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

Naujosios Anglijos darbiniu- 
kai kovingėja. Ūpas, nuotaika X 
susirinkimuose gera. Matosi 
energijos pakilimo tempas. Kur 
didesnė draugų grupė yra par
tijoj ir tampriau susirišęs lie
tuvių darbininkų judėjimas su 
abelnu tarptautiniu vietos judė
jimu, ten daugiau revoliucinio 
gaivumo. Kur nėra partijos 
narių, arba kitur kad ir skai-i 
tosi partijiniais, bet nėra akty
vūs, į mitingą nueina du kartu 
į metus,—ten judėjimas apįręs. 
Tokiose kolonijose draugai ne
mato aiškios revoliucinės lini-1 
jos, svyrinėja, graibstosi už as
meniškumų, įpuolė į apatiją.

ŽVĖRIŠKAS UŽPUOLIMAS ANT BEDARBIU ALBANY
Sovietų Sąjungoje Jau 
Sukolektivizuota Apie 
8,250,000 Farrny

Nashua—“dzūkų” kolonija— į 
smarkiau ima dalyvumą veiki
me. Ten yra grupė draugų, ku
rie susirišę su partija, yra na
riais jos ir joje darbuojasi.

Nashuoj mitingas nebuvo su- į 
šauktas. Jie barė už tai Cent-1 
ro Biuro atstovą, kad jų kolo-, 
n i ją praleidom. Tatai įvyko 
del neturėjimo gerų ryšių. Ta
čiaus draugai nashuajiečiai at
važiavo į Lowellį ir d. Vilkaus- 
kas man įteikė $31, pareikšda-[ 
mas, kad čia skaitytojai ir šė- i 
rin inkai su mano auką, tai yra 
mūsų pasisakymas už partijos 
vadovybę mūs dienraščio “Lais
vės.”

Lowellio darbininkai labai su
varginti bedarbės. Drg. Karšo- > 
nas koliekas ir jo moteris be 
darbo. Labai vargingai gyve
na. Trys mėnesiai, kaip randa 
nemokėta ir nežino, kokis liki
mas juos gali patikti rytoj. 
Drg. Karsonai kietai stovį už 
partiją. Jų dukrelė yra Jaunų 
Pionierių organizatorė. Ten 
yra grupė J. P. iš 10 vaikučių. 
Pas juos kliubas daro gerą įs
pūdį. Ten Nacionalė Audėjų 
Darbininkų unija randa sau 
prieglaudą.

Drg. Karsonas man pasakojo, 
kaip keliolika kartų jis yra nu
griuvęs nuo savo medinių kojų, 
bedalindamas lapelius prie 
dirbtuvių. Sako: “Darbinin
kai mane pakelia ir padeda la
pelius išdalinti.” Draugas ko
liekas, patiktas didelės nelai
mės; nukirstos kojos, bet revo- ■ 
liuciniam nusistatyme kietas,' 
kaip granitas. i

MASKVA.— Pasirodo, 
kad šiandien Sovietu Są
jungoje jau yra sukolek- 
tyvizuota net 8,250,000 že
mės ūkių (farmų). Tai 
milžiniškas socializmo lai
mėjimas.

Kolektyvizavimas ūkių 
eina kuosmarkiausia. 1928 
metais buvo sukolektyvi- 
zuota tik 400,000, 1929 m. 
—1,000,000, gi 1930 m — 
6,000,000. Kiti šių metu z z v v

pradžioje.
Grūdų auginimo srity

se, kaip šiauriniam Kau
kaze, žemutinėj ir viduri
nėj dalyj Volgos, Ukrai
noj ir Kryme, kolektyvi
zacija pasiekė iki 67 nuoš. 
visų ū|<ių. Kituose dist- 
riktuose siekia tik iki 35 
nuoš.

Jaunuolis Bandė Nužudyt 
Našlę Mokytoją

DABAR PAAIŠK1, KODĖL MENŠEVIKAI 
PRANAŠAVO GALA SOVIETU VALDŽIAI 

1930 ARBA 1931 METAIS
M AS K V A.—Pradėta klau

sinėjimas menševikų vadų 
Sher ir Berlatsky. Pastara
sis išpasakojo savo rolę 
menševikų judėjime. Jis už
mezgė ir palaikė ryšius su 
menševikų biuru Berlyne.

Sher ir Berlatsky štai ką 
pasakė: Iki 1927 metų men
ševikai tikėjo, kad Sovietų 
Sąjungoje sugrįš kapitaliz
mas, todėl jie susilaikė nuo 
atviro kontr-revoliucinio 
darbo už nuvertimą Sovietų 
valdžios. Bet su 1927 me
tais jie įsitikino, kad jie 
klysta, kad Sovietų Sąjun
ga eina prie socializmo, o ne 
prie kapitalizmo. Tuomet 
prasidėjo menševikų rengi- 

!masis prie kontr-revoliuci- 
Ijos. Tuomet jie susisiekė 
su imperialistais ir pradėjo 

j planuoti užpuolimą ant So- 
vietų Sąjungos iš lauko pu
sės. Tame kruviname dar
be jiems ir finansiškai ir 
moraliai padėjo pasaulio sow- 
cialdemokratai.

ko jo be jokios prievartos.
Menševikas Yakubovičius 

pasakė: “Šitas teismas už
davė didžiausį smūgį men
ševikų partijai užsienyje, 
kokio ji dar niekado nebuvo 
gavus—teismas ant visados 
sunaikino partijos įtaką ir 
uždėjo ant jos prakeiksmo 
v Mžymę.

400 Audėjy Streikuoja 
Bridgeporte; Audėjų 
Kova Visur Plečiasi

Lietuvių Darbininką Susi
vienijimo Nariams ir 
“Tiesos” Skaitytojams

BEDARBIUS PASITIKO BUOŽĖMIS IR 
KUMŠČIAIS; NEATIAIDI KOVA PRIEŠ 

ALKĮ TURĖS EITI PIRMYNDelei susidėjusių kliū
čių spaustuvėje, kurioj 
spausdinama Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
organas “Tiesa,” trečiasis 
“T.” numeris tapo suvė
luotas atspausdinti ir to
dėl negalėjo išeiti 1-mą 
dieną kovo, šiomis dieno
mis, tačiaus, “Tiesa” išeis 
ir paskui bus dedamos pa
stangos leisti ją regulia
riai, kaip buvo pranešta.

Visi Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo nariai 
turi dirbti, kaip dirbo, or
ganizacijos labui: gauti 
naujų narių, tverti nau
jas kuopas, o pastarosios 
—veikti visokiais būdais 
apš vietos ir kuitūros 
fronte, apart susišelpimo.

“Tiesos” Redakcija.

BRIDGEPORT, Conn. 
Kovo 3 d. čionai išėjo 
streiką Saltex audinyč. 400 
audėjų. Šitą audinyčią kon
troliuoja Blumenthal kom
panija, kurios audėjai Shel-
tone išėjo kovon. Naciona- giriasi Užėję 
lės Audėju Darbininkų Uni-1 D » n. •. ’ 
jos taktika yra tokia, kad BoHlDŲ Dirbtuvę

i v

HAVERHILL, Mass. — 
Russell Noble, 17 metų am
žiaus, bandė nužudyti našlę I 
Ellis, mokytoją. Vieni sa-! 
ko, kad jis į ją buvo įsimy-[lenko, prokuroras, perskai- 
lėjęs, o kiti tvirtina, kad i t? garsiai editorialą vokie- 
vaikinas norėjo pasipini-'čių socialdemokratų organo 
gauti. Ellis kovoja su mir- '“Vorwaerts,” kuriame sako- 

po Imą, kad teisiami menševi
kai nėra tikri menševikai 
bei menševiku vadai. Kalti
namieji buvo užklausti, ar 
jie sutinka su “Vorwaerts” Uncasville. 
pasakymu. Visi iki vienam 
pasipiktinusiai atmetė jų

YOUNGSTOWN Ohio_  įžeidimą. Jie sako, kad jie dantį sukandę kenčia. Pa
per Plieno darbininkas Raney ^I<riaus/t menševikų va- d

streiką išplėsti po visas tos ----- —
kompanijos dirbtuves. Au-' HAVANA.- Kubos valdžia 

• skelbia, kad ji pačiam mies-Štai koks įdomus dalykas įova .e*na naują _. , .
įvyko teisme. Draugas Kry- Paskubos sistemą ir pries o en i zej s i ę n >

čia. Noble pastatytas 
$50,000 kaucija.

. Gavo 7 Centus Algos už
99 Valandas Darbo

Lawrence didelė kolonija 
darbininkiškas judėjimas i 
siauras.
pinti tampriau susijungti su tu “Daily1 Workeriui” 
Komunistų Partija. Nežiūrint, i “ 
kad stipriai buvo pasiginčyta 
del įvykusio susikirtimo 
vės” šėrininkų susivažiavime, 
draugai sutinka kad Komparti
ja turi kontroliuot komunistinę 
spaudą. Večkienė pareiškė, 
kad “mes stojam už partijos 
kontrolę ‘Laisves’.” | Kiti drau
gai tam pritarė. Krali.kauskas 
prižadėjo sustiprinti lietuvių 
grupę, gaunant naujų ir senuo
sius Komunistų Partijos narius 
aktyvizuojant.

Be abejo, stodami partijos 
aktyvan, draugai suartins ir ki
tas organizacijas su abelnu, 
tarptautiniu „veikimu ir veikliai 
ims dalyvauti įvairiose partijos 
kampanijose.

Bedarbiuose Turi Užvirti Kerštas Bosams ir Jy Valdžiai; 
Demokratai ir Republikonai Yra Bedarbiu Neprieteliai; 
Darbininkai Turi Eiti po Revoliucine Vadovybe Amerikos 
Komunistu Partijos
ALBANY, N. Y.— New: Išgrūsti laukan bedarbiai 

Yorko valstijos valdžia su!atlaikė susirinkimą ir nuta- 
buožėmis pasitiko bedar-jrė maršuoti atgal namo tuo 
bius, alkanųjų eisenos daly
vius, kurių buvo 300. Kaip 
greitai bedarbiai suėjo į le- 
Igislatūros butą ir pareika
lavo balso, kad priduoti be
darbiu reikalavimus valsti
jos seimeliui, juos puolė iš
lanksto sutraukti ir pastaty
si valstijos kareiviai.
dėjo bedarbius žvėriškai! 
mušti. -O seimelio nariai, 
demokratai ir republikonai, 
sulipę ant savo deskų, šau
kė: “Užmuškite juos! Duo
kite jiems lazdomis! Duoki
te jiems daugiau! Išmuškite 
juos laukan.” .

Kova tęsėsi net 45 minu
tes. Bedarbiai laikėsi tvir-

algų nukapojimą. O tas nu- tuvę, kuri buvo įrengta ga- 
kapojimas vietomis siekią 
iki 45 nuošimčių.

Pačiame Sheltone
kas plečiasi. Išėjo į streiką 
staklių taisytojai. Streikas 
prasidėjo Blumenthal kom
panijos dirbtuvėj miestelyj

minimui bombų. Rasta daug 
eksploduojančios medžia-

strei-igos, revolverių ir šautuvų.

Audimo pramonėj sąly
gos tokios, kad darbininkai

Draugai turi pasirū- Bohanen prisiuntė komunis-1 dai ir kad viska išpasa- dejų streiko.
dėtis eina prie visuotino au-

4,000 Raudonųjų Grūmoja 
Amerikos Viešpatavimui

pačiu keliu, kuriuo numar- 
šavo į Albany. Pakely j vi
suose miestuose jie sustos ir 
raportuos, ką New Yorko 
valdžia ’ davė bedarbiams. 
Jie šauks darbininkus padi
dinti kovą prieš kapitalisti
nius tironus, kurie badu 

Pra-į marina milionus.
šitas New Yorko val

džios užpuolimas ant bedar
bių Albany dar kartą pa
tvirtino ta tiesa, kad tik 
masinė kova privers bosus 
ir jų valdžią skaitytis su 
bedarbiu reikalavimais. Bet i1 
kad ta kova būtų sėkminga^ 
tai reikia tvirtos revoliuci
nės vadovybės. Štai kame 

tai ii’ solidaringai, bet gink- didžiausia svarba stiprini- 
luoto.s spėkos juos paga- mo ir budavojimo Amerikos 
liaus nugalėjo ir- išgrūdo Komunistų Partijos, kaipo 
laukan. 1 ai • šitokia New vienatinio revoliucinio vado 
Yorko buržuazinė valdžia, j visose darbininkų kovose, 
kurios priešakyje stovi i Tik komunistai šiandien or- 
Tammany Hali agentai. Gu- ganizuoja ii’ mobilizuoja be- 
bernatorius Rooseveltas pa- darbius prieš alkį ir skur- 
vaišino bedarbius buožėmis, da. v

į

savo 
algos čekį vertės 7 centų. 

LafgjTai atlyginimas už 99 va
landų darbą! Atrodo, jog 
tai negalimas daiktas, bet 
taip yra. Kompanij-a šitaip 
surokavo: už 99 valandas 
darbo, po 44 centus į valan
dą, $43.56. Išrokavimai iš 
algos: pašalpos susivieniji-, 
mui, $1.20; kuponų knygai, 
$6; aukos “šelpimui” (ko
kiam?) < $36.29; viso išvo
kuota $43.49. Lieka Boha- 
nenui 7 centai!

O tai kompanijai Bohane- 
nas buvo išdirbęs penkis 
metus. Gi šitas 7 centų če
kis buvo paskutinis, nes

k:

MANILA.— Valdžia skel
bia, kad šiandien Philippinų 
Salose yra 4,000 organizuo
tų “raudonųjų,” kurie pla
nuoja nuversti Amerikos 
viešpatavimą ir įsteigti ne
priklausomybę. Centras to

BROOLYNO DIDELIS SUSIRINKIMAS 
MILLER’S GRAND ASSEMBLY

So. Bostonas, kaip ir visada, paleido iš darbo, 
yra didelis lietuvių darbininkų į 
judėjimo centras. Jie turi di
deles sritis, daug įtakos, tai bū
tinai reikėtų paauginti Lietuvių 
Komunistų Frakciją.

jį

Kovo 1 d. Massachusetts ap
skričio menininkai turėjo kon
ferenciją. Konferencijoj buvo 
dikčiai jaunimo. Tai geras pa
sireiškimas. Apskritis nusitarė 
steigti prie chorų “Labor

Eksplozijoj Sužeista 20
YOUNGSTOWN, Ohio.— 

Lincoln teatre įvyko eksplo
zija, kurioj sužeista 20 žmo
nių. Sakoma, kad piktada
riai tą padarė.

------------------------------------4---------------- -

revoliucinių darbininkų paren-
Sports Union” skyrius. Tinka- J gimuose su angliškomis daino-

i • • i • y i - - _ j _ I •------- . mlg.mas darbininkiško sporto plė
tojimas suinteresuos didelius 
būrius čiagimio jaunimo.

Be to, menininkai turėtų vis 
tankiau dalyvauti didesniuose i

Menševikų Vadai Maskvos Teisine Išduoda Visus i judėjimo esąs pangasinan 
T i provincijoj. .

Tipk crnlirr 
.valdžia perdeda r 
jų” spėkas. Būtų gerai, 
kad mūsų draugų tiek būtų 
Philippinuose, bet tiek nė
ra. Tačiaus komunistų vei
kimas toje šalyje smarkiai 
auga, kaip ir. visur kitur.

Savo Kontr-revoliucinius Planus
Maskvos teismas, kuris 

rado kaltais kontrrevoliu
cionierius Ramzino grupės, 
parodė, kaip imperialistai 
buvo sudarę planus nuvers
ti Sovietų valdžią. Dabarti
nis menševikų vadų teismas 
aiškiai parodo, kad tam 
suokalbyje dalyvavo ir men
ševikų p'artija. Labai svar
bu dabar mums atminti 
menševikų vado Abramovi
čiaus misiją Amerikoj pa
baigoj 1929 m. ir pradžioj 
1930.

beta, kad bolševikai pasiliks 
galioj ant visados.”

Gi imperialistai kaip tik 
ir planavo Sovietus nuversti 

’arba 1930 vasarą, arba, vė
liausia, 1931 m. Tai dar 
vienas įrodymas, kad men- 

Įševikai-socialistai yra atviri 
kontrrevoliucionieriai.

Kaip tik apie tą patį lai
ką pradėjo atvirai veikti 
prieš Sovietus ir Amerikos 
Socialistų Partija. Hillqui-

Jis čia lankėsi kontr- tas įr jojo pakalikai sušau- 
revoliucijos tikslais. Jis ži- kė • visokių išmatų balta- 
nojo apie planus užpulti So-gvardiečių I 
vietų Sąjungą ir štai kodėl New Yorke prieš Sovietų 
jis. pareiškė New York Sąjungą. Delei atviro 
“Times” reporteriui sausio cialistų susivienijimo su ru- 
12, 1930 m., kad Sovietai bū-'sais baltagvardiečiais net 
šią nuversti. Jis pasakė: pačioje Socialistų Partijoje

konferenciją

Times”

šią nuversti. < 
“Ateinanti metai 
atneš

ar kiti kilo bruzdėjimas

Komunistų Partija ren- bininkės kviečiami ir »ragi 
gia labai svarbų masinį su- narni skaitlingiausiai daly- 
sirinkimą sekmadienį, kovo vauti sekmadienio 
8 d., Miller’s Grand Assemb- kime.

Tiek galima pasakyti, kad ly, kampas Grand St. ir Ha-
“raudonų- vemeyer St., Brooklyne. Su-' kime dalyvaus 
j • I • • i • • 1 ■” O 11— T-!”

susirin-

1 tI į

Kova už Paliuosavimą
Fino Darbininko

NEW YORK.— Komunis
tų Partija viešame liaudies 
teisme išmetė laukan finą 
Yokinen, kaipo baltąjį šovi
nistą. Bet kadangi Yoki
nen prisipažino prie kaltės 
ir prisižadėjo visais būdais 
atitaisyti savo klaidas, tai 
valdžia jį suareštavo ir no
ri išdeportuoti, kaipo “ne
pageidaujamą.” Komunistų 
Partija ir Tarptautinis Dar- 

prieš bininkų Apsigynimas deda

so-

daug nustebinimų, kontr-revoliucinius vadus—visas pastangas, kad Yoki- 
žmonėms, kuriems yra įkal- i Hillquit, Oneal, Lee ir tt. neną pakuosuoti.neną pakuosuoti.

sirinkimas. prasidės 2 vai. 
po pietų.

Tai bus apvaikščiojimas 
Tarptautinės Moterų Die
nos, ‘ 
kovo 8. Viso pasaulio re-! 
voliuciniai darbininkai ir1 
darbininkės ruošia masinius 
susirinkimus toje dienoje ir 
gvildena klausimą, kaip ir 
kokiais būdais darbininkes 
ir darbininkų klasės šeimi
ninkes įtraukti į k prieš 
išnaudojimą ir priespĮąudą. 

 

Ypatingai šiuo krizio lai
kotarpiu revoliucinis darbas 
tarpe darbininkų klasės 
moterų yra didžiausios 
svarbos. Vieni darbininkai 
nelaimės kovos prieš alkį. 
Darbininkės moterys turi 
būt taip pat sumobilizuotos 
tai kovai.

Tarptautinė Moterų Die
na yra kovos diena. Visi 
lietuviai darbininkai ir dar-

Apart prakalbų, susirin-
> ir dainuos 

mūsų didysis Aido Choras. 
Bus ir kitokių dailės pa
jų arginimų.

Padarykime šitą susirin-
v<X Lt VAJU 1UV vv X LA x • . • i • i • 1 1 1 7 • •

kuri visuomet įvyksta kūną tikrai dide e darbinm 
c v Irsi l/lnnnn vnrtl 1/kų klasės demonstracija 

j prieš bedarbę, prieš reakci
ją ir prieš naujo karo pavo- 

|ju. ’ ‘

Kunigas Streiklaužio 
Rolėje

LAWRENCE, Mass. < 
Šv. Marijos Bažnyčios kleA 
bonas James A. McDonald, 
kuris padėjo valdžia laužyti 
audėjų streiką, pereitą sek
madienį sakė pamokslą. Jis 
dar kartą bjauriai šmeižė 
darbininkus ir džiaugėsi, 
kad Nacionalės Audėjų Dar
bininkų Unijos vadai tapo 
suareštuoti. Dar kartą visi 
gali matyti, kaip bažnyčia 
padeda valdžiai ir bosams 
kovoti prieš darbininkus.

Kovo 8-tą dieną, 2-rą valandą po pietą, Tarptautines Moterą Dienos Susirinkimas Millers Grand Assembly

v
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Teisinga ir Narsi Kova
“Užmuškite juos! Kirskite nesigailėdami !” spiegė 

New Yorko valstijos seime kapitalistų atstovai, Albany, 
duodami komandą savo kazokams, kuomet 300 alkanųjų 
maršuotojų atėję pareikalavo tuojaus išleisti įstatymą 
sušelpti badaujantiems bedarbiams. •

Bet iš New Yorko miesto ir kitur atmatavusieji be
darbiai buvo komunistiniai kovotojai, o ne nuolankios 
avys. Jie atsisakė gražiuoju išeiti iš seimo ir stojo ;mū- 
Šin su juos užpuolusiais kazokais. Tai buvo pirmas toks 
mūšis “šventykloje” Wall Stryto kapitalo, seime “impe
rijos”—valstijos, svarbiausioje po Washingtono įstaty
mų leidykloje. Iš demonstracijų miestų aikštėse ir gat
vėse persikėlė tiesioginė batalija už bedarbių reikalus į 
galingiausios, svarbiausios valstijos valdžios centrą. 
Drėbdami panieką ir prakeiksmą tam visokiomis veid
mainystėmis apsimaskavusiam lizdui buržuazijos politi
kierių, beginkliai bedarbiai per 45 minutes grūmėsi su 
ginkluotais valstijos kazokais; ir nors keliolika bedarbių 
buvo sužeista, tačiaus ir penkiems “tvarkdariams” rei
kėjo šauktis pirmosios medikalės pagelbos, kuomet užsi
baigė mūšis.

Nupampę kapitalo atstovai atsisakė išklausyti reikala
vimus bedarbių, kurių milionas badmiriauja bei badauja 
vien New Yorko mieste, šeškiški seimo atstovai sten
gėsi savo kazokų buožėmis užplakti tuos reikalavimus. 
Tačiaus pro pačius buožių kaukšėjimus į bedarbių gal
vas jau šiandie girdi dešimt milionų bedarbių balsą ko
munistų vadovaujamų alkanųjų maršuotojų, kurie buvo 
ištaškyti iš N. Y. valstijos seimo; o kuris pats dar negir
di, tam pasakys jo draugai bedarbiai, kaip “raudonieji,” 
ir vien tik “raudonieji” ištikro kaujasi už duoną, pasto
gę,-! drabužį ir pensijas bedarbių masėms. ’

Kada alkanųjų maršuotojų įgaliotiniai atėjo pas vals
tijos seimo pirmininką, reikalaudami balso seime, pirmi- 

į ninkas norėjo pasiųsti juos į tam tikrą komisiją ir ten 
palaidoti visą dalyką. Bet tie kovotojai paspyrė šalin 
tokią politikierišką gudrybę, pertraukė seimo protokolų 
skaitymus ir kitokias ceremonijas ir garsiai prabilo, ko
kiu tikslu jie čia atėjo. Trys šimtai kitų bedarbių seimo 
rūipe skardžiai jiems pritarė; ir ne tik šie trys viduj bu
vusieji šimtai, bet ir milionai bedarbių visoj šalyj išreikš 
pritarimą tiems pirmafrontiniams kovotojams. Kuomet 
buržuazijai per nugarkaulį šiurpuliai bėgioja, matant 
tokį paniekinimą kapitalistinio seimo “šventyklos,” tai 
bedarbių ir prasiblaivančių darbininkų minios abelnai 
ima sau naujos drąsas iš teisingos komunistų vadovau
jamos, neatlaidžios kovos už bedarbių reikalus.

Lietuviai bedarbiai ir dirbantieji, dėkitės į Bedarbių 
Tarybas, stokite kovon po raudonąja vėliava už tuojau- 
tinę bedarbiams paramą ir už valdiškas jiems visiems 
apdraudos pensijas!
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BALTIMORE, MD.
Fašistų Pramoga

Vasario 22 d. vietos lietu
vių tautinė / taryba ir ukrainų 
“Mykolinės? parapija bendrai 
surengė paminėjimą 13 metų 
Lietuvos ir Ukrainos neprigul- 
mybSs gyvavimo. Tame neva 
paminėjime dalyvavo abiejų 
taūtų atstovai ir vietiniai jų 
“veikėjai.”

Nuo lietuvių pasirodė Raste
nis ir Biržiška, kuris mano, 
kad su amerikiečių doleriais 
galės išvaduoti sostinę Vilnių.

■ Dalyvavo ir ukrainų parapijos 
i Į choras, kuris sudainavo kele- 

*t4 /dainelių. Ukrainų kalbė- 
| tojais buvo “dvasiški tėvai.” 
| Jie niekinojlenkus, mat, lenkai 
K niekina juos.

< Lietuviam kalbėjo Rastenis. 
Jo įkalba, tai ta pati pasaka, 
kolįia jisai visuomet pasakoja. 
Giifa .Lietuvos laukus, girias, 
kalbus, ir t. t. Biržiška kal
bėjai be jokio ūpo. Jo ma
nymu, tai mes dabar gyvena- 

; me*be galvos, tai yra be Vil- 
marts. Kitas dalykas jiems 

į TŪ^i, tai rinkimas pinigų iš 
1 f dafbininkų ’ žmonių.

1

esunku suprasti, kodėl tie

bininkus patys išnaudoti, kuo
met juos išnaudoja lenkai im
perialistai. O tiem darbinin
kam tai nėra jokios naudos iš 
tokio Vilniaus “vadavimo.” 
Jie gerai žino, kad ir Smeto
nos nagaika nėra nei kiek ge
resnė, negu Pilsudskio.

Darbininkams tik tuomet 
būtų naudos, kuomet Vilnių ir 
visą Lietuvą išvaduotų darbi
ninkų klasė.

_ • • • < Parengimai
Vietinės darbininkiškos or

ganizacijos rengia “Daily 
Workeriui” parengimą, kovo 
7 d., Lietuvių Svetainėj. Bus 
geras koncertas ir šokiai. Kon
certui yra sukviesta geriausios 
jėgos šioj apielinkėj.

Prasidės 7-tą vai. vakare. 
Įžanga tik 50 centų. Visi dar
bininkai yra kviečiami atsilhn- 
kyti.

Kitas parengimas įvyks 8 d. 
kovo. Rengia L.D.S.A. 28 kuo
pa. Ir šie šokiai įvyks Lietuvių 
svetainėj. Bus gera orkestrą.. 
Kviečiame visus lietuvius dar
bininkus ir darbininkes atsilan

kyti.
Parengimu būsite visi paten

kinti ir prisidėsite pj’ie paremi-* 
mo mūsų organizafeijos, kuri 
daug prisideda prie darbininkiš-poitai ‘rūpinasi rinkimu aukų daug prisideda prie da 

{Vilniaus vadavimui, mat, jiem ko judėjimo paramos.
Igail#? kad jie negali tuos dar- 

tfifr •' ■*. ..,
• Vinco Duktė.

Socialfašistas Grigaitis sa
vo organe filozofuoja, kad 
kapitalizmas dar begaliniai 
ilgai gali gyvuoti. Jis da
bartinį kapitalizmo krizį ly
giną prie pirmesnių ekono
minių krizių. Jis sako, kad 
kapitalizmui dar yra proga 
augti, vystytis, tvirtėti.

“Naujienų” No. 50 štai 
kaip jis bando sumulkinti 
darbininkus ir nukreipti jų 
domę nuo kovos prieš kapi
talizmą:

,, Iš to fakto, kad šiandien vi
sose kapitalistinėse valstybėse 
siaučia nedarbas, ’kai* kurie 
“karštai protaują” žmonės da
ro išvadą, jog kapitalizmas jau 
gyvenąs mirties agoniją.. Bet 
šita išvada yra labai menkai 
paremta.’ Reikia neužmiršti,; 
kad kriziai kapitalizmo .siste
moj nuolatos atsikartojąs da
lykas. Krizių buvo nemažai 
praeityje ir jų dar bus atei
tyje, pirma negu kapitalizmas 
pabaigs savo dienas.

Tie, kurie sprendžia apie ka
pitalizmo galą iš krizio ir ne
darbo, turi visai atbulą su
pratimą apie ekonomijos mok
slą. Kiekviena ekonominė sis
tema gyvuoja tol, kol ji ne
varžo gamybos jėgų augimo, t. 
y. kol ji nepasidaro perankšta 
besivystančiai produkcijai. 
Kaip produkcijos jėgos išauga 
taip, kad toliaus jos pradeda 
nebeišsitekti toj sistemoj, ku
rioje jos vystėsi, tuomet ta sis
tema buna pakeičiama kita, 
tinkamesne sistema.

Kapitalizmo sistema šian
dien dar nėra pasiekusi to 
laipsnio, kad joje toliaus ne
begalėtų augti gamybos jė
gos...

Sulig šios Grigaičio filo- 
zofijos išeina, kad kapitaliz
mas dar .gali labai ilgai gy-,, 
vuoti, kad dabartinis ekon'o-’ 
minis krizis, tai paprastas 
apsireiškimas kapitalisti
niam pasauly. Esą, tokių 
krizių buvo ir praeity.

Kuomet socialfašistas Gri
gaitis taip argumentuoja, 
tai su juo yra viena iš dvie
jų: arba jis nesupranta da
bartinio krizio reikšmės^ 
skirtumo nuo praeities kri
zių, arba jis, dalyką gerai 
suprasdamas, tiksliai taip 
kalba, kad samulkinti dar
bininkus, kad nukreipti 
juos nuo kovos prieš kapi
talizmą, nuo kovos už nū-> 
vertimą kapitalistinės sis
temos. -Mat, aiškinant, kad 
kapitalistinė sistema dar il
gai gyvuos, kad kapitaliz
mas' dar turi daug progų 
augti, vystytis, tvirtėti, ga
li tą juodlapį skaitančius 
darbininkus taip sumulkin
ti, kad jie pamanys: kam 
čia dabar kovoti, juk kapi
talizmas vis tiek gyvuos il
gus amžius.

Grigaitis sako, kad “Kiek
viena ekonominė sistema 
gyvuoja tol, kol ji nevaržo 
gamybos jėgų augimo.” Ar 
kapitalistinė sistema šian
dien nevaržo gamybos spė
kų augimo? Taip, labai 
varžo. Kodėl šiandien vi
sam pasauly tėkš dideli 
ekonominis krizis? Del to, 
kad gamybos jėgos viršija 
rinkų jėgas, ši sistema pa
sidarė perankšti besivystan
čiai gamybai. Tavorų daug 
dagiau prigaminama, negu 
rinkos gali sugerti. Su pa- 
gelba ištobulintos mašineri
jos Amerika, Vokietija,.Ąn- 
glija ir kitos-kapitalistinės 
šalys prigamina - tiek daug 
visokių produktu, kad netu
ri kur jų padėti—-neturi 
rinkų, kur tuos! produktus 
parduoti už gerą pelną. Ži
noma, tas nereiškiu, kad ,iš- 
tikrųjų visokių * daiktų prL 
gaminta perdaug ir žmonįja 
negali jų sunaudoti. Milio- 
nams ir milionamsl žmogių 
daug visokių * -dalykų ktokAJ

c

ir jeigu produktai būtų ga
minami patenkinti žmonių 
pareikalavimą, o ne del pel
no, tai reiktų dar daugiau 
gaminti, reikštų gamyba 
dar labiau plėsti, kad pa
tenkinti žmonių reikalavi
mus. Bet tas negalima pa
daryti kąpitalistinčj siste
moj, kurioj visokie daiktai 
gaminami svarbiausia del 
privatinio pelno.

Taigi, mes šiandien ma- 
totae, kad kapitalistine sis
tema varžo gamybos jėgų 
augimą. .Šiąndięn visam 
kapitalistiniam pasauly toks 
didelis ekonominis krizis, 
kokio niekad nebuvo. Tas 
veda kapitalistines šalis 
prie naujo kai;o. Kad Ame
rikos, Anglijos, Vokietijos 
ar bile kitos šalię$ kapitaliz
mas galėtų augti, vystytis, 
kad galėtų gamybą plėsti,- 
tai reikia daugiau naujų 
rinkų. . O jų dabar , nėra. 
Imperialistinės šalys turi 
pasidalinę pasaulį Kyla 
klausimas išnaujo persida- 
linti pasaulį. • Stambiausios 
imperialistinės šalys (Ame
rika ir Anglija) daro viena 
prieš kitą žingsnius, kad už
griebti naujas rinkas. Prie 
to kapitalistinės šalys visu 
smarkumu rengiasi prie ka
ro prieš Sovietų Sąjungą, 
kad’ sunaikinti ten esamą 
darbininkišką tvarką ir įve
sti kapitalistinę sistemą, nes 
būdavo jama socialistinė 
tvarka Sovietų Sąjungoj 
yra smūgis kapitalistiniam 
pasauliui. Taipgi pačios ka- 

; pįtąliątinęp. į šalys rengiasi 
i karanį viepaf prieš kiią,pl<ačĮ 
užkariauti naujas pozicijas 
plėtimui savo jėgų.

Karas artinasi, ir ištikus 
karui, kas gali užtikrinti, 
kad kapiįalizęūas nežlugtų 
kurioj nors ;šĄy?

Prie to, juk į dabartinis 
ekonominis krizis veda dar
bininkus kapitalistinės^ ša
lyse prie revoliucinės kovos, i 
Išbadėjusių bedarbių armi
jos didėja. Skurdas didėja. 
Vis daugiau ir daugiau dar
bininkų pradeda suprasti, 
kad tą skurdą bus galima 
panaikinti tik panaikinus 
pačią kapitalistinę sistemą. 
Taigi, vystosi tvirtos revo- ' 
bucinės jėgos -kapitalistinė-|munistinius 
se šalyse, revoliucinio judė
jimo bangos artinasi, ir jos 
anksčiau ar vėliau užduos 
smūgį kapitalizmui. Kapita
lizmas jau nebeturi galimy
bių plėtotis, tvirtėti, jis eina 
prie yJugimo. Tą parodo 
gyvenimo faktai ir mato 
kiekvienas, kuHs tik' atsi
žvelgia į dabartinę kapita
lizmo padėtį, į Pąst^rųoju 
laiku net žymūs &T?ųązi- 
niai ekonomistai lęripįžįsta 
tą f akt j, kad kapįSdizr^ur 
jau gTęšik žlugintai

Kapitalizmas smarkiai 
na prie Žjūgimd-A Jam hebe-', 
rą; galiĮnyb^s; ; Fi-
lozofijds v'$pi& ’ ffcajpiHbztao 

-^Ipšcids fikp
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Žemes Ūkio Produktu 
KainosNupuolę,’bet 
Bedarbiai Badauja b 
j- WASHINGTON.— Agri- 
kultūros Departmentas skel
bia, kad Amerikos žemės 
ūkio pTodūktų kainos |aip 
nupuolę, jog esą žemiausios,, 
hegu k’adą ųors yra būvį 
bėgyje ^.pastarųjų 20 mčtų.7 
Vadinąsi, grūdai atpigę, bet 
miestuose nejaučiama. Duo-

Mes, Worcesterio progre
syvių organizačijų nariai, 
“Laisvės” šėrininkai ir skai
tytojai ir “Vilnies” skaity
tojai, išdiskusavę Centro 
Biuro atstovo pranešimą, 
vienbalsiai išnešpme sekan
čią rezoliuciją:

šiandien viešpatauja kri
zis ir masinė bedarbė. Lie
tuviai darbininkai turi su
glausti spėkas po Komunis
tų Partija ir aktyviai dirb
ti lietuvių darbinipkų orga
nizacijose, aktyviai daly
vauti vietos revoliuciniam 
judėjime. Mes sutinkame 
$u “Laisve”, stovinčia po 
Komunistų Partijos vado
vybe ir Kominterno vėliava. 
‘‘Laisvė” po partijos vador 
vybe išaugs į galingą agita
torių ir organizatorių lietu
vių darbininkų inašese; Mes 
smerkiame sklokos pasimo- 
jim'ą ištraukti dienraštį 
“Laisvę” iš po partijos kon
trolės. Mes kovosime prieš 
smulkiaburžuazinius nukry
pimus. Mes reikalaujame, 
kad visi “Laisvės” darbinin
kai būtų partijos nariai. 
Mes pasižadame savo komu
nistinį organą remti finan
siniai ir moraliai.

Lai gyvuoja “Laisvė” 
komunistų vadovybe!

Lai gyvuoja Komunistų

po

Lai gyvuoja Komunistų 
Internacionalas!

Pasirašo susirinkimo pir
mininkas,

J. J. Bakšys.

Užgerianti AlDLD. Cefitra- 
linio Komiteto Užimtą Tei
singą Poziciją “Laisves” 
Klausime po >

Partijos Vallovybe
Mes, nariai ALDLD. 44 kuo

pos, mėnesiniame , susirinkime, 
laikytam kovo 1 d., 1931, 340 
Central St., Lowell, Mass., vien
balsiai ir entuziastiškai sveiki
name Komunistų Partijos lai
mėjimą “Laisvės” šėrininkų su
važiavime už komunistinę lini
ją. Mes pilnai užgiriame AL- 
LDLD. Centro Pild. Komiteto 
ir K. P. Liet. Frakcijos Centro 
Biuro veikimą po pilna vadovy
be Komunistų Partijos, Sekci
jos Komunistų Internacionalo...

Mes smerkiame tuos prieško- 
elementus, kurie 

laikė kokusą delei pasikėsinimo 
ant darbininkų dienraščio...

Mes pageidaujame, kad “Lai
svė” ant savo pirmo puslapio 
uždėtų ženklą kūjo ir pjautu
vo. . .

Mes pasižadame visais gali
mais, būdais remti savo brangų 
laikraštį ir jį ginti nuo viso
kių priešų, kaipd ištikimą re- 
včliucinį Vadą darbininkų kla- 
ŠČįS. /
bįįRčzoliučija priimta vienbal-

įf A<pmitetas: ■

OiBtWWWn' ■ 
’■ • W S:I '’lūd pŠi'em
dienraštį “Laisvę”, mūsų kuopa 
hrutarė pasipirkti šėrip už $10..

Komitetas.
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Kapitalistų “Keleivis” ir Kataliką Kunigai 
Prieš Lawrence Audėjų Streikų

) • . •

I
A

žiūrinėti tą kapitalistų balsavi
mo, skymą,' sako, kad matę bal
suojant politikierius, profesio
nalus ir biznierius, kurie nieko 
bendro neturi su streiku. Kiti 
balsavę net po kelis sykius. Ta
čiaus, nežiūrint šitos žulikiškos 
šulerystės, paduota balsų už 
grįžimą darban 1653 ir 455 • 
negrįžti į darbą; kas sudaro tik 
2,108 balsus. Vadinasi, kaip 
patyš kapitalistų laikraščiai . ’ 
pripažįsta, > streikavo 10,000. 
Tai tik viena penkta dalis dar
bininkų pasviro į šitas kapita* 
listų.’ slastas, ir tai užkinkant 
darban dhngaus agentus—kurti- • 
gus.; Tai labai geras* įrodymas, 
kaip darbininkai ignoravo tą 
skymą, suprasdami, kad tai* yra 
varža,’ į kurią kapitalistai, ku
nigai ir “Keleivis” pasimojo 
darbininkus. pasigAUti. ' 1

Fabrikantai siekė darbininkų 
nuotaiką suminkštinti prie bal
savimo dėžučių, kaip paprastai 
republikonai ir demokratai da
ro su stiklu svaigalų, cigarais. 
Šitam streiko pabaigimo balsa
vime jie vartojo šitokį skymą. 
Kambary, kur suėjo balsuoti 
streikieriai, buvo ant stalų pri
dėta virtų .kiaušinių, pyragaičių 
ir uzbonai karštos kavos. Kaip 
tik darbininkai pradėjot eiti bal
suoti, tuoj keli vyrai, prastam , 
drapanom apsitaisę, priėjo prie ‘ • 
maisto ir ėmė valgyti, raginda- . 
m i, kad ir kiti pasiimtų. Dau
gelis balsuotojų pasekė anuos 
ir valgė kiaušinius, pyragaičius 
ir gėrė kavą.

Reikia suprasti, kad išnaudo
tojai mano, jei darbininkas bus 
alkanas, piktos nuotaikos, tai 
gali balsuoti prieš. Na, o kaip 
išgers kavos, * paini slys, kad . 
kompanija da užfundyja, tai nė
ra bloga, ir balsuos grįžti dar
ban. • • -

Jau daugiau kaip metai Na- 
cionalė Audėjų Darbininkų Uni
ja rūpestingai organizavo Law? 
rence audėjus, šapų komitetai 
ir unijos skyriai rengė darbi
ninkus prie kovos. «

Bedarbei plečiantis darbinin
kų algas nukirto taip žemai, 
jog galo su galu sudūrimas bu
vo’ neįmatomas. Darbininkai 
rūpeštingiau ėmė bruzdėti ir jų 
nuotaika krypo į streiko pusę. 
O čia tie “effciency men” (dar
bo išnašumo ekspertai) 
džioja ir išrasdinėja, kaip 
biau išnaudoti 
įvesti didesnio įtempimo pasku
bos darbą. Visuose skyriuose 
racionalizacijos įvesdinėj imas 
pri vertė darbininkus j ieškoti iš
eities—eiti į streiką.

Karsimo skyriuose, kuriuose 
uždėjo dvigubai darbo, ir ma
šinų sukimąsi taip pagreitino,, 
kad knatus veriant geležys dar
bininkams rankas sukapoja. Gi 
kur pirmiau vienas darbininkas 
dirbdavo ant dviejų karštuvų, 
tai pridėjo du ir pusę karštu
vus taip, kad du darbininkai 
aptarnautų 9 karštuvus. Arba, 
kitaip sakant, po 4 ir pusę ma
šinų.

Tokios paskubos įvedimo dar
bininkai nieku būdu priimti ne
imate. Prie didžiausio spėkos 
įtempimo operatorius suspėt ne-s 
galėtų ir vieningai visas karšė- 
jų skyrius išėjo į streiką. Pas
kui save patraukė kitus darbi
ninkus ir audėjus.

Streiką sėkmingai vedė Na- 
cionalė 
Unija, 
vienijo po šapų komitetų direk
tyva ir pasiekė gerų laimėjimų. 
Kompanijos ėmė nusileisti. At
sisakė nuo pirmesnių pasipioji- 
mų dauginti’ staklių’ įskaitų au
dėjams ir Vergti skubiau’dirbti 
karšėjus. Prižadėjo išvyti 
“efficiency” ekspertus ir pripa
žinti šapų komitetus, 

i 1Kapitalistai, matydami kietą 
i darbininkų nusistatymą ir soli
darumą, pasikvietė katalikų ku
nigus streiką laužyt. Irlandų 
parapijos kunigas McDonaldas 
ir italų Milanese su lietuvių ku
nigais, kurie sakė pamokslus ir 
ragino darbininkus grįžti dar
ban. Atėjo ir socialfašistų “Ke
leivis streiklaužiam į talką. 
No. 9 skaitom: “Streikas gal 
būtų jau pasibaigęs, jeigu nebū
tų pasiskubinę komunistai su 
savo tavom.”

O tas tavoras, tai streikierių 
reikalavimai, kad atimtų darbi
ninkams pridedamas mašinas, 
kad kompanija išvytų “efficien
cy men,” kad daug yra bedar
bių, tai lai naujus darbininkus 
ima, vietoj viršlaikius dirbti, Balčiūnienei už tokią gausią 
bet jei verčia dirbti viršlaikius, auką.- Taip pat priklauso pa
tai turi mokėti laiką ir pusę, dėka draugėms, kaip tai šaja- 
kad nebūtų diskriminacijos viejienei, M. Sodeikienei, Sta-

lan- 
la- 

darbininkus,

Audimo Darbininkų
8,000 darbininkų susi-

.kad nebūtų
prieš streikierius, kad pripažin
tų unijos dirbtuvių komitetus, 
kurie prižiūrės, kad kompanijos 
sutartį išpildytų. Mat, “Kelei
vis” buržujų laikraštis, tai ir 
gina kapitalistų reikalus.
Kapitalistų Provokacijos, Sky- 

maiir Papirkinėjimai.
Katalikų kunigai išmislijo bal- 

f
Į V iūitalUtų naudai darbininkus, 

visį pirma, kad trukdyti strei-

sravimo slastus, kad pagauti ka-

kierių susirinkimams ir išpro-
1 4 • 1 • • • • • V • 1 —

i

I

Į

: . - F. Abek

WORCESTER, MASS
Gausi Auka Daily Workeriui

L.D.S.A. 2-ra kuopa pagir
tinai išpildė II Rajono metinio 
suvažiavimo tarimą, kad kiek
viena kuopa, priklausanti Ant
rame Rajone, surengtų kokią 
nors pramogą anglų kalba ei
nančiam laikraščiui “Daily 
Workeriui.” Kuopos mėnesi
niame susirinkime buvo nutar
ta surengti kokią pramogą; 
surengta taip vadinamas val
gių išpardavimo parengimas. 
Parengimas davė pelno 25 
dol. Taipgi draugė Balčiū
nienė paaukojo $10.50. Viso 
auka pasidarė $35.50. Varde 

i kuopos tariu ačiū draugei

liulionienei ir kitoms, kurios 
net nebūdamos nei kuopos na
rėmis prisidėjo prie šio 'kuo
pos parengimo. i

Su pirma diena kovo prasi
deda L.D.S.A'. vajaus mėnesis. 
Prieš mus, draugės; stovi mil- >• 
žiniškas darbas. Mes''turime 
daug moterų ir merginų, k'u-’ 
rias turime įtraukti į savo or
ganizaciją. ' L.D.S.A; ytfa vie* 
nintėlė * lietuvių < darbininkių : ' 
organizacija šioj/ šalyj:' < .'Su* < 
traukimo moteris ir merginas * >

/<

vokuoti policijos įsikišimus, bū-: į šią organizaciją. Kdd užtik- ta 
tent, tvarkai darytį, jie sporga- j pinus geras pasekmes < vajaus 
nižavo padaužų gaują, ką strei- mėnesio, stokime visos* darban. ..

j kieriai sako buvę skautai, iš pa- Kovo 8 - d. yra- viso pasAu- 
.„w. ...wm.. . J*0 Tarptautinė • Darbininkių ’

26 d. vasario šie kapitalistų :Moterų Diena. Smagu pažy- 
’ pasamdyti padaužos atsigrūdo į mėti,’kad -2-ra kuopa stropiai

. Bendrai su 
erbury, Conn., talpinome pir- (rusų > svetainę, kur streikieriai kitų tautų darbininkėmis ren- 
miau gautą. Rusinėkite tan-; laikydavo mitingus. • Pradėjo J giama parengimas, parūpinta 
kiau. " > j grūstis, trempti,, kelti riksmą,1

T w . .... _ trukdyti .kalbėtojams, ir uždegė Tarptautinė programa. Daly- 
J. K. Salaviejur ir J. Skliu- vidury svetaings popierų krūvą.' ^1.

m, oicester, Mass. ^ūsų iškarto sukėlė daug triukšmo!Choras ii i
{oiespon encija yra vienpusis-1paniekos įki streikierjaį tuos,kartu pasirod.ys mūsų scenoj 
<a ir neatatinka rezoliucijos kapitalistų pasamdytas’vo<ėzus-Jaunų Komunistų Sporto <Sky-<

. ' z . • i • X į r ( IcU Odl\U uu

REDAKCIJOS ATSAKYMAI irapijinių lizdų.
« i < ' 26 d. vasarų

i h

. ;vaus Aido Choras, žiburėlio 
ir Pionieriai. Pirmu

gė ra kalbėtoja ir sudaryta

Buvusiam Prakalbose, Wat- Lexirigton svetainę ir paskui į prie jos rengiasi.
erbury, Conn., talpinome pir- j rusų > svetainę, kur streikieriai kitų tautų darbininkėmis ren

dvasiai nei turiniui, kuyi buyb 
didžiumos priimta. T?alpina-; 
me rezoliuciją ir užteks.

Drg. A. Marshall, Torring
ton, Conn. -—/Tuo ; klaūsimu^ 
gavome pirmiau parašytą ir

ištraukė iš svetainės. irius. ' Tad pasistengkimer vi-
Balsavimo slastos.i. Kapitalis-, si, draugai' ir ‘ draugės, daly-, 

vauti šiame parengime.
y Įžąilgą y visiem veltui., 
džia ^7-tą. vai.. rvakąre, . lietu
viu Svetainėj.,. 29' JĘnd&'ott ĮSt 
Worcester, Mą§s. \ < ’" ‘ ‘

Kuopos Koresponderttė

tų spauda ir katalikų kunigai 
agitavo darbininkus eiti balsuo-( 
ti po; prirengtam Woolen kom
panijos kortelėm, .kur pasakyta 
grįžt . į darbą, taip f Ku-nos perdaug, o milionai be- d?i, « \ ’•* -i ’ i' < ' oiSKUtt piacesjų aprašymą. • ira-s --------—-k t *»M-

aiDių notiui duonos. rašykite tankiau. |rie darbininkai buvo nuėję ap-darbių neturi* duonos! rašykite tankiau.

f*

’>w»i
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WORCESTER, MASS.
Vasario 22 d. įvyko A.L.D.

L.D. 11-tos kuopos susirinki- 
toki 
Tai

mas. Smagu matyti 
skaitlingą susirinkimą, 
pirmą kartą dar teko man ma
tyti tokį skaitlingą A.L.D.L. 
D. kuopos susirinkimą. Wor- 
cesteryj, mat, ši kuopa yra 
“Laisvės” šėrininkė, tai daug 
narių susidomėjo, koki rapor
tą delegatas išduos iš “Lais
vės“ šėrininkų suvažiavimo.

Raportas išduotas, padisku- 
savus. likos priimtas. Išrinkta 
komisija pagaminimui rez.o- 
huojos užgyromu. Laisves lmitirf se 
linijos po vadovyste Komunis
tų Partijos.

* Tarp kitko, rinktos aukos. 
Surinkta Priešfašistiniam ’Ko
mitetui $6.00; i Agitacijos 
Fondą surinkta $3.31 ir iš iž-

6 do paaukota $5.00. Visiems 
aukojusiems širdingai ačiū.

Priešfašistiniam Komitetui 
aukojo sekanti: O. Dauk.šiūtė 
1 dol., N. Kudurauskas 1 dol., 
J. Daugėla 50c, J. J. Bakšys 
50c.

Beje, buvo įvykusi klaida. 
Nepagarsinta drg. N. Kuda- 
rausko auka $1.00, kuomet jis 
aukojo laike Seno Vinco pra
kalbų Agitacijos Fondui. Kas 
kiek aukojo, rinkikai neprida- 
vė surašą.

Korespondentų Biuras.

CLEVELAND, OHIO

rrrv T’—T

Puslapis Trečias
' ■ ■ ’ ' jJ ■ ■ ’ ’ ' ' ’ '•l'r'1,1"" • < ■ '

pa keturiasdešimčiai šeimynų, j bedarbis neturi tinkamų dra- 
23 dieną vasario ta pasku-įpanų, apsiavimo, bet verčia- 

tinė darbo diena buvo išmo-iinas dirbti didžiausiame šalty- 
kėta. . Buvo teirautasi, kadaije plikomis 
prasidės darbai, bet be pasek- kutavoti 
mių. ! dėmes.

Daugelis darbininkų gyvena1 nėra paskyrusi lėšų, 
apverktinose a p Ii n k y b ė se. į S.y^ki vienas bedarbis, įėjęs į 
Miestelio majoras jau dabar 
teikia “pašalpą.” Daugelis 
maisto ir kuro pradeda jieš- 
koti ant Rock 
ja iš atmatų 
maišytą anglį, 
baronai neturi

cijos pagelhos. Jeigu taip da
lykai dedasi, tai blogai su mū
sų frakcija. Didžiuma mūs 
dd. tebetvirtina, kad Clevelan- 
do lietuvių darbininkų tarpe 
nebėra kandidatu Komunistu 
Partijai—simpatikų, tai kas 
kita; šitų esą turime pakanka
mai. Šis klaidingas suprati
mas paeina nuo to, kad mes, 
lietuviai, kom. frakcijos nariai, 
vis dar esame “lietuviškos res
publikos piliečiai,” neišsiritę 
iš “lietuviško” kevalo, kas lie
čia darbininkišką veikimą.

iMums kas lietuviško, tai ge- 
I rai, o kas tarptautiško—ne
svarbu ir prasta. Masiniuose 

, parengimuose re-i 
čiau užtėmysi “lietuvį komu-!

’t nistą,” kaip kad pašalietį- 
Simpatiką. Taip būdami ap- 
' sitvėrę nūn tarptautiško judė
jimo ir sprendžiame sulig sa
vęs visą revoliucinio judėjimo 
eigą. Taip ir susidaro mumy
se mintys, kad Komunistų 
Partijai yra simpatikų, bet ne 
kandidatų. >.

i
Retas iš mūsų frakcijos na-į 

rių imame dalyvumą partijos! 
darbe. Vienam partijos dar-Į 
bas “perprastas,” i 
nėręs “lietuviškos 
kos” darbe. O už vis bene' 
bus blogiausia, tai toji baimė, I 
kad prasčiokai nediktuotų ’ palietė 
partijos “seniems revoliucio-'

i nieriams,” tada bus riestai. I
Dešinysis elementas ne tik bi-Į Geležies Kompanija
jo gauti naujų narių, bet ir visas savo kasyklas neribuotam 

: pastoja kelią jųjų gavimui, laikui, šių metų sausio mė
lis pats gatavas apleisti Parti- nesyj buvo dirbama tiktai de-

. ’ įvynios dienos, o tik vieną dar-
Duosiu vieną iš daugelio pa-'bo dieną paliko vasario mėne-

deši- siui. Tur būt todėl, kad iš 
įleidęs šaknis, darbininkų būtų galima iško- 

Įvyksta 1 d. vasario operetės lektuoti 
“Pepita” perstatymas. Lyrie-|nos 
čiai paprašo d. X., kom. frak- ; palaikymui.
cijos narį pirmininkauti. Drg. '•

X. yra senas veikėjas ir 
nas revoliucionierius, 
pirmininkauja, 
bet nei žodeliu 
darbininkų 
klausimais, 
d. vasario 
delegacijos 
kurie draugai pasakys, 
pirmininkas laukė kalbėtojo, 
kurį Partija buvo pasižadėjus 
prisiųsti ir tad nieko nepami
nėjo? Nonsensas! Jei norė
jo draugo pakalbėti, tai buvo 
du-trys draugai, čia pat ant 
vietos, kurie gali pakalbėti. 
Tie draugai yra kalbėję ir ki
tose kolonijose. Bet Clevelan- 
do draugai mano, kad jie yra 
perkairūs. Dešiniųjų draugų 
manymu, jeigu išsitarsi apie 
darbininkų kovas, jųjų vargus 
parengime, koncerte, tai visą 
grožę-dailą operetės sužalosi.

Draugai! šalinkime šį de- 
šinumą iš mūsų tarpo. Jis 
darbininkų revoliuciniam judė
jimui neša neįkainuojamą ža
lą ir gėdą.

se-
Drg. X. 

viską garsina, 
neužsimena 

kovos—bedarbės 
Het nepamini 10 

demonstracijos ir 
Washingtonan. Gal 

kad

Darbkoras.

MINERSVILLE, PA

Ba- ją.Darbininkės Kovoja Prieš 
dą, Reikalauja Bedarbiams 

Apdraudos

19 d. vasario į Ukrainų 
Darbininkų svetainę, 10^1 
Auburn Ave., nežiūrint blogo 
oro—lietaus, susirinko šimtai 
darbininkių moterų ir vyrų iš-! 
klausyti d. Anna Damon pra- • 
kalbos, redaktorės vienatinio 
revoliucinio moterų laikraščio 
“The Working Woman” (Dar
bininkė Moteris). Svetainė 
persipildė darbininkais ir dar
bininkėmis, atsišaukus Komu
nistų Partijai.

Draugė Anna Damon savo 
kalboje aiškino svarbą’ ir rei-; 
l|alą beftdroš kovds bė Skirtu-; 
mo tautos, kalbos ir spalvas.; 
Visų darbininkų turi būti ben- j 
dras reikalas—kova su bosų iš- ! 
naudojimu; atmušti išnaudoto- Į 
jų ataką ant darbininkų kla- ■ 
sės. Kovoti yra reikalas, pra- • 
dedant dirbtuvėje, baigiant su ’ 
butų raudomis. Visur reika
lauti bedarbiam apdraudos ir 
visais galimais būdais organi
zuotis apgynimui Sovietų Są-Į 
jungos. !

Darbininkės ir darbininkai 
šiame mitinge entuziastiškai 
pasižadąėjo (moterys, vyrai ir 
vaikai) susiorganizuoti de- • 
monstracijai 25 d. vasario iri 
Tarp. Darbininkių Dienai, 8' 
kovo, šlbs apielinkės darbi
ninkai rengiasi kovon už savo 
klasės reikalus. Stoja Indust- 
rinėn unijoii, dedasi prie Ama
tų Unijų Vienybės Lygos ir 
Bedarbių Tarybos.

Darbkoras. K
Oportunizmas—Dešinumas 

£da Mūsų Judėjimą
Lietuvių Kom. Frakcija tu

rėtų nubusti ir imtis darbo, j 
Šiame momente nieko neveikt, 

. tai yra tiesioginis nusižengi
mas prieš savo idėjos princi
pus. Vietos lietuvių, ypač 
katalikų darbininkų tarpe eina 
didelis trynimasis. Iš vienos 
ausės kova su kun. Vilkutai- 
ciu, šv. Jurgio parapijoje, iš 
antros,—-nedarbo k 1 a u simas, 
šiais klausimais, ypač pasta
ruoju bedarbės klausimu, rei
kėjo-nors vienas prakalbas— 
diskusijas surengti išaiškini
mui reikalingumo organizuotos 
kovos ir reikalą bedarbiams 
apdraudos.

Susiėjus su lietuviu darbi
ninku, kas jis nebūtų, kalba 
prasideda ir baigiasi ant vie
no ir to paties klausimo: 
“Kaip ilgai ši bedarbė užsi
tęs? Nedirbu jau metai, ne-, 
dirbu 16 mėn., nedirbu antri 
metai, kas reikės daryti?” 
Matome lietuvius “duonas ei
lėse,” randame juos veikiant 
Bedarbių Tarybose ir kitose 
darbo organizacijose. Su gč- 
da turime prisipažinti, kad ten 
nuėję jie patyiL Pora jų išto' 
jo Komunistų Partijon be m0- 
sų, lietuvių, komunistų frak-

rankomis,—“pa- 
už kapitalistų nuo- 

’ Mat, tam esą valdžia

JUOZAS MICRONAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window ,Locks, po vieną setą ir po daugiau, 

ir i kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pri- 
Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 

‘ Su pareikalavimais
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą.
<iedd. r : . „ ■ : :~
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai.
prisiųskite ir pinigus.

Rąžykite: 53 Ten Eyck St„ Brooklyn, N. Y

Bank. Rankio
si! purvais su- 
kuomet anglies 
kur padėti an-

visu blogų apNežiūrint tų 
linkybių, vis tiek darbininkai • 
da nepriėjo prie /supratimo, 
kad reikia stot į Nacionalę 
Mainierių Uniją ii- pradėt or
ganizuotą masinę kovą prieš 
anglies baronus ir išdavikišką 
uniją, kurią Lewisas kontro- 
liuoja. O tokia kova ir reikš- ■ 
tusi prieš bedarbę ir už geres
nes gyvenimo sąlygas darbi- 
n inkams.

“Dominion store”, pa prašė duo
nos ir “sosedžių” ir, neturėda
mas užsimokėti, ten pat pra
dėjo valgyti, lig įrodydamas, 
kad jis ištikrųjų yra alkanas. 
Pašaukta policija, tačiau jo 
neareštavo, tik liepė išsineš
dinti lauk, esą “nemandagu 

’store” valgyti. I
Į !

Ne geresnė padėtis ir tų be
darbių, kurie dar nestovi “sūp- 
lainėj.” Jie džiūsta pusba
džiai “roominghouse’se”,-—
laisvuose kalėjimuose, kaip 
tai, “Canadian Rooming- 

1 house,” kame bedarbiai pas
kutines jėgas leidžia bekovo-

1 ’ ’ y 1 1 Vieni ;užsi-
kiti šiaip

Išradėjas 
F. LASECK , 
(Lasevičius)

su

NAUJAS IŠRADIMAS
' i Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš Jauko, nei 
iš vidaus, fr vėjas 
nebaladoja, kad ir di- 
džiausięje audroje. , 

pagyrimu, pasisekė

Window Lock

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. Mano ‘išradimas j 
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų 

% užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti langą, .'kiek- jūs norite, ir 
užrakinti taip, kad niekas negalės iš lauko 
jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

Visi daktarai mus j mokina laikyti langus , 
atdarus taij), Kad kambariuose būtų šviežus 
oras, įkUris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavofnė priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir;prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų 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 svetinių, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Suminčjimui, kiek naudos 
turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti. Čia tik 
primename apie juos ir parodome jų mažą 
paveiksliuką.

KAINA $3.00 UŽ TUZINĄ (12) 
Mažiau tuzino neslunčiame 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.

darni prieš badą, 
ima “žuvininkyste, 

[pigiais produktais minta, kad 
įtik kaip suvedus “galą su ga
ju.” čia jie patys gaminasi 
1 valgius, čia nėra jokios tvar
kos, nei švaros—visuomet pil
na garų ir dulkių. Kambariai 
perpildyti žmonėmis. Tai šal
tinis visokių ligų pradaras.

Tačiau, bedarbiai čia “kant
rūs.” Jie nei sykio nėra iš
nešę protestą prieš keleriopai! 
begėdišką jų išnaudojimą! 
“sūplainėj.” Jiems viskas ge- 

nustatytos baus- rai, jei kartais koks bosas už- 
, ar esą patenkinti už- 

. Jie skaito tą “malo- 
Gal dėlto, kad dar akys 

j darbą—valyti sniegą į tebėra užrištos, kad nėra 
nuo gatvių 4 valandas į dieną, i Kompartijos—vado, kas nuro- 
už kurį pirmiau mokėdavo 40 i dytų jiems, kad vietoj jų ma- 
c. į vai., o dabar jie gauna! nomo “geradario,” yra jų 
tik “užtektinai” zupės ir per-;priešas ir kad vestų į kovą 
nakvoti ant plikų cemento' prieš išnaudojimą.
grindų. Niekas nepaiso, kad ■ Šiaurės A-pė.

A. Deltuva.

NORTH BAY, KANADA
Darbo Vergai, Pabuskite!
Kaip visur, taip ir pas mus 

į yra atitinkamas nuošimtis be- 
Minersvillę ir jos apielinkes j darbių, iš kurių dali (apie 

i .aštri bedarbė. Pas, 250) maitina miestas. Bet kai 
mus, kaip ir kituose mainų ra-į bedarbiai nėra organizuoti, tai 
jonuose Reading Anglies ir jie čia yra laikomi lig krimi- 

uždare, nalistai, arba dar ir blogiau.

antras pasi-j . ./" , . D .. . ;
resDllbli- ^ar°inin^al Badauja—Reikia .

I Organizuotis

vyzdį, kaip giliai čia 
mimas’ yra

mokestis kompanie- 
(bosų) unijos viršininkų

Miestas dabar teikia pašai-

nalistai, arba dar ir blogiau.
Jiems nėra i 
mes laikas, jie nėra prasikal- klausia, 
tę prieš šios tvarkos įstatymus, laikymu, 
tačiau yra verčiami dirbti ka- ne.” U 
torginį

šiaurės A-pė.

Saulės. Spinduliai . Minkština TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I8MOKINĄM, kaip apsieiti ».« Kūniniu xifoniobiliu ; dalintu j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig plant): 
kaip , surasti sugedimus; k&ip išardžius «o- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną sto- 
■lentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. ir Magnetizmas. Tai reikaMn- 
gfauBin 't>Yie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertą šofe
riu.

I'abnipę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 
proirrj pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lai*- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lictuvii- 
kai ir anglišką!. Kaina priinama visiensa

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAViCIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. AteU 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniair nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenns Kampas 14th Street New York, N. T,LUCKIES

palankus jūsų gerklei

Jūių Gerklės Apicmga — Prieš knitėjhnus — pries kosulį

"It’s toasted

Jūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 
minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kiekvienas žino, kad saulė nokina — del to 

4<SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu
liai. LUCKY STRIKE-pagaminti iš geriausių tabakų - Derliaus 

Grietinės-DAR-IR “SPRAGINTI”-ir extra slaptas šildymo 
procesas, gerklę erzinę 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.

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
Žynius 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 Ištylimi
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
Brooklyn, N. Y.

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

i ŠIOJE VIETOJE

Į||, 396 Broadway. , t

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

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, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer-

©IMl.Ąth* 
Atterleait

Tc*»Nio Oo.» 
Mirt.

i

L u t w i n’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitu miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mu i ir pardavimai 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus,

A. LUTVINAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J. 

Tel. Trinity 3-1045

/ i i ■* .*• M



Puslapis Ketvirtas

DETROIT, MICH NEW BRITAIN, CONN.
I LIETUVIUS DARBININKUS
Gerbiami Darbininkai ir 
Darbininkės!

Be abejo, jūs visi jau esate 
skaitę bei girdėję apie tuos 
bilius, kurie yra priduoti kon
gresui delei apsvarstymo, ku
rie visi yra panašūs vienas ki
tam, ir kurie reikalauja, kad 
valdžia įvestų pasportų siste
mą tai yra, kad visi sveturgi- 
miai darbininkai būtų suregis
truoti, jų pirštų antspaudai nu
imti ir paveikslai įdėti į regis
tracijų blankas; kad visi ne- 
piliečiai būtų deportuojami at-į 
gal į tą kraštą, iš kur atvyko. 
Šitie trys biliai kartu su Fish 
komiteto pasiūlymais delei su
varžymo sveturgimių darbinin
kų šioj šaly, yra ne kas dau
giau, kaip pasimojimas užda
ryti darbininkų burnas prieš 
skurdą ir badą šio krizio me
tu, ir sudaryti kilpas, kuriomis' 
valdančioji klasė galėtų už- gas gatvėje, tai tikrai parodė, 
gniaužti visus darbininkų pa- jog jau bedarbi^ masės ne tos, 
sipriešinimus.

Dar tie biliai neišleisti, o 
jau tie sumanymai vykdomi 
gyveniman. Jau bedarbiai, 
kurie reikalauja Darbo arba 
Duonos yra įtariami kaipo kri
minalistai, ir jau New Yorko 
valstijoj policijos departmen- 
tas įsteigė “Kriminališkų Sve
timšalių Biurą.” Gaudymas 
“svetimšalių kriminalistų” ve-

> Du Tūkstančiai Bedarbių, 
Demonstravo Gatvėse

Sykiu su viso pasaulio be- 
į darbiais, 25 d. vasario, ir čio
nai darbininkai išsiveržė į gat
ves pareikšt protestą prieš tur
čių klasę, reikalaudami, kad 
bedarbiam turi būt tuojau tei
kiama darbas arba duona. 
Bedarbiam jau nebeliko kito
kios išeities, kaip tik reikalau
ti to, ką, jie yra per metų ei
les padarę. Kapitalistų pui
kūs žadėjimai kiekvienam be
darbiui jau dasiėdė iki kau
lui, prasidėjo būti bjaurus tas 
jų skalinimas apie ateinantį 
darbų pagerėjimą, apie grąži
nimą “daug darbininkų” prie 
darbų, kad biznis kas diena 
pradeda pakilti; O tikrenybė
je, tai vis darbininkų daugiau 
metama gatvėn, bedarbių ar- 

imija didėja.
Šis demonstratyviškas mitin-

ką buvo apie metai laiko at
gal. Dabar masės ne tik go
džiai klausėsi kalbėtojų kal
bų, bet buvo pasirengę, jei 
kas būtų bandę užpulti kalbė
tojus, apginti nuo užpuolikų.’ 
Pirmiau, kaip tik ateidavo į 
panašius mitingus bosų pa
samdyti tvarkos ardytojai ir 
pradėdavo kaip nors kalbėto
jus trukdyti, tai susirinkusieji

damas labai plačiai. Jau iriais laikais juos juokais priim- 
Detroit dviejuose automobilių davo, bet dabar jau grūmojo 
fabrikuose, kur pasireiškė dar- kumštimi. -------
bininkų nepasitenkinimas prieš pasireiškimai darosi ? 
algų nukapojimą ir abelnai są
lygų pabloginimą, imigracijos 
ir policijos viršininkai suvarė j 
daiktan visus darbininkus ir 
suareštavo daugelį darbininkų dabar gauha, pragyventi, 
išdeportavimui.

Šitos atakos palies visus 
darbininkus be skirtumo tikę- , . ,y , . .
jimo, tautybės bei pažvalgų. buvo Y!enas ls tvarkingiausių 
Taigi, reikia sudaryti tvirtą ir didžiausių, kokis kada bu- 
frontą darbininkų masių gyni- 
mui sveturgimių darbininkų , . .v. , . .
prieš visokias diskriminacijos iS1(?e^1 daugiau, ^ai ls dvmjų 
formas, 
tė bedarbė ir daugelis jau tie- • 
siog į bado nasrus papuolėme. 
Kad pasekmingiau kovot prieš 
tai, reikia vienybės visų dar
bininkų, sveturgimių ir tų, ku
rie čia gimę, be skirtumo ra
sės 1/ei spalvos. Užpuolimas 
ant sveturgimių yra vienas bū
das išardymui darbininkų soli
darumo. Tą mes turime su
prasti. •

Žinodami, kad jūsų draugija 
susideda iš darbininkų žmonių 
ir didžiumoj ateivių, mes atsi- i 
kreipiame į jūsų draugiją, kad ■ ; 
apsvarstytumet klausimą pri-1 
sidėjimo prie šios kovos prieš 
suvaržymą ateivių teisių ir 
prieš įvedimą pasportų siste
mos, kokia buvo caristinėj Ru
sijoj. Mes kviečiame jus iš
rinkti delegatus į mūsų sutver
tą komitetą Detroite. Išrinkę 
delegatus, priduokite jų Var
dus ir antrašus į Sveturgimių j 
Teisių Gynimo Komiteto Lietu
vių Skyrių. »

Kodėl dabar toki 
Todėl, 

kad bedarbių dideles minios 
buvo tame mitinge ir jie visi 
yra išalkę; dirbantieji irgi jau 
nepajėgia su tokia alga, kurią

šiame mitinge kalbėtojais 
buvo J. Jackson ir William 
Schneiderman. šis mitingas

"7“. Kadangi kalbėtojai pa
reiškė miniai, kuri galėjo su-

Mus visus jau palie- (tūkstančių, kad už poros sa- 
jvačių bus kita dar didesne de- 
'monstracija ir bus maršuoja- 
ma į miesto rotušę reikalauti 
bedarbiam pašeipos. Apie tai 
kapitalistų laikraščiai ant ry
tojaus pareiškė su “baubu,” 
kaip kokiem kūdikiam, kad 
būk tai visa policija buvus su 
visais savo įrankiais pasiren
gus bile demonstraciją ištaš

kyti. Tačiaus pagyvensime ir 
pamatysime, kokią drąsą tu
rės ateityje.

IŠ Lietuvių Mitingo
Vasario 22 d. 

darbininkiškos 
buvo sušaukę platų susirinki
mą, į kurį tikrai daug darbi
ninkų suėjo. Buvo jame ge
roka dalis ir fašistų suklaidin
tų žmonių. Drg. F. Abekas

visos vietos 
organizacijos

Pirm. R; Beniušis.
Rast. Z. Ramanauskas.
Ižd. John Naujokas.

A. P. L A. Reikalai
Rinkimų Reikalu

Nekurie veikėjai jau išsireiš- i 
kė gavo mintis reikale kandida- 

: tų į Pildomąjį Komitetą, bet 
dar dauguma netarė savo žodį.

| Yra agituojama daugiausia už j 
E draiigą Gasiuną, betaman atro-Į 
\ do, kad bus neapgalvota. Drau- i 
į gas Gasiūnas dirbo prie “Vii- i rejo šokius.

nies” per daug metų, tai lai ir 
| dirba. Dauguma agituoja už 
L jirąugą Gasiuną, kad jisai yra 
įf kalbėtojas, o man atrodo, kad 
L mum ne taip jau svarbu turėti 

kalbėtoją už sekretorių. Jei kuo- 
I pų darbuotojai nesidarbuos, tai 

ir kalbėtojai neprivarys narių.
Mano supratimu, tai reikia 

| balsuoti už šiuos kandidatus į 
I Pildomąjį Komitetą. Ant pir- 

j mininko F. Rodgers, 2 kuopos 
f narys; vice- pirm.—K. Stašin- 
K skas; sekretorius—Anna Ado- 
B maitis, jinai yra pilnai tinka- 
K ma tai vietai, nes knygvedys- 
K tės mokslą yra pilnai užbaigu- 
w si.’ Kitus kandidatus palieku 
K kitų narių valiai.
Ji X Pacauskas, 4 k p. narys.

apię będarbę. Mat, tam lapui 
rūpi tik biznierių reikalai, o 
ne darbininkų.

čia White Motor Co. palei
do apie l,60(Pdarbininkų. O 
tiem, kurie pasiliko dirbti, tai 
jiem numušė 14 centų į va
landą. Darbą padarė nuo ka- 
valkų. Dieninį darbą wisai 
panaikino. Apie šiuos daly
kus tie juodlapiai nieko nera
šo.

Bet jeigu kuri šapa paėmė 
atgal 2-3 darbininkus, tai jie 
parašo, kad priimta 200. Gai
la tų darbininkų, kurie dar 
skaito tuos šlamštus. Jų dar
bas, tai mulkinti darbininkus.

White Motor Bedarbis.

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S.A. 23 kuopos susirinkimus 

bus ketvirtadienį, 5 kovo, pas d. U. 
Šimoliūnienę, 346 Clinton St., 7:80 
vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti.

Og. E. Vitartienė.

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį 8 d. kovo, 
Lietuvių Kliube, 339 E, 4th St., 
10:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskit ir naujų narių.

Sekr. I*. Kašarauskas.
(54-55)

ELIZABETH^ N. J.
L.D.S.A. 4-tos kuopos susirinkimas 

bus antradienį, 10 kovo, po No. 69 
S. Park St., 8-tą vai. vakare. Visos 
narės ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Valdyba.

(54-55)

DETROIT, MICH.
L.D.S.A. 17-tos kuopos prakalbos 

įvyks 7 d. kovo, 7:80 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4637 W. Ver
nor Highway.

Šios prakalbos rengiamos paminėji
mui Tarptautinės Darbininkių Mote
rų Dienos, kuri įvyksta 8 d. kovo. 
Kalbėtojum bus d. M. Bacevičius, 
“Vilnies” administratorius. Dainuos 
ir Aido Choras po vadovyste d. ■ W. 
Žuko. Visi draugai ir draugės daly
vaukite.

Kviečia Valdyba.
(45-55)

SHENANDOAH,PA.
L.D.S.A. 62-ra kuopa rengia pa- i 

skaitą ir vakarienę paminėjimui 
lankyti į šį koncertą ir prakalbas, i Tarptautinės Darbininkių Moterų die

nos sekmadienį, 8 kovo , A.L.D.L. 
D. kuopos kambariuose. Pradžia į 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti. Įžanga veltui.

• Rengėjos.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Koncertas ir Prakalbos

Rengia A.L.D.L.D. ' 6-ta kuopa nedė
lioję, 8 d. kovo (March), 1931, Lie
tuvių Tautiško i Namo svetainėje, 
kampas N. Main ir Vine Sts. Pra
džia 7-tą vai. vakare. Programą iš
pildys V. Putvinskaitė-Balkienė iš 
Montellos, merginų sixtetas iš So. 
Bostono, ir Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras. Kalbės ; drg. A. Taraška iš 
So. Bostono. Kviečiame visus atsi-

nes bus vienas iš geriausių parengi
mų šiame sezone, nes dar neturėjom 
koncertų su prakalbomis. Čia išgir
site gerų dainininkų, taipgi ir kal
bėtojus. Kviečia atsilankyti

Rengėjai.
(54-55)

montelloTmas?.
Smagius šokius rengia Liet. 

Namo Knygynas : 
Liet. " ‘" 
Prasidės 7:30 vai. vakare, 
gera orkestrą įvairius šokius, 
nedidelė. I_______  ___
kyti ii’ pasilinksminti. Komitetas.

(54-55)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 13-tos kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, 8 kovo, Lietuvių svetai
nėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskit ir i 
narių. Org. H. S.

(54-55)

WILKES-BARRE, PA.
A.P.L.A. 51-mos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 8 kovo, papras
toj vietoj, 2-rą vai. po pietų. Visi 
nariai ateikit, nes bus renkama cen-1 
tro valdyba. Atsiveskit ir naujų na- ; 
rių.

Pradžia I 
za n j i o 11 f 1

BAYONNE, N. J.
i A.L.D.L.D. ’212 kuopa ir R..B.S. j 
kuopa rengia šaunų balių sekmadie- i 

- - • ■ L‘ T ni> 8 kovo, Capitol Hall, 10 W. 22nd ;
''IL.,šeštadienį, tkovo,' Pradžia 6-tą vai. vakare. Šis; 
T. Name apatinėj svetainėj. bahus rengiamas Daily Worker nau-, 

----  ■____ ■ Grieš (’ab todėl kviečiame visus atsilankyti j 
 _  Įžanga Į h; paremti. Bus gera muzika šo-I 

Kviečiame visus atsilan- kiams. Įžanga 3oc. Rengėjai, jRengėjai

WATERBURY, CONN.
L.D.S.A. 12-ta kuopa rengia pa- , 

skaitą paminėjimui Tarptautinės 
Darbininkių Moterų Dienos sekmadie- 
nį, 8 kovo, k darbininkiškų draugijų 
svetainėj, 7-74 Bank St. Pradžia 7-tą 
vai. vakare. Paskaita labai graži ir 
žingeidi, verta kiekvienam išgirsti, i 

nauJU Kviečiame visas nares ir pašalinius, i 
vyrus ir moteris, apsilankyti. Įžan
gos nereikės mokėt'. Rengėjos

tikrai gerai nurodė, ką reiškia jsav? nuomonę. 
Fišės komisija, kuri tyrinėja nanų- 
komunistinį judėjimą, ir ko-------■---------
del kapitalistinė klasė ruošia- . 
si ateivius darbininkus ištrem
ti iš šios šalies.- Kalbėdamas 
apie bedarbę, ragino visus dar' 
bininkus būti ne kokiais bai

liais, bet drąsiais kovotojais 
!už savo klasės reikalus. Po 
'tam buvo vedamos diskusijos, 
■kurios, nežinia del ko, ncišsivy- 
Istė tokios, kokių norėta. Už-I 
įbaigus tąjį susirinkimą, buvo' 
i nugirsta, kad veik visi pagei-1 
idauja daugiau turėti tokių pa
mokinančių diskusijinių, su 
trumpom prakalbėlėm, susirin
kimų. Del padengimo lėšų 
susirinkusieji sudėjo 8 dol.

Apie Vilijos Chorą
Nesenai Vilijos Choras tu- 

Pirma rengimo
si prie jų, kai kurie manėme, 
kad šitame bedarbės laike nie
ko nelaimėsime su šokiais, bet 
būta prastų spėjikų. Balius 
buvo skaitlingas ir reikia dau- ♦ 
giau tokių balių rengti. Visą 
publiką Šime baliuj sudarė, su 
maža išimčia, vien jaunimas. 
Jautiesi kur kas su geresniu 
ūpu, kuomet matai, kad jau
nimas pradėjo remti mūs cho
rą. C.

Sekr. P. Maslaveskas.
(54-55)

SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. 39-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 8 kovo, po 
No. 1610 Washburn St., 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit laiku, yra 
svarbių reikalų aptarti. Išgirsite 
raportą iš “Laisvės” šėrininkų su
važiavimo. E. Kubilius.

(54-55)

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 8 d. kovo, 
Draugijų svetainėj, 46Š7 W. Vernor 
Highway, 10 vai. ryte. Visi nariai 
ateikit, nes yra išrinkta iš 5 narių 
komisija peržiūrėjimui konstitucijos 
ir patiekimui susirinkimui planų, kas 
yra taisytina. Todėl kiekvienam na
riui svarbu išgirsti tai ir išsireikšti 

Atsiveskit ir naujų 
Sekr. V. Norkus.

(54-55)

BALTIMORE, MD.
Koncertas ir šokiai iDaily Workeriui’

Kovo 7 d., Lietuvių Svetainėj, dar
bininkiškos organizacijos rengia kon

certą ir šokius j “baily Workerio” > 
I naudai. Koncertas (labai geras, da
lyvaus visos geriausios jėgos. Fra-1 
džia 8-tą vai., įžanga 50c <

Draugai, visi būkite šiame paren
gime, tuom jūs pareinsite darbininkų 
dienraštį ir praleisite smagiai lai
ką. I

Kitas Parehgimas 
Sekmadienį, kovo 8 d., 1931 metų, 

L.D.S.A.. 28 kp. rengia smagius §o- I 
kjus, kurie įvyks Lietuvių Svetainėj. I 
Bus gera orkestrą. Manome, kad vi
si būsite patenkinti. | 

j Komisija.
(53-54)

NEWARK, N. J.
Newarko lietuvių Tarptautinio 

su
es kovo (Mareli) 6-tą ' 
care, Kubio salėje, 79 

' . Visi nariai ; 
lankyt ir’ atsivest nau-

Darbininkų Apsigynįmo kuopo 
sirinkimas įvy 

d., 8 vai. va
Jackson St., Newarke. 
malonėkit atsilr -’ ; ~ ' 
jų narių. Yra daufr svarbių daly-! 
kų aptarimui apie rengiamą vaka-' 
rienę ir kitus. / i

Raštininkas.
(53-54)

Puikiausias Pasauly 
Linimentas/

“Geriausias visam pasauly lini
mentas” tikrina milionai linksmų 
Enker PAIN - EXPELLERIO 
naudotojų. O, kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, neš 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonką nambąse žino, kad, niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.

Enker Pain - Expelleris
Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių, 
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš- 
kus Skausmus, Galvos Skaudėji
mą, Danties Gėlimą ir Mėšlungį.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juomi skaudamas vietas. 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIU1 
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršta drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar Visuomet laikykite jį savo namuose.
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

77j» tatoortrfories erF ‘
1F.A<L RICHTER Jr CO) 

BERRY ANO SOUTH FIFTH STS.'
9 BROOKLYN J N .y

CLEVELAND, OHIO
Mūsų Žinutės

čia išeina fašistų juodlapis 
Dirva,” bet joje nieko nėra

. DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesnę kaina, negu kuf kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU A VE, ir 5048 CHENE ST„ DETROIT, MICH
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Kaina 25 centai.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasilcas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenes Sąlygos; Žęmės Ūkis; Prąmoriė;
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo- : ' 
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK12MAS?
PARAŠE A. BIMBA N

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite 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 vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

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

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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



PER ŠERENGĄ ES-EL-EI WORCESTER, MASS. ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZ
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edition

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

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

. Buy these books from

main

skaus- 
būsite 
nauja n H iM
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Gerbiamieji! šiame 
te dalyvaus du chorai 

i programos:

ir už 

kainą,

Bell Phone, Poplar 7545

ginimo už tas visas šuny-
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Norintieji ge

riausio

žemą
nuliūdimo va

landoj- šauki-

šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesija.^

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas*.

tra orkestrą. Kaip jau iš pra- 
ieities žinote, kad chorai duo- 

Tokiose tai apystovose ;da linksmus parengimus, tai 
ir pargrįžo nenusivilsite, manydami, jog

NEW HAVEN, .CONN.

KONCERTAS

. Pradžia 7:30 Vai. Vakare
UKRAINIAN HALL

222 Lafayette St.,
New Haven, Conn.

koncer- 
delei iš-

V iii jos

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Bravo! Bravo! moterys-vyrai, 
Su tuščiu ki- yykim kur PIP1™1 Su svogūnais vien tik būna,

BALIUS
Rengia Darbininkiški Chorai
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Satyros ir Humoro Meisteris

Feljetonas
Y

Viengužis Česukvaitis, pa
rėjęs pietų, savo moteriai 
pareiškė:

“Su pirma ekskursija va
žiuoju Lietuvon; 35 metai 
kaip vargstu šiame krašte. 
Ten tautininkai manęs lau
kia, laukia šilta vieta ir ten 
bus litų. Neuždyką tiek 
metų taute jau.” 5^

Viengužiui ilgai beaiški
nant, moteris suspėjo atsi
peikėti ir prabilo reikalau
jančiu tonu:

“Aš ir važiuoju. Tu vie
nas išvažiavęs ir baltinius 
ten paliksi taip, kaip ^vir
šutines” palydėjai su Vaini
ko tai chemikalais.”

česukvaičio širdis vos. ne
sprogo pasijutus Lietuvoje. 
Moteris, įkibus į skvernus, 
nekantravo ir vis klausė: 
“Kur dabar mufinamės?”

Traukiniu, arkliais ir į 
> šuųiškius, pas nabašninkės 

vaiką. “Ten anas valdo 
mano protėvio žemę. Nuvy- 
sim tą snarglių!”

Nuvažiavę vos surado lau
ką. Triobos jau senai su
trūnijusios; sūnus kuprotas 
vyras, gyvena žemėje išsi
kastame skiepe.

Pamatęs tėvas Česukvai
tis nudavė džiaugsmą, bet 
tuoj pridūrė: “Šlapia, šalta 
ir alkana čia pas jus Lietu
voje.”

Moteris kumštelėjo vyrą, 
kad klaustų greičiaus, kiek 
duos litų-už dirvonus! Sū- 
nufe, tokiu klausimu užgau
tas, paėmė tėvą už rankos) 
ir nuvedė į kitą skiepą. Ati
daręs tam tikrą skylutę, lie
pė pažiūrėti.

Viengužis 
gai žiūrėjo, 
persitikrino, 
nesuprantąs, 
naus: 
reiškia?”

Sūnus paaiškino: ,
“Ar matei velnią, laikan

tį liktarnę. Aš kaip tik iška
siau šitą gyvenimą, padariau 
sandarų skiepą, sugavau 
velnią ir uždaręs laikau, kad 
neištrūktų ir tavęs, tėve, ne
pagautų. Jau desėtkai me
tų tas nelabasis tavęs jieš- 

4 ko ir nesuranda-; bet dabar, 
‘ kad tik paleisčiau, tuoj vel

nias tave ir turi. Jai kitas 
kas Čia apsigyventų ir nety
čiom paleistų Velnią, anas.

Aptiekorius, suraukęs 
kaktą, pažiūrėjo ir rūsčiai 
pasakė: “Tamsta privalai 
prašyti į ausį.”

“Aš diveldrekio noriu ne 
į ausį, bet del savo sergan
čios moteries,” drąsiai atsa
kė viengužis.

Pagalios, aptiekorius nu
sišypsojęs suvyniojo į popie- 
rą ir padavė pirkėjui vais
tus. Žmonės esantieji ap- 
tiekoje balsiai juokėsi iš ne- 
supratlyvo amerikono.

ot, parne-
Ošiau vaistų.”

Ištirpinęs į stiklą vandens, 
padavė išgert moteriai. Lau
kiami rezultatai išsipildė; 
tuoj moteris pradėjo dejuo
ti.

Pašauktas daktaras, ap
žiūrėjęs, pranešė, kad ligo
nė per dvi savaites pa
sveiks : moteris, persival
gius skanių Lietuvos valgių, 
apsinuodijo. Daktaras, pri- 

' žadėjęs ligonę lankyti kas
dien, išėjo.

Viengtižis Česukvaitis nu
sileido trepais žemyn; tup - Į 
čiodamas slankiojo po mies-j 
tą, jieŠkodamas SLA. da- i 
vatkų. Pagalios, visas su-1 
rado ant Ruožų gatvės.

Vienas žmogus man pasakė, 
Kad fašistai yr’ apakę, 
Jie nemato noses savo, 
Todėl centras juos prigavo.

Jei jūs skaitėte “Tėvynę,” 
Matėt, kaip jie nusiminę. 
Nesuranda skolininkų, 
Pinigų, nei kaltininkų.

Dar prieš seimų čikaginį 
Kuku jautės Musoljni.
Bet jo nosė jau nuvyto
Ir jis pats purvan įkrito.

Ir Grigutis jo kolega
Su Gu-gu abudu miega.
Net ir Maikė keleivinis
Ir tas tyli nusiminęs.

Lig po karei viso svieto 
Susilaukta netikėto
Gišeftinio krizio gala, 
Kada viskas ein į balą.

Tik panaitė Jurgio-Lytė,
N6rs pražilus, bet “jaunytė,” 
Džiaugias viena per “Tėvynę, ” 
Kad “buntaučikus” ištrynė.

Sako, tiktais dešimts šimtų 
Braukė lauk, kad nepaimtų 
Milijoninį maišą “jos,” 

už tai jai špygą duos. 
O dar, beje, viena žmogų
Užmiršau priglaust po stogu:
Vitaitu.ką iš “Tėvynės,”
Kuris taip jau nusiminęs.

Tai fašistų dirigentas, 
Visos šaikos muzikantas.
Tai jis, ką taip smarkiai 
Iš fašistų andaroko.

Mat dabai* jo šilta vieta 
Grigaitukui pažadėta, 
Todėl ausys jo nuvyto, 
O jis pats “smutkan” įkri 
gi garsus Bogočiorum

Darbininkų klasei pradėjus 
daugiau judintis, ir visokį šni
pai pradėjo veikti. Reikia pasa
kyti, kad ir lietuvių tarpe ran
dasi visokių šnipų, o gal dar 
daugiau, negu tarpę kitataučių. 
Vasario 20 d. buvo’ rengiama 
Lietuvių svetainėj bedarbių pra
kalbos, tai matomai šnipai, pa
matę skelbimus, pranešė polici
jai. Todėl dar tik rengiant sve
tainę, atėjo pulkas policijos ir 
klausinėjo ar bus susirinkimas, 
bet susirinkimui neįvykus, išsi
nešė nosis nuleidę. Tai matote, 
kaip jie viską greitai sužino.

Vasario 24 d. Priešfašistinis 
Susivienijimas surengė prakal
bas. Kalbėjo dr. Abekas 
iš Brooklyno. Jisai kalbėjo apie 
Lietuvos neprigulmybę ir Liet. 
Kom. Frakcijos Centro Biuro 
veikimą lietuvių darbininkų 
judėjime:

Paskui ėjo diskusijos “Lais
ves” suvažiavimo klausimu, j 
Draugas Abekas labai rimtai' 
atsakinėjo į klausimus. ;

Vasario 25 d. turėjome de
monstracijas prie miesto rotu
šės. Prisirinko darbininkų apie i 
3000. Kalbėtojas labai aiškiai1 
nupiešė kapitalizmo suktybes | 
ir nedarbo priežastis. Jisai nu
rodė darbininkų skurdą ir ko
vas už bedarbių apdraudą. Be
darbiai turi reikalauti, kad jiem 
būtų teikiama parama ir veltui 
butas, kuomet jie nedirba.

Demonstrantas.

<

Puslapis Penktas

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETEJ1MU9
Kaina 25c
už Dėžutę

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

ši fakcija ga
rantuota arba 
sugrąžinama pi

nigai, jei nepagelbės,

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

L'javm uct gj ’j’jngy.-j,*1 y.- į

LIETUVIS GRABORIUS

tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS 
Rezidencija: 13 West 3rd Street 

Id.: So. Boston 0304-W

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell _______________  Oregon 5136
Keystone

NESIKANKINKIT SLOGOMIS
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

gus į trumpa 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: ju
si] galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą, 
dien be atidėliojimo.

Įdekite 3.5c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tablctai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerį.

iiiomoiiismsi

O gi garsus Bogočiorum
• Prisiminė man nenorom.
: Usteriečius kart norėjo, 
Bot velniop patsai nuėjo.

Ir dar vienas pasiliko,
Ką teisme galva prapliko, 
Ketur-tukstantis Bordonas, 
Bolševiku nevidonas.

Į Prie maišiuko su milijonu
i Atsirado šimtai (ponų.

Su džiaugsmu jis parbėgo'Jiems parūpo 
į viešbutį. 7 
kambarį, atsigrįžęs sergan-' 
čios moters link, prabilo: •

“Tu sergi ir aš sergu, i
Daktaras sakė, tave" lankys ■ Pe^Taf'ghnC L. d’. S., 
kasdien, o kol tu pasveiksi,; Kuris vargšus lauk išves 
aš važiuoju su Lietuvos ar- Iš tų pinkiiū fašistinių 
tistėm į Palangą gydytis—’ir žabangų'“Gišeftinių.” 
nervus taisyti.” !

“Devilis tave padarė tuo, 
viengužiu, toks esi nesuval-!Bravo! Bravo! moterys-vyrai 
domas mergišius,” taip mo
teris niurnėjo, gulėdama lo
voje.

“Tu dabar, prakeikta se-

Česukvaitis il- 
kol galutinai 

o nuduodamas 
paklausė sū- 

“ką tas visas reginys;

AR ŽINAI?AMERICAN CLOTHING CO
L“' 1 •

Lietuvystė,” 
Pavaikščiojęs po’Bet tikrai tai veidmainystė.

! Lietuvystė jiems nerūpi, 
Bet milijonas galvoj tupi, 
Kurį skurdžiai sunkiai krovė j 
Del šmugelninkų gero\

G RA BO RIU S- U N D E RTA K E R
ISbaltumuoja ir laidoja numirusius ant 
visokiu kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vieiotib ir už žemą kainą........

Vykim priešą, kur pipirai 
Su svogūnais vien tik būna, 
Tegul nešas ten karūną.

Darbininkams jos nereikia.
Nors fašistai skundžia-keikia,
Drąsiai žengkime pirmyn, 
Verskim šmugelį augštyn.

Bravo! Bravo! moterys-vyrai, 
Vykim priešą, kur pipirai 
Su svogūnais vien tik būna, 
Tegul nešas ten karūną!

Mes sujungę savo spėką
Minsim priešą lygiai slieką, 
Iš kurio mum skriauda buvo, 
Darbininkų triūsas žuvo.

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

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,

J. YURGELIS IR L J. MARKUS 
Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

Yra lietuviška drapanų ištaiga, 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

1 Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.
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Piktai atkirtęs Česukvai
tis rėžė kumščia į stalą, ir 
tuoj apleido kambarį ir i 
Kauną.

Viengužiui česukvaičiui I 
vos išteko pinigų per dvi sa- i 
vai tęs su tomis 77 L___
kantorkomis.

• i i - Kau-|^,egu| negas įen karūną! j 
nan, jau iado motelį pasvei-i Merkines Pisorius.
kusia. “Jau tu sveika?”

■—■O—■ I—'■III ———JU.. rr- -

“O tu ar ir jau pasidy- hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiim 
dei?” česukvaičiai pasida-

THE COLLECTED WORKS OF
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačią

i i&a
0

> visas šuny- "Man viskas alrait, tik ta 
bes, kurių esi pridirbęs ge-j Žvairy tė prisisuko prie ma
riems žmonėms.” • ;no kišeniaus. Tai bloga, 

Šitam tautiečiui., užteko kad nei dolerio4 neliko ant j 
toj trumpo paaiškinimo. Pa-'kelio, o kadaise buvau ma

nęs net šiltą vietą nusipirkt 
kokiam Kauno abaze. Dar p 
tu čia, boba, dabar būk, o; SllbatOJ, 7 Kovo-March, 193 i 
aš važiuosiu į provinciją 
pas brolius gaut pasiskolint 
litų. Daugiaus nebevažiuo
siu į Palangą. Gavęs pini-

Rūsčiai pažiūrėjęs į mote- gų, pirksiu laivakortę, o už 
i*į, paklausė: “Lyg sergi?” likusius rrtisipirksiu “valsty-

“Taip,” atsakė • moteris, binės”; toji ant laivo gerai:pildymo _____
“trūputį užsivalgiau.” Jgiliuoja. Taip nusikupčia-• choras iš ^Waterbury ir Cho- 

Staiga Česukvaitis pakėlė(vęs, daugiau į tėvynę jau,ras Daina iš New Haven. Po 
xauką ir su pirštu dūrė sau nebegrįšiu. O Žvairytė! i programai bus .šokiai iki yėlu- 
i kaktą, tuom išreikšdamas Na, ką bedarysi, reikia jaijmai ^kūes; šokiams grieš ge- 
savo miklų protą, “gud.” dovanot.

Česukvaitis tuoj atsidūrė 
aptiekoje. Prasistumdęs česukvaitis

Mj}o jis, kaip įgiltas, ii’ tuoj 
pasijuto Kaune. Halas ke-

Taip, kaip po sunkiam 
darbui, sėdi viengužis ir 
linguoja surembėjusią gal
va.

žmones, prisigrūdo arčiaus1 Amerikon su nauju autori- šitas kaipo pirmas toksai pa- 
pardavėjo ir drąsiai papra- tetų, kaip lietuvystės patrio-1 yePg?™as. žieminiame sezone, 
Š3: tas ir bolševizmo “naikin- ai 1 rai us gla us*

“Duokit man diveldrekio tojas.”
4 už pusę lito.” * I

(55-56)
Kaunas.' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

AT ONE-HALF PRICE
Everything contained in the original 
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ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėj’usius

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

Urban’s Cold Powdsrs
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampar Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 5-9796

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas-
No___
Mieti uttB.

„Street or Avenue
State.

MALONUS RŪKYT
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 Brookly
ne, bet ir kituose miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršminėtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinėjam 
per paštą. Adresuokit:

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

VIETOS ŽINIOS Į Drg. Prūseikos Prakalbas!

Penktadienį Visi į

Visoms Darbininku Organizacijoms ir Pavieniams Darbinin
kams New Yorko, Brooklyno ir Tolimesniu Lietuvių 

Darbininkų Kolonijų

Draugai darbininkai! 
bartiniuoju laiku New Yorke, 
Brooklyne ir kituose miestuo
se verda aštri kova sukniasiu- 
vių darbininkų su bosais,— 
streikas eina visu smarkumu. 
Nemažai šapų jau pasidavė ir, 
darbininkai laimėję savo rei
kalavimus, sugrįžo prie darbo 
naujose sąlygose: kur Adatos 
Industrinė Unija likosi pripa
žinta, sutrumpintos darbo va
landas ir pakelta darbo mo-j 
k^tis. Bet delei to streikas 
neina dar prie pabaigos, bet 
plečiasi platyn ir aštryn, nes 
New Yorke ir Brooklyne yra 
šimtai tokių smulkių šapų ir 
šapukių, kas labiausia ir ap
sunkina paties streiko ir ko
vos padėtį. Kaip visiems dar
bininkams gali būt žinoma, 
kad Naujoji Revoliucinė 
tos Industrinė Unija 
fondų negalėjo turėti ir 
ri, nes unija faktiškai 
organizuojama. Taigi, 
mui streiko, organizavimui 
unijos ir tūliems streikieriams 
pašelpai reikalinga būtinai pi
nigų, be ko negalima apsieiti. 
O šitas streikas del visos dar
bininkų. klasės turi begalinės 
svarbos tame, kad laimėjus ši
tą streiką ne vien, kad bus pa
gerintos laikinai darbo sąly
gos, bet didžiausia svarba ta
me, kad darbininkai bus suor
ganizuoti į revoliucinę uniją, 
kuri galės lošti svarbią rolę

Da^dTarbininkų judėjime. Ir todėl 
visi darbininkai privalo remti 
visomis išgalėmis, kad strei
kas būtų laimėtas pilnoj žo
džio prasmėj.

Šio streiko rėmimui, visų 
New Yorko ir Ėrooklyno dar
bininkiškų 
vai atlaikė konferenciją ir iš
rinko special} komitetą iš šių 
draugų: B. Krasauskas, pir-

Šio penktadienio vakarą, 
7:30 vai., Miller’s Grand As
sembly svetainėj, kampas 

Havemeyer Sts>, 
drg. ’ L. Prūseika, 

žymiausių lietuvių 
ir rašytojų, “Vil-

Grand ir 
Brooklyne, 
vienas iš 
kalbėtojų 
nies” redaktorius iš Chicagos,
sakys prakalbą svarbiais šių 
dienų klausimais, kurie rūpi 
visiems darbininkams.

Visi brooklyniečiai ir apie- 
linkės lietuviai darbininkai tu
rėtu ta vakarą- ateiti i Millerio

o^anizacijų atsl“‘[svetainę, nes-visi privalome i

mininkas, V. Bovinas, sekreto-L V- rin„„
• T -rr • . Vj. . , , . IclUcll UčvUJą.

Ada- 
jokių 
netu- 
tiktai 
vedi-

girsfi, ką naūjo mums pasakys 
vienas mūsų judėjimo vetera- 

įnu. - O naujo šiuo kartu yra 
Tad, kiekvieno 

“Laisvės” skaitytojo pareiga 
ne vien pačiam ateiti į prakal
bas, bet taip jau paraginti ir 
savo draugus bei kaimynus, 
nes tokia proga retai kada pa
sitaiko. Įžanga visiems veltui.

Prakalbas rengia dvi A.L.D. 
L.D. kuopos, dvi L.D.S.A. kuo
pos ir viena kuopa Lietuvių 
D a rbi i (i n k ų S u si vien i j i m o.

Rep. A*. B.

Nusmaugtos Gordoniūtės
Duktė Nusinuodino

nu-Ęenita Bischoff’iūtė, 
smaugtos Vivian Gordoniūtės 
(ji buvo divorsuota nuo Bis- 
choffo) dukrelė, 16-kos me
tų amžiaus, nusinuodijo gazu, 
negalėdama pakelti tų nesą
monių ir šmeižtų, kurias bur
žuazinė spauda skelbė per ke
lias dienas apie josios mirusią 
motiną. Benita turėjo 16 m. 
amžiaus. Ji gyveno su savo 
tėvu ir pamote Audubon, N.

Moterų dieną — ko- 
dieną, — sekmadie- 
bus masinis mitingas 
sekmadienį, Grand 

svetainėje, kampas

Ketvirtadienis, Kovo 5, 1931

IŠRANDA VOJIMAIį

| PAJIEŠKOJIMAII
Turiu

C.
be

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

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

PLATINKIT 
“LAISVĘ

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
samaifiyt su vandeniu ir užsigeri. einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kddiklams, lygiai kaip ir suaugu
siems. . Kaina.............................................................60e, per paštą <5c

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo koštu me 
riams, kad perkėliau savo studi 
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. Broadway, Chaun
cey St.

rodančio ir pasiturinčio vaikino, 
. Vietiniai galit i 

ypatiškai. Atsiliepdami

PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba
riai po No. 39 Maujer 
subway, puikiai ištaisyti, 

kaimynai. Randa $20.00. 
les po minėtu numeriu pas 
ant pirmo floro.

P. J. KUNDROTĄ, Savininkių
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
mp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514

St., arti 
lietuviai 
Kreipki- 
janitorių MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUL- 

Maspeth, L. I. 
Junipėr. 5-6776

6 d. 
7:30 vai. vakare, pas 
70-42 Link Court, Mas- į 
Visi nariai būtinai da- 
atsiveskite naujų na- 
Eva Bimbienė, Šekr.

(54-55)

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo, ne- 
senesnio 50 metų. Geistina, kad 

turėtų nors $2,000 ir norėtų prisi
dėti prie korporatyvio pelningo dar
bo. Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti 
savo paveikslą, kurį ant pareikala- Į 
vimo grąžinsiu. R. B., 820—10th 
St., Waukegan, Ill. 49-54

PARDAVIMAI j
PARSIDUODA bučernė, biznis geroj, 

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

(53-58)

PATOGIAUSI AS RESTAURANTAS
2

. GAMINAME PIETUSIR

namie prie geros

12 IKI 3

Duonos—Duoneles—Skaniausios
į

3

Hoaio

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
-J

D

Mes

KUNDROTO APTIEKA

liirirokit žj gkelbim* (r ortnla»*M8 Unu «u alaacyjgnu.

S

M

Pas 
taip

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

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

KELRODIS: B. M. T. eleveituriu; iilipt ant Flushing Ave. stoties 
B. M T <nihway—iiHpt ant Montroe* Avė. stoties; visais

> BxoMdWAX kaxaia—4iUpt ant flushing Ava.

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

ne- 
iy-

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

Gausite šviežių

Hushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

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

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

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

kovo (March), kliubo kambariuose,! 
220 Leonard St., 8-tą vai. vakare.: 
Visi nariai malonėkit ateiti.

Sekr. A. Deikus. I 
(54-55) 

% —.—į--------------- ---------- -—

MASPETH, N. Y.
L.D.S. 14-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas Įvyks penktadienį, 
kovo, 1931, 
d. Zablackus, 
peth, N. Y. 
lyvaukite ir 
rili.

Telephone, Stagg 2-8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvį Valgykla

VISOKIU ROSIU SVIE20S 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.

rius, J. Kairys, iždininkas; ki-1 
jti komiteto nariai: J. Buivy
das ir Stakovas.

Todėl šitas komitetas, var
de visų organizacijų ir streiko 
komiteto, atsišaukia į visas 
darbininkiškas organizacijasĮ 
ir pavienius darbininkus siųs
ti finansinę pagelbą streikuo
jantiems sukniasiuviams per; 
šį komitetą. Išrašykr,e čekius 
ar money orderius J. KAIRIO 
vardu ir siųskite sekretoriui V. 
.Bovinui, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Vietinės or
ganizacijos ir pavieniai drau
gai gali perduoti ypatiškai.

Draugai darbininkai, padė
kime laimėti streiką sukniasiu
viams ir susiorganizuoti į re
voliucinę darbininkų uniją! 
Atminkite, kad jųjų laimėji-; 
mas bus ir mūsų visų laimėji
mu, nes darbininkų reikalai dintas veikalas “Audra Gied- ku. S. K., 11351 Nagel St., Ham- Į 
yra bendri ir tiktai suvienyto-įroj.” Tai juokingiausias vei-įtramck’ Mlch- 50’56
mis spėkomis tegalima laimė-’kalukas lietuvių kalboj. Su-i

Ateinanti Sekmadieni
Maspethe

PAJIEŠKAU draugo P. Puoclis, gy
vena Philadelphia,

svarbų reikalą, meldžiu .jį patį atsi
šaukti arba kas žinote, praneškit jo 
adresą. C. Strauss, P. O. Box 414, 
Thomas, W. Va.
PAJIEŠKAU Jurgio 

kaimo Parvažiukų, 
dargų, vai. Kidulių, 
apie 7 metai, kaip Amerikoje 
riu su juom svarbių reikalų Ji 
tuvos. S. Vadintinas

Brooklyn, N. Y.

(54-55)
Andriukaičio,! 

parapijos Su- i 
apskr. šakių, i

Tu- ;
Lie-

294 Suydam ’Kovo 8 'd. maspethiečiai 
ruošia puikią pramogą. Visi n . ATT • . * “—:— :v. . \ . ‘v. . . PAJIEŠKAU apsivedimui gerai at-!žinote, kad maspethiečiai vi- ...........   ...
suomei suruošia geras pramo- tarpe 30 ir 40 metų, 
gas, bet šiuo tarpu tai bus Pamatyti K , laiškais, pnsiųskit ir savo paveikslą. !pati puikiausia, nes bus Slivai- Daugiau informaciją suteiksiu laiš-' « a • 1 1 • t 1 > f't T r -v T 1 ft i

ti kovą. Vienybėj—galybė.
Komiteto pirmininkas

B. Krasauskas.

Tarptautinio Apsigynimo 
17-tos Kuopos Vakarėlis

Kovo 15 d., sekmadienį, 
“Laisvės” .svetainėj bus su
rengtas vakarėlis. Klasiniai 
susipratęs darbininkas tik ant- 
galvį pamatęs, kas rengia va
karėlį, be jokių abejonių nu- 
sispręs būti jame.

M. Vaicekauskiūtė, Miko- 
lauskienė ir Tamošiūnienė pa
sižadėjo pakepti po pirmos 

rp i rūšies pyragą. Jeigu draugės 
nesigaili darbo ir pinigų del 
sekmingesnio mūsų parengimo, 
tai mum nei tieprisieina mąs
tyt apie užsimokėjimą 35c į- 
žangos ir už dešimtuką kitą 
suvalgyt skanaus pyrago.

Taigi, visi garsinkite šį pa
rengimą ir ateikite su visais 
“frentais” linksmai praleisti 
laiką.

suvaidinimui.
Po lošimui—šokiai prie 

tikevičiaus orkestros.
Visi dalyvaukit. Taipgi 

sivėluokit ateiti. Pradžia 
>giai 5 v. p . p. Vieta: Natio-! 
nal Hall, Clinton i.” Willow; 
gatvių kampas, Maspethe.

Vakarėlį rengia A.L.D.L.D.
138 kp., L.D.S.A. 91 kp. ir- 
Lietuvių Darbininkij Sūsivieni-! 
jimo 14 kuopa.

P. C

SUSIRINKIMAI
SVARBIOS PRAKALBOS 

BROOKLYNE

Puntukietis.

Šią petnyčią. kovo 6 d., Miller’s 
Grand Assembly, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts., 7:30 vai. vakare, 
drg. L. Pruseika, “Vilnies” redakto
rius iš Chicagos, sakys labai svarbią 
prakalbą apie bėgamus darbininkų 
reikalus. Visi brooklyniečiai ir apie- 
linkės darbininkai privalo masėmis 
susirinkti, nes tokia proga retai ka
da pasitaiko. Prakalbas rengia I.. 
D.S. 40 kuopa, A.L.D.L.D. 55 ir 185 
kuopos, L.D.S.A. 111 ir 132 kuopos. 
Įžanga voltui.

Kviečia Rengimo Komisija.
(53-55)

Nepamirškit Kovo 8 Dienos
Brooklyno darbininkės mo

terys minės Tarptautinę Dar
bininkių 
vo 8-tą 
nį. Tai 
sekamą 
Manor
Havemeyer ir Grand gatvių, 
Brooklyne.

Kalbės geros kalbėtojos; 
dainuos Aido Choras, vado
vaujamas B. šalinaitės. Bus 
ir kitokių pamarginimų.

Yokinen Išleistas 
Po $500 Belą

Augustas Yokinen, Finų
Visi lietuviai darbininkai ir Darbininkų Kliubo džianito- 

daly- rius, kurį imigracijos viršinin- 
P.

darbininkės kviečiami 
vauti. Pradžia 2 v. p.

Tain Negerai
“Laisvėj” buvo rašyta, kad1 

surengtas vakarėlis 
svetainėj 
nebuvo 
kad ne 
Jau gal 
buvo pažymėta sąryšio paren
gimų knygoj kitų draugijų bei 
kuopų, kurios turėjo rengti 
vakarėlius vas* 28 d. ir kovo 
1 d. Bet rengėjai ant vas. 28 
d. už savaitės prieš tai nuta
rė neberengti vakarėlio. A.L.
,D.L.D. 1 kp. pora narių suži

noję apie tai, pasitarę su val
dybos nariais, ant greitųjų 
nutarė surengti vakarėlį vas. 
28 d. O kovo 1 d. buvo pažy
mėta kitos draugijos parengi
mas.
prieš kovo 1 d. nusitarta, kad 
ir jie neturės parengimo kovo 
1 d. Delei tokių elgesių jau 
kelis sykius neįvyko arba ne
buvo vakarėliai “Laisvės” sve
tainėj. Tas daro nuostolių 
“Laisvės” įstaigai ir draugi
joms, kurios būtų tikrai suren
gę kokte J>ramogą tomis die
nomis. Ų 
sieina da _ 
simu, kad ateityj to nebūtų.

Puntukietis.

Laisvės“ 
pereitą šeštadienį, 

pasekmingas todėl, 
sekmadieni rengtas, 
pora mėnesių atgal

Bet už keletos dienų

irau gijų Sąryšiui pri- 
yt tarimas tuo klau-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Gimnastikos KliubasLietuvių Gimnastikos Kliubas ren

gia šaunią party šeštadieniio vaka
re, 7 kovo, savuose kambariuose, 168 
Marcy Ave. Kviečiame atsilankyti 
ir smagiai laiką praleisti. Įžanga 
$1.00. Komitetas.

(NOTARY PUBLIC)
Patarnauju visiems 

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

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

stotis,

■ i

Telephone, Greenpoint 9-2320

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

tibalzamuoja ir laidoja numirusiu, 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
•:omobilius ir karietas veselijoms 
krikfctynojns ir pasivažin?jimanu

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 

-------- ------ - ---

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

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

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

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

Td., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

416

M O T. LAŲKįUS, yFbtpgrafas 
214į$edfordAvė^Brotfklyri

tyria' ai a Studijąi>>Pecs<tik(inti

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Leyandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

kai suareštavo ištrėmimui j fa
šistinę Finlandiją kaipo komu- 
inistą, pasižadėjusį kovoti prieš 
į baltąjį šovinizmą, tapo išleis
tas po $500 bėla.

Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas, besirūpinąs Yo- 
kineno paliuosavimu, ruošia 
eilę masinių mitingų, kuriuose 
bus aiškinama, už ką Yoki
nen tapo suareštuotas ir nori
ma jis ištremti. ;

Trečiadienį, 11 d. kovo, T. 
D.A. New Yorke ruošia masi
nį mitingą protestavimui prieš 
ištrėmimą vengrų komunistų 
dienraščio “Uj Elore” redakto
riaus Louis Bebrits. Ten pat 
bus aiškinama ir d. Yokinen 
suareštavimo priežastys.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus penktadienį, 6 d.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

807 “Keisai” del 
Trafiškg Prasižengimų

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 

( 7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

&
&
&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green
Parrish
Poplar

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rcį

VARPO VALGYKLA
i Brooklyn, N. Y.

Pereitą antradienį New Yor
ko mieste buvo užrekorduota 
807 “keisai” teismuose del 
trafiko. Vieni buvo del ne 
vietoj palikto automobiliaus, 
kiti del greito arba neatsar
gaus važiavimo, etc.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais {taisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

949-959 Willoughby Ave.
Tol., Stagg 3842

5

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiši




