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Ruthenbergo Mirties 
Minėjimo Susirinkimas
NEW YORK.—Trečiadie- 

nj, kovo 4 d., yra ruošiamas 
masinis susirinkimas pami
nėjimui mirties d. Ruthen- 
bergo, kuris buvo vadas A- 
merikos Komunistų Parti
jos. Susirinkimas įvyks Cen
tral Opera House* 67th St. 
ir Third Ave.

šiame susirinkime bus iš
duotas platus raportas iš 
alkanųjų eisenos į Albany. 
Lietuviai darbininkai ragi
nami skaitlingai dalyvauti 
paminėjime mirties buvusio 
nenuilstančio darbuotojo.

Pirmas Lietuvi) 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

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

Už “Laisve’’ ir už
A*

Komunistų Partiją
Gerbiama “Laisvės” re

dakcija ir Komunistų 
' Partija.
Aš sveikinu darbininkų 

laimėjimą “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavime. Nors aš 
negalėjau dalyvauti “Lais
vės” suvažiavime, nes per- 
toli, bet būdamas šėrinin- 
kas, aš esu su jumis šioje 

t kovoje. Aš esu patenkin
tas, kad komunistai ir jų 
simpatikai laimėjo kovą. 
Taip pat aš noriu pranešti 
draugams, kad gavau laiš
ką nuo J. Kuodžio. Gi tas 
laiškas pilnas šmeižtų prieš 
komunistus darbuotojus. 
Paremdamas savo nusista
tymą, aš perdaviau draugui 
Abekui, kuris čia lankėsi 
vasario 26 d., $31 del parė
mimo “Laisvės”. $20 už 4 
serus, kuriuos perka drau
gai J. ir M. Virbickai; $101 
už prenumeratas — viena' 

^nauja ir kita sena atnaujin
ta, ir $1 aukų į “Laisvės”

Draugiškai,
W. Wilkauskas,

Lowell, Mass.

Nusmuko Smuikmeninė 
Prekyba

NEW YORK.— Faktai 
parodo, kad smuikmeninė 
prekyba New Yorke ir apie- 
linkėje per sausio mėn. nu
puolė 7.6 nuoš. Tai pasekmė 
ekonominio krizio.

Komunistų LaimėjimaiIII

Išmetė iš Stubos 
Nesveiką Eks-kareivĮ

DETROIT, Mich.— Poli
cija išmetė iš stubos laukan 
Wm. Jarvis, kuris laike pa
saulinio karo gavo gazų ir 
visą laiką nesveikavo. O ne
senai jam prie darbo nulau
žė abi kojas ir nelaiminga
sis dar ir dabar tebesilaiko 
ant kriukių. Jis buvo stu- 
bą užpirkęs ir įmokėjęs 
$3,200, bet dabar nepajėgė 
tęsti mokėjimo ir todėl at
sidūrė ant gatvės. Viskas 
žuvo.

Bedarbių Taryba surengė 
demonstraciją prieš Jarvio 
išmetimą. Suareštuota trys 
draugai, komunistų kandi
datai, kurie dalyvavo de
monstracijoj.

Nebula Lekia 11,000 Mylių 
j Sekundą

WASHINGTON^— Carne- 
gie Institutas paskelbė, kad 
Dr. Humasonui pavyko pa- 
tėmyti ir nufotografuoti ne- 
bulą, kuri lekia 11,000 mylių 
į sekundą. Tai esanti grei
čiausia nebula iki šiol paste
bėta.

IŠ LIETUVOS

BRUNSWICK, Vokietija. 
—Šios nedidelės valstijos 
sostinėj miesto rinkimuose 
partijos laimėjo bei pralai
mėjo sekamai: Socialdemo
kratai gavo 37,672 balsus, 
arba 4,000 mažiau, negu pe
reitais rinkimais į reichsta
gą; fašistai—27,040, ar(ba 
1,841 balsais daugiau, negu 

M&irmesniuose rinkimuose;
gi komunistai gavo 12,236, 
arba 40 nuošimčiais dau
giau, negu pirmiau.

Kitų miestų rinkimuose, 
kaip parodo nepilnos skait
linės, fašistai prakišo, o ko
munistai laimėjo. Pasirodo, 
kad Vokietijos komunistų 
įtaka nuolatos auga.

4 Žuvo Nelaimėje
MORRISTOWN, N. J. — 

Pereitą sekmadienį čionai 
susidūrė du automobiliai ir 
nelaimėj užmušta du žmo
nės.

Hammonton, N. Y.— Su
sikūlė busas ir automobilis.

* Du žmones užmušti, o trys 
pavojingai sužeisti.

SUKNIASIUVIŲ KOVA EINA AŠTRYN; Darbininkė Augščiau- 
D ARBIN1NKŲ SOLIDARUM AS DIDĖJA “

NEW YORK.— Jau apie 
1,200 sukniasiuvių laimėjo 
streiką ir sugrįžo į darbą 
naujose* sąlygose dirbti. 
Naujoji unija pripažinta to
se dirbtuvėse, kuriose kova 
jau laimėta. Įvesta trum
pesnės darbo ’valandos ir 
pakeltos algos.

Bet pats streikas tebeina 
visu smarkumu ir nuolatos 
plečiamas. Bosai pradeda

Dvi Alkanąju Eisenos
Baigią Pasiekti Savo 

Destinacij ą
, TRENTON, N. J.— Iš vi

sų New Jersey valstijos 
kampų marguoją bedarbiai 
vesti kovą prieš valdžią už 
tuoj autinę pašalpą. Mieste 
didelis sujudimas. Visi do
misi prisiartinančia alkanų
jų bedarbių armija.

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos bedarbiai taip 
pat atmaršuoja dideliais bū
riais į Albany. Jie statys 
valstijos valdžiai reikalavi
mus tuojautinės pašalpos ir 
pravedimo Bedąrbių Ap- 
draudos.,- Vien iš New Yor- 
ko miesto sųvirš 170 bedar
bių išmaršavo vasario 26 d. 
Viena bedarbių eisena trau
kia iš Buffalo, kitos iš kitų 
valstijos dalių.

Valymas Sovietu Apara-1 
to nuo Svetimo Elemento

MASKVA.— Paskirtos 
komisijos pradėjo darbą ap- 

vald^ios

Tikslas valymo 
“kad suracionalizuoti

Baisi Tragedija šeimynoj
Kauno laikraščiai paduo

da sekamą tragingą atsiti
kimą su tūla šeimyna:

Apie Stitilių šeimynos 
"žmogžudystę paaiškėjo to

kios aplinkybės: Stitilis An
tanas, staiga pamišęs sausio 
16 d. ir kaip labai neimamus, 
visą laiką buvęs pririštas ir 
surakintas geležiniais pan
čiais.

Sausio 25 d. brolis Kos- valymo . Sovietų 
tantas apie 11 vai. buvo nu- aparato nuo svetimo , ele- 
ėjęs į tvartą ir ten kiek už- mento. 
trukęs. Grįžęs -iš tvarto į yra: 
grįčią, radęs asloje gulinčią, ir pagerinti valstybės apa- 
kraujuose paplūdusią nebe
gyvą motiną. Pamišusio 
brolio Antano grįčioje nebe
buvę. Spėjama, kad jį nuo 
/etežio buvo paleidusi moti
na. Netrukus įbėgęs į grį
čią iš lauko su kirviu ran
koje pamišėlis ir puolęs prie 
brolios Kosto, šis, pasako
jo, • pagriebęs stalą ir, juo 
prisidengęs, atsitraukė į 
kampą prie durų, kur stovė
jo kočėlas. Norėdamas ati
traukti brolio Antano dėme
sį nuo savęs, Kostas pašalė, 
kad jo užpakaly stovi žmo
gus. Antanui nusigrįžus į 
tariaųiąjį žmogų, Koštas 
pagriebęs kočėlą ir smogė 
Antanui į galvą. Nuo smū
gio , Antanas apsvaigęs ir 
pargriuvęs asloje. Kostas, 
bijodamas, kad Antanas ne- 
atsikeltų, dar sudavęs jam 
keletą kartų kočėlu į galvą, 
kai Antanas jam atrodęs 
nebepavojingas, tad surišęs 
jį ir palikęs jį grįčioje, o 
pats išbėgęs į lauką ir apie 
50 metrų nuo grįčios atstu
me radęs nebegyvą brolį 
Praną. Grįžęs su. kaimynais 
į grįčią, radęs ir brolį Anta
ną jau mirusį.

ratą kaipo tokį ir kad išek- 
zaminuoti visą aparato per
sonalą iš taškaregio gabu
mų ir pajėgimo tinkamai at
likti savo pareiga^.”.

Jau peržiūrėta 41 val
džios centrinis departmen
ts, kuriuose dirba 31,000 
ypatų. Dar neperžiūrėta 
250 įstaigų, kuriose dirba 
74,000. Sovietų valdžia šluo
ja laukan tuos, kurie prisi
plakė 'prie valdžios apara
to, idant jam kėnkti ir de
moralizuoti;'taip'pat šalina 
tinginius ir tuos,' kurie ne
parodo noro ščyrai eiti savo 
pareigas.’

Išleidžia $1,400,000,000 
Vertės Boną

WASHINGTON.— Ame
rikos valdžia išleidžia bo
nus vertės $1,400,000,000. 
Tai būsią padengimui buvu
siems kareiviams paskolų, 
kuriems bus teikiama pagal 
kongreso tarimą. Kapitalis
tai turės gražaus ir pasto
vaus' pelno iš šių valstybės 
bonų.

naudot skebus prieš strei- 
kierius. Susikirtimai tarp 
skebų ir bosų gengsterių iš 
vienos pusės ir kovingų 
sukniasiuvių iš kitos, pasi
darė nuolatiniai įvykiai. 
Sukniasiuviai pasiryžę šį 
streiką laimėti. Senoji uni
ja pradėjo aktyviai mobili
zuoti skebus. Policija pa
deda bosams ir persekioja, 
pikietninkus.

"C.---.—-—ųjuz-iKjur.----------------4.

Francija ir Italija 
Susitaikė, bet Apsi

ginklavimas Eina
PARYŽIUS.— Francija 

ir Italija padarė sutartį, 
kad jos viena su kita ne- 
lenktyniuos budavojime ka
rinio laivyno. Abi prižadė
jo laikytis Londono sutar
ties protokolo. Anglija prie 
to irgi prisideda. Dabar šios 
tiys imperialistinės valsty
bės eisiančios iš vieno.

Susitarimas Franci jos su 
Italija nedaug tereiškia. 
Pagal Londono i sutartį, vi
sos kapitalistinės valstybės 
gali budavoti tokius laivy
nus, kokie joins patinka. 
Taip ir daro.

MASKVA. — Sovietų 
Augščiausias Tribunalas, 
kuris teisia menševikų va
dus, susideda iš trijų ypatų. 
Viena iš jų yra draugė Ar
tu khina, 42 metų amžiaus, 
bolševike veteranė. Dvyli
kos metų būdama ji pradėjo 
dirbti, kaipo slaugės pagel- 
bininkė. Paskui ji dirbo au- 
dinyčioj ir įstojo į Bolševi
kų Partiją sulaukus 21 me
tų amžiaus. Prasidėjo per
sekiojimai ir areštai. Su
laukus 22 metų buvo keturis 
sykius areštuota ir įkalinta. 
Tarpe 1926 ir 1930 metų bu
vo narė Komunistu Parti- 

•- t

jos Centralinio Komiteto.
Gi tribunalo pirmininku 

yra draugas Shvernik, taip 
pat senas bolševikas, gene- 
ralis sekretorius Sovietu 
Darbo Federacijos Tarybos.

Menševikų Vadai
Liaudies Teisme

MASKVA.— Keturiolika 
menševikų vadų, kurie ke
lis metus kasė duobę Sovie
tų Sąjungai, pašaukti prieš 
liaudies tribunalą atsiskai
tyti už savo kontr-revoliuci- 
nį darbą. Maskvoje prasi
dėjęs teismas kirs smūgį 
dar vienai grupei liaudies 

i neprietelių, kurie sušilę 
. darbavosi, kad Rusijoj su-Kaipo Išdaviką ■grąžinti senąją išnaudotojų 

tvarka. _, e-
Menševikii vadai bandė

Išmėtė Riazanova,

MASKVA.— Sovietų Są> • v r . .
jungos Komunistų Partijos pagelba užsienio imperialis- 
Kontroles Komisija išmetė,tų ir socialfašistų užduoti 
laukan iš partijos D. B. Ria-| smūgį Sovietų valdžiai ir 
zanovą, buvusį pirmininką 
Markso-Engelso Instituto. 
Susekta, kad Riazanovas 
veikė iš vieno su menševi
kais, padėdamas jiems pa
laikyti ryšius su užsienio 
menševikų vadais. Tapo su
gauta, kad jis aplaikė nuo 
užsienio menševikų biuro 
instrukcijas delei organiza
vimo kontr-revoliucinio už
puolimo ant Sovietų Sąjun
gos.

bolševikams, tai dabar atsi
ims su magaryčiomis. Pa
saulio darbininkai su Sovie
tais, o prieš kontr-revoliu- 
ciohierius menševikus.

Gandhi Tebesidera su 
Lordu Irwinu

Vėl Patriotai Buržujai 
Siunta prieš Sovietų

Produktus ‘

WASHINGTON.— Taip 
vadinamas Amerikos Pat
riotinių Draugijų Susivie
nijimas padavė reikalavimą 
prezidentui Hooveritū, kad 
jis verstų kongresą/ tuoj aus 
uždrausti įvežimą Ameri
kon bile kokių Sovietų pro
duktų ir kad visi komuništai 
būtų išdeportuoti ir tt.- Pa
triotai prakeikia komuniz
mą.

Pasirodo, kad komunisti
nio judėjimo augimas įvarė 
dieglį buržujams į šoną. O 
ekonominis krizis kalbą; už 
komunistų liniją. Bedarbių 
masės vis noriau klausosi 
komunistų r obafeių.^

NEW DELHI, Indija.— 
Nors buvo paskelbta, kad 
derybos tarpe Gandhi ir 
Lordo Irwino pakriko 
prie nieko gero neprieita, 
bet tai buvo, netiesa. Dery
bos tebeina. Gandhi jau ne 
nereikalauja nepriklauso
mybės Indijai. Visko, ko 
jis norįs, 'tai kad jojo pase
kėjai būtų paleisti iš kalė
jimo ir kad būtų neperse
kiojami ateityje už boiko- 
tavimą Anglijos produktų.

70,000 Anglijos Darbininką 
Bus Išmesta Laukan

LONDON.—Nesulaikomai 
tebesiplečia Anglijoj bedar
bė. MaeDonaldo įvykintas 
“socializmas” atnešė darbi
ninkams alkį ir skurdą. 
Puodų Pramonės Savininkų 
Susivienijimas paskelbė, 
kad su kovo 25 d. bus išmes
ta iš darbo 70,000 darbinin-

LAWRENCE AUDĖJAI SUMUŠĖ SKUBOS 
SISTEMA; PRISIRENGIMAS NAUJOMS 

KOVOMS DIRBTUVĖSE
Naujos Revoliucinės Unijos Vadovybė Uždavė Smūgį 

Bosams; Dabar Darbininkai Turi Stoti į Uniją ir Mobili
zuotis Būsimoms Kovoms; Lietuviai Audėjai Neprivalo 
Atsilikti
LAWRENCE, Mass.—Se

nai darbininkų klasė buvo 
mačius tokį solidarumą, 
koks pasirodė Lawrence au
dėjų streike. Darbininkų 
geležinė vienybė ir karingu
mas privertė darbdavius 
American Woolen Kompa
nijos išpildyti tūlus svar
bius reikalavimus audėjų. 
Jie buvo priversti ištraukti 
taip vadinamus “efficiency 
experts” ir prašalinti pas
kubos sistemą. Taip pat 
kompanija sutiko pripažinti 
departmentinius . darbinin
ku komitetus. Darbininkai 
nelaimėjo reikalavimo, kad 
būtų mokama pusantro lai
ko už viršlaikį.

Nacionalė Audėjų Darbi
ninkų Unija, kuri šiam 
streikui vadovavo, išleido 
atsišaukimą į Lawrence au
dėjus. Unija ragina darbi
ninkus išnaudoti šiuos lai
mėjimus mobilizavimui savo 
spėkų busimiems mūšiams.
Dabar vyriausias darbas, į higus!

tai tvirtinimas ir organiza
vimas unijos. Darbininkai i 
galėjo tik dalinai laimėti 
streiką todėl, kad nebuvo iš- 
anksto gerai organizuoti. 
Kova būtų buvus laimėta 
šimtą procentų, jeigu visi 
audėjai būtų priklausę prie 
naujosios unijos.

Šiame streike darbininkai 
dar kartą pamatė, kaip 
Lawrence valdžia ir kunigi
ja padeda bosam. Visos 
spėkos būvo sumobilizuotos 
streiko laužymui. Miesto 
majoras su savo “piliečių 

: komitetu” ir katalikų baž
nyčios kunigai griebėsi 
j bjauriausių apgavybes prie- 
: monių sumušimui kovingi) 
audėjų.

Lietuviai audėjai! Stokite 
į 'Nacionalę Audėjų Darbi
ninkų Uniją. Ruoškitės 
ateinančioms kovoms! Lai
kykitės vienybės ir solida—. 
rūmo prieš bosus, prieš val
džią, prieš bosų agentus ku-

Ateivių Klausimu
Paskutinis Įvažiavimas Į 

Jungtines Valstijas

vietas, per penkis metus jų 
išbuvimo Jungtinėse Valsti
jose, nes kartais . fiziškas 
egzaminas parodo neku
rtuos fiziškus ir kitus trū
kumus, apie kuriuos pats • 

1 ateivis visai nežino, ir del
Klausimas. Vieno laik- ■ |<urįų galima ateivį išdepor- ' 

rašcio skaitytojas, kuris šio- tuoth 
je šalyje gyvena jau per 15 
metų, reikalauja patarimų. 
Tik sykį buvo išvažiavęs 
Europon, ir ,tada tik trum
pam laikui, du metai atgal. 
Išsiėmęs pirmas popieras. 
Su šių dienų sunkiais lai
kais, jis neteko dąrbo ir rei
kalauja kokios nors pašal
pos. Jeigu jis kreiptųsi 
prie miesto arba valstijos 
agentūrų, prašydamas pa- 
šalbos, ar jį gali išdeportuo
ti, kaip “visuomenišką sun
kenybę.”

Bridgeporto
Darbininkam

I

tj

Redaktbrius.
Atsakymas.— Labai gai

lestaujame atsakyti, kad ga
lima tokį žmogų išdeportuo
ti. Kožną sykį kai ateivis 
apleidžia Jungtines Valsti
jas kad nors tik ant kelių 
valandų į Kanadą, jo atva
žiavimas sulig Imigracijos 
Akto, prasideda nuo tos su
grįžimo dienos.

Jeigu ateivis, į penkis me- 
|tus po atvažiavimo tampa 
“visuomeniška sunkenybe,” 
ji# gali būti išdepor tuo tas. 
Jeigu tas žmogus reikalau
ja pašalpos tik bedarbės 
priežastim, tegul išdeporta- 
vimas nerūpi, nors jis ir 
tampa “visuomenės sunke
nybe.”, Bet vis tiek patarki
te tokiem ateiviam nevykti 
į ligonbucius arba panašias

BRIDGEPORT, Conn. — 
Kovo 4 d. čionai jvyks lie
tuvių darbininkų organiza
cijų narių ii* “Laisvės”, 
“Vilnies” ir “Darbininkių 
Balso?’ skaitytojų svarbus 
susirinkimas. Raportuos iš 
Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Centro Biuro 
narys d. F. Abekas. Susi
rinkimas įvyks Lietuvių 
Jaunų Vyrų svetainėj, 407 
Lafayette St., Bridgeport, 
Conn., prasidės 7:30 . vai 
vakare. Visi kviečiami da
lyvauti.

Atmetė Sovietu Pasiūlymą

TOKIO.— Japonijos val
džia atmetė Sovietų Sąjun
gos pasiūlymą delei ginčų 
Amur upes žuvininkystėe. 
Japonija tebekovoja prieš 
uždarymą Japonijos banko 
Vladivostoke, per kurį pa* 
šaulio imperialistai galėjo 
suokalbius rengti prieš 
vietų valdžią ir finansrzo* 
savo agentus. ‘
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Streikus Laimėt Galima ir Krizio Metu
Lawrence’o audėjai per dviejų sąvąįčių ąstyeiįtą žymia 

dąlįm laimėjo kovą, vadovybėje pinosiąs Nąęįoąąlės 
Audėjų Unijos. Tuom jie parodė, kad ir .krivio metu 
darbininkai privalo kovoti ir g.ąli ląįąiėti. O tai yra ant
ausis filosofijai Amerikęs Darbo Ęederącįjos vadų ir ki
tų oportunistų, kurie pasakoja, būk krizio laikais reikią 
tik ausis suglaudus tylėti, nes, girdi, vis tiel$ nieko ne- 

..pešį. . ! . * •/ . ‘ 1 : i ;
Lawrence’o streikieriai privprtė bosus padaryt šiuos 

;nusilęidiipųs: tuojaus pavaryt įš visų apdyWu pąskubęs 
specialistus, apskaitliuojančius kiekvieną sekundą, kad 

.priverst darbininkus vis sparčiau dirbti; streikan išėję 
-audėjai prispyrė fabrikantus atsisakyt nuo naujai įve
damų devynių karštuvų dviem darbininkam ir palikt po 

.tris karštuvus kiekvįenapi, kaip iki šįol; bęsai taipgi bu- 
*.vo priversti skaitytis su darbininkų išrinktais komite
tais. Iš stambesnių reikalavimų streikieriai turėjo grįžt 
nelaimėję tiktai reikalavimo, kad viršlaikių darbas būtų 
arba panaikintas arba kad už jį būtų mokama pusantro 
sykio tiek, kaip už reguliarį darbą.

Bet ir viršlaikių klausimu būtų galėję audėjai laimėti, 
jeigu būtų buvę tinkamai prisirengę. Vienas iš jų silp
numų buvo tas, kad audėjai neturėjo susiorganizavę 'ga- 

;iia plačių streiko komitetų iš eilinių darbininkų; be to, 
; reikėjo išarėto .griežtai nusistątyt ir neatlaidžiai vest 
:kovą prieš monelninkus iš Amerikos Darbo Federacijos
• ir p.rieš streiklaužiaujančius politikierius įš Mustės “pro- 
jgresyvių” šaikos.
į.. ‘ Masių Pribrendimas Kovoms

Vienas iš svarbiausių dalykų, ką Lawrence’o streikas 
t parodė, tai kad šiais kapitalizmo krizio ir masinės bedar
bės laikais darbininkai įvairiose pramonėse, yra prįbrėn- 

^dę arba sparčiai bręsta kovoms prieš uždarbiu kapoji
mus ir prieš begailestingą skubinimo sisįemą. Užsižie
bęs vienos dirbtuvės yienamo skyriuje streikas Law*ejące 
bematant taip išsiplėtojo,’ kad įtraukė visus darbininkus 
Washington, Wood ir Ayre audyklų (priklausančių Ame
rican Vilnonių Kompanijai); per kelias dienas į kovos 
lauką išsivertė virš 10,000 audimo verpimo darbininkų.

Iš antros pusės, Lawrence’o streikas vaizdingiausiai 
parodė, kaip mobilizuotai šiais laikais veįkįa visi buržu
aziniai ir valdiški elementai su atgaleiviais, senaisiais 
“darbo vadais” prieš kovon stojančius darbininkus, kad 
ir del paprasčiausių pagerinimų. Lawrence’o streikie- 
rius tuoj aus pradėjo atakuoti šalies “darbo” ministerijos, 
bažnyčios ir Amerikos Darbo Federacijos lyderiai, ku- 
rie apšaukė streiką “kriminališku,” neteisėtu. O apie 
prirengimą policijos, mušeikų įr streiklaužių nėra kas 
nei kalbėti: tai savaime suprantamąs visuose streikuose 
dalykas.

Kaip Užsitikrint Laimėjimus
. — t

Visų tų skerspainių nežiūrint, Lawrence’o darbininkai 
laimėjo didelę dalį savo reikalavimų, ir tai tokiu trumpu 
laiku, padarydami sykiu didelę pradžią ir kovingai sąvo 
organizacijai, kairiajai Audėjų Unįjai, į kurią susirąšė

• virš l,0Q0 darbininkų.
; > Toliau, daugiausia priklausys ;iuo tos organizacijos 
Zisvystymo, ar pavyks audėjams išlaikyti ^avo ląimėjimus

• ir priverst bosus padaryt jiems fjąųgiąų nusileidiųių.
Bosai juk beketina leist įsivyraųt darbininkams. Net 

; tuo pačiu laiku, kai fabrikantai buvo priversti prjįimt 
»daugumą streikįerių reikalavimų, tai bosų policija areš-; 
j tavo, tris žymiausius straiko vadus: Edithą Berjcmaųj 
[Pat Devipe ir Williamą Murdocką. Q tąį .žepįdąs, kąd 
’fabrikantai padarė tiktai laikinas paliaubas (pertaiką) 
su darbininkais; ir jie dabar mobilizuos savo spėkas, kad 
išnaųjo užgulti darbininkus, atimti iš jų dabartinius Įąį-

- paėjimus ir sukriušinti jų organizaciją.
t Lkwrence’o audėjai todėl turi budėti ir neatlaidžiai 
drūtinti savo pajėgas. Tuo pačiu laiku kitų vietų ir pra

dmeniu darbininkai privalo imti pavyzdį iš lawrencieciu, 
ypač giliai įsidėmėdami tą faktą, jog šiais laikais už dar-

- bininkų reikalus tekovoja tiktai kairiosios, komunistų^ 
.^vadovaujamos darbo unijos, ir laimėti tėra galima tiktai 
Spo jų vėliava, su programą Raudonųjtj Unijų Internacio-

I
r ^«turi Mirė, 16 Užnuodyta “gerąs,” kąd yąsarįo.19 

'" ;■' ? d. keturi bedarbiai tapo vi-
X TACOMA, Wash.— čio- sai nunuodyti, o 16 pavojių-r 
įįiai bedarbius ^vaišiną” taip gai užnuodytu Mąnorųąjj 

‘‘Anięrikos Liups-jįad du pastarųjų'tuojaųš 
Tronair* Bot jų maistas [mirs " ' >jų maistas mirs.

or-Mūsų darbininkiškos 
ganizacijos ir klasiniai 
mqningi darbininkai plačiai 
dįskųsuoja mūsų judėjime 
kovą su oportunistais. Pla
čiai kalbama apie buvusį 
“L.” šęrininkų suvažiavimą 
ir apie ateinantį “V.” sūva- 
sįįąvijųą. Tąi g,eras apsireiš
kimas. . -'Laisves”' redakcija 
ir Centro^ Biuras skatina 
visas klasines darbininkų 
orgąnizaęijaš kuoplačiau- 
$iąi diskusuoti Komunistų 
Pąrtrjos kovą su pportunis- 
tąią Įr kitiokįais rėvpliuci- 
nįam judęjimūi svetimais 
.elementais mūsų judėjime, 
gųųis labai svarbų žinot 
darbininkų masių nusistaty
mą šiuo taip opiu klausimu.

Daug re^oliupijų gauna
me iš įvairių kolonijų nuo 
organizacijų bei revoliuci
nių darbininkų susirinkimų. 
Visas jas ištisai talpinti i 
'‘Laisvėje” užimtų perdaug 
vietos, todėl ateityje rezo
liucijas trumpinsimu, kai 
kurių teks ,tik branduolis 
paduoti. Juk svarbu visuo
menei ne tiek ilga žodis žo- 
din rezoliucija, kiek joje iš
reikšta nuomonė ir senti
mentas. Tikimės, jog mū
sų organizacijos ir draugai 
už tai ant “L.”' redakcijos 
nesupyks. |

’ Tęskite kovą su oportu
nizmu ir dešiniaisiais ele
mentais, kuriė stovi ant ke
lio darbininkų judėjimui, 
visuose klasiniai sąmoningų 
darbininkų susirinkimuose 
ir visp^e , klasinėse prgąniza- 
ėijose. ‘‘ ‘

Wilkes-Barre, Pa., Pro
gresyvių Draugijų Sąryšio 
Komiteto rezoliucija, priim
ta vasario 22, 1931.

mėję “L.-” suvažiavime, vik 
tį turi laimėti “Vilnies” šė- 
rininkų suvažiavime. Mes 
šaukiame ir raginame Chi
cagos ir apielinkės revoliu
cinius darbininkus;^ ypatin
gai y Illinojaus mainierius, 
tvirtai organizuotis, kad at- 
mušus visūs pasikėsinimus 
ant “Vilnies”. Mes, kieto
sios anglies pramonės -dar
bininkai, gelbėsime jums vi
sais būdais.

A. Miliauskas, 
Susirinkimo pirmin.

Kuo AųgšČiau, tuo Silpnes
nis Motoras

Valdiškas matavimo biu
ras paskelbė pasekmes ty
rinėjimo, kokią įtaką daro 
augštumas į orlaivių moto
rus. Atkartotinai daryti 
bandymai parodė, jog kuo 
augščiau orlaivis iškyla, tuo 
mažiau jėgos begali išvys- 
tyt jo motoras-inžinas. Pa- 
vyzdin, jeigu ant žemės mo
toras turi 410 arklių jėgą, 
tai iškilus iki 25,000 pėdų 
augščio, tas pats motoras 
veikia jau tik su 100 arklių 
spėka.; Rezoliucija užginanti A.

L.D.L.D. Centro Komiteto 
nusistatymą “Laisvės” klau- Serganti Augalai Karš- 
sinui. !

Mes, nariai ALDLD. 52
čiuoja

Texaso valstijos agrikul-

Kuoniet Nereikia Bijotis 
Išdeportavimo

Klausimas.— Atvykau į 
Jungtines Valstijas net 
prieš 40 metų. . Apsivedžiau 
šioje šalyje ir dabar turiu 
net penkis vaikus, visi gimę 
čionais. Girdėjau, kad šim
tus ateivių deportuoja, ir 
kadangi aš niekad neišsiė- 
miau pilietystės popierų, ar 
mane gali išdeportuoti?

T. R., Chicago, Ill.
Atsakymas.— Jūsų negali : 

išdeportuoti iš Jungtinių 
Valstijų. Teisybė, kad da
bartiniu laiku labai daug 
ateivių sugauna ir išdepor- 
tuoja, kaipo nelegališkai at- ; 
vykusius į šią1 šalį: depor
tuoja ir tuos, kurie tapo 1 
“visuomeniška sunkenybe” 
bėgyj paskutinių penkių

metų, bet tik nelabai senai at
vyko iš Detroito. Kas sudaro 
“legališką reziaenciją” (apsi
gyvenimo vietą) šioje valstijo
je?

. P. S., Hartford, Conn.
Atsakymas: Valstijų taisyk

lės apie legališką rezidenciją 
mainosi, bet paprastas reikala
vimas yra, kad žmogus turi gy
venti valstijoj nors vienus me
tus, ir tik tada būna pripažin
tas, kaip tos valstijos gyvento
jas. Paprastai labdarybės or
ganizacijos teikia pašalpą tik 
žmonėms, kurie skaitomi “lega- ? 
liais gyventojais.” Imigranto 
šeimyna, apie kurią-rašote, gali 
reikalauti finansiškos pagelbos 
Michigane, bet dar negali gau
ti tokios pagelbos Connecticut’e., 
šiandien tiek daug žmonių pra-- • 
šo pagelbos; kad daugelis lab
darybės draugysčių atmeta pra
šymus ką tik atvykusių į jų 
apielinkės.

kuopos, Detroit, Mich susi- tūros kolegijos profesoriai !me6tį po savo apsigyvenimo 
rinkime vasario 21 d, kars- W N. Ezekiel ir J. J. Tau-!Jungtfngse valstijose, tai 
n" .®velkl{iaiJ1.® Komunistų benhaus paskelbę savo- pa- yra kokius, kurie negali pa-
Partijos laimėjimą “L.
važiavime. Mes pilnai už
giname K. P. Gentralinio 
Komiteto, Lietuvių Biuro ir 
taipgi ALDLD. Centro Ko
miteto padarytus žygius... 
Mes griežtai smerkiame vi
sus tuos, kurie prieš šėri- 
ninkų suvažiavimą į uždare 
“Laisvės” špaltas Komunis
tų Partijai kalbėti į lietu
vius darbininkus ir iškelti 
aikštėn nelemtus suokalbi
ninkų tikslus. Mes pasiža
dame visais galimais būdais 
remti dienraštį “Laisvę,’’ 
kaipo revoliucinių klasių 
kovos organą, visuomet ei
nantį Kįo.$unistų Partijos ir 
Komunistų, Internacionalo 
linija...

Kuopos Komitetas:
Lkg. J,. Stakvilas 
>Si|kr. 'K. Beniušiš 
Ižd. J. K. Alvinas.

u- tyrimus apie pasikeitimą ši
lumos nesveikuose augaluo
se. Jie tyrinėjo tūlus au
galus, kurių šaknis, dažnai 
užpuola . bakterinė liga, va
dinama rūdimis. Tyrinėjanti 
sveikus ir i

tys prasimaitint be visuo-1 
meninės paramos. Bet abel-j 
nai ateivis, kuris- valdžiai; 
nenusikalsta, kuris legališ- ■ 
kai atvažiavo ir kuris išgy-

CARNEGIE, PA.
Iš Pittsburgh Coąl Ko. Vergų 

Pastoges

Rezoliucija “Laisvės” rei
kale.

Mes, Waterburio lietuvių
Męs- • karštai sveikiname d.arb!ni1^. organizacijų na- 
nnTnni.sh, Part-.iins laimei, «ai ir Laisves skaityto-Komunistų Partijos laimėji

mą “Laisvės” šęrininkų su
važiavime, kuriame mūsų 
dienraštis tapo išgelbėtas 
darbininkų klasei. Mes pil
nai ųžgiriame Korrtunistų 
Partijos Centralinio Komi
teto ir jojo Lietuvių Centro 
Biuro padarytus žygius 
prieš- smulkiaburžuazinius 
ir šiaip prieškomunistinius 
elementus. Mes griežtai pa
smerkiame suokalbio vadus, 
kurie apgavingais obalsiais 
sukurstė tūlus darbininkus 
šėrininkus prįeš Komunistų 
Partiją. Mes raginame vi
sus klasiniai sąmoningus* L’ 
lietuvius darbininkus su
glausti savo eiles po revo- z

Ii

Rezoliucija del “L.” su- 
vąžiąvimo

Mes, Elizabetho Komunis
tų Partijos simpatikai ir 
darbiniųkų organizacijų na
riai, “Laisvės” skaitytojai 
bei šėrininkai, susirinkime 
vasario 15 d., sveikiname 
^Laisvę,” pasilikusią po Ko
munistų Partijos kontrole 
ir vadovybe. Mes pasižada-

jai, susirinkime vasario 22 
d., sveikiname “Laisvę” kai
po lietuvių darbininkų re
voliucinį organą, pasilikusį 
pov Komunistų Partijos va
dovybe ir 'Kominterno vė
liava. Mes. pasižadame rem
ti “Laisvę”, stovinčią po re
voliucinio štabo gairėmis... 
Mes pasižadame veikliau 
dalyvauti Kompartijos ve
damose kampanijose ir Dar
bo Unijų Vienybės Lygos 
veikime. Mes reikalaujame, 
kad visi “L.” darbininkai 
būtų Kompartijos veiklūs 
nariai...

J. žemaitis, 
Susirinkimo pirm.

liucįne vadovybe Am. K, 
Partijos. Z

Mes šaukiame ..Chicagos ir 
apielinkės revoliucinius dar
bininkus atmušti" MĮsus prie
šų pasikėsinimus tint dietų 
rąščio. “Vilnies”.'

Rezoliucijos komisija:

i

nios komisija:
S. Pįetaris
J, Jąncąįtis
Š. Įtyaškevičįu^

susi-Wilkes-Barre, Pa 
rinkimo Tęzftįiucįja :

Mes, “Jjąisvės” skaityto
jai ir šėrininkai Wilkes- 
Barre ir apielinkės nepa
prastam susįrinkime vasa- 
E*o 22 . d., kąrštąi sveikinam 

omųpistų Partijos laimėji
mą “L.” šėrinihkų sūvažia- 
yimę ... Mes .raginame Ko- 
rpųnistų Partiją daryti vį- 
su$. žygius, idant apsaugo
jus dienrįtštį o«Vilnį” ’ nuo 
š.klokininkų, kurio pralai-

kunigas nupasakojo, kaip jį ir 
kitus mainierius ši kompanija 

ja ir stačiai 
Ve kaip jis 

Dirbame po du vįe- 
(Reikia pri-'name pleise, taip vadinamuo- 

durti, kad paskutiniais lai-> “stumsuose,” po mašina;
gauname 52 centus uz toną ir 
taip pat daug anglies prisieina 

i iškirsti su pikiu. Pirma mo- ► 
darbininkų judėjime, centu už toną, o dabar pikinę 

kainą visiškai panaikipo. Ne
žiūrint, kiek tu pikiu anglįes 

iišlioduosi, vistiek gausi tik 
Užmiršti Bankuose Pinigai'mašinos kainą užmokėti; taip 

Amei-ilmą taunVmn han-'pat nSra joki'J kitų extra mo' Ameukos taupymo ban kesčiy> tik vien tai> ki} gaulli 
kuose randasi kėli milionai anglies toną 52 centus, tai 
dolerių, kuriuos jų savinin- įr viskas. Karai dabar labai 
kai gal visiškai užmiršę. Tu- įnažai sveria; kuomet pirma 
luose atsitikimuose tie de- toki karai svėrė po penkis 
pozitoriai numirę, ir jų pa
veldėtojai negalėjo susekti, 
kokiame-:banke depozitorius

Zl^osTn^ ValSt daUgiaU’ bjauriainenaudoj
tos ligos apimtus kaip pen|as metus, neturi. pavergus laiko.

i augalus su tam tikrais jau- nįe|w bijotis; jis nebus de-įkalba:
triais termometrais, pasiro
dė, jog ligotųjų augalų la
pai esti bent trimis laips- Į<ajs valdžia
niais šiltesni, negu sveiki 
lapai. Reiškia, .toji rūdyji- 
mo liga augale iššaukia pa
kilimą temperatūros—karš
tį.

arba

•Augalas karščiuoja, 
ir sergantis gyvulys 
žmogus.

" ELIZABETH, N. J.

portuo jamas.

šimtais areš
tuoja delei deportavimo be-

i darbius, ypač dalyvaujan-, ^^jo už pikiu kirstą anglį 72
cius
“L.” Red.)

L.D.S. 33-čios kuopos’ ipęn. 
susirinkimas įvyko vasario Tl 
d. Susirinkime narių dalyva
vo vidutiniai; Po apkalbėji
mui ; įvairių reikalų, draugai 
bei draugės pakėlė klausimą 
kas link suradimo kitos vietos 
susirinkimams. Nariai argu
mentavo, kad L. L. Svet. labai 
neparanku laikyti susirinki
mus,' nes durys visuomet po 
raktu; turi pirkti raktą arba 
stovėti už durų, kol kas tau 
duris atidarys. Antras daly,- 
kas, tai nėra saugi vieta. Drau- . 
gijų, archyvus išdrasko, išva- t -
gia, ir niekas nežino kas. Apie įstatymai reikalauja, kad 
trys mėn. atgal buvę išplėšti bankai jieškotų depozito- 
visų draugijų šėprį archyvai.. rįu, kurie per kelis metus 
Nekurios draugijos nusiskun-|neįanko savo bankų. p0 20 

‘ j nuošimčiai sustoja, 
bet pačių' pinigų depozito
riai arba jų paveldėtojai ga-

_ dūkstančius svarų, tai dabar 
daugiau nesveria, kaip tris 

’ tūkstančius svarų. ' ' y
Aš tūriu 8 vaikus ir moterį, 

paliko pinigus/ Kituose at-,viso 10 šeimynos, stačiai pųs- 
sifikimuose depozitoriai iš-jbadžiai reikia gyventi. Prie- 
vykę užsienin, ’ir apie tai .varta reikia eiti pirkti viską į 
nepranešę bankams.

Depozitorius, nors dau
giau pinigų’ nededa į ban
ką arba neišsiima iš jo pi
nigų, privalo laiks nuo lai
ko ateiti į banką su knygu
te, kad prirokuotų jam nuo
šimtį. Valstijų bankiniai

visų draugijų ščprį archyvai.. rįų> kurĮe per kelis metus 
NTnlr m MiAn 1111 Oi C’lr 11 ! t” - w

džia, kad iš šėpų išvogta žen-i , 
kleliai, kitiį antspaudos. O nie^U 
bendrove atsisako atlygihti ■ _ _ _ 
draugijom nuostolius.

šie nuotikiai ir vė^ia mūsų H pareikalauti bile kada, 
kuopą j ieškoti saugesnes vie-i 
tos. Kuopa nutarė, kad kreip
tis prie L.D.P. Kliubo, kad 
duotų susirinkimus laikyti. - 
Valdyba jau gavo dieną susi- riuos pamiršo net tūlos pra- 
rinkiįnam tą pačią dieną, kaip moninės kompanijos ir ke- 
ir dabar, tai yra antrą trečia- lįos draugystės. Nelabai se- 
dienį kiekvieno men. Dafyar 
sekantis L.D.S.^ 33-čios kuopos 
susirinkimas įvyks L.D.P. Kliu- 
be, 69. So. Park St., Elizabeth, 
N.J. čia nereikės nėi- rakto, 
nei stovėti už durų. ; t U '' •

Draugės ir dįkaūgąij nepa
mirškite, kad sekantis susirin
kimas įvyks kovo 111 dpi 7 :Š0 
vai. vakarę. ; j į • ri “ i 

Kuopos sekrętorius < 
- - - - V; .Ki- s. .

' ' ■ ■■ j- n '
-------------:; ... ,, ■ ...

Stebėtinas daiktas, kad 
tarpe paliktų ak’ba užmirštų 
pinigų randasi tokių, ku-

nai “New York State Bulle
tin” padayė vardus tokių 
depozitorių. Tame surašė 
randame -; Šv. Stanislovo 
bažnyčią, įRochester, N. Y., 
Portable; Cotton Compress 
kompanija, Fraternal Inveš-

kompanijos krautuvę. Ten 
reikia daug brangiau mokėti 
už produktus, negu kitur. Jei
gu neisi j kompanijos krautu
vę pirkti, tai tuoj iš darbo pra
valys. 'Randos reikia mokėti 
$15.00 kas mėnesis, o pėdės 
gauni po vieną, du, o jeigu 
jau penkis dolerius, tai labai 
gerai, nes veik viską atitrau
kia į krautuvę. Man būtų la
bai riestai, jeigu aš negaučia 
iš šalies—iš 
tiek primokėti.
gaučia, tai nežinia, kaip reikė
tų gyventi.

Tai ve, kaip pasakoja neįj- 
rų darbininkų mulkintojas, 
nors ir jis pats yra darbinin
kas. (Ne taip, kaip lietuvių 
ar kitų tautų “bambizos,” ku- . 4 
rie neužsidirba sau duonos, o 
tik vien darbininkai tuos dy
kaduonius šeria). Bet vis tiek 
ir jis nepameta darbininkus 
mulkinęs. Nors ir jį patį pri
spaudė žiauri kapitalizmo le
tena ir jis jau pradeda raudo
ti del sunkių gyvenimo sąlygų, 
tai ką jau kalbėti apie papras
tus , darbininkus, kurie iš ša
lies jokių extra mokesčių ne
gauna. Tai stačiai nepakeli 
mas gyvenimas ir daugįaū,

parapijos šiek
Jeigu to ne-

ting Kompanija, Song Writ- negu vergija. Jeigu aš nekly-,
«> .t. _ 1 * f . ari! r.fn rnnnc nnnnc Mpllnn

S.

me kovoti su dempraliząto- Anglijos Valdžios ■ 
riąis ir kitais > dienraščio ir r. . > n *
komunistinio judėjimo prie
šais.

D. Krūtis,
Pirmininkas

Finansinis Deficitas -
ValdžioslondonK

s. alininkas social:
iž- 

dininkas socialfašišt. Snow- 
‘denas būdavo ją, kad šiemet 
’valdžia turėsianti iki $200,-; 
■000,000 deficito. Dėlei esą*

ęjęsf Sipkpess and Benefit 
Fujidf BronxWest Side 
Association, Leon Mining 
Company ir kitas. t /

Tarpe depozitorių, kurių 
; bankai jieško, yra sekančios 
lietuviškai skambančios pa
vardės: A. Pa’ttolis, Frank 
Kulpas, Paul Kulis.

stu, tąi, rodos, ponas Mellon 
yra labai stambus šėrininkas 
šios kompanijos. Tąd ‘*būtų 
labai gerai, kad jis paskirtų 
komisiją ištirti šios kompanijos 
vergų padėtį, vieton to, ką jis ” 
skiria komisijas tyrinėti Sovie
tų Sąjungos darbininkų pade-

Užmušė Du Sukilėliu
NICARAGUA.—

raportuoja, kad Nicaraguos džia negali galo su galu su? 
Naęionalė Gvardiją turėjo durti.' O socialistų MacDo- 

. tunu su Sandino inaldo ir Snowdeno didžiau- 
pasekėjaiš. Du sukilėliai už- siu rūpesniu yra, kad išgel-

- j Z - -------’■ >------------------------

Valdžia nio krizio imperialistinė vąl-

mušti. • boti ta valdžia.
• *■- v

Kas Yra Legališka 
. Rezidencija

Klausimas: Ateivio šeimy
na, .kuri reikalauja Spašalpos, 
kreipęsi prie viešos įstaigos ir 
pašalpa buvo atsakyta, todėl 
kad nebuvo gyventojai tos vie
tos, “kurioj jie prašė pagelbos. 
Išgyveno šioje šalyje dešimts

Peru Respublikoj
Nuversta Valdžia

LIMA, Peru.— Sukilo ar
mija ir laivynas, privertė 
prezidentą Cerro- rezignuot 
ir paskyrė naują valdžią. 
Galią paėmė militąi;i$tų 
“junta.” * Tai, greičiausią 
bus grynai fašistinė val
džia. - j

i

k i

i
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KUR STOVI?
“Laisvės” Bendrovės šeriniu-< Tai riksmas, d ne kalba. Tai 

kų suvažiavimas vasario 8 d.’faktas. Kuris buvo “Laisvės” 
mums atidengė daug dalykų,; suvažiavime, tą žino ii pat\n 
kuriu pirma daugumas nepaste- ‘tins.
bėjo. Tai' buvo, trumpai sa- Visi apsnudėliai, kurių 1 ar- 
kant, savo rūšies “čistka.” tijos darbe nematysi, o tik my-

1 ii patriukšmuot, buvo gerai su- Nuo pat susiorgamzavimo . .. .. ,,T ,,• 7 o * lsiorgamzave įsvakariuose L.komunistu Partijos Suvienyto-1 v . ... .i • , • suvažiavimo, kad ištraukus se Vaistuose laiks nuo laiko vis; ,. T, . . r,.,,,
turėjome tam tikras grupes, if.ienvast' ,s K°m«nistų Pat- 
kurios priėjusios prie tam ti-!tlJOS vadovybSs-
kro taško, kur veidmainiauti j Tam darbui staigiai pas juos 
nebebuvo galima, tilrėjo pasi- (atsirado ir noro, energijos ir 
sakyti už ar prieš Partiją—nu-paiko, dirbo sušilę. Bet Komu- 
ėjo i priešų liogerį. Buvo Lo-;nistų Partija laimėjo, t’.iomi 
rėš, Baltrušaičiai, Lovestonai ir i laimėjo visa darbininkų klasė, 
tt.; iš pradžių parėkavo, pa-! Bet tai nereiškia, kad jau daly- 

, triukšmavo, o šiandien jau už-i kas užbaigtas.
miršti. Tuo tarpu Komunistų | 
Partija, nepaisant ] 
žalos iš įvairių prisimetėlių pu- • 

^sės, ėjo stipryn. Dabar, užė- 
^"jus krizini, bedarbei, darbinin

kų masės nepalyginamai greB 
tesniu tempu radikalėja. Prieš 
Komunistų Partiją susidaro 
daugiau įvairių problemų^ ReK 
kia daugiau jėgų, daugiau dar
bo; Partija pasuka griežtesnėn 
linijon, taipgi reikalauja dau
giau veikimo iš savo narių. Aiš
kus dalykas, tiems, kurie pri
gulėjo prie Partijos del gra
žaus jos vardo ir garbės, būti 
bolševiku pasidarė persunkiu 
“nebepanešama.” Nemažai pa
sitraukė iš eilių ir atsisėdo į 
pavėsį. Tačiaus jų vieton stor 
jo nauji kadrai drąsesnių ko: 
votojų ir kasdiena Kom. Par
tija auga ir vis apima plates
nes ir platesnes mases darbi
ninkų. Oportunizmas, kuris bu
vo abelnai Partijoj įsišaknėjęs, 
raunamas iš pat šaknų.

Lietuvių tarpe, iki šiam lai
kui, oportunizmas buvo per
daug toleruojamas, perdaug bu
vo to taikstymosi. Neleistini’; 
įvykiai glostoma patol, iki pri- ‘ 
einama prie atviriausios nuogy
bės. Tas* todėl buvo, kad mū- j 
sų viršūnėse — pačiame Lietu- i 
vių Frakcijos Centro Biure bu- ( 
vo apsčiai oportunizmo. Tik ; 
pastaruoju laiku Centro Biuro , 
sąstatui pasikeitus imtasi dar- • 
bo energingai. Kaip jau m i- i 
nejau, Partija reikalauja dau- ■' 
gTau aktyviškumo iš narių (lie- i 

, tuviai ne išimtis), bet mūsų’ 
“revoliucionieriai” Butkaus ti
po skaito, kad pakanka straips- 
uelį-kitą parašyti; kaip kada sti- 

f sirinkimą atlaikyti, tai ir vis- [ 
kas, o denĮonstracijose dalyvau-1 
ti, būti apsigynimo korpuse ir | 
tt., tai jau perdaug ir net “per-1 
žema”. Na, ir kad iš to viso! 
išsisukus, priseina surasti ką ' 
tokio, kad atsikračius nuo tos i 
taip “sunkios naštos” ir, žino-! 
ma, paskui iššliaužti ir iš pa-! 
čios Partijos. Pašalais praside
da nuolatinis zurzėjimas, su- j 

. randama įvairių “negerumų”;
pačioj Partijoj; ir tas negerai j 
ir tas prastai, bet viešam iš-1 
stojimui paprastai paimama | 
koks nors vienas asmuo ir pa
leidžiama pramanytos paskalos 
darban. Bematant oportunisti- i 
nis elementas susikuopia krū- i 
von. Charakteringa dar ir tas,; 
kad susikuopia ypač tie taip; 
vadinami >> dvidešimtmet i n i a i j 
“revoliucionieriai,” kurie prie i 
kiekvienos savo kalbos ir pro
gos tuojaus pakiša tą savo 20 
metų revoliucioniškumą. Mat, 
tuomi norima pridengti dabar
tinį savo nusistatymą prieš 
Partiją. (20 metų dalyvavimas 
revoliuciniame judėjime gražus 
rekordas, jei dabar atsigrįžęs 

nespjaudo ant jo.) Tą 
kiekvienas bile kur galėjo pa-

* stebėti, taipgi ir “Laisvės” su
važiavime.

Suvažiavime kuoaiškiausiai 
kiekvienas dalyvis darbininkas 
galėjo persitikrinti, kas ir kur 
eina. Kalba Kom. Partijai at-' 
sidavę draugai, lukštena kapi
talizmo visų galų suirimą, be
darbę, Partijos problemas, kaip 
išrišti tą ir tą klausimą ir pa
galinus, kaip greičiau prieiti 
prie pasiliuosavimo iš šios ne- 

. įkusios sistemos ir tt. ir tt. Iš 
a'ntros pusės, kalba žmonės nu
sistatę prieš Partiją. Jie ne
kalba prieš kapitalistų prie
spaudą, prieš Fish komitetą, bet 
tik Bimba, Bimba ir dar sykį 
Bimbą toks ir dar toks, “aš 
dvidešimt metų revoliucionie
rius";' Maskvoj buvau, o jūs 
“boisai” dar ne, ir tt. ir tp.

litetas, tfiip, galimas, bet ne to
kiuose klausimuose...

V. Lienius.
NUO RED.: L. Prūseika jau 

prabilo “Vilnyje” vasario 23 d. 
Jis aiškiai ir atvirai išėjo prieš 
Centro Biuro ir Partijos Cen- 
tralinio Komiteto liniją ir vei
kimą “L.” šėriiiiinkų suvažiavi
me. k

DARBININKU SVEIKATA H
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lakes St., Newark, N. J. Tel.,- Humboldt 2-7964
------ 7—----------------------------------------- ' - ------- ----------------------------------------t-l-------  ■-------------ra m

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

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

____ I__________
Stebėtina Byla Mokslo 
Žvilgsniu, Arba Ar Gali 
Dvynai Turėti Du Tėvu?
d '

STOCKHOLM.— čionai 
eina įdomi byla, kurioj ban
doma įrodyt, kad dvynai ga
li turėti du tėvu.

Viena jauna moteris pa
gimdė du dvynus: berniuką 
ir mergaitę. Josios vyras 
nepripažino dvynus savo 
vaikais ir iškėlė žmonai by
lą teisme. Teismas pasiūlė 
padaryti kūdikio kraujo 
analiza.

, . . . . . . .. i Analiza padarė prof. Vol-ja, dalyvaudami jos visose ko-U T -vi , 1 ...
vose prieš kapitalistus.’ Remki-j ^as’ lsVcl^a buvo tiki a, 
me “Laisvę” įvairiais būdais, i vyras galėjęs būti mergai- 
Taipgi vystykime savikritiką, tės tėvu, bet nesą jokių da- 
Glostymas, taikstymasis prie vinių, kad jis būtų berniuko 
gero nepriveda, o tik užaugina tėvas, 
ragus mūsų priešui vienokioj 
ar kitokioj formoj.

Prie progos, dar vienas da
lykas keistai atrodo, bent man. 
Nuį “Laisvės” suvažiavimo jau 
prabėgo virš poros savaičių, 
bet dar niekur neteko paste
bėti drg. L. Prūseikos nei vie
no žodelio. Drg. L. Prūseika 
skaitomas stambus vadas mūsų, 
darbininkų, judėjime ir tokia
me svarbiame momente tylėji
mas abejonės sukelia. Nei tra

Be 'abejo, nemažas skaičius 
padarytos j paniatę savo padarytą klaidą, AV f K I 1 1 1 VN1»_ ' — 1 l T- ... - •vėl stos su Partija ir dirbs su 

ja, bet bus tokių, kurie atvirai 
stos prieš Komunistų Partiją, 
prieš Centro Biurą ir darys vis
ką, kad tįk pakenkus “Laisvei.” 
Mūsų pareiga būti sargyboje. 
Stiprinkime Komunistui Parti-

Paklaustas ar dvy
nai galėję turėti dvejus'tė
vus, prof. Volfas atsisakė 
duoti atsakymą. Prof. Bra-

Anglies Dėmės po Oda
Gydytojau, gal mano klau

simas atrodys netoks svar
bus, bet jis tinka daugeliui. 
Malonėkit atsakyti p e r 
“Laisvę.”

Skurdo .ir bado stumia
mas, turėjau j ieškoti darbo,

vo, tai tikėjaus jį surasti 
kur kitur. Važiavau pre
kių traukiniu ant stabdžių. 
Ilga ir varginga kelione 
taip pakirto rankas, kad 
buvau priverstas kristi, nuo 
jų ant žemės. Kritau ant 
angliuotos žemės ir susiža
lojau veidą. Žaizdas užgy
džiau, tačiau juodos dėmės 
pasiliko, ir jų 
kenčiu. Kas 
panaikinti tos 
dėmės? \

daryti, kaip 
nelemtosios

Atsakymas.—
Tai .Jums, Drauge, tokia 

man pareiškė, kad teoretiš-į Tielaime ištiko, kaip ir

linės (“tattoo”) kur ant ran
kų, ant krūtinės, kuo di
džiuojasi tūli jūreiviai.

Išimti tokios anglinės dė
mės yra galima. Nei jokie 
vaistai, tepalai bei mostys, 
plovimai nieko gera nepa
darys. Bet patyręs , toje 
srity gydytojas gali tokias 
dėmes išimti, arba išpjaus
tyti, išskaptuoti, arba vėl 
tam tikromis Elektrinėmis 
prietaisomis jas išimti.

Jei Jums aplinkybės da
bar nepalankios, thi ne; be? 
da: galima tokios,dėmės bet 
kada paskiau išnaikinti. Tai 
yra nedidelis chirurgijos 
darbas, ir patyrusio chirur
go rankose duoda jis gerų 
pasėkų. Beje, mažesnės to
kios dėmelės kai kada duo
dasi panaikinti, 
čiant, įleidžiant į 
tikrų dažomųjų 
kurios permuša 
Bet vis tai yra 
kosmetikoje operate r i a u s 
darbas.

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

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

«

su pagyrimu, pasisekė

Manu išradimas į

, įšmirkš- 
į jas tam 
medžiagų, 
juodumą, 

prityrusio

kai galima daleisti, kad dvy
nai gali turėti du tėvus ir 
tik viena motina.

Šiame atsitikime esą galė
ję taip būti, nęs> kūdikiai 
yra ne vienos lyties; vienas 
berniukas, o kitas—mergai
tė.

va žaizdą arba į bent kelias — 
tokias žaizdas pateko smul- ak 
kių anglinių dulkių, ir jos 
taip ir įaugo į audinius ir 
apaugo, apsidengė oda bei 
kokiuo randu. Tokiuo pat 
būdu padaroma tatujo žy-

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N.

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

V. Dona ven, 182 First St.
Ir pas Singerį.

J i

Alan garbingai,'
^Vashingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 
užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, iŠeiflamil lis namų lalrba j eidami gulti, 
galite atsidaryti langą,. kiek jūs norite, ir 
užrakinti taif>, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiauSiąmė ore. Mano langų už
raktai yra taip padpryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai- daromi. Kad ir 

, seniausi būtų jūsų narnai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems; Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langu apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didele. Ne tik kad ap
saugosite savo , namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Suminėjimui, kiek naudos 
turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik’ 
prir' ^ame apie juos ir parodome jų mažą 
ravt. liuką.

KAINA $3.00 Už TUZINĄ (12)
M žiau tuzino nesiunčiame ant užsakymų. 
Reikalaujame agentų, geras uždarbis.

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

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

Saulės Spinduliai Minkština TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
t-aniniu automobiliu; dalina* į tris dalias

1. Mechanizmas. Kaip Biurtatyti aalig plangi 
kaip nuraRti puRedirous; kaip Ifiatdžluz ,*n> 
atatyti. Ta* viekus mokinama kiekvieną 
dentj) praktiškai, po priežiūra inatrukterių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai relkalta* 
giau&ia prie dabartinių automobilių.

8. VaŽinėjimaa, Kaip pastoti ekspertu lofv- 
riu. r
Pabaik mūsų mokyklos kur*%, turite pilas 

progą pasinaudoti vfenu iš dviejų antutę- 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama Uli
niu* ir diplomą. Mokinamo grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina prflriama visikas.

NEŠ IŠMOKINA M, kaip apsieiti «n

..T..ttr>ĮĮĮ1|1ĮĮ.TĮ|1Į|>ĮĮ1||Į[||[|-^|Į|>|<|ĮĮ1Į|Į||Į||ĮĮĮf|. ,,,,,,, •••••**"**M*********M*M^\ t
.....7,.....;..7.7...ū ......ZmT.t. .   u

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą Į

r

© J931, The American Tobacco Co., Mfr*.

Jūsų gydytojaus patarimas yfa: Būk 
lauke, atvirame ore, kvėpuok giliai; 
fiziniai mankštinkis minkštinančiuose 
saulės spinduliuose ir laikas nuo laiko 

patikrink savo kūne sveikatą.

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
Šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms) sparto pa- 
rengimamh ur t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry-

Lu t win’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestu lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laįsni s 
Read Eštat 
mu i. ir pardąvta 
namų žčnfi' 
taipgi .iv

vi mas prieTffnktfa.

jusu gerklei

A. LUTViNAtJ

6S S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 
Tel. Trinity 3-1045

LUCKIES 
palankas

Mokytojam jrn žymu* ekspertą* L. TIKNIAVIČIUS. Lekcijo* dienom!* ii* vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūzų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 v>L, HędžldieniaiB nuo 10 iki 2 F. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampa* ‘Hth Street N»w York, N. Te

Kiekvienas žino, kad saulė no* 
kina-del to “SPRAG1NIMO” proceso 
naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai* 
LUCKY STRIKE — pagaminti iš geriausių
tabakų Derliaus Grietinės — DAR — IR 
“SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildyk 
procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie 
yra visokiame žaliame tabake “SPRA- 
GINIMU” pašalinami. Jie parduodami 
kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuose. Nenuostabu, kad LUCKIES 
visuomet palankus jūsų gerklei

It’s toasted
Jūsų Gerklės Apsauga — Prieš knjtėjimus — prieš kosulį

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

' < » ( > Phonę, Stagg 2-8342
JAU 30 METŲ^ KAIP ĮSIKŪRĘ

1 Į ŠIOJE VIETOJE ’

A. LUTVINAS
< Uaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ EL1ZABETHE

biz-
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Dm. Furmanov. Verte D. M. šolomskas.

Marytė Riabina
Ivano-Vo^nesensko audėjų pulkas, jame 
buvo ir Maryte Riabiųa. ‘ r ; j •

Balandžio mėnesį buvo didėli mūšiai 
raudoni pulkai ne tik sulaikė priešą, bet ir 
varyti atgal pradėjo.. Tada mes nuo Bu- 
zuluko iki Buguru^lano vijome, priešo spė-; 
kas, smarkiai lupdami 'i^naikindai/rk

Tarpe Volgos upės ■ ir miesto 
miestelis Poliugino, J

Miesto Sovietas buvo užėmęs Polušino 
fabrikanto namą. Namas didelis, erdvus, 
vietos del visų užtenka, dar apčioje nedide
liame kambaryje surasta vieta ir štabui 
vietinio /Raudonosios Gvardijos skyriaus. 
1917 merais mes nei nekreipdavom domės, 
kur gyvenam, ar tai arti kur nors savo 
šeimynos, ; 
kur nors pakelyje—laike perėjimo, bet vi-i pikti šunes, urzgė ir tratėjo kulkasvai- 
sada ten, kur buvo pavojus, kur buvo rei-'džiai; kaip po aštria dalgia, krito kovoto- 
kalingi ištikimi partiečiai, kur reikia die’- jai ir mirė be jokios pagelbos.. Priešas 
na ir naktį būti viskam pasirengusiam. Ir nuveiktas-nutilo ir dingo už kalnų. Iš kar- 
daugiausiai laiko praleisdavome tai sovie-, to užviešpatavo grabinė ir bauginanti tyla, 
tų įstaigose. Nuo saulės tekėjimo iki nu- Mes eilėmis traukėme per lygumas linkui 

^miestelio namų, ėjome ir nežinojome—kaip 
mus ten pasitiks. Tad'a ! dar nežinojome, 
kad priešhs pasitraukė už kalnų, ėjome ir 
laukėme s Atidarymo ■ baisios ugnies. Mes 
ėjome tartum per dinamito sandėlį, kiek-; 
vieną minutę laukdami mirties’. Ėjo čia ir 
audėjų pulkas, girgždėjo po kojomis žolė. 
Kartu su kitais kovotojais,'ėjo ir Marytė. 
Ji buvo pavargusi, ^sunkus'šautuvas traukė 
jos rankas žemyn, jos akys degė, bet ji bu
vo smagi, tikrai smagios merginos būdas. 
Pulkas įsigavo į miestelį, daugelis kovoto
jų jau šliaužė ant pilvų. Miestelyje vis 
viešpatavo tyla. Nes priešas pabėgo už 
kalnų.

yra 
miestelis Poliugino, Jį neužmjršiVyisą gy
venimą, ten buvo baisiai didelis ir skaudus 
mūšis. (Qienrastyje ‘^Vilnyje” draugai bu
vo išspausdinę šio ;paties autoriaus atsimi
nimus apie Poliugino mūšį.—DMŠ.) Stau
gė ir baubė kanuoles. : Šrapneliai sproginė- 

arba mieste prie sovieto, o galįjo.kaip ant žemes, taip ir virš jos. Kaip

sijeidimo susirinkimai ir pasitarimai. ^Nįlįo 
vidunakčio iki aušros miegojom mes* aiit 
plačių ąžuolinių stalų, ant suolų, ant nešva
rių grindų, arba kur kuris gąvęs vietą pri
siglausti. * ' ! t’

J Raudonos Gvardijos štabą per ištisas 
paras ėjo žinios, ateidavo darbininkai iš 
fabrikų, kareiviai iš pulkų ir teikdavo ži
nias apie jų būrius, darbininkai čią gauda-. 
vo ginklus, pasirašydavo ant popierų su
tikdami ant visko, gaudavo įsakymus ir 
grįždavo pas savo draugus. Daug buvo 
rėkavimo ir ginčų, daug rūpesčio del gink
lų stokos; jie tankiai buvo laikomi čia pat 
—štabo kambaryje, dalinai kieme, tvarte 
ir kitur; automobiliais atveždavo juos.

Čia pirmu kartu aš sutikau Marytę Ria- 
biną. Mergina ji buvo apie 17 metų, apva
lo veido, raudonais žandeliais, šviesiai-ža- 
lios akys ir tamsūs skruostai. Plaukai 
nukirpti... Marytė buvo apsirengusi trum
pu juodu kailio drabužiu...

Pirmą kartą aš susitikau su Maryte 
Raudonosios Gvardijos štabe; ji sėdėjo 
prisiglaudus prie stalo, klausinėjo grupelę 
darbininkų ir užsirašinėjo į knygelę.

Kovų sūkuryje prabėgo 1917 ir 1918 me
tai.. O 1919 metais, sausio mėnesį, mes bu
vome pasiųsti kovoti prieš Kęlčaką. Ivano- 
Voznesensko audėjai tada pasiuntė savo 
pirmąjį tūkstantį kovotojų. Tas būrys ka
ro fronte išaugo į pulką—Ivano-Voznesen- 
sko pulką. Jis daug sunkių kovų turėjo: 
Samaros dykumose, buvo Ukrainoje, ko
vojo bendrai-su gen. Budino raitarija, ko-, 
vojo ir prieš ponišką Lenkiją.

Su pirmu audėjų būriu išmaršavo ir Ma
rytė į karo frontą. Dideli buvo mūšiai, 

.Kolčakas puolė ant Valgos sričių. Tai bu
vo dienos, kada jis imdavo viršų, tai buvo 
sunkūs laikai Sovietų Respublikai, kada iš 
pietų pusės puolė generolo Denikino pul
kai, o šiaurių krašte, kaip laukiniai žvėrys, 
lakstė anglai. Sovietų Respublika gynėsi 
nuo puolančių ant jos iš visų pusių priešų, 
reikėjo pastangų, kad sudaužyt tą apsiau
tos lanką, kad užduoti skaudų smūgį prie
šui tiesiog į kaktą. Ir pirmoje vietoje rei
kėjo pakirsti Kolčako spėkų ūpą. Mes rin
kome iš visų pusių, iš kur tik buvo galima, 
raudonuosius pulkus prieš Kolčaką.

Kaip geležinis volas truškino priešus ne
nugalima ir visur mušanti darbininkų ne

................ ............ » f)...7.-------- ----- --------- r—--------

Aušros Draugija
šios evėK, liet’kuorpėt anV me
tą kun. Mockui rengė prakal
bas, tai ir Už pinigus negalėjo 
gaut svet., nedavė. Tada kry
žiokas J. Butkus sušilęs dar-1 
bavosi, kąd tik uždaryti sve
tainės duris Aušros Draugijos 
prakalboms.

Teatro rengimo kom. pra
nešė, kad teatrą surengti labai, 
sunku tokiose aplinkybėse. 
Draugija nutarė, kad vieton 
teatro surengtų pikniką.

Delegatai buvo nuo T. D. 
A. vietinės kuopos su atsišau
kimu į Aušrbs Draugijos na
rius,, kad kuqe dar nepriklau
so prie TV D. A.—stotų, į šią 
organizaciją. Tai yra pagirti
nas darbas.

Aušros Draugijos sekantis 
susirinkimas įvyks kovo 12, L. 
L. svet., 269-73 Secpįid St. 
Pradžia 8 vai. vakare.'

Aušros Draugijos Koresp.

\ PRANEŠIMAI 
> IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas 

antradienį, 3 kovo, po No. 180 
York Avė., 8-tą vai. vakare, 
nariai ateikit.

Sekr. O.

bus 
New 
Visi

S.

■ 1 Ktifi •

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų;

/ LIETUVOS EKONOMINE
' Y: GEOGRAFIJA

( ' Paraše R. Rasikas
t

Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:
Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; žemes ūkis; Pramone; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių.' Kaina 50 Centų

T NUPIGINTĄ KAINA!t 'ii -ii! .

ELIZABETH, N. J.

Nadaug laiko prabėgo, ir vėl audėjų pul
kas kovoja prie Zagledino ant Kinel upės 
krašto. Duotas pulkui įsakymas—paimti 
priešo apkasai. O priešo apkasai buvo ki
toje pusėje upės. Kinel upės kraštai sta^ 
tųs, reikia perbristi’ per upę, užlipti ant 
stataus kranto, nugalėti spyglių' tvoras ir 
paimti priešo apkasai. Mūsų pusėje lygu
mos iki upei, priešas gerai pasislėpęs ir 
mus mato kaip ant delno. Kaip tik išgir
dome komandą, visi greitai perbėgom tą 
lygumą ir puolėme į upės bangas. Pirmo
se eilėse buvo ir Marytė. Vos tik mūsų 
kovotojai pradėjo pulti į vandenį, kaip iš 
antros pusės upės pasipylė kaip lietus kul- 
kasvaidžių kulkos, priešas šaudė iš žemėj 
padarytų skylių.

Ir nuo pirmųjų kulkų krito draugė Ma
rytė Riabina. Išpuolė iš jos rankos šautu- 
vas į vandenį, krūptelėjo Marytę, parpuolę 
ant vandens bangų. Išsitiesė ant, vandeny 
ir bangos sukdamos ją, tartum džiaugda- 
mosios, pagriebė ir nunešė tolyn. Paskui 
ją ant vandens kaip raudona juosta tęsėsi 
kraujo ruožtas. ■

Raudonasis pulkas dasigavo iki kito 
krašto. Jis išmušė priešo eiles, užėmė ii-, 
gus ir veik nepaimamus neprietelio apka
sus.' ■ - G • * - ■ - .•,

Dabar jau keletas metų nuo to laiko ir 
kovos tik atmintyje. Nėra daugiau garsios 
ir linksmos Marytės. Bet širdis jaučia tą 
pat gailestį, kaip ir tada, o priešais akis 
tartum gyvas paveikslas atsistoja. Kiek 
tai daug tokių draugių, kaip Marytė, dingo 
klasių kovoje už darbininkų klasės reika
lus! Kova buvo didelė, nes rusus išnaudo
tojus rėmė viso pasaulio išnaudotojai.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

vietines kuopos susirinkimas bus I 
cetvirtadienį, 5 kovo (March), Labor I 
Lyceum svetainėj, 29 Lawrence St., i 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkit ateiti ir naujų narių atsivesti. 
Pasistengkit ir mokesčius užsimokė- 
;i. Taipgi kviečiame ir neprigulin- i 
Hus atsilankyti ir įstoti į Lietuvių Į 
Darbininkų Susivienijimų. Prie šios i 
rrganizačljos gali priklausyti nuo 15

50 metų. Pomirtinės skyriai nuo 
'$150 iki'$1,000. Pašelpos nuo $6.00 
iki $f2;00.

Sekr. J. Gudaitis.
(52-53)

N. S. PITTSBURGH, PA.
A.L.D.L.D. 87-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 8 kovo 
(March), pas J. Užkuraitį kliube. 
Pradžia 1-mą vai. po pietų. Visi 
nariai malonėkit ateiti laiku. Pasi
stengkit ir 
kad 
kit

mokesčius užsimokėti, 
gautumėt gerą knygą., Atsives- 
ir nauji)' narių.

* Org. A. Simonaitis.
(52-53) 

-- IX-..- -...... -—4   j
TORONTO, CANADA

Tarptautine Moterų Diena yra 8-ta 
covo; tad L.D.S.A. 144 kuopa ren
gia tai dienai įpamjnėjimą su įvai- 
ia programįa. Kalbės abiejų lyčių : 
calbėtojai lietuvių kalboje. Pradžia 
2-rą vai. po pietų, Ukrainą Darb. 
Svetainėje, 300 Bathurst St. v Visi ir 
visos kuoskaitlingiausiai 8-tą kovo 
įsat kviečiami atsilankyti viršnuro- 
lytoj vietoj. |

* Koresp. M. L.
(52-53)

BAYONNE, N. J.
A.L.I)«t^ ?̂212-U)s. kuopos susirin- 

dmas įvyks sekantį šeštadienį, ko- A 
vo 7 d., 7:30 vai. vakare, Kliubo 
kambaryj. Visi nariai raginami at
silankyti • ir užsimokėti narines duo- > 
dės.

Sekr. K. Maziliauskas. ' 
(52-53)

PARAŠĖ A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija, revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rąšite Lenino atsižymėjimus koVose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadu:, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog \jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga .
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje ’šiuom taip svarbiu 
t klausimu. Dr. Kaškiaučius, nopuliariškas straipsnių apie sveikatą r. 

šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj,'turtingume jo argumentų i 

. gražume .lietuviškos kalbos. 1 i
Jeigu 'jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo,

kibs jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek
■ ' sveikatai' ir kiek jis ir' kada gero ‘ daro.

, Kųyga apdaryta geruose audimo .apdaruose
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—. '„..„..„.h.,...... ........... i,     8 ...... .,

visiems

Šioj 
ir 

. gražume .lietuviškos kalbos. 1 i
dėl “kompanijos,1’ 

del pąmiršiino} savo ;bū{lų,—-tai šioje knygoje surasite rezultatui, ko- 
ilkohųlis. kenkia, žmogaus 

u visu prisiuntimu tiktai

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

Knyga 152 puslapių.

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

’ Apysaką

Kaina 25 centai.

PRANEŠIMAS
A.L.D.L.D. IX Apskričio ir L.D.S. 

A. VI Rajono komitetų posėdis įvyks 
4 d. kovo, 7 vai. vakare, Darbiniu-. 
'<ų Kambariuose, Shenandoah, Pa. ■ 
PasJętengkite visi v abiejų komitetų 
nariai dalyvauti nes paskutinių die- 
.nų įvykiai teikalauja rimto ir, nuo
seklaus apkalbėjimo.

Komiteto Narys.
• (51-52)

CLIFFSIDE, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, 4 d. kovo, 8-tą vai J vakare, 
Mažeikos salėje, 185 Jersey Ave.

Tai. bus svarbus susirinkimas, ku
riame privalot dalyvauti visi kuopoj 
nariai. čia bus .syarstoma daug 
svarbių kuopos bei organizacijos rei- 
kalų ir bus išduota raportas apie 
skaičių prisirašiusių naujų narių lai
ke kuopos vajaus.

Su šiuomi susirinkimu užsibaigia 
kuopos vajus. Reiškia, kurie prisi
rašys į kuopą iki šio susirinkimo 
i(4 d. kovo), tįe visi bus priimami 
be įstojimo mokesčių. ( ' ■ .

5Tad pasinaudokite šia* proga, peš 
po’‘ šio susirinkimo visi nauji nariai 
prisirašanti į ku°PQ> turės mokėti ir 
įstojimo mokesčius.

' Komitetas.
. (51-52).

įkartojo masiniai areštai, be- net po stubas ir agituodavo, 
darbių, mėtymai iš 
net deportavimai.
abelnai veda kovą prieš to-'
kius kapitalistų bernų žvėriš
kumus.

L’i kad dėtų savo kruvinai už- 
į dirbtus pinigus į Downtown

- Trust Company, 100 Third St., 
T” D? A? šelpia tas o dabar žlugo ir jų pačių pi- 

kuriame narių ^dalyvavo vidų- j šeimynas, kurių užlaikytojai 
kapitalistų teismuose nuteisti 
ilgam laikui į kalėjimus už 
darbininkų reikalus.

Išduota Svarbūs Raportai

Vasario 12 cL atsibuvo Auš
ros Draugijos/ susirinkimas,

tiniai. Vėliau sekė įvairių ko
misijų bei atstovų pranešimai. 

\ Pirmiausia raportavo “Lais
vės” dienraščio šėrininkų su
važiavimo atstovas. Raportas 
buvo gana ilgas ir svarbųjį. 
Atstovas nurodė, kaip buvo 
susiorganizavus skloka ir nd- 
rėjo “Laisvę” dienraštį iš
traukti iš komunistinės vado

vybės, bet jiems tas nepavy
ko, nes didelė didžiuma buvo 
nusistačius, kad “Laisvė 
siliktų po Komunistų 
vadovybe. Atstovo

v likosi priimtas.
Tarpt. Darb. Aps.

pranešė, kad kuopa gana ge
rai veikia. Susirinkimus da
bar laiko du sykius į mėųesį. 
Dabar jau yra suorganizuota, 
rodosi, 5 kuopoj Elizabethe. 
Yra suorganizuotas Centrali- 
nis Miesto Komitetas iš minė
tų kuopų. Centralinis Miesto

pa
parti j os 
raportas

Fašistai Neduoda Svetainės
Atstovas iš Priešfašistinio 

Komiteto pranešė, jog veikia. 
Nutarė surengti prakalbas 
drg.'A. Bimbai, norėjo gaut 
L. L. svetainę, bet bosai ne
davė svetainės del prakalbų. 
Mat, jie žino, prakalbos bus 
rengiamos prieš kruvinąjį fa- 

darbošizmą, prieš Lietuv 
žmonių budelį Smetdpą ir jo 
pakalikus. L. L. svetainės bo
sai su kryžioku Butkum prieš
aky ir yra nuolankiausiais 
smetonlaižiais. Nežiūrint to 
visko, komisija stengsis gaut 
kitą svetainę ir prakalbos į- 
vyks.

L. L. Namo Bend, atstovas 
pranešė, kad praeitą mėn. 
svetainė turėjo nedatekliaus 

Kom. suorganizavo Bedarbių $50 su centais. Taipgi, kųo- 
Tarybą, kuri pradėjo1 organi-lmet bankrutavo The Peoples 
zuoti bedarbius. Dabartiniu (Banking and Trust Company 
laiku, kuomet bedarbiai orga- |SU savo kitais dvejais skyriais, 
nizuotai pradėjo reikalauti tai ir svetainės $930 žlugo, 
miestų valdininkų, kad miestai i Visiem yra gerai žinoma, kaip 
iŠ savo iždų užlaikytų bedar-tie fašistuojanti, šmugeliu; at- 
bius ir jų šeimynas, tai pasi-'sižymėję biznieriai valkiojosi

atstovas

riai. Taipgi atstovas pranešė/: 
kad Bend. pirm. Butkus ra
portavo šėrininkam, kad sve-, 
tainė buvo apvogta; vagys su
gauti. Bet kuomet šėrininkai 
pareikalavo, kad Butkus -pasa
kytų vagių vardus, tai' jis 
griežtai atsisakė., Ar ne. keis
ta? ;

Atsisako Atlyginti Padarytą v 
Skriaudą

Aušros Draugiją reikalavo 
atlyginimo iš L. L. Namo 
Bend, už sudraskymą šėpos- 
archyvo, taipgi už žuvimą ant- 
spaudos. Bet Bend, direktoriai ’ 
atsisakė atlyginti draugijai.^ 
Net nerašė nei į protokolą 
draugijos reikalavimą. Auš- • 
ros Draugijos atstovas tuomet ; 
šėrininkų susirinkime, matyda
mas, kad direktoriai slepia tą ; 
reikalavimą, pareikalavo, kad 
Bend, atlygintų Aušros Drau- ' 
gijai už padarytus nuostolius. 
Bet direktoriai su savo pakali- ( 
kais atmetė. Argumentavo, 
kad “Aušros Draugija turi šė- 
rą šios svetainės, tai sykiu jai 
priklauso ir svetainę, tai nęra 
reikalo ir reikalauti pačiai iš, 
savęs.” Matote, kaip tamsius 
savo pasekėjus apmulkino.

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c

/ W už Dėžutę
J A t s i ų skite 25c

Mr 'W' Ja stampomis ar4pi-
: nigais.

fakcija ga- 
rantuota arba 

< sugrąžiųąma pi
nigai, jei nepagelbės.

K AN E PRODUCTS CO. 
ft680-Wth St.,: Woodhaven, N. Y.

Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas pa 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama pleti- 
mbši revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko
vos prieš dvarponius ir fabrikantus; parodo kaip 
caro kazokai ir policija brutalįškai trempė darbihin- 
kus kiekviename pasipriešinimo išnaudotojams.
■t Čia matosi, kaip klasiniai sąmoningi darbininkai turi var

go ir su prasigėrusiais, ‘tamsybėje skęstančiais darbinin
kais, kurie yra įtakoje bažnyčios, nusistatę nemąstyti ir 

, atsidavę “dievo valiai.”
Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 

Motirtaš rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
dąrbminkų kovose,. špipų ąęįciojimąs revoliucionierių, areš
tai,. Skaudžios bausmės cariniai teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui^ iTaoiaus, nepaisant visų skerspainių ,re- 

• ' volįucioinieriai- 'veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų ‘Mėsos, ir jie vadovauja didelėse 
da'rbininkų kovose, kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kiljai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 
Drabužio Apdarais Kaina $1.50

Visų čia suminėtų kųygų reikalaukite iš
“LAISVES0 ADMINISTRACIJOS

46 Ten Eyck Street, 7 '.%, Brooklyn, N. Y.

m
f: ■ i > '
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BARRE, PA

I

T. Puslapis Penktas

WATERBURY, CONN.
Skaitytojų ir šė" 

rininkų Susirinkimo
Vasario 22 dieną buvo 

“Laisvės” skaitytojų ir šėri
ninkų susirinkimas. Drg. M. 
Ž. išdavė raportą iš suvažia
vimo ir apie sklokininkų pla
nus ir tikslus išplėšti “Laisvę” 
iŠ Komunistų Partijos kontro
lės. Daug narių dalyvavo dis
kusijose ir dauguma kalbėjo 
už KP ir CB ęygius gelbėji
me ‘ “ “ ------
Dalis 
dinta 
prieš 
tent, 
nemoka piniginiai kontroliuo- 
tis, nes “Daily Workeriui” rei
kia tankiai aukų. Drg. J. 
Surdokas pareiškia, kad KP 
piniginė tvarka rotten. Jei 
drg. J. Surdokas nuvažiuotų į 
“Daily Workerį” ir pabūtų 
bent savaitę laiko, tai jis ki
taip kalbėtų, tokio neteisingo 
pareiškimo nedarytų. Kalba 
Vilkelis. Jis šaukia, kad tik 
vienos pusės, girdi, kalba ir 
raportas. Jam Butkus dar 
geras ir daugelis, kitų, pabė
gusių iš Komunistų Partijos, 
yra gerais 
Komunistų Partiją, 
lis, jei su

Laisvės” nuo sklokininkų. 
darbinink labai suklai- 
ir čia paleistais melais 

 

Komunistų j Partiją, bū- 
kad Ko istų Partija

I damas, kaip reikia pries ją’kovą, kt 
kovoti. -

Antru atveju drąųgas Abe* 
kas kalbėjo ąpie peręįtųs įvy
kius ‘'Laisvės” šėrininkų suva
žiavime. Paskui sekė diskusi
jos ir klausimai. Radosi tik 
trys oportunistai, kurie gynė 
sklokos poziciją. Bet draugas 
Abekas gerai atsakinėjo į 

! klausimus.
Po klausimų ir diskusijų bu

vo pasiūjyta ir priimta rezoliu
cija vienbalsiai. Rezoliucija 
užgiria dabartinę “Laisvės” 
liniją ir smerkia .tuos, kurie 
bandė organizuoti skloką, kad 
atėmus ‘‘Laisvę” iš Komunistų 
Partijos vadovybės.

SOUTHBURY, CONN
Darbininkų Vargai—-Reikia 

Organizuotis
Čia yra tik du kaimai. Dar-

r
kad,’ , visa 

klasė pasiliuosuotų iš šios ka
pitalizmo vergijos./ i

Taip pat visi draugai yrą 
kviečiami. į A.L.D.L.D. 225-tos 
kuopos susirinkimą, kuris 
įvyks kovo 8 d., 10 vai. ryte, ! 
pas draugą J. Ivanauską. At-j 
silankykite visi, nes jau laikas- 
ir pasimokėti duokles už šiuos 
metus. Knyga jau tuoj bus 
gatąva.

Be to, tą pačią dieną, tik 
pabaigus A.L.D.L.D. reikalus, 
bus ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo naujos kuopos su
sirinkimas. Tad visi minėtos j 
organizacijos nariai būtinai at-' 
silankykite.

Southburio Šlubis.

darbininkų ■ UETtfflS GBABMUS

Pjitar-

ir už ' 

>ąiną,

Norintieji ge- 

riupsio

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuoini primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas *

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

TEL. MIDWOOD 8-6261

nąrimo

žemą

nuliūdimo va

landoj. šauki- 

ttfa pas: __ _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway |

SOUTH BOSTON, MASS. ! 
Rezidencija: 13 West 8jrd Street I 

TeL: go . Boeton t304-W

I

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 5136
Keystone ____________ Main 1417

SKAITYKIT, PLATINKIT
• “LAISVĘ.

.......i. lwi.m «ii ..........

! mono LIETUVIŲ DMBIMŪĮ APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu skur kitur dabartiniu laiku.

Ą. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
J08. CĄMFAU AVĖ. ir CHENE ST., DETROIT, MICH.

Fašistai Pasikvietė Bagočių 
Bolševikų Plūdimui 

čia randasi fašistų, kurie 
dangstosi visokiais vardais. 
Jie surengė 15 d. vasario kei
kūnui Bagočiui prakalbas, ku
ris daugiausia niekino komu
nistus. Jis keikė visas darbi
ninkiškas organizacijas, kurios 
tik jam ant minties užėjo. 

Dar vienas įdomus dalykas, 
tai kąd ir Bagočius kalbėjo 
apie bedarbę. Jisai aiškino 
bedarbės priežastį. Kaip kam 
gal atrodė, kad jisai žinąs, ką 
kalba. Ypatingai fašistai la
bai džiaugėsi, kuomet tasai 
“gudruolis” niekino darbinin
kiškas organizacijas. Mat, tie 
žmonės patys nieko nenusima
no, tai jiem Ęagočius visa iš
mintis.

Bet kuorpet tas keikūnas, 
priėjo prie klausimo, kaip be
darbę reikia prašalinti, tai 
pats pasisakė, kad nieko neži
no. Ot, tai tau ir “galvo-ibų kitokių nėra, ka*P tik pas 
čius. Suprantama, buržuazi-1 injnkus. Bet tie patys ūki- 
ms bernas ji ei žinoti, [ninkai labai mažai darbininkų1
i 4.. ~ ui samdo, .daugiausia jie patys

savo menkas ūkės apsidirba. 
Patartina, kad darbininkai ne-i 
važiuotų. Artinantis pavasa
riui, tai jau ir čia bedarbiai 
j ieško darbų. Kiekvieną die
ną bedarbiai ateina klausinėti 
darbo. Gaila tų darbininkų,, 
jie siūlosi dirbti tik ,už maistą, 
bet ir tai negali darbą 
nes jau yra perpilnai, 
dirba tik už maistą.

Tokiu laiku, kuomet 
ninkai jau siūlosi dirbti 
pąvalgymą, ir tai dar 
negauna, tai stambesnieji buo
žiniai ūkininkai darosi nesu
kalbami, jie visai nepaiso dar
bininkų, paleidžia ir tuos, ku-| 
rie jau išdirbę po keletą metų, 
o jų vieton paima naujus už 
visai menką arba ir visai .be 
atlyginimo darbininkus. Būna 
dar ir tokių atsitikimų, kad 
pasitaiko darbininkui susižei
sti, tai tokiems neduodą nei. 
pagyti ir už savaitės išvaro 
dar sergančius darbininkus. |

Mes, mažažemiai ūkininkai, i 
turime organizuotis į darbiniu-. 
kiškas organizacijas. Tik or-,; 
ganizuotai mes galėsime kovo
ti prieš buožinius ūkininkus ir 
tf’ustus, kurie slegia visą ma
žąjį ūkį. Dabartiniu laiku 
mes turime stoti į Komunistų 
Partiją, kuomet eina jos va
jus gavimui daugiau naujų na
rių. Tik Komunistų Partija 
kovoja už darbininkų kasdie
ninius reikalavimus ir veda tą

kaip išrišti bedarbės klausimą. 
Tik susipratę darbininkai, Ko
munistų Partija gali duoti tik
rą atsakymą, kaip pašalinti 
bedarbę.

Vasario 22 d. čia įvyko visų 
darbininkiškų organizacijų su
sirinkimas. šiame susirinkime 
dalyvavo ir draugas F. Abe
kas, kaipo atstovas nuo Lietu
vių Komunistų Frakcijos..Cent
ro Biuro. Jisai gerai nupiešė 

► klausimą ir kovas 
i. Draugas Abe- 

» apie 
‘Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą. Darbininkai, išklausę ra
porto ir išdiskusavę, užgyrė 

: dabartinę “Laisvės” liniją ir 
suvažiavimą.

Draugas Abekas taip pat 
nepaliko neišrištą: nedarbo 

jisai paprastas

arbuotojais už 
O Vilkė

tų, tai K. P. 
pats pirmas sunaikintų, bet 
bėda, kad vargšo pertrumpos 
rankos. Nestebėtina, kad jis 

/ taip kalba, kaip ir kiti visi iš-7 
bėgę Iš KP. Vilkelis jau se- 

•nas laikas, kaip išbėgo iš KP 
savo pantapliniu paštu ėda, ‘pcHrbo 

kiek jis drūtas, KP Atbėgęs ieš nedart,,. 
is Detroito, prisiplakti čia prie kas taip pat kalbėjo 
Aido Choro, manydamas susi- < 
daryti sau čia šiokią tokią į- 
taką ir tuomet varyti savo ne
švarų darbą prieš KP.

Skaitant rezoliuciją prane
šė, kad policmanas šaukė po-! 
liciją, pranešdamas,jog KP 
mitingas Poteliūno vetainėj. klausimą. Jisai ------
bebuvo Rei kmk abejonės, kad- darbininkas, bet davė aiškų ir 

•dyti m i- suprantamą atsakymą, kaip 
ireikia pašalinti nedarbas. Jo 
kalbą negalima palyginti prie 
Bagočiaus, kuris dar ir advo
katas.

tai pribus policija 
tingą. Perskaičius rezoliuciją,! 
dar Vilkelis paima balsą ir 
tauškia nesąmones. Klaida pa
daryta, leidžiant dar toliau 
nesąmones kalbėti. Įbėga Bor- 
key ir Oliver, žymiausi šnipai 
su gazų bombom. Surinka: 

^Visi laukan. Neturint permi-i 
to, neturite tiesos laikyti susi-' 
rinkimą. Nors jam buvo pa- 
sąkytą, kad.čia reguharis su
sirinkimas šėrinijąkų ir skaity
tojų, perimtas tokiam susirin
kimui nereikalingus. Išvaiko

. viuną, snląiko d. m. į,. ir Pie- 
terį, vėliaus ir F. Kuklį. Ir 
areštuoja visus. Grąsina, kad 
galvas sudaužys ir tt. 
niekas jų gąsdinimų nebijo, 
turite spėką, galite daryti. 
Taip ir pasibaigė susirinkimas.

J. P.

Nors

Darbininkas.

SEATTLE, WASH.
pra- 
Pu-

Kaip visur, taip įr čįa 
dėjo bankai h^hkrtjtųoti. 
get Sound įoąn Association 
jau uždarė savo duns. Nune
šė darbininkų sutaupytą tur
tą. šis bankas turėjo apie 30 
milionų turto, skaitėsi saugus 
ir turtingas bankas. Taip pąt 
čia buvo mokama 6 nuoš. už 
įdėtus pinigus. Tokiu būdu 
patraukė daug darbininkų dė
ti savo pinigus.

Dabar jau eina neva tyrinė
simas, kuris jau parodė, kad 
•knygos nebuvo peržiūrėtos per 
•paskutinius 6 metus. Pasiro
do, kad valstijos prižiūrėtojas 
buvo geras bankierių draugas 
ir nesirūpino, kad bankas bū- 

v tų prižiūrėtas. Sakoma, kad 
tas tyrinėtojas jau esąs areš
tuotas. Bet ką tas tyrinėji
mas gelbės, kuomet jau pini
gai nunešti.

darbininkai, kad 
jau vienas bankas užsidarė sa
vo duris, puolėsi prie Wash
ington Mutual Savings banko,

CLEVELAND, OHIO
..... -----

Pranešimas
Kovo 8 d., Grdinos svetai

nėj, 6021 Clair Ave., 5-tą val% 
vakare, A.L.D.L.D. 27 ir 190 
kuopos rengia puikų parengi
mą A.L.D.L.D. IV Apskričio

... . . . . įgai nunešti.Visi seni ir jauni lietuviai nfla:rfip 
darbininkai, ateikite į šį pa- g ę 
rengimą, nes čia linksmai lai
ką praleisite prie geros lietu- 
viškos muzikos. Tuo pačiu sy- ‘“ie^^tiduo"^-6^^^^: 
kiu paremsite Apskriti, kuris'Pastarasis bankas? šokėjo 
gales daugiau nuveikti, su- visicm. ini kas tik reika. 
rengti prakalbų ir organizuoti jav0

Suprantama, tai dar nereiš-z naujų kuopų. —»* ’ ■ - -
f JP xx t • a m Ly A Ct i 1 UCt 1 1 I Ct I l»Ctl VA C4, A 11VA V/AO

♦ ta P" kad nebus daugiau tokiųtautine Darbininkių Moterų
<>Diena. Clevelando darbiniu-

kės moterys turės savo, masinį pintai7^ni7ais:
parengimą Ukrainų Darbinin
kų Name, 1051 Auburn Ave., 
prasidės 2-rą vai. po piet. | 
Darbininkė moteris yra , taip I

' lygiai išnaudojama, kaip ir' 
visi kiti darbininkai. Tad ir 
jos turi kovoti ir dalyvauti re
voliuciniame darbininkų judė-
• • T-k _________ _ 1 Y« • ’

■"Darbininkai turi 
būti atsargūs su savo sutau-( 

šie bapkrū- 
; tai nėra pirmutiniai ir ne pas
kutiniai.

Senas Grinorius.

HARTFORD; CONN.
voliuciniame darbininkų judė- L.D.S.A. 18-ta kuopa rengia 
jime. Be sutraukimo plačiųjų ; paminėjimą Tarptautinės Dar- 
masių į revoliucinį judėjimą, 
darbininkų laimėjimas nėra 
galimas. Todėl visi ir visos 
turime glausti savo jėgas iį 
vieną tvirtą darbininkų judėji
mą.

šiame parengime bus ir ge
ra muzikalė programa, daly
vaus Ukrainą Darbujjnkų 
Choras, žydų Mandolinų Or
kestrą; jaunieji šokikai pa
šoks “kazačką,” jaunieji ar- 
monistai ir geros kalbėtojos.

Darhietė.

bininkių Moterų dienos, kuri 
įvyks 8 d. kovo, Lyrię Hali 
svetainėj, Park St.

Kiekviena moteris ir kiek
vienas vyras turėtų ateiti į šias 
prakalbas ir koncertą. Čia jūs 
išgirsite dainuojant revoliuci
nes dainas.

Įžanga bus tik 15 centų. La
kusis pelnas eis platinimui 
“The Working'Woman.”

. Vasario 22 d. šia kalbėjo 
draugas Abekas. Jisai nupie
šė dabartinę bedarbę, nurpdy-

gauti, 
kurie

da rbi- 
tik už 
darbo

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

man

“LAISVE”
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AR ŽINAI?

5.50 51.7550050 uzuz

ti 
3š n s:
o 
5

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
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J. YURGELIS IR 1. J. MARKUS

Savininkai

arm? wvar n y*?twm v r t» tcumi

AT ONE-HALF PRICE
MALONUS ROKYT

Usually $18.50NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy these books from

i

Brooklyn, N. Y
“LAISVE”

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

‘ rankomis padaryti ir po vardu PETRO.
Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Urookly- 

ne, bet ir kituose miestuose bizniaus, užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit virŠminėtais vardais Cigarų. Ant-pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntirtęiam 
per paštą. Adresuokit: —

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

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

O

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo ^kapsmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkai bile, 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70c.

Paimkite blogiausį iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, 
Galvos Skaudėjimą, ! 
mą; Įsisėdantį į kūną Persalimą 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų pątryhimas su Pain-E^pelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinąnqius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam-ji^ 
pytų muskulų ir sustirusių sąna- Į V 
rių negalite gauti lygaus linimen- H

., Mėšlungi, 8^ Dantų Gėli- j] 
Persalima— į?

rjų negalite gauti lygaus linimcn- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis sukis nebus.jums 
perilgas. Jus jaUsites begaliniai 
sustiprėjusiu ir įąjąunčjusiu, tų-' 
rędami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
ęųnąnuš.^,’ . • ■ - '

Ringai J?ain-Expelleris su Inkaro 
yąis|>aženkliu veikia — daugiau 
ufelaiotnet nebandysite save svai-

$u kenksmingais ir vidurius J
Spirginančias1 vaiatąįs,' kad tuo 
pųqu šumažintLskai&t£ą.. t

THE COLLECTED WORKS OF

as*#* O @ SĖS 0 IgpSSSI O K3

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

<

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn. N. Y.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačiąligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 

Ameriką pagarsėjusius

Urbo Ui Tabs
yra tai kanuolS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už-

Urban’s Cold Powder
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

kietėjimą—kuris žmogui paganu- jokių šalčių nebiio. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 6102 Grand Avenue

ROOKLYN, N. Y. (Kampas Clermont Avenue)
one, Greenpoint 9-1411 MASPETH, L. L, N. i.

Telephone, Juniper 5-9796

Siųsdami pinigus bu savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas1-
No—
Mitintas

Street or Avenue
, State-

I
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VIETOS ŽINIOS
-------------- ' t

Net ir Jie Susirūpino pAJIEšKOJIMAI |

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1-mos 
Kuopos Susirinkimas

Masinis Teismas Nutarė 
Išmesti Yokinen iš 
Komunistu Partijos

L.D.S. 1-mos kuopos susirin
kimas įvyks 5-tą dieną kovo 
(March), 1931, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia kaip 
8 vai. vakare. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes yra svarbių rei
kalų, kuriuos turėsim svarstyt. 
Taipgi visi nariai ir narės, ku
rie neatsiėmė! mokesčių kny
gelių, malonėkite ateiti ir pa
siimti, nes jau yra visos gata
vos. Taipgi pasimokėkite mė
nesines savo mokestis, kad ne
liktumėte suspenduoti, patikus 
nelaimei.

J. Kairys, Sek r.

Ruthenbergo Mirties
Paminėjimo Mitingas

OperaKovo 4 d., Central
House, 67th St. ir Third Ave., 
New Yorke, įvyks Ruthenber
go mirties paminėjimo masinis 
mitingas. Kalbės geriausi 
kalbėtojai. Be to, dalyvaus ir 
bedarbių delegacija, kuri žy
giavo į Albany ir čia išduos 
savo raportą.

Visi darbininkai kviečiami 
dalyvauti. Pradžia 7:30 
vakare.

vai.

52 Organizacijos Šaukia 
Kovoti prieš Sovietus

Apie 52 fašistinės organiza
cijos sudarė koaliciją ir reika
lauja Amerikos valdžios už
drausti visokį įgabenimą į J. 
V. Sovietų Sąjungos da ktų. 
Laiškas pasiųstas prez. Hpo- 
veriui. -

Pereitą sekmadienį, Harlem 
Casino salėje, susirinko virš 
pusantro tūkstančio darbinin
kų. Jie susirinko teisti finą 
komunistą—pridabotoją Finų 
Darbininkų Kliubo namo— 
Yokinen, kuris yra nusistatęs 
prieš negrus ir nenorėjęs įsi
leisti juos j svetainę ir leisti 
jiems naudotis tais patogu
mais, kuriais ‘ naudojasi kiti 
darbininkai—baltveidžiai.

Išrinkta iš 14-kos asmenų 
džūre. Kaltintoju buvo d. 
Clarence Hathaway, Daily 
Workerio redaktorius ir Cent
ro Komiteto (Kompartijos) 
narys. Gynėju buvo negras 
darbininkas—Moore.

Išklausiusi abiejų pusių 
kalbų ir paties kalitanamojo 
prisipažinimą, džūre surado, 
kad jis kaltas jr nutarė Yoki- 
neną išmesti iš Komunistų 
Partijos, ką susirinkusi darbi
ninku minia vienbalsiai užgy- 
rė. Bet jam duodama proga 
sugrįžti į Partiją, jei Yokinen 
stengsis atitaisyti tą žalą, ku
rią padarė, ir kovos kaip Kliu- 
be. taip ir kitur visur prieš 
baltąjį šovinizmą, už lygias 
teises negram darbininkam vi
sose darbininkų organizacijo
se.

Kaltinamasis sutiko tai pa
id ary t i.

Teisme dalyvavo apie 211 
'delegatų nuo visokių darbiu, 
organizacijų. ■ Dalyvavo 
daug negrų' darbininkų.

P: našių teismų Partija da
rys ir kitur, kur tik atsiras 
prasižengėlių, baltųjų šovinis
tų.

Kadangi bedarbė vis didėja, 
bet nemažėja, savižudybės, 
vagystės ir mirtys (iš bado) 
darbininkų vis skaitlingėja, 

j tai net ‘Welfare Council (bur
žuazinė Gerovės Taryba) pra
šo miesto aldermanų paskirti 
$10,000,000 bedarbiams šelpt. 
žinoma, jei tiek ir būtų pa
skirta, tai vis tik lašas, jūroje, 
nes jeigu šiandien mieste ran
dasi virš miliono bedarbių, tai 
apskritai, išeitų jiem tik, po 
desetką dolerių. Bet nereikia 
apsigauti, tos sumos Tamma
nės aldermanai neskirs, jei 
darbininkai už tai nekovos.

PAJIEŠKAU apsivedimui gerai at
rodančio ir pasiturinčio vaikino, 

tarpe 30 ir 40 meti]. Vietiniai galit 
pasimatyti ypatiškai. Atsiliepdami 
laiškais, prisiųskit ir savo paveikslą. 
Daugiau informacijų suteiksiu laiš
ku. S. K., 11351 Nagel St., Ham
tramck, Mich. 50-56

PAJIEŠKAU pusbrolių Stasio ir An
tano Ivanauskų, Sundakų kaimo, 

Jezno parapijos. Turiu svarbij rei
kalą, meldžiu atsišaukti arba kas. ži- 

Raižys, 117note, praneškit.—P.
Emerald St., Gardner, Mass.

v (52-53)

“Gaudo” Kriminalistus

Pereitą savaitę New York o 
policija pasižadėjo “apvalyti” 
miestą nuo kriminalistų. Su
mobilizuota daug policmanų— 
viešų ir slaptų—bet nieko iš 
to negauta. Kriminalistai dar 
smarkiau veikia, nes jie palai
ko ryšius su policija, ir todėl 
jos nebijo.

Tammanės policija, kaip ir 
kitų miestų policijos, tik be
darbius ir streikierius darbi
ninkus temoka pulti.

Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Išbahamuoja. ir laidoja numiruaiua 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 žemą kajną........

WQIII3III

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02, GRAND AVENUE 

' Maspeth, L. I.
Juniper 5-6776

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

be 
ma-

Telephone, Stagg 2-8910

LORIMER RESTAURANT 
z Lietimy Valgykla 

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo, ne- 
. senesnio 50 metui. Geistina, kad 
tu reti j nors $2,009 ir norėtų prfci- 
doti prie korporatyvio pelningo dar
bo. Meldžiu atsišauldi ir prisiųnti 
savo paveikslą, kurį ant pareikala- i 
vimo grąžinsiu. R. B., 820—10th 
St., Waukegan, Ill. 49-54

PLATT N KIT 
“LAISVĘ”

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas 

Šiuomi pranešu savo 1 
riams, kad perkėliau savo —_ 

’ ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St. stotis, Brooklyn, N. Y.

kostume- J 
v o studi-J

Maspethiečiy Parengimas 
Bns Sekmadienį

Sekmadienį, kovo 8 d.-, 5 v. 
p. p., Lenkų Svetainėje, Clin
ton ir Willow Ave., Maspethe, 
A.L.D.L.D. 139-ta kuopa, L.D. 
S.A. 91 kp. ir Liet. Darbinin
kų Susivienijimo 14-ta kuopa 
rengia puikų parengimą. Bus 
suvaidinta labai juokinga ko
mediją “Audra Giedroj.” Vei
kalas trijų veiksmų. Visi at
eikite laiku, kad matytumėte 
pradžią. Įžanga 50c asme
nini.

Iš Savitarpinio 
Lavinimosi Mokyklos

NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

wow uwiw mi~n~rnrTnirrmraT’.Lt—-"r -nmn-inrwri—r ~ “

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoze 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

rn-r,j II............................ n ............■■.-■Ji

Telephone, Greenpoint 9-2320

Rengėjai.

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

Darbininkių Diena
Kovo 8-tą Dieną

Kovo 8 d., Tarptautinė Mo
terų Darbininkių diena. Brook- 
lynietės darbininkėj ruošia di
delį masinį mitingą, kuris 
įvyks kovo 8 d., Grand Manor' 
salėje, kampas Havemeyer ir. 
Grand gatvių. Bus geri kai-, 
bėtojai. Dalyvaus Aido Cho-1 
ras. Bus ir daugiau pamargi- 
nimtį.

'Visi Bręoklyno lietuviai dar
bininkai ir darbininkės 
čiami dalyvauti.,

Pereitą sekmadienį buvo an
trasis iš eilės savitarpinio la
vinimosi mokyklos susirinki
mas. Drg. J. Siurba davė pa
skaitą apie darbo unijas. Nu
rodęs darbo unijų reikšmę, jų 
atsiradimą, prelegentas perėjo 
prie konkrečių klausimų, kai 
tai Amsterdamo Internaciona
lo ir Profinterno, jų progra
mas ir rolę, vaidinamą šiuo 
tarpu ir ateityje. Pagalinus 
palietė klausimą Amerikos 
Darbo Federacijos ir revoliu
cinių unijų (DUVL)—pirmoji 
kaipo buržuazijos reikalų gy
nimo padaras, o antroji—dar
bininkų klasės vienytoja ir or- 
ganizuotoja kovai iiz tuojau- 
tinius darbininkų būvio page
rinimus.

Po to sekė diskusijos.
Po diskusijų, d. S. buvo pa-

isižadėjęs ♦ sakyti prakalbėlę 
;apie literatūrą, josios rolę ir 

. naudą, bet jis, vietoje to, tęsė 
ano sekmadienio diskusijas, už 

i ką buvo iš draugų kritikuotas. 
Sekamą sekmadienį jis tačiaus 
žadėjo sakyti prakalbėlę lite
ratūros klausimu. Kiti drau
gai yra pasirengę kitais klau
simais sakyti prakalbėles, — 
lavintis.

Prelekcija sekamą sekma
dienį bus tema: “Bedarbė, jo
sios priežastvs ir kova su ja.” 
Skaitys d. Tauras.

Kovo 1 d. mokyklos daly
vių buvo daugiau, negu aną 
sekmadienį, tekamą sekma
dienį, be abejo, jų bus dar 
daugiau. • ' ''

kvie-

Nnmaskavo “Šelpėjos»

Pereitą penktadienį Town 
Hali svetainėje, New Yorke, 
susirinko t. v. Posser Komite
tas ir daug pašalinių žmonių 
apsvarstyti labdarybės bedar
bių naudai reikalus. Susirin
kime dalyvavo (žinoma, ne
kviesta) ir New Yorko Bedar
bių Tarybos atstovė, d. Sadie! 
Van Veen. Ji prašė balso. IS- V .. . ...
karto bandyta neduoti, ir po- KllOpOS Vakarėlio 
licija šoko prie jos mesti iŠ 
svetainės, bet iš publikos pa
sigirdo reikalavimai: “duokit 28 d 
jai kalbėti, duokit!” Pirmi- ko šokių vakarėlis, kurį rengė 
įlinkas buvo priverstas duoti A.L.D.L.D. 1-moji kuopa ben- 
ir..d. Van Veen aiškiai išdėstė drai su A.ž.V.D. Svieto buvo 
bedarbių reikalavimus, o taip-j nedaug. Gal būt tai del šilto 
gi tuščius žadėjimus,'kurie pa-.'oro. 
eina iš “labdarių.”

Subrinkime dalyvavo ir po
licijos viršininkas Mulrooney. 
Jam tai buvo' nesmagu, kuo
met darbininkė nurodinėjo 
policijos Žiaurumus su bedar- rengiama. 
biaiSt

Iš A.L.D.LD. 1-mos

Pereitą šeštadienį, vasario
Laisves svetainėje, įvy-

Antra, šeštadienių vaka
rais niekuomet neesti daug 
žmonių, nes tai nėra patogus 
laikas.

Reikėjo ruošti sekmadienio 
vakare, kurį niekas nebuvo 

Tai būtų daugiau 
buvę naudos.

skaus- 
bfisite 
nauja
šian-

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.
Vardas _________________
Adresas ________________
Miestas —______________

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

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

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ /
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su modemiškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimdi vMtui! 
MOTERIMS PA NEDALIAI S IR UTARNINKASS, ftUo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys galiniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir gtt; 
to vanojimosi kambarys. Didelis, ©ringas iniegojimiii v
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu. " ■ Y A •’
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn. N. Y. 
Telefonas’ Pulaski 5-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveltenu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B M T mihwav—iftlipt fit Moiltro"*- Avė itotios; visais 

UruHilwwv karais—14Hnt ant • u a h hi y *

Į Svarbus Pranešimas 
LABAI NUMAŽINTOS T™

KAINOS Į KLAIPĖDĄ

Ekspresiniu Laivu

IR ATGAL

TIKTAI
J. V. Taksos Ekstra

KLESOS
GALU

*150
Kabinimu Laivu

Augščiau pažymėtos laivakorčių kainos galioja tik tiems keleiviams, kurie į Europą 
vyks tarpe kovo 2 d. ir balandžio 30, taipgi tarpe rugpiučio 1 ir spalio 15 d.

Sugrįžimui laivakortės geros bėgy dviejų metų.

Greičiausias Laivais Patarnavimas Visame PasaulyBREMEN ir EUROPA
MAŽIAUS, NEGU PENKIOS DIENOS ANT VANDENS

PER CHERBOURG, 6 DIENOS PER BREMEN ),! s

Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiui' 
jąht 'vijokitj kapinių; parsamdo au - 

ir karietas Ve sėli jom s 
krikštynoms ir paFivažinejimaroH

VIETAS DABAR 
Užsiaakykit pas savo 
agentą, reikalaudami

BREMEN
arba

COLUMBUS
* ' . i »A 

SPECIALIAI TRAUKINIAI iš Bremerhaven
išeina tuojau, kai tik laivai atplaukia.

Lietuvą iš New Yorko pasiekiamą 
mažiau, negu bėgy 7 dienų.

TAIPGI KAS SAVAITĘ PLAUKIOJA GERAI 
ŽINOMI LLOYD KABININIAI LAIVAI

NORTH GERMAN LLOYD
New York, N. Y.57 Broadway,

Atnaujina

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

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416
231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

GRABORIUS 
(Undertaker)

107 Union Avenue 
/ArtisGrandSt.) 

BROOKLYN, N. Y.

TEL., STAGG 2-0783

J. LaVAND
(Levandauskas)

;OSOE=SOE

B VIDURIAI UŽKIETĖJĘ II
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■ 1.1 Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

SMjb vaistais neužfcraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir , pa- 
geSbsti sugFrąžfcat natūrali vidurių malimu. Nereikia virint, o tik 
aumaftyt^su vandeniu ir užsigert einant gult.

. ptfngas, 
rfents.-

Visiškai nekenks- 
■ galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaufu- 
aina . ............................ 60c, per paitą <5c

Kundroto aplieta yra didžiausia Ir seniausia vaistine.
• > f

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes

229

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ;- Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatves Te!., Greenpoint 9-2017 -2360-3514

likirpkit ij skelbimą ir uriaivskli kartu bu atsakymu.




