuo pačiu sykiu patraukia 
minios sentijnėntą į tą pusę, kas tenai yra 
perstatoma, žmonės atmena geriausiai tai, 
ką jie mato, šešios dešimtys nuošimčių dar
bininkų ateina Į ' Komunistų Partiją arba į 
kitas klasines organizacijas vien tiktai to- 

'> del, kad jie savo akimis mato įvairius parti
jos darbus, naudingus. darbininkų klasei. Kai
po įrodymą, galima konstatuoti šį: faktą, kad 
laike , demonstracijų, :streikų> bedarbių mirti- 

- na kovą ;su kapitalistų, samdytais žmogžu
džiais, streikai už numažinimą randų, duonos 
streikai ir kitos kovos, 'kurias vadovauja Ko
munistų Partija su pagelbinėmis organizacijo
mis, — atidaro tūkstančiams akis’ir jie pri
sideda į tą bendrą kovą. Dar galima dadur- 
ti, kad ir man teko matyti rodomą judį iš So
vietų Sąjungos, kuriame perstatoma du jauni 
studentai, išrandą naują mašiną, su kurios pa- 
gelba daroma medinės skrinutės ir palengvi
na darbininkams toje industrijoje. Bet šie 
du jauni studentai veža mašiną pas sovietų 
vyriausybę, delei užgynimo, bet buvusieji car- 
berniai užpuola juos ant kelio ir įmeta maši
ną į ežerą. Išradėjų darbą sutrukdo ant ke
lių mėnesių. . šį judį matė keli tūkstančiai 
žmoni!} laike bazaro New Yorke ir jie atmins 
per keliolika metų. *

Joks prakalbininkas arba laikraštis negali 
dalyką taip aiškiai perstatyti, kaip darbinin
kas pamatų savo akimis. Esu linkės manyti, 
kad apie (25 nuošimtis darbininkų ateina į 
eiles klasiniai susipratusių darbininkų, tai per 
spaudą ir masinius mitingus ir tt. Galima 
dar pridėti, kad judžiai nėra kokis tai užša
lęs ir neatmintinas dalykas, nes žmogus, kuo
met jis išsėdi porą valandų, ir žiūrint pagal 
judžio turinį, jis išėjęs jaučia, ar tai linksmu
mą, ar tai neapykantą prieš kitą sluoksnį dar
bininkų klasės. Pavyzdin, kurstymas prieš 
negras, neapykantą prieš kitos rasės darbinin
kus, agitacija už karą ir kitos Wall Stryto 
kontroliuojamų judžių provokacijos naudoja
ma darbiųinkų mulkinimui; ; Taigi,-valdančio- 

t ji klasė nori turėti stiprią, kontrolę ant judžių.
Jie turi savo cenzorius ir kitas įstaigas.

Kitą sykį parašysiu .apie tai; kaip įvairūs 
veikalai buvo vaidinami amerikoniškuose ju- 
džiuOse, kuomet dar klasių , kova nebuvo taip 
išsisiūbavus ir nebuvo tokia žiaurų kokia yra 
šiandien.

E. Bėnsonas

A.L.P.M.S. REIKALAI
Mūsų Finansai

Mųsų vienetai, jau pradėjo 
mokėti savo duokles į Centrą. 
Bet reikalinga šį darbą biskį 
paskubinti. Per pereitą savai
tę mes gavome nuo sekamų vie- 

zhetų: . .. , ,

Drg. Rakauskas rašo: “Čia | les į Centrą 
rasite čekį vertės $5.00, tai bus 1-1 
Lyipk Choro duoklės į Mena Są
jungą už 1932 metus”. Kitas 
draugas, B. J. Masiliunąs, 
taip pat rašo, jog >‘čia rasite 
čekį ant 10 dol. Tai Liaudies 
Choro iš Waukegan, Ill., už 19- 
31 ir 1932 metus.”

Dailės Choras iš Grand Ra
pids, Mich., savo susirinkime 
nutarė pasiųsti metines duok--

i. Bet draugai rei
kalauja dainų. Apie tai mes 
galime pasakyti, kad visos dai
nos, kurios tik būna išleistos 
A.L.P.M.S., visas greitai siun
čiamos .chorams veltui — po 
vieną kopiją. Jas siunčiame vi
siems chorams ir kitiems vie
netams.

Dvi Naujos Dainos
šiomis dienomis jau turime 

išleidę dvi naujas dainas. Bu-

Ko Mums Tūksta
Labai tankiai randasi pagek^ 

davimai revoliucinių dainų mū
sų solistams. Mes kreipiamės 
Į mūsų poetus ir muzikus pa
galvoti šiuo klausimu. Mes tu
rime nemažai “meilės” dainų. 
Jų galima gauti bile kur. Bet 
labai didelė- stoka darbininkiš
kų, revoliucinių solistams1 dai
nų.

Kitas trukumas. Mūsų dar
bininkiška publika reikalauja 
gero juoko, komikos. Vienok 
jos nėra mūsų meno “sandėliuo
se”. Vanagaitinė “komiką” tik 
darko mūsų parengimų skonį. 
Koks gali būt mums išrokavi 
mas pajuokti 
nę ypatybę? 
“muzikoj” ir 
menys, kurie 
juodi, negražūs, nevedę ir ki
tokie. Tai šlamštas. Juk dar
bininkas arba darbininkė nega
li savo gamtinę ypatybę pakeis
ti. Juk tai kriminališkas pra
sižengimas juoktis iš darbinin
ko arba darbininkės, kad ji
sai arba jinai nėra “graži”, 
arba “stora”, žmogus tas ypa
tybes negali pats pakeisti.

Bet mes negalime priimti į 
savo juoką, komiką asmens blo
gas sociales ypatybes, blogus 
papročius, kuriuos žmogus gali 
pakeisti. Labiausia mes turi
me kreipti savo juoką, tai po
litiniams mūsų priešams. : Va
dinasi, vieton išjuokti žmogaus 
asmenybę, mes galime išjuok
ti jo politines ir sociales ten- 
dQnpiJtiSi ir kryptis, kurios ken 
kia darbininkų judėjimui 
voms.

Mes kreipiame mūsų 
ninku domę į šią sritį, 
čiame mūsų eilių rašytojus apie 
tai pagalvoti. Duokite mūsų 
dainininkams juokingų, satyriš; 
kų, jumoristiškų eilėraščių.

Gi mūsų kompozitoriai, — 
duokite muzikos, tinkamos du
etams, kvartetams, sekstetams 
ir oktetams, tinkamos muzikos, 
meliodijos. '

Vienok pamatinis mūsų kū
rybos tikslas, tai revoliucinis 
meno auklėjimas. Bet prie to, 
reikalinga ir įvairumo. Todėl 
mes ir keliame tą klausimą šia
me rašinėlyje. Mes negalime 
susikoncentruoti tik vienam da
lykui. Mūsų Sąjunga’ turi ap
imti visas mūsų meno sritis.

Orkestras Ir Benai
Kol kas mes labai mažai gal

vojame apie mužiką mūsų or
kestrams ir benams. Pastaruo- 
jų laiku pasirodo, kad reikia ir 
tuo klausimu daugiau susido
mėti. Mes turime jau kelias 
orkestras, jos reikalauja mu
zikos, bet mes jos neturime.

Mes kviečiame visus mūsų 
muzikus susidomėti šiuo klau
simu ir padėti Meno Sąjungai. 
Draugai, kas turite arba gali
te padaryti geras, revoliucinės 
muzikos mūsų orkestrams, be- 
nams, prisiųskite Meno Sąjun
gai. Nesitikėkite, kad tik Cent-- 
ro Biuras viską pagamintų AMes 
turime veikti visi—visa mūsų 
Sąjunga turi imtis naujos kū
rybos.

V. Bovinas, Sekr.

(Meno Dalis 4-tam pusi.)

žmogaus fiziki* 
, O Vanagaičio 
pajuokiama as- 
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Wil
Palengvina Skausmu 
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonkų linimento

PAIN-EXPELLER
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$24,282.97

mūx 
val-
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Abelnai 
$203.85.

Visiems

velki
ne tik j

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

Tel. Porter 3789

(begiu) , nepertoli
tilto, Kear-

padėties
Dr. Jonas Repšys

» 278 Harvard St., 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter S78I

OFISO VALANDOS:

černinku. Tad ■ dabar ‘ geriau 
ištyręs atitaisau.

Darbo Pelė.

$1;
$1; j

ih

3-čio pusi.)
žadina

J. Karčiauskas, ■ Al. Baublis, J.. Sto- 
čkienė, O. Rakickiene, J. Skinc- 
kas, Žukauskiene, P. Biekša, M. Sku
tas, A. Jodelis, J. Stonis, L. Gaubia, 
M. Jogela, W. Morkus, A.' Kamickas, 
M. ‘Marušauckas, J. Braziūnas, P. 
Gvazdaitis, A. Miliariavičia, Tam-

J. Luobikis 
Staniuliene 

B. Bajoras

Puslapis Ketvirtas . šeštadienis, Kovo 19, 1932

A. P. L A. REIKALAI
Mes, žemiau pasirašę, A.P. 

L.A. Centro knygų peržiūrėji
mo komisija, peržiūrėjome 
knygas centro raštininko ir iž
dininko vasario 28 d., 1932 
m., nuo gruodžio 31 d., 1930 
m., iki gruodžio 31 d., 1930 
m. ir suradome sekančiame 
stovyje:

Įplaukos buvo sekančios: 
Sausio mėn. 
Vasario . . . 
Kovo mėn. 
Balandžio . 
Gegužės . . 
Birželio . . . 
Liepos . . .\ 
Rugpjūčio . 
Rugsėjo . . . 
Spalio .... 
Lapkričio . . 
Gruodžio . .

$2,286.44
2,122.81
2,543.51
1,820.91
1,803.55
1,821.76
1,977.48
1,819.56 ■
2,112.00 !
2,071.23
1,715.71
2,188.01

dyba yra sukčiai ir vagys, tai I 
virš minėta komisija paprašė ■ 
Centro Komiteto paliudijimo,! 
kad būtų galima nueiti į ban
kas ir persitikrinti ar ištiktų
jų tiek pinigų randasi, kiek- 
knygos rodo. C. P. K. pri
davė paliudijimą ir komisija 
atrado, kad viskas taip yra, 
kaip knygose parašyta. Rei
kia dar pridėti, kad Centro 
knygos, kaip raštininko, taip 
ir iždininko teisingai ir tvar
kiai vedamos ir 2-ros kuopos 
narių užsipuldinėjimas ant C. 
Valdybos neturi jokio pamato.

A.P.L.A. knygų peržiūrėji- 
komisija:

Alex Šerbin, 
J. Bikėnas, 
J. A. Šimkus.

HARRISON, N. J. MANCHESTER, CONN.
Tragiška Nelaimė

Iš nakties pirmadienio ryte, 
kovo 7 d. š. m., buvo rastas, 
sutiktas tragiškos mirties Juo
zapas Paulionis, gyvenęs po 
No. 724 Jersey St., Harrison, 
N. J. Paulionio kūnas buvo 
surastas per gelžkelio sargą 
ant Pennsylvania gelžkelio re
lių (bėgių) , nepertoli nuo 
Hackensack upės 
ny. Pagal jo kūno 
nurodymus, spėjama, 
muštas traukinio ir 
tam tikrą tolumą.

- Viso išlaidų per
12 mėn............... $24,282.97
Išeigos Buvo Sekančios:

Sausio mėn.............. $2,063.00
Vasario . 
Kovo . . . 
Balandžio 
Gegužės 
Birželio . 
Liepos . . 
Rugpjūčio 
Rugsėjo . 
Spalio . . . 
Lapkričio 
Gruodžio

Visiems A.L.P.M.S. I Ap
skričio Vienetom ir Nariam

Viso išlaidų per
12 mėn...............$22,472.01

Palyginimas:
Įplaukų per 12 

mėn. buvo
Išlaidų per 12

mėn. buvo

1,582.95
1,427.89
1,521.85 '
1,488.59 ]
2,260.99 |
2,325.38 i
2,478.38';
2,539.79 !
1 414 42 1 Se darbininkų miniose. Taip 

A(1'rr pat reikalinga veikti ne tik tar- 
pe savęs, choruose, dramos gru- 

i pese, komitetuose, bet ir veikti 
įvesti Į sąmoningų darbininkų 
kovas.

(Menas. Tąsa i I
Svarbus momentas 

mūsų menininkų Pirmo 
kričio stygas didesniam

; mui. Mes turime veikti
dainomis, muzika, kalbomis, bet; P’ 136 kp 
reikia veikti ir darbais plačio- Į

$22,472.01

nuoAtėmus išlaidas
įpl., lieka pelno $1.810.96
A.P.L.A. Centro pinigų ran

dasi sekančiose bankose: 
Farmers Deposit Bn.$4,149.68 
The Union Saving-

Bank .................... 3,897.52
Mellon Nat. Bank.. 7,333.31

Viso bankose ant 
nuoš. randasi 15,38.0,51

Atėmus nuoš., kuris 
yra priskaitytas 
prie 1932 m 39.84

1931 m. pinigų buvo 
ant nuoš. $15,340.67

vilktas 
Kuris

i traukinys užmušė ir kokiu lai
ku, nežinia. Iš kokios prie
žasties tragiška mirtis atsiti
ko, tebėra paslaptis. Spėjimų 
yra visokių. Pagal jo pažįs
tamų ir draugų pasakojimus, 
velionis, Judz. Paulionis, buo 
apie 40 metų amžiaus. Gi
męs Shenandoūh, Pa. Mažas 
parvežtas į Lietuvą. Būdamas j 
apie 20 metų amžiaus, pats j 
sugrįžęs atgal į Jungtines 
Valstijas Amerikon, 1911 ar 
1912 metais. Dabartiniu lai
ku turi palikęs Lietuvoje mo
tiną, dvi seseris ir vieną bro
lį Petrą, Susnikų kaime, Rau
donio valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje.

Velionis buvo narys Sietyno 
Į Choro Newark’e ir A.L.D.L. 

>., Harrison’e, N. J.
j Buvo mylėtojas dailės, vaidini- 
l mo teatrų, ypatingai dainų 
srityje. Turėdamas malonų 
tenoro balsą, nuo pat jaunų 
dienų priklausė Choruose.

Pastaruoju laiku, per kele
tą motų priklausė Sietyno Cho 
re Newark, N. J. Dabartiniu 

į laiku buvo organizatorium Sie
tyno Choro ir stengėsi kiek 
galėdamas palaikyti Chorą 
geram stovyje.

Iš amato buvo drabužių 
(rūbų) siuvėjas. Priverstas gy-

I veninio aplinkybių, turėjo 
ga- 

Buvo ilgą laiką
I be darbo ir iš tos priežasties, 
I rodos, buvo apleidęs pašaipi- 
j nes draugijas, kuriose priklau
sė pirmiaus. Ištikus tragiškai 
mirčiai, neturint Amerikoje-

Klaidos Atitaisymas

Korespondencijoj iš Man
chester, Conn., tilpusioj “L.” 

son, A. Haug, J. Janušionis, J. Pe- j No. 51 š. m., apie vyravimą 
trulionis, M. Churinskas, J. Gerge-! priešdarbininkiškos politikos 

Lietuvių svetainėje, kur buvo 
pasakyta, kad: “Ant nedatek- 
liaus užtraukta paskola, kurią 
davė vietinis fcbučerninkas, se
nas Pennsylvanijos mainierių 
priešas, veikęs prieš juos laike 
streikų.“ Ta vieta, kur skam
ba : “senas Pennsylvanijos 
mainierių priešas, veikęs prieš 
juos laike streikų,“ priklauso 
ne tam kalbamajam bučernin- 
kui, kuris davė paskolą, bet

liene, U'. Atkbčaitienė, A. Skibildis,
M. Sripstunienč, J. Šliaužis, F. Jo- 

| tautas, A. Zelman, A. Jagientowicz,
Boston Bakery, Ruseckas, J. Obele- 
nas.

Aukota mišriai: po 50c.: Janu
žis, P. Daugėla, P. Bumbulis, J. Ka- 
minckas; Molis 25c.; 
so smulkiais $2.35.

Aukavo del gėlių:
V. Kulikauskas $2;
Sinkevičiūte $1;
smulkiais-$2.11; viso $12.11.• klu, klius ulivc pusivoią, ucl

viso suaukoti^ laidotuvėms.j j0 broliui, kuris taipgi yra bu-

NANTICOKE, PA. L
CARD PAINTY IR ŠOKIAI

Rengia L.D.S.J 4-ta kuopa, A.P.L.A. 
16 kuopa ir LiD.S.A. 63-čia kuopa 
kovo 19-tą J. Zadzeikos svetainėje, 
150 Pine St., Hanover. įžanga tik 
25c ypatai. +— Kviečiame draugus 
iš arti ir toli dalyvauti Siame pa
rengime. Visas šio parengimo pel
nas yra skiriamas Kentucky strei- 
kieriams. Savo atsilankymu parem- 

darbininkų kovas.
(64-67)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Unit 203 

suomet surengia pramogas įvairiems 
Partijos reikalams, ir visuomet esti 
pasekmingos, todėl kad Unit 203 tu
ri gerą muziką ir gražaus jaunimo, 
daug gerų draugų, todėl kad čia ga
limą praleisti smagiai laiką. Suba- 
toj,'kovo 19, 715 N. 6th St., mes vėl 
turėsime vakarei} su šokiais ir kitais 
pamarginimais Daily Worker naudai. 
Yra kviečiami visi draugai ir simpa- 
tikai, kuriems tik rūpi komunistinės 
spaudos reikalas, o smagus laikas 
pilnai užtikrintas. ; >

Kviečia Komitetas.
(66-67)

aukavusiems Ličiu.
Laidotuvių Komisija.

O

Mašinistas Dirbtuvėj “Gegužes Pirmo
ji”, Maskvoj vienas išjtminmkų giripčs.

Prakalbos ir Koncertas, 
Kalbės Dr. Kaškiaučius

CLEVELAND, OHIO
Tarp Darb. Apsigynimo narių su

sirinkimas 21 d. kovo (panedėlio) 
vakare, Liet. Darb. svetainėje, 920 
E. 79th St., Įvyks T.D.A. Lietuvių 
Frakcijos narių susirinkimas Visi 
nariai būkite laiku. Ypač kapitonai 
turite pranerti nariams, kad visi 
atsnlankytų. Katras kapitonas pri
bus su 100% savo narių .skaičium, 
ir kuris daugiausia naujų narių at
sives ?

Sekr. M-nė.

PfflLADELPHIJOS LIETUVIU RADIO VALANDA
Rengiama Dubrcw-Philco

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931 
KI EK VIENĄ SEPTI NT A DI ENI 
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nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

Duoda L. DU BROW & SONS, Ine. 
420-422 South Street Philadelphia, Pa.

Tclefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

i “Dabar aš turiu stip- 
j rūmą jaunystės”

“Per kcturius metus aš buvau menkos 
sveikatos ir taip silpnas, kad mažai galėjau 
dirbti,” rašo p. M. Preikšą, Buffalo, N. Y. 
“Aš ėmiau daugelio rūšių vaistų be jokios 
pagclbos. Aš perskaičiau apie Nuga-Tone ii' 
nusipirkau bonka. Aš suvartojau dvi bon- 
kas ir dabar aš turiu stiprumų jaunystės. 
Nuga-Tone yra pastebėtinas del žmonių, ku
rie yra silpni ar liguisti.”

Jokio vaistai neturi tokio stebėtino re
kordo kaip Nuga-Tone. Jis suteikė sveikatą 
ir stiprumų milionams- žmonių visose pa
saulio dalyse per pastaruosius 45 metus. 
Nuga-Tone yrh pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykite jį 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėte tikrų Nuga-Tone. Substitutai yra

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui. ■ ’

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
j kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi shinčiam ir 
; į kitus miestus.

i 10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Staffs S645 Sav. V LUKOŠEVIČIUS

ALDLD. 10 kp. ir LDSA. 
11 kp. rengia prakalbas , ir 
koncertą ateinanti 'sekma
dienį, 20 d. kovo, Lietuvių 
Salėje, 928 Moyamensing 
Avė. Prasidės 2-rą vai. po 
pietų. Dainuos Lyros ir 
Ukrainų Chorai, grajys J. 
Jurčiukonįo. styginis kvar
tetas ir gries prasilavinęs 
jaunuolių trio.

Visus ir visas

Kad tą darbą geriaus sutvar
kius ir paraginus dar uolesniam 
veikimui, tai I Apskričio Ką- 
mitetas nutarė savo posėdyj 
šaukti minėto Apskričio konfe
renciją, kuri įvyks 24 d. balan
džio, “Vilnies 
S. Halsted 
Konferencija 
vai. po pietų.

Todėl visos mūsų vienetas, 
Ikaip tai chorai, dramos grupės 
ir stygų orkestrus, ne tik iš 
Chicagos, bot ir iš visos, apielin-

i kės, kaip tai iš Rockfordo, Wau- ! 
kegan, Kenosha, Wis., ir kitur, paci<xryta per narius buvo lai 
turi dalyvauti šioje konferenci- j dotuvių rinkliava. ” • 1 • 
joj. ! už jautė j ai aukojo,

I darni. Visiems aukavusiems 
rinkti vie-Į ačiu>

narių ir ' Velionis J. Paulionis palai- 
Vadinasi, j dotas Rožės Kalnelio (Rose į 

mažiau,' Hill) kapinėse, Linden, N. J.' 
tai vistiek gali! Dr. J. J. Kaškiaučius ant ka-!

A i T • pinių pasakė gedulingą atsi-

no Choras ir A.L.D.L.D. 136 
kp., kurie rūpinosi velionio J. 
Paulionio laidotuvėmis, taria 
jam gedulingos išraiškos žo
džius:
žemelė, ^kurioje jis ilsėsis am
žinai, užbaigęs savo vargus.

Laidotuvių Kom. Narys.
—o—

Aukos Palaidojimui Juozo
Paulionio

aplinkybių
svetainėj, 31161 dirbti visokį darbą, kokį 

St., Chicago, Ilk’ pJ°n ^uti;
prasidės

Delegatus galima 
. . Ina nuo kiekvienu 10Viso A.P.L.A. Centro pini-1 *

gų stovis yra sekantis:
Ant nuoš. bankose

randasi ........... $15,340.67
Mellon Nat. Bank

ant čekių ............. 2,651.24
Pas Centro raštinin

ką randasi ................ 50.00

PRANEŠIMAI Iš KITUR

kviečiame 
tėvų, ir giminių ir nesurandant ! skaitlingai dalyvauti šiose 

kūno! prakalbose apie sveikata irjokio palikto turto, 'jo 
palaidojimu rūpinosi Sietyno nuikiam koncerte.

j Cnoras i). A.L.D.L.D* 136 kp. yjgjeivig veltui
.i-------------------------------------- -i„į_

Nariai ir ■
, kiek gale-1

Kviečia Komisija

*F.
o

WILKES BARRE, PA.
Aido Choro veikalas “Pirmiį Žings

niai” bus ;Stivaidinta ’ 28 d; s kovo 
(March), 1932 m., Coughlin High 
School Auditorium, 72 N. Washing
ton St.; pradžia lygiai 7’:30 vai. va
kare.. Vietos ir apiėlinkes suaugu
sius ir jaunimą kviečia skaitlngai 
atsilankyti.

Rengėjai.
(67-68) 

philadelphFa, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų į 

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

Sekr. Potienė.
(66-67)

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

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

Rengėjai.
(66-67)

vieną nuo vieneto 
kad vienetą turi 
kaip 10 narių

kričio konferenciją. Taip pat j sveikinimo prakalbelę. Siety- 
reikia, kad vienetus duotų gerų į

J sumanymų konferencijai.
Delegatų lėšas turi pasideng- (

ir
Svarbūs 'Susirinkimą

Prakalbos
ir

. ši konferen
cija bus metinė, joje reikės 
rinkti naujas I Apskričio Ko- 

i mitetas. Tad labai svarbu vi
soms vienetams dalyvauti 
j e konferencijoj.

A.L.P.M.S. I Apskričio
; mitetas:

Viso .................. $18,041.91 pį P^ios vienetas.

kantis:
Pinigų bankose ir 
pas raštininką . . $18,041.91
Inventorius .................. 934.75
2 “Laisvės“ Šerai......... 10.00

Šį šeštadienį, kovo 19 d., 
7:30 vai. vakare, rengiamas 
didelis lietuvių masinis su- i 
sirinkimas ir prakalbos, i 

i Kalbės drauge Senkevičienė! 
Lai jam būna lengva Eastono ir d. A. Bimba iš!

Brooklyno. Bus plačiai aiš-■

3 
I 
3 
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

šio-1

Ko-

Viso .................. $18,986.66
A.P.L.A. Centro Knygų per

žiūrėjimui prisiuntė atstovus 
sekančios kuopos:

A.P.L.A. 2 kp.. McKees 
Rocks. Pa..—A. šerbinas; 7 k.. į 
(Soho) Pittsburgh. Pa. — J. 
Bikėnas; 50 kn..
burvh. Pa.

Kadanvi A.P.L A. 2-ros kuo
pos nekurie nariai išsireiškė 
būtent. A.P.L.A. Centro vai-į dimą.

Pirm. J. D. Bendokaitis 
Raštininkas P. Dauderis 
Ižd. V. Senku-:

N. S. Pitts- 
- T A. Šimkus.

o

Albany, N. Y. — Bėgyje; 
dviejų savaičių New Yorko 

j valstijoj 820 automobilistų 
i gavo atimti važinėjimui lei- 
I I •

Dr. J .J. Kaškiaučius aukojo $25; 
Po $10 aukojo: A. Kvedaras, J.

j Miknis, J. Luobikis, J. Juškevičia, 
I J. Bajoras, A. Staniulis, V. Kulikaus- 
| kas; po $5: EI. Skeistaitienė, J. 
į Paukštaitis, M. Vitkauskiene, B. ša- 
linaitė, H. Burke, M. Žolynas, M. 
Svetuli.-, Augustinaitiene; po $3 au
kojo: F. Maršonas, J. šleifais; po 
$2: A. Kushlis, St. Mikionis, Arci- 
visk. Geniotis, J. Pakštas/ J. Bla- 
žiunas, J. Drųseika, V. Bičkauskas, t 
J. Samsonas, Burkienė, B. Kalvaitis, j 
St. Norauckas, J. Mickiaučius; $1.50 1 
aukojo Stelmokiene; po $1: Žilinskas,

I licij'a žudo bedarbius, ką 
bedarbiai turi daryti ir kaip 
kovoti prieš alkį. Taip pat 
bus aiškinama, kodėl grū
moja naujo baisaus karo pa
vojus.

Susirinkimas įvyks' svotą i- 
nėj po num. 3 Governor St. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

j NEW: HAVEN, Conn. /—; 
i Nedėlioję kovo 20 d., 2 vai. 
po pietų,’čionai įvyks svar-i 
bus lietuvių, masinis susirin- Į 
kimas, kuriame įkalbės d. A/' 
Bimba iš' Brooiayno. Prą-: 
kalbų vieta: Lietuvių Sve-i 
tainėj,. 243 Front St< Visus ; 
ir visas kviečiame skaitliu- į 
gai dalyvauti. Galėsite1 
laisvai statyti kalbėtojui i 

; klausimus. Įžanga visiems I 
dykai.

Komfortiška, Saugi, Garan- 
j tuojama Kelione už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

1 Philadelphia . .
Baltimore ....
Washington . .

• Boston ...............
Pittsburgh ....
Detroit..............

Chicago . . . 
St. Louis . . 
Los Angeles

Naujas Blokas Apartmentinių Namų Darbininkams Maskvoj

/. $2.00
. . . 4.00

. . 4.75
. . . 3.00
. . . 8.00
. . 13.50
. . 10.50
. . 17.00
. . 20.00
. . 55.00

Didele Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

NEVIN BUS LINES 
111 W. 31st St., New York

Telefonas Chickering 4-1600

Havana, Kuba. — Gatve-: 
karių darbininkai' paskelbė' 
streikų prieš nužudymą vie- SKAITYKIT IR PLATIN- 
no tikietu atėmė j o. Jį nu
žudė /kompanijos šnipas.

Komitetas.
Wlftfl iVWwwwmww wwi

KIT “LAISVĘ
MODERN IŠMAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 

38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
A. M» Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938



Tęsiasi Jau 7 Savaites

Atdara nuo anksti ryto iki'vėlai nakties
O Telefonas: Evergreen 2-9015LAI-

oio. mnHi
£

□ŪL_

OcV V IOC4 A jJVp i 
tuo keliu kų naudai.

SMULKMENOS

Palaimintų ŠnipusSusirinkimas

JUOZAS KAVALIAUSKAS<♦>

<Į>mi
rt)

RED YOUTH SPEAKS

netiesa, jog nariai tu-

n

IBIIIŪIII

orga- 
parei- 
darb-

sytojams grindų, 
gėdis melas.

pasiryžimo; jie tęsia kovą, ne
paisydami teisminio indžionk- 
šino ir nuolatinių užpuolimų iš 
policijos pusės.

o

‘o*

jų Pionierių sąjungą.
Pionierių Sekcijos

Direktorius B. Rodin.

-

O jei 
fondas neauga, bet 
tai rimtai reikia rū- 

organizacijos stiprini-

! svarbių dalykų aptarti.
Sekret. A. Žekonis..

šešias kitas žmogžudys 
kas jas atliko. Vienoj 
žmogžudysčių, laike apiplėši-1 nai dalyvaukite, nes yra laba' 
mo, buvo nušautas vienas po- 
licmanas.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

l^ompanija yra išdėjus lan-: New Yorkan kitu laivu ar
guose iškabas, būk pas ją nė-j plaukė 180 žmonių, kurie išsi- 

' ’ •! gelbėjo nuo mirties, kada jų

LIETUVlšięA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

straipsnis
Kadan- 

tei-

5

5

pojimą jiems 25% iki
darbo mokesnio.

Kai del streikuojančių grin- gelbėt ir patiems gelbėtis lai
dininkų, tai jie parodė didelio j ko nelaimės.-

Atsakymas F. Rodgers
“Laisvės” num. 56-tam, už 

7 d. kovo, tilpo 
viršminėtu klausimu.
gi F. Rodgers neprisilaiko

452 Woodward Ave., Ridgewood, L. L, N. Y.
Kampas Himrod Street > K

Ekspertai instruktoriai, už 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialias važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sckmadie 
iriais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL J
228—2nd AVENUE, ' Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

| sybės tame straipsnyje, tad
1 -"• - - - ' L at-

LOS ANGELES. — Čio-I 
nai buvo suareštuoti ir tei- į 
siami 45 darbininkai už da- 

ku-:

IŠDUOS 6 ŽMOGŽUDYSČIŲ
SEKRETUS

Sing Sing kalėjime žmogžu-Į A.LD.LD. 55-tos Kuopos

ESI

šeštadienis, Kovo 19, 1932 Puslapis Penktas

Pirmutinė Vaikų Darbininkų ^e’l(as
Konferencija Brooklyne Tęsiasi Jau 7 Savaites

IGELŽKELIS PABRANGINA
' VAŽIAVIMĄ
I c
I

Į New York Central gelžke- 
j lio kompaniją pakelia 40% 
j važinėjimo kainą šimtams 
! tūkstančių žmonių, kuriems 
i buvo išduotos knygutės delei 
žymiai nupiginto tankesnio 
važinėjimo tarp New Yorko ir 
artimesnių nuo jo vietų. Kai-

dabar turi. Nebus reikalo juos darbių šelpimui, tai už poros 
mesti į šalį. Tas pats ir apie dienų Ko. pridėjo kitus užra- 
daugelį kitų blankų. Visa di- , šus, kad visiems darbinin- 
džiuma jų bus galima sunaudo-; kams numažina mokestį 10-čia 
ti nuošimčių. Darbininkai, nors

NEW YORK. — Jau septy-. 
; nios savaitės, kaip streikuoja; .... ... .. ,
I grindy taisytojai prieš nukir-Pakl’7as.,Įel1s gahą ba' 
timą Jiems 25% uždarbio. !,andžl° (APnl> 1 d- 
Streikas ema pries Self Mech- į atvykO SUDUŽUSIO 
anies flooring Kompaniją ivo PASAŽYRIAI 
kampas Park Ave. ir Bast i 
126th St.

I^ompanija yra išdėjus lan

BROOKLYN. — Dar pirmą ‘ £ 
kartą Brook lyno, istorijoj įvyks

v vaikų konferencija kovo 27 d., i 
V* kitą sekmadienį, 2-rą vai. po ,

piety, po nflm. 61 Graham 
Ave., Brooklyne. Lietuviai 
darbininkai tėvai turėtų savo 
vaikus atsiust bei patys atvest ’ 
į tą svarbų pasitarimą darbi
ninkų sūnų ir dukterų.

Pamatinis k o n f e r e ncijoj 
klausimas bus: kaip vaikams 
susiorganizuoti, kad galėtų iš
vien su suaugusiais vesti kovą 1 
už savo būklės 
O šiais krizio laikais ypač pa-jbio. 
blogėjo vaikų ir mergaičių pa-’ 
dėtis. Imkime kad ir Brook- ■ me sako, 
lyną, čia vis dažniau alkani grindininkai padarė

v vaikai mokyklose per pamo
kas apalpsta.

Nesenai viešojoj mokykloj 
num. 55 apalpo trys bedarbių 
tėvų vaikai. Mokyklos virši
ninkai tuomet pasirūpino šio
kios tokios jiems pagelbos, be
rods, tik trumpam laikui. Ap
alpimų buvo ir kitoj mokyk
loj num. 43, kur randasi ir 
bedarbių šelpimo miestinis 
biuras; bet jie negavo jokios 
iš biuro pagelbos.

Niekad Brooklyne dar ne-! 
buvo privisę tiek gatvėmis be- j 
giojančių su laikraščiais vai-' 
kų, mažyčių berniukų, kurie dys Peter Sardini, už trijų va- 
praeiviams čeverykus valo ir landų pirm paskirto laiko jį 
visaip stengiasi užsidirbt cen-j patį nužudyt elektros kėdėj, 
tą kitą. O tankiai tatai būna i paprašė, kad mirties bausmė'

F. Rodgers neįmato naudos ir pyksta, bet kol kas jokio 
tokiai vienybei arba, teisingiau organizuoto žingsnio nedaro, 
sakant, nenori įmatyti tos nau- kąd pasipriešinti algų kapoji- 

Mes, darbininkai, labai 1 mui.
Odų išdirbystė baigia visus 

darbininkus paleisti iš darbo. 
Kitos išdirbystės taip pat,silp
nai kruta, Tuojaus didžiuma 
darbininkų atsidurs bedarbių 

bada-

dos.
gerai esame išmokę lekciją, jog 
sujungiant savo spėkas, dirbant 
išvien, mušant į vieną tašką vi
suomet galime tikėtis geresnių 
pasekmių, didesnių laimėjimų 
del savo klasės, o sykiu ir 
del savęs. Juo mes galėsime 
savo spėkas sukoordinuoti savi
šalpos darbe, juo mes sutrauk
sime daugiau narių į savo or
ganizacijas, jas padarysime di
desnėmis nariais ir finansais, 
tuo geriau galėsime patarnauti 

pereitą sekmadienį, j savo nariams ir tuo geriau bus

Savininkai Petras Lingvinas ir Karolis Meškerevičius
Patogi vieta užeiti iš kitur atvykusioms. Mes padėsime susipa

žinti su miesto transportacija ir su vietos lietuviais. Pasirodavoji- 
rhams ir draugiškiems pašnekesiams čia taipgi patogu. Dirbantie
ji ir bedarbiai yra maloniai kviečiami užeiti.

2 
o

n
n
n
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ra streiko ir būk jinai mokan
ti po $30 iki $45 į savaitę tai- ■ laivas pradužo, atsimušdamas 

Tai yra be- į povandeninę uolą ties Ber- 
Nes ištikro tie muda,

darbininkai tegaudavo tik po Prakiurus laivui, jie susėdo į užtikrintas organizacijos bujo.- 
$9 iki $13 į savaitę; o kom- pagelbines valtis ir nusileido I j imas. CLY-J___
panija numušė dar visą ketvir- ant vandens. Bet, sako, ir tuo- duoti jokios naudos

pagerinimą, i tadalį ir to ubagiško uždar-|met gręsė pavojus, nes laivo 
i jūrininkai visai nemokėjo, 

Kairioji unija savo pareiški-1 kaip valtis valdyt.—Kompani- 
me sako, kad streikuojanti jos priverčia jūrininkus daryti 

pradžią , visokias bereikalingas tuščias 
■ ateinančiai didelei kovai sta- ceremonijas ir užkaria jiems 
; tybos darbininkų prieš nuka- aštrią discipliną; bet nepasirū- 

” i 45% pina, kad jūrininkams duot 
progą išmokt kitus kaip reikia

DUSAS UŽMUŠĖ
MERGAITĘ

NEW YORK. Paslydus Bos
ton-New York busui ir atsi
mušus į stulpą ant Boston 
Post Road, tapo užmušta vie
na 8 metų amžiaus mergaitė.

55-tos kuopos 
ne tik paties vaiko pragyve-ijam būtų atidėta tai jis paša-(susirinkimas įvyksta kovo 20- 
nimo šaltinis, bet iš to prisiei-• kysiąs vyriausybei žinias apie tą dieną, 10-tą vai. ryto ,pas 

irfdrg. J. Bernotą, po numeri’- 
tų ‘399 Suydam St. Nariai, būti

na maitintis ir visai bedarbio 
šeimynai.

Mokyklų valdyba, šitaip ap- 
leisdama vaikus, leisdama tūk
stančiams jų palengva nykti
kūniškai, tuo pačiu laiku dar! 
smarkiau juos nuodija dvasi-1 

vniai, perxsavo mokytojus vai- 
? kams pumpuodama į jų gal- 
’ vas ir jausmus kapitalistiškai 

patriotinius nuodus, skleisda
ma išgalvotas šmeižiančias pa
sakas prieš Sovietų Sąjungą ir 
bausdama vaikučius, kurie tik 
parodo prielankumo komunis
tiniam judėjimui.

Vaikams organizuotis todėl ■ matau būtiną reikalą jam 
yra būtinas reikalas. Tuo dar- ■ sakyti.

Visu pirma F. Rodgers 
sistatymas yra aiškiai prieš 
vienybę, ir jis daro viską, ką 
gali, kad šį klausimą padary
ti kokiu tai baubu abiejų or- 

į ganizacijų. nariams ir įvesti 
! suirutę tarpe narių ryšyje su: 
i vienybės klausimu.
i

Tie 'primetimai,/ kodėl L. jos stovių. Neužtenka pasa-

kAip jį bus galima pilnai kva
lifikuoti bei įregistruoti vise 
eilėj kitų valstijų.

Del kuopų nuosavybių, ta? 
A.P.L.A. čarteris nieko dau
giau tuo klausimu nenusako 
kai ir L.D.S. Po vienybei šių 
dviejų organizacijų A.P.L.A 

1 kuopos galės turėti savo nuo
savybes tom pačiom sąlygom 
kaip jos jas ir dabar kad turi 
ant kiek dabar tai galima nu
matyti.

Tai tiesa, kad reikalinga la
bai gerai apsiskaitliuoti na- 

;• riams ne tik vienybės klausi
mu, bej; abelnai savo draugi-

bu vyriausiai rūpinasi Jaunie-i 
ji Pionieriai, bet ir darbiniu-; 
kai tėvai tiesioginiai privalo į 
savo vaikus paveikti, kad sto
tų į tą klasinę organizaciją.! 
Darbininkų .draugijos ir kuo-i 
pos bei kliubai privalo per sa-; 
vo susirinkimus vis rimčiau; 

/ svarstyti ir planuoti, kaip dar- , 
bininkų bęrhiukus ir mergai
tes jstatyt į kovingąją Jaunų- D.S. tvėrėsi, o nebėgo į A.P.L. kyti, kad, va, moki 15 centų 

! A., neišlaiko jokias kritikos. į mėnesį daugiau, ale gauni 
! L.D.S. turėjo gimti del susidė-Į4 dolerius daugiau. Eikim to- 
i jusiu aplinkybių po to, kai fa- lėliau ir pasižiūrėkime į pa- 
j šistai su teroru išblaškė dar- šalpos fondus. Ar jie auga?
■ bininkiško nusistatymo dele- O jei ne, tai reiškia, jog mo- 
' gatus iš S.L.A. seimo. Jis taip kestys neužtektinos del tokių 
pat turėtų žinoti, jog jei L.D. sumų ir tokio laiko aprubežia- 
S. ir būtų galėjęs mestis prie vimo. - - - - -
A.P.L.A., vieton tverti savo ja turi apsirūpinti, kad pagal 
organizaciją; tai A.P.L.A. bū- mokestis galėtų lygiai apšau
tu negalėjusi L.D.S. priimti j goti kiekvieną narį ne tik šiais 
del visos eilės techniškų kliu- ' ’ ’ ' -- ---
čių.

Visai netiesą sako F. Rod- 
I gers, kad kokie tai tarimai ne
paskelbti kuopų bei narių- ži
niai. v ' < : i -
Tai tikslus bandymas įkalbėt

eilėse. O taip pat ir į 
vimo nasrus pateks.

Darbininkai, galingai 
nizuokimęs, ir galingai 
klaukime fš valdžios ir
davių duonbs arba darbo. De- 
sčtkai darbininkų praranda 
seniau įsigytas nuosavybes, 
stubeles, o dar kiti vėliau pra
ras. Kas reikia daryti bedar
biams, kad apsisaugoti nuo 
bado? Bedarbes klausimo 
apkalbėjimui lietuvių susirin
kimas yra šaukiamas 21 d. 
kovo, 1932, Lietuvių Svetainėj..

Visi lietuviai darbininkai ir; 
darbininkės, esate kviečiami 
susirinkti ir apkalbėti bedar
bės klausimą pačių darbiniu- ( 

. Tame susirinkime 
bus išdirbta programa, kaip 
darbininkai turi veikti, kad 
atsiekti geresnį gyvenimą šio1 

Mes da-1 krizio IMku. Visi lietuviai be-' 
Taipgi! darbiai ar dar dirbantieji, be' 
busian-' skirtumo pažvalgų ir tikėjimo, J 

Jeigu Įvykiname | dalyvauti 21 d. kovo su-i 
i bendrai ir kon- sirinkime, Lietuvių Svetainėj,] 

i 7-tą vai. vakare. Susirinki-, 
mą šaukia J. V. K. P. Lietu
vių Frakcija.

j imas. Skaldymas spėkų negali 
’j. Mes turi

me visi stoti už vienybę šių 
dviejų organizacijų, nes tai bus 
ant naudos abejom organizaci
jom. Mes taip pat turime sto
vėti už traukimą įvairių mažės 
nių savišalpos organizacijų į 
krūvą prie nacionalio savišalpos 
susivienijimo. Tik ___
mes ir galėsim savišalpos dar
bą gerai atlikti tarpe darbinin
kų.

Delei konstitucijos 
bar turime konstituciją 
turime naują projektą 
čiam seimui.
vienybę, tai visi bendrai ir kon- ■ 
stituciją priimam no tokių pa-i 
taisymų, kuriuos bendrai sei
muose apsvarstę matysime rei
kalą pridėti. • v

Mums nėra jokio reikalo jau- į Prašo Dievo, kad 
stis kaip kokiems tai sveti
miems, nieko bendro su vieni 
kitais neturinčiais. Kaip AP
LA., taip LDS. yra lietuvių dar
bininkų savišalpos organizaci
jos. Kaip vieni, taip ir kiti tu
rime darbininkišką nusistaty- i
mą, kad, apart savišalpos dar- Jyvavillią SUSlTinkmie 
bo, rūpintis kiek galint bendru j riame kalbėjo d. Darcy, Ko-! 
darbininkų judėjimu, darbiniu munistų Partijos -x 
kų'klasės kovomis už pagerini- j Baigdamas savo 
mą savo būvio. Tai kam Č’a 
plaukus skaldyti už žodį, ar rai
dę? Nariai turės tas pačias 
teises, tą pačią apsaugą ir bus Šaukė: 
nariais didesnės, o sykiu ir į mūsų Šnipus! 
tvirtesnės organizacijos.

E. N. Jeskevielutė.

atstovas., 
prakalbą1 

teisme valstybės prokuro-1 
ras Devies iškėlęs rankas 

“Dieve palaimink. 
i” i
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VIENINTĖLĖ AMERIKOJ^ LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
ir ą>laną automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yru žymūs ekspertai—L. TICHNIAVIČIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojaiue už mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžcris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-'J’urkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAR&1NKA1S, nuo 
10 vajandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVB'-«”«’* BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing AveMassachusetts Valstijos 
Organizacijų Komitety 

Bendras Posėdis
Ant 20-tos dienos kovo yra 

šaukiamas bendras Apskričių 
Komitetų posėdis šių organi
zacijų: J.V.K.P. Lietuvių
Frakcijų Pirmo Distrikto Biu
ras; A.L.D.L.D. 7-to Apskr. 
Komitetas; Meno Sąjungos II 
Apskr. Komitetas; L.D.S.A. II 
Rajono Komitetas.

Šis posėdis yra šaukiamas 
labai svarbiais klausimais, 
kaip tai: (1) Prisirengimas j 
prie Mass, valstijos alkanųjų i 
maršavimo; (2) Kova su bur
žuazinėm srovėm lietuvių tar
pe; (3) Prisirengimas prie 
Pirmos Gegužės minėjimo;; 
(4) Piknikų rengimas ir jų į 

Juk pašalpinė draugi- sutvarkymas. Svarbu, kad da- 
lyvautų visi minėtų organiza
cijų komitetų nariai. Taipgi1; 
yra pageidaujama, kad iš ar-( 
timų kolonijų dalyvauti! ir 
kuopų komitetų nariai arba ir 
šiaip tų organizacijų nariai. 
Šiame posedyj dalyvaus ir d. 
R. Mizara. (Kur bus posėdis 7 
—Red.) -

Šį posėdį šaukia J. V. K. P. 
Lietuvių. Frakcijos Pirmo 

Distrikto Biuras.

Armijos Augimas:
MASKVA. — Nuo perei-| 

to 16-to Sovietų Sąjungos j 
Komunistų Partijos suva
žiavimo į partiją įstojo 1,- 
245,000 naujų narių; gi į; 
Jaunųjų Komunistų Lygą i 
per tą patį laiką įstojo 3,- 
000,000 naujų! '

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

<i>

<!>

rt>

rt>

<f>

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

IšbalKamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą “kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose -ir už '

Tapkite Šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
ne Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemĄe 
elektros- pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

metais, bet ir ateityje, 
pašalpų 
mažėja, 
pintis 
mu.

Visai 
rėš mesti savo aųgštesnius ap
saugos bei pašalpos laipsnius. 
Bendrai komisijai yra pavesta 
sudaryti galimybės duoti na- 

i kurie priimti bendrame pose- riams augštesnius laipsnius ir 
ir ji tatai daro ir atrodo, kad 

suras būdus. Apsaugos laips
niai tikrai galės pasilikti abu 
galioje, i Tik dar klausimas, 
kaip suderinti bus galima pa
šalpos laipsniai. Tačiaus ne
galima numoti ranka ir saky
ti, jog nieko iš to nebus.

Aišku, jog po tokiai vieny
bei visi nariai, vienos ir kįtos 
organizacijos, tikisi geriau su
tvarkytų taisyklių susilaukti. 
Mes galime labai pągeidaut’’ 

'nuoseklios ir aiškios konstitu
cijos be visokių bereikalingų 
tuščių žodžių. Dabartinės kons 
titucijos A.P.L.A. ir L.D.S. ne
tobulos. Jų patobulinimas 
bus ne nuostolis, bet nuopel
nas visiems. Paliudijimai bus 
geri tie patys, kuriuos nariai

AttentionHikers and 
Sportsmen!

The first mammoth sports 
event of the season will be a 
glorious hike arranged by the
Ų.D.S. Youth Branch this com-1 
ing Sunday, March 20. Con-I 
fident that the weather will i 
fayor their first contract with 
nature they are preparing to 
go to Vrn (^rtlan^ark a„d| 
seek signs of the approaching, k ki tai sk i kuri - na.

Williamsburg Unit of the Į * • • . j • i •v • 4. t <1 ui nepriimta, tai nebuvo rei-xoung Communist League and i; , . - ’ , a1U. , n
Th i 0 nei skelbt1* nes Pa" 

,y čiame bendrame posėdyje jos 
atmestos.

Vardo klausimas nebuvo ir 
nėra galutinai išspręstas. Tai 
galės organizacijų seimai nu
tarti. Vardai ir čarteris pa- 

| likta sužinoti, kuris geriau 
! atatinka įvairių valstijų įsta
tymams ir kuris tinkamesnis 
visais atžvilgiais, tą nariai ir 
užgirs.

Būtų pravartu ir F. Rod gė
riui nuodugniau šį klausimą 
pastudijuoti. Reikia žinoti, 
jog A.P.L.A. čarteris yra tik 

1 vieųo Apskričio Pennsylvania 
valstijos ir didelis klausimas,

. the Greenpoint Unit.
lįNwill bring their friends and 

make up a jolly crowd. Here’s 
a chance for you to clean your 

ft lungs of the stuffy atmo
sphere you’ve been breathing 
and fill them with the heal- 
thy and vigorous sunny air 
of the outdoor. Bring along 
comfortable walking shoes, 
twenty-cents for car fare, and 
three baloney sandwiches. 
Pictures will be taken. Eve
ryone will meet at Laisve 
Hall, 46 Ten Eyck St., Sun- 

i day, March 20, at 8 o’clock.

NORWOOD, MASS.
Darbai Mažėja—Algas 

Kapoja
Darbininkai vis dar nesirū

pina savo reikalais. Bet Ko
munistų Partija pasiryžusiai 
stengiasi išjudinti proletarus į 
kovą už savo teises. Valdžia 
ir kompanijos visą bedarbės 
krizi suverčia ant darbininkų 
pečių. . .

H. Morrill Ink Works Ko. 
išdėjo užrašus,, kad visi dar
bininkai turės aukoti dienos• 
uždarbį kas mėnuo (i bedarbių 
Šelpimo fondam Darbininkai, 
nors nepatenkinti kompanijos i 
patvarkymu, bet gi sutiko au-l 
koti vieną dolerį į savaitę per 
šešius menesius,

Kaip tįk darbininkai sutiko 
aukofi pp dolerį į savaitę be-

1023 Mt., Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS

patar- 
ir už

Norintieji ge
riausio 
na vimo
žemą kainų, 
nuliūdhho' va
landoje šauki
tės pas:

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Residencija: 13 West 3rd Street 

T&i So. Boston 0304-W

A. LUTVINĄS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v ę lias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkama ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island For
ty.

-f p

fe r*
$

LUTVINĄS

Luti in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
tpipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity. 1-8729 .
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Pasiųskite Delegatus į 
Gegužinės Prirengimo 
Konferenciją Rytoj

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Visi ir Visos į 
Prakalbas 
Pirmadienį!

Lermas tarp Žioplių ir 
Pliuškių, Norinčiu Pa
matyt Veido Dailinimą

kovoPirmadienio vakare, 
21 d., bus svarbios prakalbos 
“Laisvės” svetainėje. Jąsias 
rengia Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoj pirma 
kuopa. Tai bus kaip ir meti
nės lietuvių moterų darbinin
kių prakalbos, arba vajinės 
prakalbos. Mat, dabar eina 
tos organizacijos vajus delei 
gavimo naujų narių ir “Dar
bininkių Balsui” naujų skaity
tojų.

NEW YORK. — Veidų dai
linimo biznierkos ir biznieriai 
padarė parodą-kermošių Penn
sylvania viešbutyje New Yorke 
pereitą ketvirtadienį, kad ge
riau išgarsint savo biznį. Iš 
anksto jie išgarsino, kad ten 
bus, visiems matant, daroma 
veido pajauninimo operacija. 
Tai operacijai jie pasirinko 
senyvą kalinę, kuri išsėdėjo 
20 metų kąįėjjme už žmogžu
dystę. ’ Vadinasi, žiūrėkite, 
kaip patraukiančiai po opera
cijos atrodys senas veidas,

šioms prakalbos yra specia- j Per riek me^J? kalėjime 
liai parsitraukta draugė Sen- • suziaurmtas, negražiai iauks- 
kevičienė iš Eastono, Pennsyl- Į lėtas. »
vanijos. Jinai dar pirmą sykį 
kalbės Brooklyno publikai. 
Yra užtikrinimas, kad darbi
ninkės ir darbininkai išgirs ko 
naujo apie svarbiausius savo 
reikalus ir ką turime daryti, 
kad pagerint savo būklę.

Apart drg. P
kalbės ir d. E. N. Jeskevičiūtė , vjus
apie tai, ką girdėjo Jungtinių ' .... . _ ,
Valstijų kongrese. Jinai bu-I Viešbučio svetainėn buvo su- 
vo ten nuvykus atstovauti lie-. ^eista, tūkstantis pažiūrėt tos 
tuvių darbininkų organizacijas operacijos, daugiausia moterų 
'ir vardan jų pareikšti protes- merginų. Operaciją darė
tą prieš ateivių persekiojimą. ■

Visi darbininkai ir darbinin
kės, suvažiuokite ir sueikite į 
šias prakalbas ne tik iš Brook
lyno ir Maspetho, bet taipgi 
iš New- Yorko ir visos plačios 
apielinkės.

Taigi, prieš operaciją pra- 
dėsiant, jau grūdosi vidun 
tūkstančiai vėjavaikių. Besi- 
grūsdami, susistumdė, susimu
šė, taip kad reikėjo tuzino ex
tra policijos, idant numalšint 

i tas “riaušes” ir plaikyt tvar- 
Senkevičienės Į ^oj tuščiagalves ir tuščiagal-

Nepamirškite 
Šio Vakaro!

---------------Operaciją darė 
Dr. J. Howard Crum, to ama
to specialistas. Iš paausių 
bei pažandžių iškirpo tam tik- 

' rus sklypus- skūros, paskui ant 
taip nuluptų veido vietų už
tempė likusią veido skūrą, ir 
susiuvo o kada skūra išsitem
pė, tai, žinoma, ir raukšlės iš
sitaisė; ir todėl po operacijai 
moteriškė atrodė kur kas jau
nėse.

Keturios žiūrėtojos apalpo, 
betėmydamos, kaip gyvam 
žmogui j lupa skūrą nuo “lik- 
tarnos”: reikėjo šalto vandens 
ir visokių uostymų, kad jąsias 
atgaivint.
' Svetainėj buvo ir desėtkai 
kapitalistinių laikraščių repor
terių su fotografiniais apara
tais; vieno aparato ‘ lempa , 
krisdama dar perskėlė kaktą 
vienai iš žiopsotojų.

Apart to padailinimo “ste
buklo,” biznieriai “bjūti šapų” 
rodė ir daugiau; pavyzdžiui, 
viena poniutė turėjo šviesius 
plaukus panašius į misingį, 

! bet mylimiausias jos šuva bu
vo baltas; o jinai norėjo, kad 
ir šuns plaukai būtų lygiai to
kie, kaip jos pačios. Ką gi 
darys pagražinimo specialis
tai? Nagi, jie ėmė ir nudažė 
geltonai poniutės šunį čia pat 
visiems po akių.

šitokie prajovai liudija apie 
buržuazijos išgverimą, apie 
sensaciškus biznierių “triks- 
us,” bet taipgi ir apie dauge
lio paprastos publikos vaikiš
kumą. O suaugusių žmonių 
vaikiškumas \juk yra naudin
gas buržuazijai. Tą protinį 
vaikiškumą pas “paprastus” 
piliečius išnaudotojai stengiasi 
išauklėti per mokyklas, spau
dą ir visokius “monkių W-

” taip kad darbininkai ir 
darbininkės, tarnautojai ir tar
nautojos galvotų apie visokius

Nors jau ir buvo pereitas 
dvi dienas šiek tiek rašyta apie 
šio vakaro vakarėlį su progra
ma, bet dar noriu draugams 
lietuviams ir šiandien primin
ti, kad yra dvi priežastys, del 
kurių visi turėtų atsilankyti į 
šiandien- vakare rengiamą D. 
Workerio naudai vakarėlį su 
programa: Paremti darbinin
kiškos apšvietos skleidėją yra j 
pareiga kiekvieno sąmoningo 
darbininko; norintiems pasi
linksminti, yra labai graži pro
ga. Taigi, jeigu vienos iš šių 
priežasčių neužėtektų, tai kita 
būtinai turėtų patraukti visų 
apiėlinkės lietuvių domę.

Kaip aš buvau pirmiau ra
šęs, kad rengėjai turi ką nors 
tokio rankovėje ir nenori tų 
“sekretų” išduoti, tai tik tiek 
galiu pasakyti, kad, apart ki
tų dalykų, bus dainų ir muzi
kos (o gal ir veikalėlis bus 
suvaidintas). Bus užkandžių, 
gėrimų, šoksime, veikiausiai, 
kol gaidys pradės giedoti ir, 
aš manau, visi būsime užganė-1 
dinti abelna šio vakaro pro- ’ nius, 
grama. ’

Vakarėlis yra rengiamas niekniekius, bet ne apie savo 
Komunistų Partijos kuopelių klasinius reikalus.
3 ir 10-tos, “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., šį va
karą, 19 d. kovo, 7 :30 vai. va
kare.

Visi sueikime masiniai ir 
linksminkimės atlikdami gerą 
darbą del darbininkiškos ap
švietos.

Visiem Komunistam Darbo 
Federacijos Nariam

“Klumpius.

Eilinių Amalgameitų 
Vakarnškos-Viečerinka

vai.

Visi Kom. Partijos nariai, 
priklausanti prie Amerikos 
Darbo Federacijos unijų, yra 
šaukiami būtinai dalyvaut ben
drame susirinkime komunisti
nių tos unijos narių, pirma- 

’dienio vakare, kovo 21 d., 
Workers Centre, antrame aug- 
šte, po num. 35 East 12th St., 
New Yorke. Pradžia 8-tą vai.

Dist. Org. Dept.
NEW YORK.šiandie, 8 

vakare, eiliniai Amalgameitų 
Kriaučių Unijos nariai turi ru
siškos rūšies vakaruškas po 
num. 136 University Place. 
Lietuviai Amalgameitai, daly
vaukite. Bus ne tik šokiai ir 
šiaip draugiški pasilinksmini
mai, bet ir artistikos spėkos iš 
John Reedo Kliubo. įžanga 
tik 25 centai. < ’ •

THEATRE GUILD Perstato 
THE MOON IN THE YELLOW RIVER 

(Menulis Geltonoj Upėj) 
Paražž Bonis Johpston 

GUILD THEATRE.
52nd St, West of Broadway 

Vakarais nuo 8:40
Dienomis: Kotvergais ir Subatotnis 2:40

IMhShmKsm

D. Flaiani,

REUNION IN VIENNA 
(VM Suėjo Viennoj) 

Komedija Paralyta R. E. Sherwood 
MARTIN BECK THEATRE, 

' 4 5th St. ir 8th Ave.
Vakarais 8:40

Dienomis, Kotvetgftis ir Subatomis 2:4Q

NEW YORK. —- Rytoj, sek
madienį, įvyksta bendro fron
to konferencija prisiruošimui 
prie Pirmosios Gegužės de
monstracijų, kovai prieš: im
perialistinį karą ir už bedar
bių reikalus. Kiekviena drau
gija, kuopa, kliubas bei cho
ras privalo pasiųst savo atsto
vus į tą konferenciją. Ji bus 
laikoma Stuyvesant Casino 
svetainėje, kampas 2nd Avė. 
ir 9th St.; pradžia 1-mą vai. 
po pietų

“DONO KAZOKAI”
Tuo vardu yra rodomas 

naujas* iš Sovietų šalies juda
masis paveikslas Cameo teat
re, 42nd St. ties Broadway, 
New Yorke. Prasidėjo per
eitą penktadienį ir manoma, 
kad jo rodymas užsitęs dau
giau negu savaitę. Nes vei
kalas vaizdingas ir įdomus. į

Tame judyje yra piešiamas, 
taip sakant, “spalvingas” gy
venimas kazokų vyrų ir mote- .... — ___

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys vyriš

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

(65-67)

ramiąją” Dono upę, 
jie gyveno senojoj 
Rusijoj — įvairūs 
kovos,. meiliškos is-

rų palei ■ 
kaip kad 
caristinėj 
prietikiai, 
tori jos.

Rolę audringos kazokės vai
diną Emma Cessarskaja? kuri 
pirmiau atsižymėjo 
svarbiausia aktorė 
“Nuodėmių Sodžius.” 
Kazokus” sudirigavo 
Preobraženskaja. Pati isto
rija buvo parašyta M. šolocho- 
vo, imta iš gyvenimo tikreny
bės, o ne išmislyta.

Veikalas ne tik savo turi
niu geras, bet ir techniškai pa- 

I traukiantis.
Aido ; T L

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

(istas išgydo įvairias kojų Ii- L? 
?as, patinimus, gyslų ir są- Nj 
narių įdegimus be operaci- 
jos taipgi ir kitas ligas. Iv 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
20B West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniai^ ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės’1 Name

BROOKLYN, N. Y.

WWW

kaipo 
judyje 
“Dono

Olga

Atydai Darbininkams 
Brooklyne ir Apielinkej

Daily Workerio naudai kon
certas ir balius, rengiamas 
komunistų šeštos Sekcijos 
antros kuopelės, įvyks sek
madienį, kovo 20 dieną, Uk- 
rainų svetainėje, ,101 Grand 
St., tarp Berry St. ir Wythe 
Ave., Brooklyne.

Programa bus ypač turinin
ga :

Dainuos pagarsėjęs
Choro Merginų Sekstetas (o 
gal ir Oktetas) ; Adelė Rosen- MIRT YS-LAIDOTU VĖS 
blat deklamuos darbininkiškas 
eiles angliškai; o E. Zwarych 
ukrainiškai; <'
žinomas Ukrainų Choras, Ko- Į 
lektyvis Rusų Choras ir sop-į 
rano solistė M. Dmitrišina. 
Šoks ukrainų šokikų ir šokikių 
Baletas. |

jokiai bus prie geriausios i rį 
orkestros ir prie spalvas, mai-1 
nančių šviesų. Bus, įvairių už
kandžių ir sveikų gėrimų, ta
me skaičiuje rusiškų “pirogi” 
ir “golubcy;” nestokuos sand
vičių, alaus ir sodės.

įžanga 50 centų.
Privažiavimas yra lengvas: 

požeminio gelžkelio 14th St.- 
Canarsie Line, išlipt Bedford 
Ave. stotyje; arba Jamaica- 
Broadway-Brooklyn Line, iš- Į 
lipt Marcy Ave. stotyj; taipgi kovo Vi' d. šv. Jono ka-1 
parankiai privažiuojama vi- pįngse 
sais gatvekariais, ateinančias Laidotuvių apeigas prižiūri!

, . . v. . Vladas Svilas, 55 m., 1571
dainuos plačia! • sterling PL, Brooklyn, N. Y., 

■'mirė kovo 16 d.; bus palaido
tas kovo (March) 19 d., 9-tą 
vai.—iš namų į Kalvarijos ka- 

Į pines.
! . Laidotuves prižiūri grabo- 
i rius J. LeVanda-Levandąus- 
i kas.

parankiai privažiuojama vi-

į Williamsburg Bridge Plazą. 
(44-67)

Skrybelihinkės į 24 
Valandas Parduotos

NEW YORK.; — 
vadas moteriškų 
darbininkių unijos, 
dienį apšaukė neva

Zaritskis, 
skrybėlių

Į Laikrodžiai, Deimantai ir
Auksiniai Dalykai i

Dovanom ar patys sau noreda-1 
daimantus |

Bert McLaughlin, 52 m. am
žiaus, 104 Maujer St., mirė St. 
Catherine ligoninėj kovo 14 Į •

Imi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
į nokite, kad pas mane 
j sipirksite.

| ĮVAIRŪS
B
I RODŽIAI
S

į JAUSTOS MADOS
1 UŽ PRIEINAMA
j KAINĄ
3 .
| Taipgi taisau visokius laikrod- ! 

,* žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
Jį Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 

stengsiuosi pilnai patenkinti. ?
į Williamsburgieciams, kuriems į 
s pertoli pas mane atvežti pataisy-| 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
į daiktus, palikite “Laisvės” ofise. ■ 
s Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs! 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- i 
į kėsite “Laisvėje.” ' ■

■

daiktų ži- 
pigiau nu-

LAIK-
NAU-

d.; palaidotas kovo 18 d., Mt. 
Olivet kapinėse.

Joseph Poliseno, 12 m. am
žiaus, 5813—3rd Avė., Brook
lyne, mirė kovo 17 d., Kings- 

'ton Avė. ligoninėj; bus palai-

pinėse.

< Matthew P. Ballas (Bieliaus- 
,kas).

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

NAUJI BIZNIERIAI
Atidarė

/ketvirta-^ NAUJ^ RESTAURANT
neva, “streiką,” i po numeriu 413 KEAI> STREET, i 

O penktadienį paliepė visoms, tarp So. 1-mos ir Grand St., Brook- 1 
streikierėms grįžt atgal į ša- ilyn, N. Y. (Prieš Republic teatrą), i 
n«R. • Aišku ino- tai hnvn nn j . daronri skaniausiai lietuviški 

' ir amerikoniški valgiai.
Kviečiame užeiti ir persitikrinti. 
Savninkai J. ŠNIRAS ir RAUBA.

pas.. - Aišku, jog tai buvo ne i 
streikas, bet monas, padarytas1) 
susikalbėjus su fabrikantais ir 
kontraktoriais. Vedant darbi
ninkes į “streiką,” buvo del 
svieto akių reikalaujama pa
kelt algą specialistėms iki Į 
$55, o vidutiniai lavintoms! 
darbininkėms iki $35 per sa
vaitę. Po 24 valandų Zarits
kis ir kiti geltonieji vadai pa
sirašė su bosais sutartį, be jo
kio užtikrinimo, kad algos bus 
pakeltos. Supratimas gi yra, 
kad darbininkėms dar bus už
darbiai nukapoti ir skubotumo 
darbas pasunkintas.

Per šį humbugišką streikutį 
tapo dar gludžiau suvienytas 
frontas fabrikantų su šia kom- ' 
panična unija. Zaritskis atvi- 
tai; skelbė, kad bosai, pripa
žįstanti jo uniją, gaus “pir
menybių.? O tos x “pirmeny
bės’’ tai gryniau išnaudot dar
bininkes, esapčiąs unijinėj Za- 
ritskių kiiitrblėjl 1 /1 ‘: j ‘ H t i

Kairioji Industrinė Adatos 
Dąybihiūkū lįiįija l ir 'Skrybė
lių Darbininkių Bendro Fron
to Komitetas išleido atsišauki
mą į visas skrybelininkes, kad 
nepasiduotų prigavikams, bet 
išrinktų savo šapų ir streiko 
komitetus ir per juos stotų į 
tikrą kovą už darbo mokesnio 
pridėjimą ir už sąlygų paleng
vinimą.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Vinco Domeikos, Alvito 

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

(66-67)

“PARDAVIMAI
PARSIDUODA stubos rakandai, ga

lima pirkti viską arba kavalkais.
Naujas Dining Room Suite vėliausios 
mados. Nauja Radio Philco su 11 
tubes, 1931 m. modelis. Pianola ir 
šėpa drapanoms. Elektrikinė mašina 
karpetom klynyt. Visi mažai vartoti 
ir daugiau. Galima matyt visada. 
Pardavimo priežastis—važiuojam į 
Lietuvą. Mr. A. Sakalauskas, 415 
Suydam St., Brooklyn, N. Y.

(67-69)

K. Siūlinis
*1

Eikite Parinkt Parašų 
Del Bedarbių Reikalų

Rytoj, kovo 20 d., darbinin
kės ir darbininkai, ateikite į 
“Laisvės” raštirfę apie 9:30 
vai. iš ryto. Sykiu su kitais 
draugais iš čia eikite rinkt pa

Įrašų delei bedarbiųiapdraudos 
I biliaus.

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Aye •' 

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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MEDICIN. DAKTARAS |

S. fi GERNOV. ,tt, |
223 2nd Ave. & 14th St. M

Room 15, New York M
Gydau įvairias ligas: S3

Staigias ir chroniškas; Odos H 
ir kraujo; vyrus ir\ moteris... H 
Padarau išegzaminavimą krau- 
jo ir šlapumo. Esu specialise H 
tas chirurgas: ausų, gerkles, m 
nosies ir žinovas akių. U

Valandos nuo 10 iki 1 M 
Ir nuo 4 iki 8 vai. vakare m 

Sekmadieniais, .nuo
12 iki 3 valandai po pietų U 

Te).: Tompkins Square 6-7697 M

Telefonas: Stagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
PATRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. rakate.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus. , '

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.
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X NOTARY .......................   —
X PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC.
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PAS1UNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

_ gimdymo organų
DR. M. EILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimias Ir chroniškas vynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrim* kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studijų 

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

Naujoj vietoj 
studija daug

padaromi kuo- 
puikiausiai.

512
JONAS STOKES

Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

PARSIDUODA Grosemė ir Delica
tessen. Senai įdirbta vieta. Na

mas ir biznis. 8 kambariai ir Sto
ras. : 2 karų garadžius. Gera pro
gą, kas nori gerą bizni. Priežastis 
pardavimo,—turiu du bizniu. Kreip
kitės pas Savininką:' John P; Bub- 
nis, ;Depot Rd. and Argyle PL, Hun
tington Štai, L. I., N. Y.

________ (66-68) 
PARSIDUODA^ “Lunch~Room” už

prieinamą kainą. Arba gali atsi
šaukti pusininkas. Biznis geroje vie
toje, yra- visi patogumai ir paran- 
kumai. Kreipkitės paš- J. Rakšte
lis, 51 Meserole St., Brooklyn, N.Y.

(65-67)
FARMA ANT PARDAVIMO

PARSIDUODA FARMA, 152 ake- 
riai žemės, 15 raguočių (karvių) 6 
kiaulės, 3 arkliai, 200 vištų ir visa 
reikalinga mašinerija del žemes ap
dirbimo. žemė gera ir viskas pui
kiai auga. Yra didelis plotas pui
kios, girios. Per girią teka puikus 
upelis. Farma apie 2 mylios nuo 
Hampton, ,N. J., miesto.- Keliai išvesti 
geri. Pardavimo priežastis išvažiuo
ju j Lietuvą. . > ; f

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

..... ,(5.6r67)..

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai! V

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

Naujokų Cigary

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir IRe

Tai
LIETUVIŲ

ISDIRBVSTfiS 
CIGARAI

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

7 I '

P. J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

361, Broadway,
Brooklyn. N. Y.

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
“LAISVŲ.”

DEKAVOJU PACIENTAI
Aš dėkavoju visiems draugams už jų krei| £rasi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
* C f ■' v ' * , k

Telefonas, Midwood 8-6261
į
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