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IŠ LIETUVOS
Kiek Tikrai Kaune Yra 

Bedarbių
Fašistai bedarbiais skaitė 

tik tuos, kurie užregištruo-, 
ti biržoje. Birža paprastai!’- 
nieko neregistruoja arba re-! 
gistruoja vieną kitą. Pa-' 
vyzdžiui sausio pradžioj bu- * 
vo užregistruota tik apie/__
300 bedarbių. Tuo tarpu j

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Ncdeldienių
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Kauno miesto valdybos da-! 
viniais neturinčiu darbo, ne-: 

■galinčių dirbt del nustojimol 
sveikatos gruodžio mėnesį: 
buvo 8323 asmens. Iš jų L 
Šančių rajone—1096, Žalia-, 
kalnio rajone—2296, Slaba- ( 
dos rajone—1362, Aleksoto i 
rajone—504, Senamiestyj— ■ 
2317, Naujam mieste— 452,; 
Karmelitų rajone—296. Šios; 
skaitlinės apima daugybę Į 
bedarbių, bet ne visus.

Bedarbis Haight Kovoja 
Su Mirčia Kalėjime

Šiauliuose šiemet bedar
bių daugiau kaip pernai. Tą 
patvirtina ir “Lietuvos Ži
nios” (N. 5). Be to dar yra 
gana daug dirbančių ne pil
ną savaitę. Gelžkelio ruo
žo darbininkai dirba tik 3 
dienas į mėnesį ir uždirba 
mėnesiui 15—18 litų.

Kaune iš didelio skaičiaus 
bedarbių darbo gavo tik 
apie 200 bedarbių. Kitus fa
šistai varo miškus kirst. Te
nai darbo sąlygos labai sun
kios ir uždarbis mažas. Nė
ra butų, su valgiu bl 
Darbo sąlygos tokios 
kios, kad nieks Kauno 
darbių nesutinka dirbt 
katorginį darbą.

Aviacijos Kareivius
Mulkina

SCHENECTADY.—Bu
vo pranešta, kad mirė be
darbis Haight, kuris da
lyvavo alkanųjų eisenoj ir 
kuriam policija suskaldė 
galvą Albany seimely j. 
Bet pasirodo, kad jis te
begyvena, bet kovoja su 
mirčia. “Knickerbocker 
Pres s” praneša, kad 
Haight išėjęs iš proto ir 
laikomas policijos ligoni
nėj.

H a i g h t ą suareštavo 
Schenectady policija i r* 
kaltina jį “valkatavime.” 
Tai matote, kaip Ameri
kos valdžia elgiasi su be
darbiais. Suskaldė žmo
gui galvą, o paskui sua
reštavo ir laiko uždarę už 
grotų.

Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas nusamdė 
advokatą ir dės visas pa
stangas, kad Haightą iš
gelbėti iš policijos rankų.sun-

be-1
t{*!70 Kalbą Mokyklos

MASKVA.— Sovietų Są
jungoje eina smarki kova 
prieš nemoksią. Milionai

Per pamokas karininkai (suaugusių mokinasi rašyti 
įvairiais būdais nori apmui-.’r skaityti specialise mo- 
lint kareiviams akis, kalba Ikyklose. Vaikų mokinių ap
dairiausius melus’ apie SS-1.™ja šiandien siekia 14,000,- 
SR. Pasakoja, kaip ten (000., Sovietų Sąjungoje mo- 
kankinama žmonės ir daug 
įvairių plepalų. Bet visą 
laiką jauti, kad tie fašistų 
šuneliai labai bijo revoliuci- Reikalauja MMeS m a -lizi nnninrnc Lfiii’arn- kO.

kyklos gyvuoja net 70 kal
bų!

10,000 CHIANG KAI-SHEKO ARMIJOS 
( SUKILO IR PERĖJO KOMUNISTU

RAUDONOSIOS ARMIJOS PUSĖN
SHANGHAI. — čionai |vojuje.

gautas pranešimas iš Honan i Iš Kiangsi provincijos 
provipcijos, jog tenai sukilo pranešama, kad tenai Rau- 
10,000 dvyliktosios divizijos donoji Armija taip pat turi 
kareivių ir perėjo Raudono- didelių laimėjimų; užimtas 
sios Armijos pusėn, ši divi-; miestas Tchinan. Raudono- 
zija buvo pastatyta palei I sios Armijos būriai taip 

pat pasirodė arti Changya- 
no.

Iš vakarinės dalies An
hwei provincijos praneša
ma, Lad komunistai užėmė 
visą Luanga distriktą. Įs
teigti sovietai. Valstiečiai 
ir darbininkai eina su ko? 
munistais.

Peiping-Hankow geelžinke- 
lį. Šitįe Nankingo armijos 
kareiviai perėjo komunistų 
pusėn prie miesto Liuling. 
Dabar ten komunistu armi
ja siekia 20,000 vyrų. Nu
kirstas geležinkelis ir vi
sa Nankingo valdžios armi
ja pastatyta didžiausiam pa-

m

Komunistų Laimėjimai Socialistai Pašovė 
Vokietijos Rinkimuose Komunistą Darbininką

BERLYN.— Vokietijos PARYŽIUS.— Marseilles 
miestuose eina vietiniai rin- mieste Francijos Socialistų 
kimai, kuriuose Komunistų i Partija sušaukė masinį’ su- 
Partija veikliai dalyvauja ir 
turi gerų laimėjimų. Mies
to tarybos rinkimuose Hett- 
stedte už komunistu kandi
datus paduota 1,308 balsų, 
kuomet pirmesniuose rinki
muose mūsų draugų kandi
datai tegavo 1,006 gaisus; 
socialdemokratai Surinko 
964 prieš 607,' gautus pir
mesniuose rinkimuose.

Mieste Treubruge balsa- 
mažiau

negu pirmes- 
Visos

Bedarbis Unijistas, 
Kad Išgelbėt Šeimyną 
Nusižudė

CLEVELAND, Ohio.— 
Elektrikiniu Darbu Dar
bininkų Lokalo No. 38 na
rys vaikštinėjo be darbo 
ištisus metus. Ateidavo į 
unijos raštinę ir vis gau- 
gavo atsakymą, jog darbo 
nėra. O čia atsidūrė šei
myna desperatiškoj padė
tyj. Reakciniai unijos va
dai nieko nepaiso. /

Pagaliaus bedarbiui iš
sisėmė kantrybė ir jis pa
klausė, ar unija išmoka 
apdraudą nusižudžiusio 
nario šeimynai. Vadai at
sakė, kad išmoka. Tuomet 
jis užėjo į garadžių, pa
leido automobiliaus inži- 
ną ir užsitroškino gazais.

Vėl Melai Apie S. S, S. R.

TARPTAUTINIS DARB. APSIGYNIMAS 
PRADĖJO VAJŲ UŽ PAL1U0SAVIMA 

VISU POLITINIU KALINIU

jos. Jie nuolatos kursto ka
reivius prieš komunistus, 
kurie gręsią šalies gerovei. 
Fašistų šuneliai išgalvoja 
daug plepalų, kaip apie SS
SR, taip apie komunistus 
Lietuvoj.

vo 28 nuošimčiais 
balsuotojų, 
niuose rinkimuose.
kitos partijos nustojo balsų, 
tuo tarpu Komunistų Par
tija* susirinko daugiau bal-:

MASKVA.— Klausinėj i- su ir išrinko du atstovų, ■ 
mas teisiamų 14 menševikų vietoj senojoj tarybos buvu-'

Bausmės 5 Menševikam

si rinkimą, į kurį atėjo daug 
revoliuciniu darbininku. 
Diskusijose pasiėmė balsą ir 
kalbėjo Komunistų Partijos 
parlamento narys d. Jacq
ues. Taip entuziastiškai dar
bininkai sveikino komunisto 
pastabas, jog socialistai nu
sprendė sukelti < suirutę ir 
suardyti savo susirinkimą. 
Jie pradėjo muštynes ir pa
leido darban revolverius. 
Vienas socialistas juodašim
tis pataikė Komunistų Par
tijos nariui darbininkui Ga
rini ir suvarė dvi kulkas. 
Draugas nugabentas ligoni
nėn. Jo gyvybė pavojuje.

NEW YORK.— Tarptau
tinis Darbininkų. Apsigyni
mas paskelbė vajų už pa
liuosavimą visų politinių ka- 

llinių, už atšaukimą krimi- 
jnalio sindikalizmo įstaty
mų, kurie gyvuoja 35 vals
tijose ir kurie yra naudoja-'vimą. 
mi prieš darbininkų judėji- i Tarptautinio Darbininkų 
mą, ir už paliuosavimą visų Apsigynimo vajus turi ras- 
ateivių, kurie yra suaręs- ti nuoširdžiausios paramos 
tuoti ir laikomi išdeportavi- visoje Amerikos darbininki- 
mui iš Amerikos. Išsiimti- joj. Visų pirma darbe turi 
nėtos peticijos, ant kurių 
renkama parašai už virš mi
nėtus reikalavimus, ir ku
rios bus priduotos preziden
tui Hooveriui 
birželio mėnesio.

Peticijoj nurodoma, kad paliuosavimą ateivių, kurie 
11917 metais masiniai protes- laikomi išdeportavimui. Tai 
tai privertė prezidentą Wil- mūsų visų svarbus klasinis 
šoną pamainyti mirties darbas, 
bausmę Mooney amžinu ka
lėjimu. Taip dabar masi-j kia visus lietuvius darbinin- 
niai protestai turi priverst ,'kus visais būdais remti

i paliuosuot visus | Tarptautinį Darbininkų Ap-

darbininkiška veikimą.
Šiandien Amerikoje yra 

100 politinių kalinių— Mc
Namara, Mooney ir Billings 
nuteisti visa amžių kalėti. 
Visoj plačioj Amerikoj turi 
užvirti kova už jų paliuosa-

uoliausiai dalyvauti visi kla
siniai sąmoningi darbinin
kai ir darbininkės.

Visos mūsų lietuvių dar- 
pabaigoje bininkų organizacijos turi 

prisidėti prie šio vajaus už

VARŠAVA.— Prakiuro 
naujas melų fabrikas Pil
sudskio sostinėj. Vėl prasi
dėjo eiti svietan visokį gan-1 
dai apie Sovietu Sąjungą.
Čia kalbama, buk esąs gau- p0]j^nius kalinius — visus, sigynimą šiose kilniose pa
tas pranešimas is Rygos., |<urje pūsta kalėjimuose už įstangose.
jog Sovietų mieste Odesoj 
įvykę Raudonosios Armijos 
kareivių sukilimai, kad esą 996,000 Smulkiu Nuosavybių

'suareštuota apie 7,000 ypa- parduota „ž Nemokėjimą 
> tu ir tt. Pilsudskiniai skel- _ . ■ v
bia tuos paskalus, idant nu
kreipti Lenkijos darbininkų 
akis nuo Lenkijoje viešpa
taujančios bedarbės.

Hillmano Mašina Laužo
Rūbsiuvių Streiką

Dienraštis “Laisvė” šau-

Taksų

Fašistų Partijos Kuopos 
Darbininkai Perėjo 
Pas Komunistus

CHICAGO, Ill.—Cook pa
viete bėgyje pastarųjų trijų 
metų valdžia išpardavė 
996,000 smulkių nuosavybių 
už nepajėgimą taksų užsi
mokėti, 
smaugia 
ninkus, 
gesnius

Naujokai Atsisakė Nuo 
Bažnyčios

( Keletas kareivių naujokų 
atsisakė eit bažnyčion ir pa
reiškė, kad j jokį dievą ne
tiki. Kapelionas tiesiog iš 
kailio nėrėsi, visaip iškolio- 
jo, kaip tik mokėjo, bet 
daugiau nieko nepadarė. 
Tas viešas atsisakymas nuo 
bažnyčios senų kareivių žo
džiais, labai drąsus žings
nis. Kitais kartais galėjo 
skaudžiai nukentėt, bet šį 
kartą negalėjo nubaust, nes 
susidarė didelis skaičius — 
apie 40 naujokų.
ų ------------ 1

Giedraičių (Ukmerg. ap.) 
samdytojai moka gerai tar
naites išnaudot. Moka joms 
mėnesiui 12—20 litų, o rei
kalauja 18 vai. darbo die
nos. Tarnaitės turėti] ko
vot, del didesnės algos ir 7 
valandų darbo dienos.

vadų pasibaigė. Prokuroras 
d. Krylėnko reikalauja mir
ties bausmės penkiems vy
riausiems sabotažninkams 
ir kontr-revoliucionieriams. 
Jis nurodo, kad jų darbai 
buvo, tokie, už kuriuos 
kontr-revoliucionieriai užsi
tarnauja augščiausios baus
mės. Jie griovė Sovietų įs
taigas iš vidaus, jie ruošė 
konspiraciją su užsienio 
kontr-revoliucionieriais, jie 
dėjo visas pastangas, kad 
užtraukti ant Sovietų Są
jungos ginkluotą užpuolimą 
iš užrubežio ir uždegti nau
ją pasaulinį karą. Paga
liaus juos finansavo užsie
nio, socialdemokratai ir im
perialistai. • , >

Krylenko mirties bausmės 
reikalauja Gromanui, Gins- 
burgui, Sukhanovui, Yaku- 
bovičiui ir Sherui.; Tai bu
vo vyriausi konspiratoriai. 
Ūkusiems septyniems men
ševikų vadams reikalauja
ma dešimties metų kalėji
mo. i-

šia vieno.

Uždarė Komunistų 
Dienraštį

BERLYN. — Vokietijos 
valdžia Stuttgarte konfis
kavo ir uždarė vienam mė
nesiui komunistų dienraštį 
“Sueddeutsche Arbeiter Zei- 
tung.” Dienraštis kaltina
mas išėjime prieš valdžią.

Reakcionieriai Laužo 
Audėjų Streiką

Pa.PHILADELPHIA, 
Reakcinės United Textile 
Workers unijos1 preziden
tas McMahon pastate ulti
matumą ' streikuojantiems 
audėjams, jog jie turi grįž
ti į darbą. Streikuoja apie 
2,000 audėjų prieš algų nu- 
kapojimą. Reiškia, senoji 
unija virto oficialė streikų 
laužytoja, bosų agentūra.

800 Audejy Streikuoja NEW YORK.— Jau buvo darbininkus. .
rašyta, kad 500 “GGG”

BRIDGEPORT, Conn. __.^^vės rūbsiuvių, narių 
Pereitą savaitę Saltex audi-; Amalgameitų unijos, . pa- 
nyčios naktinės pakaitos au- s^lbe streiką. Darbininkai 
dėjai išėjo į streiką, idant ^vir^ajt vienybės. Bet 
parėmus kitus streikuojan-i^1^111311.0 unB0S masina ta- 
čius audėjus. šiandien P° paleista darban streiko 
Bridgeporte ir Sheltone sulaužymui. Tas’purvinas 
streikuoja 800 audėjų. Ko-1c^arbas> pavesta Hillmano 
va plečiasi. Darbininkams j agentui Blumbergui. Buvo 
vadovauja Nacionalė Audė- sušauktas susirinkimas,, ku-
jų Darbininkų Unija.

Nor-

Nukapos Algas 40,000 
Norvegijos Darbininku. . —V

OSLO, Norvegija.—
vegijos Pramonininkų Susi
vienijimas nusprendė nu
kirsti algas 40,000 darbinin
kų. Nukirtimas įeis galion 
su kovo 31 d. Tas paliečia 
vieną ketvirtadalį visi] dar
bininku. A

riame beveik visi streikie- 
riai pasisakė už streiko tę
simą, kol kova bus laimėta. 
Bet čionai Amalgameitų 
agentai pareiškė, kad kir
pėjai ir kiti jau grįžta į dar
bą, kad streiko nebėra irtt. 
Ir taip darbininkų frontas 
tapo sulaužytas. Reakcinė 
unija, vadovaujama social- 
fašistų, sulosią skebo rolę.

Nuteisė Draugus Ilgiems 
Metams Pūti Kalėjime

Vadinasi, krizis 
smulkiuosius savi- 
y patingai vargiu- 
namu savininkus v

Vėl Nukirto Algas 
Clevelando 
Darbininkam

Kojinių fabrike Slabadoj 
(Kaune) jei darbininkės

Wiors vieną minutę anksčiau 
meta darbą, joms išskaito iš 
algos 1—2 litus, kuomet už 
dienos darbą jos gauna tik 
2 litus 50c. Bet jei tos pat 
darbininkės dirba kiek il
giau, už tą viršdarbį nieks .jarbo.

Išmes iš Darbo 2,000
DETROIT, Mich.— čionai 

telefonų kompanija įvedė 
taip vadinamą /“dial siste
mą,” kas reiškia, kad 2,000 
telefonisčių bus išmesta iš

Užginčija Paskalos Apie 
Suareštavimą Bluechero

Bedarbių Demonstracija

r.

A

joms nieko nemoka 
“Balsas"

Bedarbių armija Detroite 
dar padidės.

MASKVA.— Iš Varšavos 
melų fabriko buvo paleisti 
gandai, kad Sovietų Raudo
nosios Armijos generolas 
Bluecher esąs areštuotas ir 
įkalintas. Čia užginčijama 
tie paskalai. ' 1 * I . —

CHICOPEE, Mass.—Trys 
tūkstančiai bedarbių čionai 
demonstravo prieš miesto 
valdžią, reikalaudami pašal
pos. Policija demonstraci
ją išardė ir du draugu su
areštavo. Jie paleisti po 
$300 kaucijos kiekvienas, 
juos išėmė Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

BUDAPEST, Vengrija.— 
Čionai pasibaigė teismas be
darbių .vadų. Visa eilė 
draugų nuteista ilgiems me
tams kalėti. Drg. Csapo tu
rės kentėti 10 metų, d. Ha- 
zi keturis metus, o kiti 
trumpesniam laikui nuteisti. 
Vi^ų prasižengimas buvo 
tik tame, kad jie organizavo 
bedarbius ir vedė juos į de
monstracijas.

MAHLIS, Vokietija.—Fa
šistų Part, kuopa iš 11.na
rių perėjo į Komunistų Par
tiją. Mat, ši kuopa susidė
jo išimtinai iš darbininkų. 
Jie buvo suvedžioti fašistų 
vadų, bet kaip greitai pa
matė jų darbus, taip greitai 
mete juos ir prisidėjo prie 
komunistu, s

CLEVELAND, Ohio. — 
Fisher Body automobilių 
dirbtuvės darbininkams, 
dirbantiems ant trecių lubų, 
algos tapo nukirstos ant 40 
nuoš. Tai jau antras nuka- 
pojimas. Kelios savaitės at- . 
gal šitiems darbininkams 
bosai nukirto algas ant 37 
nuoš.

Tuomet dalis darbininkų 
išėjo į streiką ir privertė 
darbdavius sugrąžinti dalį 
nukapotų algų, bet ne visas. 
Viską paimant, bėgyje pa
starųjų trijų savaičių algų 
nukapojimas siekia apie 60 
nuoš.

Po paskutinio nukirtimo 
25 darbininkai sustreikavo. 
Viso dirba 80 vyrų. Mano
ma, kad neužilgo visi 
į streiką.

10,000 Bedarbių
HOUSTON, Texas.— ši- 

tame mieste yra apie 10,000 
bedarbių. Niekas jų šelpi
mu nesirūpina. Didžiumos 
jų padėtis darosi despera
tiška.

išeis

Iš Lietuvos Ekskursija 
į Soviety Sąjungą

KAUNAUS.—Iš Kauno 
išvyko 14 asmenų ekskursi
ja į Sovietų Sąjungą. Eks
kursijai vadovauja B. Sruo
ga. Tikslas ekskursininkų 
neskelbiamas.

Pirmadienį Masinis 
Sukniasiuviu Pikietas

NEW YORK.— Suknia- 
siųvių streikas eina pirmyn 
su energija ir pasiryžimu. 
Adatos Amatų Darbininkų 
Industrinė Unija mobilizuo
ja visus savo narius, visus 
siikniasiuvius ir visus,ko
vingus darbininkus masi
niam pikietui, kuris yra 
ruošiamas pirmadienį, kovo 
9 d. Dar kartą darbininkai 
turi parodyti bosams, ske- 
bams ir reakcionieriams iš 
senosios unijos, jog suknia- 
siuvių kova turi but laimė
ta. Tiktai masinė darbinin
kų jėga galės paklupdyti 
priešus ant kelių. Tiktai ma
sinė galybė privers bosus iš
pildyti sukniasiuvių reikala
vimus.

Lietuviai darbininkai yra 
raginami dalyvauti pikiete 
pirmadienį. Padekite suk- 
niasiuviam streiką laimėti. 
Jų kova yra visos darbiniu? 
kų klasės kova.
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Kongresas Ar Ne Kongresas-Ta Pati 
Velniava Darbininkam ir Bedarbiam

“Susirinks kongresas į sesiją, ir bus pataisyta įvairūs 
dalykai,” šnekėjo Amerikos buržujų politikieriai ir jų 
laikraščiai. Bet kol kongresas posėdžiavo, bedarbė ir 
krizis dar labiau pablogėjo. Ir štai, ragožiuni atsivers
dami, kapitalistiniai gazietninkai, drožia jau iš antros 
pusės; “geriausias bizniui pakelti dalykas, tai* kad užsi
darė kongresas,” džiaugiasi New Yorko Daily Mirror 
ir tūli kiti buržuazijos organai; A . < ; i • }i H ; U 1 J

Taip yra mulkinami milionai bedarbių: iŠ pradžios— 
susirinks kongresas į sesiją, pasitaisys biznįo reikalai, ir 
sumažės bei pranyks bedarbė; o dabar-—visiems pagerės 
būklė todėl, kad kongresas išsiskirstė. ..ii* ■

Tas gi kongresas nei vienu lašeliu nepalengvino bedar
bių bado ir kančių. Kaip tik priešingai. Tai iš to kon
greso buvo išmušti ir išmesti delegatai milionų bedar
bių. Su bedarbių apdraudos bilium jie buvo kongresui 
atvežę virš milioną parašų, remiančių tą komunistų pa
gamintą bilių. O kapitalo atstovai kongrese paspyrė ša
lin šį masinį dirbančiųjų ir bedarbių balsą, ir žiauriai 
laukan išdrėbė bedarbių įgaliotinius.

Panašus kongreso nusistatymas pasirodė ir prieš mi- 
lionus badaujančių farmerių pietinėse valstijose. Po

Kapitalizmo Bėdos
Senatorius Borah, pirmi

ninkas senato užsienių rei
kalų komiteto, nesenai kal
bėdamas senate apie reika
lingumą pripažinti Sovietų 
Sąjungą, tarp kito ko pa
reiškė :

Mūsų problema susiduria ne 
su komunizmų, bet .su neišriš
tais kapitalizmo* klausimais. 
Turint tarp 5 ir 7 milionų 

(žmonių be darbo šioj šaly, ;ir 
tarp 14 .ir 15 milioną bedarbių 

. kapitalistiniam. - pasauly, mes 
> turime išrišti ’klausimus, ku
riuos kapitalizmas paliko ne- 

1 atsakęs.;, s.; ’Madinė gamyba, 
•mįū^yi bašigyrimo atsiękimąs, 
krauna krūvas ta vorų akyvąiz- 
dbj tų, kurių. į ’pirkimo jėgą 
•kasdieni mažėja.; ATaj ši yra 
.problema, kurią kapitalizmas 
turi išrišti. A (> >
Visokie kapitalistines sis

temos rėmėjai dejuoja apie 
kapitalizmo bėdas. Kapita
lizmas dabar turi sunkias 
problemas, neišrišamas pro
blemas. Senatorius Borach 
ir kiti kapitalistinės siste
mos “gydytojai” jieško vais
tų, kaip pagydyti žlugimo

darbininkai vos gali pusba
džiai pragyventi.

Kalbėdamas apie “rojų” 
Lietuvos miestuose, ponas 
Aleksa tuo būdu nori pasi
tarnauti Lietuvos 
siems fašistams.

lavintų masių, labiausia iš
naudojamų ir kovingiausių

metodą ^sumušimui:1 cjarbi 
ninku reikalavimų.

D. Ū.; V. Lyga turi revo
liucinį siekį. Ji nurodo 
darbininkams nelaimę, kač

krūvinio-

įvairių derybų su prezidentu Hooveriu, tiesa, buvo paLiįga apsirgusi kapitalizma. 
skirta $20,000,000, bet daugiausia paskoloms, reiškia, i jjs dreba prieš komunizmą, 
tiems .stambesniems farmeriams, kurie savo turtu gali! jįs priešihgas Sovietu Sa- 
užtikrint, kad sugrąžins paskolą; o masėms vargingųjų pmp-ai bet ' ' " - •
farmerių ir farmu darbininkų’kas belieka? Tiktai Rau- o
donojo Kryžiaus labdarybe—po pustrečio cento pietums 1
bei vakarienei. Tokia gi “pašalpa” yra laipsniškas ma
rinimas, daugybėje atsitikimų dargi greitas marinimas

, kad pagelbėti 
, jis 

pataria pripažinti Sovietų 
Sąjungą, idant būtu galima uniiao, uciugj uvjc avoivn\nm| ucugi givuao mcu mnimo. v . 1 vi

Kalbėdamas apie reikalą taupyti valdžios iždą, kon_;su ja vest platesnę pieKymąikaioeaamas apie reiKaią taupyti vaiuzios izuą, kuii-i. y ~ ,. v , i/iA
gresas, tačiaus, surado gana pinigu, kad paskirt karo1 J1’ budu sumažinti saly j - 
-...........................— - ’ • - r . bedarbę. Jis mano, kad is

Fašistinė Amerikos Darbo darbininkų klasės dalių. 
Federacija * yra darbininkų Amerikos Darbo vFederaci- 
klasės priešas. iNauja ir jre- jos programa reiri.ia darbi- 
voliucinė< darbo unijizlnoįninku judėjimą ant lavintų 
sistema yra reikalinga. Tas'darbininkų, tai politika, ku- 

ri visada buvo klaidinga, 
dar labiau darosi pragaiš- 
tingesnė visuotinu naikini
mu prasilavinimo pramonėse 
per suvienodinimą; mechani
zaciją ir skubinimo sistemą. 
Amerikos Darbo Federacija 

i yra subudavota ant mažė
jančios darbo aristokrati
jos. Gi revoliucinis unijiz
mas remiasi ant plačiųjų 
masių nelavintų ir pusiau 
lavintų darbininkų, kurie 
yra sprendžiamieji fakto
riai moderninėj pramonėj.

Pramonine Forma
Klasinės kovos unijos yra 

pramonės unijos savo struk
tūroje. Jos organizuoja vi
sas dalis darbininkų klasės: 
negrus, moteris, jaunuolius, 
lavintus, nelavintus, čiagi- 
mius, šveturgimius darbiiU 
Didelis susijungimas kapita
lizmo spėkų padaro būtinai 
reikalingu industrializmą dė
lei kovingo darbininkų ju
dėjimo. Amatinis unijizmas, 
gimęs pirmuose kapitalizrno’ 
laipsniuose, yra bevertis 
monopolistinės kapitalistų 
organizacijos dienose. Su- 
trustintose pramonėse, kūr 
90 nuoš. darbininkų gali 
išmokti savo “amatus” į sa
vaitę laiko, amatinė organi
zacija yra kriminališka dar
bininkų išdavystė.

D.U.V. Lygos unijos at- nes, taipgi ir vandens tran- 
meta seną lokalinę amatinio' 
unijizipo ■ struktūrą. ; Jos 
remiasi tiesioginiai ’ ant 
dirbtiuvjji, įsteigiant dirbtu
vių komitetus ir dirbtuvių | 
delegatu sistemą. Organi
zavimas dirbtuvių komite
tų, vedimas unijinio darbo 
tiesiog dirbtuvėse, įtraukia 
1 1 ’ ’ 1 j mases į unijos 

j gyvenimą ir kovą. Naujos

kapitalistai turi pramones 
ir operuoja jas savo pelnui. 
Ji. skelbia nuvertimą da
bartinės kapitalistinės sis
temos nuosavybės ir įsteigi
mą Sovietų sistemos, kurioj 
gamyba bus vedama ne del 
privatinio pelno, bet del vi
suomenės gerovės.

naujas unijizmas, gimęs iš 
stropių darbininkų reika
lų, dabar pradeda apsireikš
ti Darbo Unijų Vienybė Ly
goj. Tai yra svarbiausias 
apsireiškimas Amerikos 
darbininkų istorijoj.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga tapo suorganizuota 
Clevelande, rugpjūčio 31 d., 
1929 m. Tai yra perorgani
zavimas ir išplėtimas senos 
Darbo Unijų švietimo Ly
gos, kuri buvo suorganizuo
ta lapkričio mėnesį, 1920

Nesenai Bučiavosi, 
! Dabar Spjaudosi

Nedaug laikov' 
kaipr socialfašistas Vitaitis 
su socialfašistu Grigaičiu 
bučiavosi ir abu bendrai 
vedei fašistinę kovą S. L. 
A. organizacijoje prieš ko- 
mūiįįstus įr jų pritarėjus. 
Abū, vienas, kitą yadinosi 
#’imtu $LįA; veikėju. Abu _ ____ _7____ ___ ___
iyienu baįsiij šaukė,’;jog ko-'metais. Senoji Darbo Uni- 
munistai ir jų pritarėjai esą jų švietimo Lyga dėjo di

džiausią svarbą į organiza
vimą revoliucinių mažumų 
viduj konservatyviškų darbo I 
unijų. Ji vadovavo tūkstan
tį kovų prieš Amerikos Dar
bo Federacijos klaidingus 
vadus, njobilizavo eilinius 
narius darbininkų kovai 
prieš jų pragaištingą klasi
nio santikiavimo politiką ir 
už klasių kovos programą. 
Naujoji Darbo Unijų Vie
nybės Lyga turi kaipo svar
biausią savo užduotį organi
zuoti neorganizuotus darbi
ninkus į industrines unijas, 
nepriklausomas Amerikos 
Darbo Federacijai. Tuo pa
čiu sykiu ji organizuoja re
voliucinius darbininkus vi
duje reformistinių unijų. Ji 
vienija politiniai ir organi
zaciniai bedarbius su dir
bančiais darbininkais.

Nacionaliai D. U? V. Lyga 
yra sudarytą iš prisidėjusių 

udarę bendrą Nacional. Pramoninių Uni- (

0

tepraėjo,
Darbo Unijų Vienybės 

Lyga priklauso prie Raudo
nųjų Darbo Unijų Interna
cionalo arba Profinterno. 
Profinterno 4-tam Kongre
se (kovo mėnesį, 1928 m.) 
tapo padarytas sekamas nu
tarimas kas del unijinio vei
kimo Jungtinėse Valstijose:

“Jungtinėse Valstijose 
Raudonųjų Darbo Unijų In
ternacionalo pasekėjai turi 
išvystyti ir sudrūtinti savo 
veikimą unijose, kurios yra 
prisidėjusios prie reakcinės 
Amerikos Darbo Federaci
jos; tačiaus, pamatinė Dar
bo Unijų Švietimo Lygos 
(Dabar—Darbo Unijų Vie
nybės Lyga.—Red.) užduo
tis tikrai pravesti obalsj: 
“Organizuoti neorganizuo
tus.” Beskelbdama ir begin
dama tą obalsį net reakcio-. 
aiškiausiose i unijose, Darbo 
Unijų Švietimo Lyga' turi 
ištikrųjų pradėti organizuo
ti darbo unijas tose pramo
nes šakose, kur darbininkai 
arba visai neorganizuoti ar
ba beveik neorganizuoti. 
Tas, pirmoj vietoj, paliečia 
automobilių, gurno, plieno, 
čeverykų ir tekstilės pramo-

“triukšmądariai.” ,
Bet dabar jau tie “džen- 

^elmanai” spjaudosi. Vitai- 
tis “Tėvynės” No. 10 štai 
kaip kalba apie savo buvusį 
“frenta”: c.

kad tie nariai nepritaria 
“Naujienų” tru.kšmavimams 
S.L.A. reikalais, ponas “Nau
jienų” redaktorius teikėsi pri
rašyti tris skiltis asmenišku
mų “Tėvynės” redaktoriaus 
adresu. Kaltinimų, grūmoji
mų Vitaičiui kiek tik nori!

Apgailėtina, kad su “Nau
jienų” redaktorium negalima 
diskusuoti tokio rimto klausi
mo, kaip SLA. reikalai...
Tai matote, kaip “page- 

’ i” socialfašistas Grigaitis: 
!jau ir fašistas Vitaitis ne- 

• susikalbėti.
s, kad 

atsikratę” nuo bolševikų 
dirbs kultūrinį darbą, o da-

laivynui dar virš 250 milionų dolerių. Kas kartas smar
kiau ginkluotis ir rengtis imperialistiniam karui, '__
buržuazijos kongresas visuomet ištenka lėšų.

Palengvinti kapitalizmo krizį kongresas negalėjo ir ne-į tų sutvirtėti, kad jis galėtų
galės; bet jis to krizio naštą paliko suvertęs vien ant bedar- toliaus plėsti savo masinę ,
pių ir dirbančiųjų pečių: atsisakė skirt bent kokią paramą gamybą ir daryti pelną. Bet bar spjaudosi.

x x . . x x ’ Pirma fašistai ir socialfa-
sią sauvalių kapot dirbantiems uždarbius, ilgint darbo ko, jog tuo būdu butų su- gįstaį buvo

į.un to Amerikos kapitalizmas begali su juo
I turėtų naudos, kad jis gale- Tik nesenai jie sakė 

_ x..i..xzx: i aiL-rai n” mm hnl
toliaus plėsti savo masinę sportą.”

(dešimčiai milionų bedarbių; paliko kapitalistams pilniau- kiti kapitalizmo atstovai sa-

valandas, didint skubinimą; o duodamas šimtus milionų tvirtinta ir Sovietų Sąjun- fronta prieg komunistus irliu, NacTonaliu Pramoninių 
Idoienų ginklavimuisi, kongresas padarė dar vieną zmgs- ga, ir del to jie griežtai sto-. kitus * pažangiuosius SLA. Lygu, Nacionalės Bedarbių 
nj linkui imperialistinio karo, per kurj Amerikos kapi-; įa prieš Sovietu valdžios .-„į d-n-hininkns ’ • - • ................
‘I-qIiq+qi iaHa mnnf i iČ rinhn vtinin L-ri’zin toinn nafI « ! c . _ J , kurie Tarybos ir lokalinių orga- 

kovą Susivienijime j nizacijų, kurios nėra niekurRalistai tikisi išklampoti iš dabartinio krizio, taipo pat! pripažinimą. :
Jdarbininku lėšomis, ju kančiomis ir ju krauju. . v. - p v. ,. . .. . . ....

Badas didžiausioms darbo darbo žmonių minioms ir; Taip, kapitalizmas sian- pi les fašistinę poli i rą. 3e .kitur nacionaliai pnsideju-
imperialistinė skerdynė—tai tiek darbininkai tegali tikę- dien susiduria su labai keb- dabar tie darbininkų Plie" sios. svarbiausios Naciona- darbininkų 
tis iš “šventosios” kapitalistinės tvarkos. To gi išvengti liomis problemomis,kurių oc.a~i t?.rp sr.yęs _? 1 - r‘ TT
ir darbininkijai reikalus pataisyti tegalima tik per vis. nieku būdu negali išrišti ir ganizacijos kontrolės.
griežtesnę kovą po Komunistų Partijos vėliava. neišriš. Kapitalizmas kaipo SLA. nariai darbininkai,

I sistema jau eina prie žlugi- ■ kurjų dar nemažai yra Su-

tis iš “šventosios” kapitalistinės tvarkos To grišvengti liomis problemomis, kurių įsai ėdasi tarp savęs del or-

griežtesnę kovą po Komunistų Partijos vėliava. neišriš. Kapitalizmas kaipo SLA. nariai darbininkai,

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

Sužinos Marinimas
Imo.

;' . . . .. .—.. , : Tikras “Rojus”} Vis daugiau ir daugiau bedarbių miršta pačiose be- r i: — >• i 
duonių eilėse, kur dalinama purvinoji buržuazinė labda- rasistinėj Lietuvoj
,* Vis daugiau ir daugiau bedarbių miršta pačiose be-

lybė. Tuos mirimus ‘“labdariai” kiek galėdami slepia. 
Valdiški daktarai taipgi supranta, kad negražu būtų vie
šai pripažinti ir skelbti, kad bedaliai taip krinta po pa
plos privatinės labdarybės sparnu. Todėl jie paprastai 
raportuoja, kad bedarbis miręs nuo “širdies apsistoji- 
pio” bei kitokios ligos, bet ne nuo bado. Ypač patogus 
jiėms yra tas “širdies apsistojimas.” Mat, vis tiek del 
kokios priežasties žmogus mirtų, visada jam turi širdis 
įustot tvaksėjus.
: Ne tik Washingtono valdžia, bet ir atskirų didmiesčių 
valdybos žino, kaip jos badu marina šimtus tūkstančių 
)>ei milionus bedarbių. Taip antai, New Yorko miesto 
jnajoro komitetas suskaitė čia 80,000 šeimynų, kurios be 
paramos, visai negali gyventi; vadinasi, sulig paties ma- 
joro,-komiteto raporto, badauja bent 300,000 žmonių. 
Puikiai apįe tai žinodama, majoro valdžia skiria po tru
putį- maisto tiktai 38-niems» tūkstančiams ftį šeimynų, 
j Didesnė, reiškia, badaujančių šeimynų pusė paliekama 
yisišiai be jokios pašalpos, sužiniai marinama. O majo-J 
ro Walkerio daktarai išrašinėja liudijimus, kad tie žmo? 
nes miršta del “širdies sustojimų.” Ar reikia ’žiaures{ 
nes veidmainystės?
* *Tuo įarpu majoras plėšia sau $40,000 metinės algos iš 
iniesto iždo;, jo sėbrai dalinasi tarp savęs baisią $700,- 
1)00,000 pinigų sumą, kuria jie pasiskyrė “miesto reika
lams”

Darbininkai ir bedarbiai, kovokite prieš badą, prieš 
kapitalistinių politikierių veidmainystę ir vagystę! Sto
kite į Bedarbių Tarybas ir neatlaidžiai, masiniai kovoki- 
Ve už bedarbių apdraudos įstatymą!
a

Politiniai Kaliniai Išėjo 
J Bado Streiką

- ESSEN.— Penkiolika ka
linių dagininkų paskelbė

L
E
Iv

sivienijime, turi apvalyti sa
vo organizaciją nuo fašisti
nio brudo.

LOS ANGELES, GAL

L. L. R. Choras Prisirengęs 
Vaidinimui

L.L.R. Choras jau pilnai pri- 
siruošęs suvaidinti operetę 
“Nebaigta Kova.” Mėgėjai 
surinkti kuo tinkamiausi. Čia 
sužymėsiu asmenis, kurie vai
dins svarbiausias veikalo ro
les: Dulbis—J. Gudaitis, jis 
visuomet puikiai pasižymi sce
noj ; Dulbienė—N. Kručaitė 
(augštosios mokyklos studen
tė) ; Justinas, Dulbių sūnus— 
J. Grybas; Onutė, Dulbių duk
tė—N. Grigūnaitė (studentė) ;* 
Mariutė, tarnaitė — M. Kos- 
tickaitė (studentė); Jonu
kas, Onutės mylėtinis — 
P. Jesukėnas (studentas) ; Bir
bilas—J. Dundulis (studen- \ 
tas); Būbnas—K. Valma, vi
suomet gerai lošiantis; Pily
pas, kuris turi būt>dainininkas, 
muzikantas ir aktorius—jį vai
dins pats choro mokytojas 
Ed\V J. Sugar.

Operetė bus suvaidinta 15 
d. kovo, nedėldienį, Lietuvių 
svetainėj, pradžia 6-tą vai. 
vakare. Prie šios operetės 
jau dabar reikia rengtis, kad 
ją pamatyti.

Prol. Menininkas.

lės Pramoninės Unijos yra
Nacionalė Mainierių Unija, Įunijos panaikina amatinių 

^unijų autokratiją ir įsteigia 
tikrą demokratiją tarpe 
darbininkų. A,

Veikimas Senose Unijose
Apart organizavimo' neor

ganizuotu* į revoliucines 
. i pramonines unijas, Darbo 

Lygos yra plieno, automobi- Į Unijų Vienybės Lyga veda 
liU’ vandens transporto, ikova viduje reakcinių dar-

Nacionalė Tekstilės Darbi
ninkų Unija, Adatos Amatų 
Darbininkų Pramoninė Uni
ja. Jos užgimė sūkury sun
kiosios kovos prieš Ameri
kos Darbo Federacijos va
dus ir darbdavius, darbiau
sios Nacionalės Pramoninės

Dr. D. Alseika, Vilniaus 
lietuvių buržuazinės švieti
mo draugijos “Kultūros” 
pirmininkas, savo laiške 
apie Vilnių (“Tėvynės” ko
vo 6 d. laidoj), lygindamas 
ekonominę padėtį Vil
niaus krašte su ekonomine 
padėtimi smetoninių fašis
tų valdomoj Lietuvoj, sako:

Daugelis mūsų krašto gy
ventojų, nekalbant, i žinoma, 
jau apie lietuvius, bet žydai ir 

daugelis sulenkėjusių aimanuoja 
ir ašaras lieja, kad jų gyve
nimas taip skurdus ir .sunkus, 
labai pavydi N. Lietuvos gy
ventojams,' iš kurių gauna ži
nių, ka'd ten viskąs gerai, mie
stuose beveik rojus. .., ūki
ninkai daug geriąu verčiasi, 
darbininkų uždarbiai geri, be
darbių visąi nėra, o pas mus 
pačiame Vilniuje j.ų vienų tik 
vyrų 4,000. ’ . r .
Tai, žinoma, 

Kaip fašistinėj Lenkijoj 
(Vilniaus toste ir pturjjĘ^^ c_ 
taip 11* fašistinėj Lietuvoj tokių draugų simpatiku mūsų 
darbininkai ir biednieji ūki- judėjimui, 
ninkai randasi ' dideliame I d.

Parengimas Gerai Pavyko
Puikiai pavyko išvažiavi

mas, kurį rengė L.D.S.A. 66 
kuopa 22 d. vasario. Paren
gimas įvyko Devil Gate par
ke, diena buvo labai graži, tai 
ir didelis skaičius draugų ir 
draugių atsilankė į parengi-

Bet būtų labai gerai,/

gelžkelio, čeverykų, maisto, 
namų būdavo jimo, medžio 
ir agrikultūros pramonėse. 
Tos lygoš, susidedančios iš 
susigrupavimų tam tikrose 
industrijose, yra besivysty- 
mo procese į Nacionalės 
Pramoninės Unijas. Nacio-mą. __  __ , ____ o___„

kad tos draugės, kurios daf nalė Bedarbių Taryba, pa-

™is, ateūų ir ^prisirašytų į L. į organizuoja lokalinės bedar- 
\ TuoInet biu tarybaš ir yra pl’isidėju-

si prie D. U. V.? Lygos na- 
į 66 cionaliai $r lokalinei. D.
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nėra mūsų organizacijos narė- remta individuale naryste, 
mis, ateitų ir prisirašytų į L. |organiZUOj,ą lokalinės bedar- 
D.s.A. 66-tą kuopa. Tuomet bįu tarybaš'ir yra pHsidėju- 
bininkų klasės naudai..

Reikia pasakyti, kad

bo unijų. Ji organizuoja 
geriausius elementus į lygas 
kovai už minimum algas ir 
streike politiką tose organi
zacijose, suardymui vieny
bės, fašistinių vadų su kapi
talistų politinėmis partijo
mis, sukėlimui organizuotų 
masių gynimui Sovietų Są
jungos ir prieš besiartinau-[ 
tį karą, numaskavimui ir 
prašalinimui reakcinių va
dų ir sumušimui jų klasi
nes santaikos programos,w; - - - . > , . j • nes sanLaiKus pi ugraiuos,

kuopos draugės gana gerai ir f U. V. Lygą taipgi organi- ž pauaikiftįmą diskrimina- 
energingai darbuojasi. Todėl žuoja Lolfehnes.D. U. Vie- L. į ... nearus darbiniu 
joms ir sekasi sutraukti dau- nvbės Tarvbas įvairiose vie- Plies n_Slts. a 1 m 
giau publikos į savo parengi- ^yDes iaLVDas Uai™se kus pramonėse ir unijose, Pn„a tose, susidarančias, is pusi- . • ‘ Sfin„ nl.„aniza.mus. Nuo šio parengimo ma
noma, 1 
no, 1 
darbininkų reikalams.

Turėjome net ir

i Olv V lAį} 1AAA V A11 (A 1— • • T 1 1 • • *

kad liks gražaus pel-id^uslll. r tokalinm , unijų,

Kapos Algas Amerikos 
Plieno Darbininkams
NEW YORK.— Kapita-už įtraukimą senų organiza-

ciju i artimesnius ryšius or- ^he Wall Street Jour-g 
““ varde plieno trusto 

rbininkams 
nukapotos, 

•l t _ nes kapitalistų pelnai esą 
Darbo Unijų Vienybės permaži. Jeigu pelnus pa- 

Lyga remiaši klasių kovos’didint, tai reikią sumažinti 
principais. Jos obalsis yra gamybos išlaidas. Tatai ga- 
“klasė prieš klasę.” Ji at- '* 1 " J*’
meta santaikavimą su darb
daviais, nes ta Amerikos 
Darbo Federacijos politika 
paralyžiuoja darbininkų pa
stangas organizuotis ir ap
siginti. Ji pasmerkia at- 
bitraciją, liuosnoringą ar 
verstiną, kaipo darbdavių

įmik, , i - f , - - ui u i arunivoiuuo ivoiub vi-r
kurį bus galima panaudoti.dirbtuvių :>W>mitetų ir tt. gan‘ižaciniai ir ideologiniai;nal

| vaisujines^yarybo^ pana- 
svečių. ;šiai .organižiįojamo^. D. U.

| Valštijinės*

yra melas. zonos.
Tai yra d. Zaleskius iš Ari-.y. Lygos bįacionalis Komi-: 
zonos. Draugas Zaleskis pri- , . .v „ k L™™ j i• taria darbininkų judėjimui įr tetas, isięnk&m S dvimet-, 
todėl paaukojo 5 dol. del po- niani suvažiavime, susideda

— ----------------------—--------r~
• Į.

bado streiką. Jie dar nenu
teisti, bet valdžia laiko už
darius kartu iu kriminalis
tais. Kaliniai reikalauja 
greito teismo ir suteikimo 
politinių kalinių privilegijų. |^ie menki, kad dirbantieji

skurde. Melas, būk Lietu
voj uždarbiai geri, būk be
darbių visai nėra, šiuo tar
pu Lietuvoj yra apie -20,000 
bedarbių. O uždarbiai to-

Mes ..tikimės, kad 
. Zaleskis ir toliau paliks 

mūsų simpatiku ir “Laisvės” 
skaitytoj um.

Vargo Diena.

SKAITYKIT IR PLATlN 
KIT “LAISVĘ”

Gerai turėti i iš 53 narių# l Jis išrėbka 
| Nacionąlę ^į®ančįąją Ta
ryba iš 15 nariu. ■ 

. ■ l
Paremta Ant Nelavintų 

Darbininkų
D. U. V. Lyga kovoja už 

visos darbininkų klasės in
teresus ir pamatiniai remia
si ant nelavintų ir ptisiau

su pramoniniu unijiniu ju-,8’®”1’3’ • 
dėjimu.- ' ■ jalgos tur

Įima esą padaryti tik nuker
tant, algas.

darys, jeigu darbininkai ne
pastos kelio. Plieno darbi
ninkus organizuoja Metalo 
Darbininkų Industrinė Ly
ga. Jon darbininkai turi 
stoti.
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IŠ CENTRO RAŠTINĖS
Ir Ve! Naujas Kūrinėlis Mūšy Chorams

Sykiu su “Spartaku“ ir “In- tame, kas yra buržuazinio, kai 
ternacionalu“ išsiuntėme vėl ko, ypač meno formų, reikia 
naują kūrinėlį Lietuvių Prole- mokintis ir iš jo*s profesiona

lų. Bet pamatinis mūs prin-j 
c i pas, tai 
tarnautų 
reikalams.

tarų Meno Sąjungos vienetams, 
būtent: “Mums Saulutė Bus 
šviesi.“ Buolio Sūnaus žo
džiai, A. Lenutės muzika.

Be muzikos aprėdalų daine
le skamba sekamai:

Jau atbunda mūsų broliai, 
Ak, smagu, smagu matyt. 
Vargo naštą amžiais neštą 
R y ž š i m ė s a t s i k ra t y t.

Telk-im talką negirdėtą, 
Eisim dirbt visi bendrai, 
A pgalėsim skriaudėjus, 
Mums rytojus švis tikrai.

,štė.” Tai trijų veiksmu, su; 
daugeliu (tarnų tragi-komedija.;

i Šiai operetei yra sutraukti ga-į 
'biausi lošėjai, kaip tai, A. 
'Juodaitis, Julė Šulinskiūtė, Sal-! 
j ly Pangoniūtė, J. Smitrevičius, i 
■J. Butkus, J. Savickas.

Vienas iš choriečią tinkamai ; 
i perrašė operetės dainas, cho-į 
jro mokytojas V. Žukas spe-1 

menas : cia|jaį pacjarė gaidas. Choras: 
klasės; ja tinkamai lavinasi ir 22 d.;

i kovo, Lietuvių Svetainėje, antį 
. i 25-tos ir Vernor Highway gat-1

Aido Choras ren-,vįvl> vap vakare, įvyks tas į
• komunistinės j Ąj(į0 (Jhor() ir darbininkiškos; 
tai į spaudos parėmimui bendras į

j parengimas. Į šį parengimą . 
j reikėtų visiems atsilankyti, nes 

“Laisvė.” taip “Vilnis” iri 
Balsas“ turi ‘

i daug skaitytojų Detroite.'

kad mūsų 
darbi niūk ų

Naują rūmą tuoj statysim 
Ant brolybės pamatų, 
Tvarką patys isivesim, 
Be naudojimo, skriaudų.

Detroito 
gi a parengimą 
spaudos naudai, 
ras darbas. Gerai, bet ir ki-i 
tų kolonijų chorai turėtų pa
sirūpinti vienokiu ar kitokiu j ]<aįp < 
būdu paremti komunistinę į “Darbininkiu 
spaudą.

Kuomet Proletmeno Sąjun-: Kiekvieno skaitytojo pareiga ! 
ga rems mūsų spaudą, o span-į atsilankyti ir paremti savo1 
da Sąjungą—nauda bus visam i darbininkišką spaudą. į
ju dėjimui.

V. Bovinas, 
Centro Sekretorius

Bendro darbo gautą vaisių, 
Mes dalinsimės visi, 
Mums gyvenimo saulelė 

/Pus maloni ir šviesi.

Šiuos žodžius imame

4

ne is 
originalo, bet iš nuorašo jau 
apvilkto muzika. Gal būt, 
kad gali šis tas apsilenkti su 
autoriaus eiliuotu originalu. 
Vienok tas neatmainys pras
mę. Dainelė savo turiniu ge-; 
ra, muziką spręskit daininin

Kaip matote, šios 
įžiūra gana tolima, 
darbo gautą vaisių mes dalin
simės visi.“ Tai prisiminimas,; 
įsivaizdavimas gadynės, kuri, 
ateis tik po audrų, po revoliu- i 
cijos, po darbininkų pergalės. 
Šioj dainoj telpa mūs kovų su
trauka nuo pačios pradžios, į 
atbudimo “mūsų brolių“ (Su
prask: darbo masių) iki ko
munistinės visuomenės. Tad 
tik komunistinėj visuomenėj 
ir “saulutė bus maloni ir švie
si.“ Dar iki to tolima kelio
nė.

PAVADINČIAU JĮ KVAILIU

4

Gal mes laike šios didelės 
i bedarbės 
ikamiau 
į spaudai, 
padaryti.

neturėjom jėgų tin-: 
pasidarbuoti savo į 

tai dabar galim tą | 
Ne tik atsilankiu-1 

šieji paremsime spaudą, bet 
susiėję vieni kitiems priduosi- 

,me energijos daugiau darbuo- 
DETROiT, Mich.—Prasidė-‘tis- Todel paremkime Aido

įjus žieminiam sezonui Aido(^^oro. sumanymą, būki- 
į Choras stojo aktyviai prie dai- me d* ^ovo Lietuvių
,lės darbo. Nę tik vieną kitą ^"vetainėje. 
iparengimą surengdavo savo!
Į naudai, bet kiek tik turėjo pa-1 _ >_
i kvietimų iš darbininkiškų or-j 
jganizacijų bei tarptautiško'N-SSltraukie BUD KOVOS! 
^veikimo, choras visuomet suti-į 
ko visoms organzacijoms pri-į 

dainelės I sidėti prie programų išpildy-l 
“Bendro jmo. !

“Nebaigta Kova” Binghamtone

Šis Tas iš Aido Choro 
Veikimo

A. Kalvis.

j BINGHAMTON, N. Y.—Auš- 
įros Choras—tai žymioji dalis 
iBinghamtono progresyvių lie- 
i tuvių gyvumo. Choras gyvuo
ja jau nuo keliolikos metų. 
Nors čia lietuvių kolonija nedi-

Ki-

Manome, kad šia dainele i 
mūsų chorai ir jų dalyviai bus j 
patenkinti. Jei kurie chorai- 
negavote, greitai praneškite., 
Su šia ekspedicija išsiuntėme 
tris naujus kūrinėlius: “Spar-’ 
taką,” “Internacionalą” ir • 
“Mum Saulutė Bus šviesi.”: 
Peržiūrėkite, siųskite užsaky-1 

Platinkite “Jnternacio- Walter Žukas

Nesitraukie nuo ugnies, 
Nuo karštosios kibirkšties. 
Skleisk žarijom visą šąli 
Teapšviečia vargo dalį. 
Te liepsnoja, 
Tegu šaukia, 
Kad sukurti kovos ugnį, 
Ir patrempti i bedugnę— 
Priešo smūgį darbo liaudžiai, 
Kad patrempti i bedugnę! 
Nesitraukie nuo ugnies, 
Nuo 
N u o 
Mes 
Ryt 
Mes
Kada skurdžiai, 
Šiandien būk, niekam neverti, 
Ims Sovietų Valdžią tverti.

netraukia nuo ugnies, 
karštosios k i b irkšt ies... 
kovos—nebėgk į šalį 
laimėsim-savo dalį! 

Proletaras.

karštosios kibirkšties; 
kovos—nebėgk Į šąli 
laimėsim savo dali, 
po ryt—visviena 
sulauksim laisvės dieną

Tad, 
Nuo 
Nuo 
Mes

1931 m.

mus. 
nalą. Aido 

-----  į gražaus 
atgal prie “Saulutė, augusio 

Jau priminėme rengimuose jis atsižymi gerai.
Mano-į Choras visais atžvilgiais gerai 

me, mūs choristai, jaunimas j dainuoja; daugiausia lavinasi 
ją supras. Ko mes norime dainuoti, tai A.L.P.M. Sąjun- 
daugiau? Mes raginame, kad 
mūsų jaunimas, chorai imtųsi 
ir to darbo, kuris reikia dirbti 
atsiekimui darbininkų klasės 
galutino tikslo, kad “saulutė 
būtų maloni ir šviesi.’

Kaip tai atlikti?

Vėl
Bus šviesi.
reikšmę tos dainelės, 

mūs choristai,
supras.

Choras susideda 
būrio, daugiausia 
jaunimo, todėl ir

iš 
čia 
pa-

L K. M. Choro Veikimas

Visų 
draugų ir draugių, kurie dir
bame meno srityje, . turi būt 
galvosūkiu: Kaip reikia į- 
traukti jaunimas

^darbininkų kovas, kaip ge
nai! įtraukti nauju jėgų į dar
bą už revoliuciją. Reikia

abelnas

gos išleistas dainas. Choras! 
padarė nemažą progresą lie
tuvių dailės scenoje, perstaty- 
damas daug įvairių operečių ir 
davė detroitiečiams dailės 
žvilgsniu tą, ką iki šiol daug 
lietuvių nebūtų matę. «, Apie 
operetes, ar jos visos buvo tin
kamos, čia nekalbėsiu, nes jas 
vaidino ir kitų miestų lietuvių 
kolonijose.

kaino mokytojo neturime, 
tos lietuvių kolonijos pertoli. 
Arčiausia — tai Scranto’.-.as, už 
60 mylių.

Čionai nuo keliolikos metų 
gyvavo ii' teatro kuopa. Ir cho-

delė, bet Aušros Choras įsten-į ras ir teatro kuopa priklausė 
igė gana vykusiai suvaidinti "žy-Į (ir priklauso) Proletarų Meno 
:mesTies lietuvių kalba turimas Į Sąjungai. Bet matant, kad 
;operetes: “Kaminakrėtį ir Ma-įabi vienetas sudaro beveik iš- 
‘lūnininka,” “Sylvia", “Grigu-!imtinai tie patys žmonės, perei- 
,tį.” 
i Aušros Chorui yra bėdos su j tapo sujungta su choru, 
mokytojais. Nes nedidelėj lie-1 

i tuvių kolonijoj profesionalui! 
, muzikui-chorvedžiui permaža į 
-dirva. Todėl pastovaus apmo-I Mokinamas!

Pavadinčiau .jį kvailiu, 
Tamsiu, bejėgiu ir bailiu, 
Jei jis mėgintu pūsti prieš vėją 
Kuris gamtoje audras pasėja. 
Ir bailiu būtą juk tas, 

iš.” 
315 į O klasių koyą meta i šalį ;

Toks mat iš jo drąsuolis būt 
! gali...

syta operete "Nehaif/ta Pora." 
Režisieriauja daug metų tame 
darbe veikiąs A. žolynas. žy
mesnes roles šiame veikale turi 
mūsų publikos mylimi mėgejai- 
aktoriai ir dainininkai: J. Sle- 
soraitienė, S. Vaineikis, A. > žo
lynas, V. Čekanauskas, A. Kli
mas, J. Kupčiūnas ir kt. Vai
dinimas įvyks šeštadieny, 1'1 d. > Kuriam savybė tik 

j kovo, Lietuvių Svetainėje, 
] Clinton St. Tikimasi daugelio 
j svečių, ne tik vietinių, bet ir 
į iš toliau.

'tu metų pabaigoj teatro kuopa: 
. Var- į 

idas paliktas—Aušros Choras, j 
Šiuo tarpu Chorą mokina jau- j 

na mergina, Stepone Vėžinto. s 
Seno Vinco para-'

1931.
Proletaras.

į dauja jau ne praeities roman
tiško gyvenimo, bet iš darbi-1 
'ninku gyvenimo šių dienų nuo-' 
į tikiu.

Dainos, kurias Centro Biu- 
’ ras leidžia, kurių vardų čia 
i neminiu, tinkamos tik jaunuo- 
llių choreliams, o ne chorams, 
i kurie jau gerai dainuoja ir pa- 
; žįsta dainas ir muzikos vertę. 
! Todėl L.K.M. Choras ragina 
į Centro Biurą jieškoti tinkamų 
\ dainų del choru, kurios neštu 
; naudą darbininkams ir visiems 
■ muzikos mylėtojams.

HARTFORD, CONN.

Iš Laisvės Choro Veikimo
i

' Jau bus apie keturi metai,! 
.kaip čia gyvuoja Laisvės Cho-i 
|ras. Nuo pat pradžios choro ■ 
į parengimai buvo visuomet' 
(sėkmingi. Vasario 28 d. Lais-1 
vės Choras-buvo surengęs va
karienę, kuri gerai pavyko, 

I žmonių buvo labai daug ir vi- 
| si, rodos, buvo patenkinti ir 
linksmi. Gaspadinės gerai dir-

■ 'Dabai’ da kelis žodžius apiejbo ir prii-uošė gerą vakarienę, 
•paties L.K.M. Choro, veikimą.! ,r , . , ,
i Kadangi visos vienetos vra nu-j akai lenę bevalgant, to va- 
'sitarusios paremti “Daily k,ar0 Pmmmnkas paprašė —sitarusios paremti
: Workeri,” anglų kalbos Kom. 
Partijos leidžiamą laikraštį, 
tai L.K.M. Choras nutarė pa
aukoti iš iždo $5.00. L.K.M. 
Choras turi 91 narį ir greitoj 
ateityje mano pasiekti iki 
šimto. Per 6 mėnesius pildė 

: programas įvairioms organiza- 
Icijoms ir draugijoms 15 kartu. 
.Savų parengimų turėjo tik 4. 
į Daugiausia dalyvauja tarptau
tiniuose parengimuose. Tu
rim Įtakos ne vien tarpe lie
tuvių darbininkų, bet ahelnai 
tarpe visų susipratusių darbi-

Per 6 mėnesius prie Tad ir čia aukų surinkta $9.

choro mokytoją, J. Plikimą, 
•’ j kad pakalbėtų ką nors apie 
/| chorą. Plikimas paaiškino apie

CHICAGO, 111. — Kadangi 
pas mus retai pasitaiko ma
tyti pranešimų iš Chicagos 

■menininkų veikimo, todel nors 
.kartą prisieina pareikšti min
tis, kas pas mus yra veikiama. 
Aš čionai neminėsiu apie vi- 

r sas vienetas, bet noriu tarti 
žodį vien tik apie Choro vei
kimą. Pagaliaus kaip dabar l Binkų. 
nariai žiūri į A.L.P.M. S. Cen- LKM. Choro prisidėjo 26 nau- 
tro valdybos veikimą?* Praėjo/h nariai ir 8 apleido chorą: 
bedarbių demonstracija, MenojdcI gyvenimo aplinkybių. 
Sąjungos Centro Biuras tą vis-į 
ką praleido ramiai. !

chorą, nurodinėdamas, kad 
kiekvienas, kuris tik myli dai
lę, turi prisidėti prie choro.

Draugė Firaitie.nė paaiškino 
'apie darbininkų areštus, kurių 

Hartforde, kaip yra 
tuos darbininkus ap- 

Tuo reikalu rūpinasi

yra ir 
svarbu 
ginti.
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas, bet kuomet taip 
daug areštų įvyksta, tai re n-' 
karna aukos, kur tik galima.

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

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

IŽradėjas
F. LASECK 
(Lasevičius)

Užrakinkite Atiuarylus Langus!
Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą

V. Žuką, pasirodė daug dides
nė energija, negu kad buvo iš 

galvoti, kaip savo dainomis, i pat pradžių, kuomet jis paėmė 
veikalais, vaidinimais ir juo- chorą vadovauti. Choras yra 
kais, sportu ir kitokiais bū- gerai mokinamas dainuoti; 
dais padaryti atvaizdą darbo reikalui esant, greitai dainos 
klasės vargo, atvaizdą darbi- surišamos gyvai 
ninku kovos,—jų pasiryžimą Pas visus choriečius yra 
kovoti ir pergalėti.

Tai mūsų meno ir meninin- čia 
kų principialės užduotys. 1 
prantama, daug ko 
trūksta, kaip tai: veikalų, 

r vaizdelių, operečių, dainų ir 
kitko. Tačiaus, turime žinoti, 
kad tai turime padaryti, su- 
tverti mes patys. Mūsų me
nas turi augti iš proletarinės 
dirvos, iš kovų, kovose įgauti 
vaizdų, turi kilti darbininkų 
rašytojai.

Tiesa, ne viską mes atme-

Varde Laisvės Chore vi
siems aukavusiems tariame 
ačiū. Taip pat tariame ačiū vi- 

I 14 d- kovo L.K.M. Choras šiem tiem, kurie dalyvavo mū- 
----- .. ..... dalyvaus tarptautiniam Kom.: su vakarienėj.
Pas nati choro mokvtoia d.'drauga1’ kurie stovi priešakyj |Part konteste ir agitacijos; 

organizacijos, turi teisingą Ii- j koncerte kartu su kitais cho-' 
niją mūsų veikimo, bet viską rais> ir net turi vienn tūkstan- ninkai remia mūsų parengi- 

_ I i: ~ Man rodos’ tį tikietų išplatinti/ Darbas mus> tai ™es pasižadame atsi-leidžia pro šalį.
kad tik A.L.P.M.S. 1 Apskritis' 
padarė trumpą

Kadangi sąmoningi darbi-

yra sunkus, bet visi turime su- Kovo 8 d. yra rengia-
, pareiškimą, gIaustj savo sp61tas jr dirbti Tarptautine Darbininkių 

kad visos vienetos privalo da- bendrai, o ateitis parodyk dar-, Moterų, Diena.
lyvauti bedarbių demonstra- pasekmes. *Taipgi L.K.M. Dabar kiti žmonės jau liū- 
cijose, o Centro Biuras į tai choras priklauso prie T.D.A. d®6» nes j*e sako kokia taiir tinkamai.

11 P- 
’ , nekreipia atydos.A cit S • 

__  „_______ daugj 7 „___ .
Su- darbų atlieka dailės darbe, sirinkime, 20 d. vasario, daug;nn^ choro veikimą dailėje

Dabar kiti žmones jau liū-

blogas draugiškumas.
augusis jaunimas

mum Jie net ir choro valdybų vie- buvo kalbėta apie paties Cent- 
jtas užima ir sumaniai veikia, jro veikimą. Pirmiausia buvo 

Pereitame choro susirinki- pastebėta, kad veikalas, kurį 
į me 
į mas, 
būtų darbininkiškai spaudai į dabartinio darbininkų gyveni- 
laike šios bedarbės. , ' 
reikalu sumanyta bendrai su- rė jokios pastabos, 
rengti geras vakaras. Suma- “Nebaigta Kova,”

buvo apkalbėta klausi- vaidina Chicagoj menininkų 
kaip prigelbėti galima 1 kp., nėra pritaikytas prie

i UCVMCH. vunu ucn uuuinv gyveni’ 
Tuo giįmo, ir Centro Biuras nepada- 

. Operetė 
rengti geras vakaras. Suma- “Nebaigta Kova,” parašyta 
nyta perstatyti pirmu kartu Seno Vinco, yra visai silpna. 
Detroite operetė “Meilės Ryk- Kadangi dabar publika pagei-1

ir remia visais būdais visą dar- 
L.K.M. Choro laikytam su-jbininkU judėjimą. Kad page- 

.. .................................................veikimą dailėje, 
greitoj .ateityje choras nusita
rė sutverti kvartetą, kad lai
kui prisiėjus būtų galima dalį 
programos dapildyti.

Todel visi menininkai, dau
giau prie veikimo, kad pakelti 
proletariatą iš letarginio mie
go prie g&resnio veikimo. Su- 
glauskim savo spėkas, nėš at
eitis mums priklauso. ‘

D. Bcndokaitis.

‘‘gavėnia” atėjo. Mes neturi
mame jokių liūdesių, štai dar
bininkiškos organizacijos ren
gia didelį parengimą, balių 
kovo 21 d., Lyric Svetainėj. 
Paimta gera orkestrą, ji grieš 
lietuviškus ir ame ruoniškus šo
kius. Visi galėąjte serai pra
leisti laiką, būkite.-

Choristas.

Ketvirtame pi^sl. telpąs* 
vaizdelis' “Vagis” - irgi pri
klauso Prol. Meno Skyriui.

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

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

Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve- 
čįų, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lanąe, 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 randavojanių. 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. Suminėjimui, klek 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 nestunčiame 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.

SU

Window Lock
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TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IflMOKINAM, kaip apsiciU gailiniu automobiliu; dalinas | tris daliai

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulis planq; 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžlo* Man
ila tyli. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin
giausia prie dabartinių autonjobilhj.

3. Važinžjimaa. Kaip pastoti ekspertu iof* 
riu.
Pabaigė mūsų mokyklos kursų, turite pilnų 

progų pasinaudoti vienu 16 dviejų amatu— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama ibis-

Mojcytojum yra žymiu ekspertas L. TIKN1AV1CIUS. Lekcijos dienomis ir, yakarki** Ate!-, 
kite apžiūrėti mūsų mokykla'. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., neoMaienlaie nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Arenu* Kampa* 14ih Street N*w York, N. Y«
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VAGIS’
Tai buvo ankstyvas žiemos rytas.
Šiaurys vėjas dūko-šėlo, švaistėsi sukeldamas 

nuo žemės lengvutį, ką tik iškritusį, sniegą.
Retkarčiais gatvėje prašniokšdavo automobilis 

ir vėl tylu... Tik užmiesty jau girdėjosi dirbtu
vių švilpukai, šaukianti tai vieną, tai kitą žmo
gų. darban.

Kaip paprastai kas rytą per aštuonis mėne
sius Juozas kėlėsi eit j ieškoti darbo. Bet šį ry
tą jis atsikėlė lig pats savęs nekęsdamas: barėsi, 
nervą vaši...

Pakilo ir žmona ir vaikučiai.
Juozas pyko... galvą parėmęs rankom kaž

ką užsisvajojo. Tai buvo skaudžiausios jo šir
dyje •gyvenimo žaizdos: trys kambarėliai šalti, 
langai užmūryti ledu, tarpsieniais švilpavo vė
jai. Trys kūdikėliai vos kojytes pavelka—verkš- 
lena-ašaroja, prašo duonytės, pieno. O duonos 
čia kaip tik nė kąsnelio! Juozas, pakėlęs galvą, 
pervedė liūdnomis akimis savo šeimynėlę-r-ba- 
daujančius kūdikius, susipurtė it isterijos per
imtas. Jo akyse pasirodė karštos, verdančios 
skausmu ašaros. Bet greit jos pranyko. Jo vei
das išbalo it drobė.

—Juozuti, kas tau? Ko nerimsti?—Priejuoste 
šluostydama ašarotas

Juozas tyfcjo.
Kampe skuduruose 

šių kūdikis balsiai

akis kalbėjo jo žmona.

suvyniotas trylikos mėne- 
verkšleno “mam, mam, 

mam... ”—prašė duonos ar pieno. Jau antrą 
dieną jam nieko neduota, apart nesaldytos arba
tos. Kiti šeimynos nariai jau trečią dieną ba
davo.

Juozas atsistojęs prakalbėjo į savo žmoną: 
—Širduže, aš einu dar šį rytą 

kur nors darbo, 
ryti.

gal gausiu 
Nors nėra vilties, bet ką da- 

Gal nors duonos kąsnelį jum parnešiu. 
Lik sveika šiam sykiui, aš einu.

Juozas su meile širdyje prisiglaudė prie žmo
nos ir saldžiai ją pabučiavo. Jo akyse ir vėl pa
sirodė širdperšos ašaros. Priėjęs ramino savo 
kūdikius:

—Neverkit, tėvelis parneš jum duonutės, par
neš... tik neverkite, mažutėliai. Ir meiliai juos 
apkabinęs pabučiavo—paglostė...« * *

Juozas iš ryto apėjo keletą dirbtuvių. Kiekvie
noje vietoje išgirdo vienodą atsaką: “nėra dar
bo, tu persenas”. Per ištisą dieną jis vaikšti
nėjo gatvėmis. Namuosna eit jis tikėjosi neesą 
išrokavimo; visi verkia, prašo duouos. Nutarė,

Deki Veikalo 
“Nebaigta Kova” I

ir savyje patvirtino, kad tai esąs geriausis nu- P V D II OI i? 
tarimas—nasiHarvti sau o-nln atimti iv tam fan M > 1/ U V Lttarimas—pasidaryti sau galą, atimti ir taip jau 
susilpnėjusią gyvastį. B|et greit puolė mintis 
apie jo "šeimyną, kurią jis visa širdimi mylėjo. 
Apsiverkė slapčiomis ir iš lėto žingsniavo namų 
link.

Jau buvo vėlus vakaras. Eidamas sustojo 
prie didelės maisto .krautuvės, kurios langai bu
vo prikrauti įvairiausių valgių. Ilgai jis ten 
stovėjo. Jo mintyje virė tai baugščios, tai ma- 
lonios-džiuginančios mintys: jei kas nepastebėtų, 
kaip būtų saldu, jei tektų man nors menka da
lelė šio maisto.

Gatvės buvo tuščios. Jokio praeivio nesima
tė, visur tylu. Juozas išpalengvo pralaužė lan
go stiklą—pasiėhiė keletą bakanėlių juodos duo
nos. Neišpasakytai smarkiai veikė jo širdyje 
mintis—mintis džiaugsmo, kad jis parneš savo 
šeimynėlei maisto, ir skubėjo kiek galėdamas 
greičiau pas namiškius.

Skersgatvy staiga pasirodė policija, ir pama
čiusi besiskubinantį žmogų, paliepė sustoti. Juo- i 
zas nepaklausė. Dar greičiau skubėjo užbėgti 
į kitą skersgatvį. Policija paleido į jį keletą 
šūvių, ir Juozas sukniubo šalygatvy apsipylęs 
krauju... Dar ištisą valandą jis buvo gyvas ir' 
stipriai laikė suspaudęs tuos duonos bakanėlius. 
Subėgo būrys žmonių; vieni tvirtino, kad tai esąs 
vagis, kiti, gailesčio apimti, negalėjo nė pažvelg
ti į išbalusį, peršautą, mirštantį lavoną. Greit1 
atpuškėjo policijos vežimas. Bevežant Juozą li
goninėn, jis mirė...

* * ’ *
Namuose Juozo žmona skendo ašarose... vis 

laukė sugrįžtant Juozelio. Tarpais rūpinosi. Vėl 
tarpais manė, gal jis darbą bus kur gavęs. An
trą rytą po Juozo išėjimo policija jai pranešė, 
kad Juozas yra ligoninėje miręs... Moteriškei 
pairo galvos smegenys—iš išgąsties ir gailesio 
alpo... Vaikučiai pusgyvi, išbadėję, ritinėjosi j _ 
skarmaluose šaltam kambary. Kaimynai, suži-I, 
noję nuotikį, skubinosi nelaiminguosius priglaus
ti.

*
šitas nuotikis įvyko visam pasauly turtingiau- Į 

šioj šaly, Amerikoje, Chicagos didmiesty. Tokių 
tragingų nuotikių šiandien esti visame krašte. 
Tai vis kapitalistinio .slibino aukos! Ir dar bus 
jų, iki tie, kurie visą savo amžių krauja turtus 
tam, kurs nieko nedirba, patys maitinsis lie
kanomis. Tik tuomet bus išvengta tokių trage
dijų, nuotikių, kada darbo liaudis organizuotai 
sutriuškins kapitalistinį surėdymą ir įsteigs So
vietų valdžią!

Proletaras.

KURI
VISAD GELBST 
Tos 4‘New and Improved Gol 
Medal Haarlem Oil Capsules' 
Žinomos kaip gyduolė inkšti 
kepenų ir pūslės bėdose, yra m a 
lonios ir lengvos imti. Jos tui 
gydymo galios, kuri išpopuleri 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy 
džių. Ieškokite “Gold Medai 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

AARLEM

LIETUVIS
Norintieji ge
riausio

navimo

patar

ir už
kainų,

GRABORIUS

žema
nuliūdimo va-
landoj, šauki-

tžs pas:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Bel] Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER
ISbalBKtnuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio 
tarnavimo ir už žemų kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.......

j riuose” ne visus talkininkus su- 
■ minėjo. O šis Seno Vinco el- 
I gėsis garbės jam neteikia.

Puolio Sūnus.

ŽINIOS K KANADOSIšėjus iš spaudos veikalui! 
“Nebaigta Kova”, pasirodė* vei-1 
kalo kritikai. Iš 
rodos, nė vienas 
pusių neparodė, 
niau, kiti ir gana 
kalą ir jo autorių 
Peikė- l zacijos veikimą. Kalbėjo dd.

O kuomet tas veikalas reng-1 e. Smith’as, Beckey Beney, 
tąsi leisti, tai jį peržiūrėjo tie'Guralnik ir kiti, 
pirmaeiliai mūsų Meno Sąjun-1 ' ..
gos nariai, Centro Biuras, vei-1 keletas rezoliucijų,
kalą pripažino tinkamu išleisti. įr.ll!įta: k‘.S1:KL’?J C 
Žiūrėjo jį ir chicagiečiai ir 
brooklyniečiai, o tų blogybių, 
kurias dabar tūlų kritikų yra Į 
nurodomos, niekas nepamatė, ;

Dabar, tūliems kritikams šį 
veikalą pripažinus beverčiu, 
gaunasi įspūdis, jog jis, nors

visų kritikų,1 —
gerų veikalo , TORONTO. ____

X ieni šyel- £įa įVyk0 ateivių gynimui kon- 
aštriai ir vei-. ferencija. Konferencijoj buvo 
pasmerkė, iš-j išduota raportai apie organi-

Kovo 1 d.

gynimui ateivių prieš persekio- 
Ijimus ir deportavimus. Konfe- 
; rencijoj dalyvavo 56 delega
tai nuo 31 organizacijos. Su
tverta darbininkų gynimui są
junga. Į Sąjungą gali prigu
lėti pavieniai nariai.

Lietuvių skyriaus susirinki-mūsų pačių išleistas yra daug mas įvyks‘ kovo 13 d>> 8.ta vak
blogesnis, negu tie kiti veika
lai, kuriuos išleido svetimi lei
dėjai ir kuriuos mūsų meninin
kai vaidina. Vaidina, žinoma, į 
dėlto, kad savų veikalų vis trūk
sta. Vienok tie svetimi veika-*; 
lai, regis, dar nė vienas nėra

Pįr^es kiek operetė sėkmingai įvyko demonst- 
a Aiortn Rnva racija. Dalyvavo apie 12,000

“Nebaigta darbininkų gatvėse. Policija 
Kova,’" nors galėjo būti page- darė puolimus, norėjo sulaiky- 
rintu prieš atspausdinimą, ža- įį demonstraciją, bet jai ne pa
los mūsų organizacijai, mūsų vyko. Kai kurie darbininkai, 
judėjimui, nepadarys. Ir smerk- tiesa, buvo ir pažeisti, bet ga
li jį užtenka. (vo ir policija.

Senam Vincui reikia tik pa- ...
stebėti tai, kas kitų nebuvo pa-! Demonstrantus puolė ir stu- . i ~ ... Tlonfoi hiHinffinii HfiftPR mnr

vakare, Ukrainų 
(viršutinėje), 300 
St.

Svetainėj
Bathurst

S-čius.

WINNIPEG. — Vasario 25
Nebaigta Kova.
Mano manymu,

stebėta. Operetėn yra įpinta 
daug dainų-dainelių, kurių au
torium nėra Senas Vincas. Vie
nos jų yra liaudies dainelės, ki
tos yra paimtos iš įvairių au
torių. Bet Senas Vincas, pa
imdamas jas savo operetėn, ne
nurodė autorių. Nenurodė gal 
del nedrąsos (nes savo talkinin
ku jis turi net klerikalinį poe
tą Maironį), o gal kitais išro- 
kąvimais. Tas nepažymėjimas 
dainų autorių, nežinantiems lei
džia manyti, kad tai viskas yra 
Seno Vinco. Gi žinantiems — 
kad Senas Vincas siekiasi pla- 
giatorystėn.

Senas Vifičas nepažymi dainų 
autorių ne tik “Nebaigtoj Ko
voj.” Jis ir ‘^Raudonuose žibu-

dentai turtingųjų klasės, mat 
čia jie tankiai suardydavo to
kius susirinkimus. Bet šį kar
tą ir jie buvo atmušti. Kai 
kurie gavo juodas akis ir rau
donas nosis. Darbininkai at- 
maršavo pas parlamento namą 
dainuodami Internacionalą.

Tie įvykiai parodo darbinin
kų stiprumą, jų jėgą. Tik rei
kia daugiau datbo, daugiau 
vienybės, solidarumo, tuomet 
darbininkai mokės patys savo 
reikalus sutvarkyti.

• Ten Buvęs.

ANT. STOČIŲ GALITE GAU* 
“LAISVŲ* ELIZABETH, 

S. Mickus, 278 Second St. ", 
B. Figens, 221 Second Str-7 

V. Donaven. 182 First St. 
Ir pan Singerj.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS •

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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 pasaulj, 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- 
leresavo. .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 pia
ninus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tętkius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

ELIZABETH, N. J. 
t

L.D.S. 33-čios kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 
11 d., L.D.P. Kliube, 69 So. Park 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Drau
ges ir draugai, būtinai turime visi 
lankyti susirinkimus, taipgi atsivesti 
naujų narių prie kuopos. Nepamirš
kite, kad dabar mūsų kuopos susirin
kimai bus laikomi naujoj vietoj, tai 
yra L.D.P. Kliube, 69 So. Park St. 
Elizabeth, N. J.

Kuopos Sekr. V. K. S.
’ (57-58)

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 9 d. kovo (March), 
Straukos svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskit ir 
nauju bariu.

Org. F. K.
(56-57)

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c ; 
už Dėžutę j 

Atsiųskite 25c» 
stampomis ar pi-1 
nigais.

Ši fakcija ga- j 
rantuota a r b a i 
sugrąžinama 

nigai, jei nepagelbės.

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

pi
O.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.
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NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdėkite 85c ^pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 .dėžu
tės už vieną dolerį. ,

skaus- 
būsite 
nauja

šian-

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.
Vardas --------------------------
Adresas -------------------------
Miestas ---------------- .-------

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

sampalą.
IIIQIII I0IIIB
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Skaitykit ir Platinkit 
“LAISVĘ”
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ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

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

W11 Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO.

,i Praktika ant viptos.
Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast efektriką ir mngiieWzmij. ir važiavimą, 
Ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokėsi j. Mes padedam 
kiekvienam- prie pirkimo karo. Užslrafiymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo H ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
Telephone, Algonquin 4-4049

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

f

Paraše V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apįe Lietuvos" dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Praturtėjo Lietuvįų Darbininkų Litera
tūra, Išvertus ir Išleidus M. Gorkio

Apysaką

MOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucinės dvasios, kylančios darbininkų ko- 

#vosvprieš 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 bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinicriai veikia viltingai.. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesojs, 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.
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J. Birštonas, 2739 Carsonpirm
iuonri primenu savo draugams, jog aš vis dar

Overaitis, 4689 Bran

Venslauskas

didmiesčiuos
414

Pagojus,’ 75 IntervaleKasienus

Amsėjus

SEKRETORIŲ

121

Paulauskas.
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHSBarkauskas

Brent-

New

Avc.

Vesta-

Brad-

Minden

Buf

Mass
R ŽINAI?

Iždininkas

AMERICAN CLOTHING COSham o-Vine

Box

Castle568,Box
SavininkaiWest

Akron

Min

222 Manhattan Avenue
Brooklyn, N.

Kareckas, 730 Na-

Pirm

HAMILTON, ONT., KANADA

Vardas

Mica wii. MALONCS RfJKYT
Usually $18.50

PLANALSO SOLD ON EASY PAYMENT

Buy*thcse books from

-A***

Botyrius,
Cibulskis,

Wood

Ave.

9 Burton St. 
Gelusevičius,

Oregon 5136 
. Main 1417

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

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

T. D. Apsigynimas 
Demonstracijos

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

Fin. Rast.
Ave.

Iždininkas T. Petrauskas, 29 Morton

Petra viekų 162

614 -Autumn

1388 Andrus

P. O. Box

Kasos globėjai

439 Maplewood

Box 151,

Stripinis, 49 Sawtell

Liubertas, 4177 Ashland

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rast. J. Stoškus, 20 Faxon

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRASAI

Vegela, 7715 Dayton 
E. VegelienS ir O.

AldieČių * Centras paaukojo 
$50.00 iš iždo ir ragina visas 
A.L.D.L.D. kuopas remti visais 
galimais .būdais T.D.A.

V. V. Vaisys.

LIET. SUNŲ IK DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.

utarimų 
tauskas

Pirmiaus antrašas buvo 271 BčTry St 
Dabar mano antrašas*

Nuo Red. —r" Delei vietos 
stokos žymiai ^tanipinome/šią 
korespondenciją, ypač tą viy- 
tą, kunkalbama apie' demon
straciją, kuri yra bendra ži-

J. Stripinis, 49 Saw-

K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.
VALDYBA:

APIELINKĖS 
K-TAS. 1931:
354 Marguerite

Oak St.. Easton

Scribner Ave.

Box 147, Royal-

PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET
Tel. Trinity 3-1045

Braddock, Pa 
Ave., Brent-

Way, S. S.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYKŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metanu:

K. Yuška, 325—4th' Ave.,

211 First St, 
. Pinkevičius

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Demonstracijos buvo skait
lingos vasario 25 d. Darbinin
kai buvo nutarę demonstruoti 
gatvėmis. Bet policija užpuo- 
IftSir išvaikė demonstraciją.

šio miesto lietuviai mažai 
darbininkiškus 1 a i k r a š či us 
skaito. Jie skaito daugiausia 
“Keleivį,” kuris moka darbi
ninkų protą apdumti.

“Laisvės” čia ateina tik du 
egz. Tai blogai, kad geriausi 
darbininkų laikraščiai taip ne
skaitlingai įa skaitomi.

Čia yra A.L.D.L.D. kuopa. 
Prie jos turėtų prigulėti kiek
vienas darbininkas,,4kuris tik 
trokšta geresnės ateities. Sto- 
kįpne visi darban* veikime, tuo
met ir pats gyvenimas page
rės. /K. P.

3012 Bremen

1925 Harcums

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1931 Metams:
Pirm. P. Krikščius, 33 -Hamilton St. 
Pirm, pagelb. M. Seliokhs, 288 Maple 

Ave. ' i •’ >
Prot. rašt, J. Kazlauskas, 481 Hud^ 

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

St., West Hartford, Conn.
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai a'csibū- 

na kas antrą >ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

A.P.L.A ___
Pirmininkas—F.

Corliss Sta.,
Vlce-Pirmininkas—K. 3TASINSKAS, 

Box 655, T*
Sekretorius—J 

ward Avc., 
Iždininkas—K.

West View,
Globdjai:—

G. Urbonas, 434 Library St.
A. Žvirblis, 

wood, Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus a ta tinkamiausia s ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

p. O. Box 201

Box 126, Slovan, 
70-42 Link Ct.,

222

1180 Sycamore St

V i ENYBĖS DRAUGYSTfi 
BROCKTON, MASS. 

Valdybos Adresai:
Pfrm. M. Meškini
Pirm, pagelb.

Glendale St.
Nutarimų rašt 

tell Ave.
Piniginis rašt, 

Andover St.
Ligonių rašt. A. Baironas, 20 Faxon

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Lu twin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetbo, bet 
ir kitų miestų lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real " ' 
m u i 
namų 
taipgi 
nių. i 
viinas

ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
i. V. Gelusevičius, 51 Glendale

Everything contained in’ Chet original edition 
Issued by Intel national Publishers

Brooklyn, N. Y
TEL., MIDWOOD 8-6261

37— L. Aimanas, 
; Shannon. Pa.

38— M. Tamuliene,
Frankfort. .111.

39— Tony Zedolek',"
linsviile. III.

40— Anna Kirtiklis.
Ohio.

•11—J. Guziavieienč,
III.

42— Frank Miller, I
III.

43— J. Kuras, 930 Williamson St., Saginaw
Mich. i

44— M. Ažukienc. P. O. Box 426, Zeigler, III
45— M. Savukaiticne, P. O. Box 262, Cuddy

Box 118, Blanford.

Scotten Ave., I)e-

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

ŠIOJE VIETOJE

Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117 .

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienS, 718 
Richmond St.

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Pąrandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave. i

Draugijos susirinkimai įvyksta*

400, Benki,

Box 261, Buckner,

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuom e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tin kam uru
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Per

ėti ■arbi 
naujoviškajs instrumentais .nurodys tin 

reikalingi.į : •- ~ -•

• ■ DRS. SCHONGER^ STENGER
■ . ■ ; •” i

336 Broadway, Brooklyn, N. Y

Yra lietuviška ties panų įstaiga, kuri turi 
modernū-kiautius šių dienų įrengimus, są
žiningų patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams :r 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 Įrita, užeik pas mus

Box 236, Coal Cen

’. Duquoin St., Ben

Hewitt St., Ham

raštininkas V. J. Gerai 
. 1946 Sharon Ave.

Turtų rašt. J,
don Ave.
Avc.

Iždininkas A.
Iždo globėjai

GuntarienS.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell___
Keystone

Pirm.
line, .

Pirm, pagelb. A. Matusevįčia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, T552—10th
Avė., E. Moline, Ill. . •

Prot. sekr. J. Julius, 48tŲ St. & 5th
Avė., Moline, III. y,.i

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th
Avė., E. Moline, ,111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Ave.!, Moline, III.

Maršalka J. Kaįris, 2^35—33rd St.,
Moline, III., / ' '

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Vli^NĄ DOLERĮ, už kurį makifckit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

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 pb 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 viršmijiūtais vardais Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinejam 
per paštą. Adresuoki!:

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

PITTSBURGH© IB
PRIHŠFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas.
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Gataveckas, 109. Cress St.,] 
Carnegie, Pa. . !

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuin 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

žynius sveikatos valdiškus viršininkas n> 
pusė vaikų mokyklose, ptaiekamų antriems 
s5sc, yra atsilikę moks'e del regėjimo ydų, 

Daigiausia Atsidėtame aut Roti
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai slęaiQ>lj, k/ip 

girdėti---moksliškas ištyrimas 
kamus akinius, kurie jums

senai pareiškė, -jog pilna: 
metams .tose u.ėio.ye kia- 
o no del smegenų stokos.

Iždo Globėja
Melrose St.

______ ____ .D. Vetkauskas, 33 Andover St. 
kiekvieno* mėnesio antrą utarninką, į Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
savam name. 1057-63 Hamilton Ave.1 St. Visi Montello, Mass. .

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus
Pirm, pa g.

Į Clark PI.
i Iždininkas "V
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

. Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
- Ave., Linden, N. J.
Į Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
i Dayton St.
I I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
i 144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 
, Aušros Draugijos susirinkimai 
į įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Bedarbių Tarptautinė Die
na vasario 25-ta praėjo štur- 
mingai^ Europos ir Amerikos 
bedarbių masės demonstrąvo 
prieš bėdarbę ir alkį. Buvo aš
trių susikirtimų su valdančio
sios klases gynėjais už duųnos 
kąsnį. j 

Amerikos
mažuos miesteliuos ėjo bedar
bių demonstracijos už apdrau- 
dos bilių ir tuojautinę pašelpą. 
Tai buvo kova tarpe bedarbių 
ir valdančios klasės. Tik vie
name Pittsburghe suareštavo 
28 demonstrantus, o buvo 

^-areštų ir kituose miestuose.
Tas parodo, kad klasių kova 
paaštrėjo. | Padidėjo politinių 

’Kalinių ’skaičius. O T. D. Ap
sigynimi^ finansinės spėkos su
mažėjo xlėl bedarbės. Apsi- 
fynimas l^eda visas pastangas 

elbėjimui politinių kalinių ir 
jų šeimynų šelpime. Todėl Ap
sigynimas atsikreipia į visus 
draugus-drauges paremti T. D. 
A. finansiniai.

CHICAGO, 111. — Bedarbių 
tarybos 10 skyrius aštuoniolik
tos apielinkės darbuojasi del 
T. D. Apsigynimo reikalų; jie 
viename susirinkime sumetė 
$1.40 ir iš iždo paaukojo do
lerį. PĮrg. F. Yargila, gavęs 
iš Apsigynimo agitacinių štam
pų pardavinėti po 10 centų, 
išpardavė visą knygutę; surin
ko $2.60, kas sudaro viso 
$5.00. Aukos priimtos^ per 
dd. A. Švaba ir Sprindį.

»r augai ir draugės! Mato-' 
te, * kaip* suvargę bedarbiai 
darbuojasi del Apsigynimo ir 
visos darbininkų klasės gero
vės. Mes turėtume daugiau 
rūpintis T. D. A. reikalais, nes 
jis turi daugybę bylų vesti ap
gynimui politinių kaliniu.

LAWRENCE, Mass. — Gel
bėkime audėjij streiką! šio
mis dienomis suareštavo kele
tą mūsų veikėjų, streiko ve
dėjų ir jie visi yra padėti ant 
listo išdeportavimui. Tai yra 
valdančios klasės pasibaisėti
nas užsimojimas sutruškinti 
streiką, Kad darbininkai nieko 
nelaimėtų ir badautų.

T.D.A. kovoja už paliuosavi-' 
mą areštuotų draugų ir nef?.; •r*°—£.h. 
mižai reikia pinigų gelbėji
mui tų draugų; todėl suglaus- 
kime savo spėkas, finansiniai 
gelbėkim Apsigynimą, kad jis 
galėtų vesti kovą nenuilstan
čia? su buržuazija. Aukas ga
lite siųsti per biurą, arba tie
siai T. D. ApsigynimuiMiuo 
adresfl: Int. Labor Defense, 
113 Dudley St., Boston; M^ss.

BROOKLYN, N. Y. — A.L. 
D.L.D. Centro komitetas turė
jo savo posėdį; jame dalyva
vo atstovas iš Apsigynimo, su
ris perstatė visą padėtį T.DįA. 
ir sykiu £rašė Aldiečių, kad jie' son St 
paremtų finansiniai Apsigyni
mą ir paragintų kuopas, kad 
jos kiek pasidarbuotų parėmi
mui finansiniai vedamų politi
niu kalinių bylų. Apsigynimas 
turi jų daugybę dabartiniu lai
ku, 'kada klasių kova paaštrė-

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Box 108,*Dracut, Mass 

Vice-pirniininkas M. Dulkiene
180 Concord St., Lowell

Prot. rašt. V. Mikalopas,
973 Centra! St. 

Fin. rašt. A. Rutkauskas'
1 Vine Street 

Paulenka
12 Chase St. 

Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 93 Cha
pel St. ,

Savo susirinkimus draugystė . laiko 
kiekvieno menesio antrą nedėldięnj, 
2-rą vai. po pietū, Italų svetainėj, 
19 Union St- Lowell, Mass.

« . - , _ .. į ..... ■.......... ■ ■

Toj knygoj srttkiai ir teisingai aprašoma lyties organų svbu- 
davojimas, lytiškos ligos, saužagystč, prostitucija, ženybaz 
ka» reikalinga laimingam šeinjynisjcam gyvenimui, ir daugybe 

įdomių dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienarii suaugusiam žmogui.

Knyga turi 236 nitsl. smulkaus' rašto, paveikslėliais 
Ir gražiai apdaryta. Kuin« $2.00.

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais šiuo adresu:

J. BARKUS,'D'&*^rilnp“o.2’' New York, N.Y.

Library

Todd St., Aliquippa

212 Fenn Ave. Extension

-P. Sodeikis,
Youngstown,

-A. Deilninkaičiūtč, 
falo. N. Y.

-A. Dambauskas, 
Girardville, Pa.
Motiejus Batutis, Bo?£ 24, Wilsonville, 111 
-Antanas Kubilskis, . 
ter, Pa.
•J. Lconaitis, 107 N 
ton. III.
N. Zubrickas, 2304 
tramek, Mich.
K. Bakanauskas, Cti 
Pa.
A. B. Shatkus. . 1256 
Grand Rapids, Mich, 
■Andrius Minkolis, P. 
ton, III.
■K. Bagdonas, 
įiin. Pa.
Uh. Vaičiūnas,

Susirinkimus laiko pirmą >. ^redą'l Ižd 
kiekvieno menesio.

S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedėlj kiekvieno mėnesio.L. A. ANTRAŠAI 1931 M. 
CENTRO PILD. KOMITETAS: 

ROGERS, 312 Oregon St, 
Pittsburgh, Pa.

........ IL STASINSKAS, 
New Kensington, Pa.
J. MILIAUSKAS. 626 

McKees Rocks, pa. 
Urmonas, 87 Norwich

46— J. Petrauskas, P. O.
Ind,

47— J. K. Alvinas, 2322 
troit, Mich.

48— Ant. Malinauskas, P.
ersvillc, Pa.

49— A. Matulevičius. 41
Brooklyn, N. Y.

j. Adomaitis, 4 
Pittsburgh, Pa.

51— P. Mnslaveckas, 69 
Wilkes-Barre, Pa.

52— Kaz. JanuSka, 4046
Chicago. III.

53— J. Gudlšauskas, 437
Pa.

51—Geo. Braknis,
Pontiac. Mich

55— Tom. Sypata, 
ington, Pa.

56— V. Glaubičlus, _316 George Ave. 
Wilkes-Barre.

57— John Norkus, 
ton. Pa.

53—J. N. Valanchausky, 
Brighton. Mass.

Estate- -pirki- 
ir pardavimui 

ir žemių, 
i įvairių biz- 
Mūsų patarr.n- 

s prielanku*.

Kaip ilgai galėtumėt jus* palaikyti savo darbą—-kiek jus g.'.lėtume 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų-—ir jų uždarbiu 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kurj.s galima patai.-yt tin
kamais akiniais.

A. P. L. A. FINANSŲ 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir antraSas.
J.—Saulis, 3225 Stafford St., Corliss Sta., 

Pittsburgh, Pa.
3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 

Pa.
4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., She

nandoah, Pa.
5— M. Paulavičlenė, 123 E. Monroe St., 

McAdoo, Pa.
6— M. E. Custerienė, 19841 Benwood Avc., 

Cleveland, Ohio.
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave.,

wobd, Pa. A
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St.

Pittsburgh, Pa.
9— J. YasadaviČe, 538—3rd Avc. 

Kensington, Pa.
10— J. AlbausRis, ,1100 Union Ave., Chicago 

Heights, III.
11— Anna Adomaitis, 1039—4th St., Monon

gahela,. Pa.
12— John Kinderis, 

Ambridge, Pa.
13— Antanas Miliušis, P.

burg, Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 

dock. Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
17—K. Levine,

Turtle Creek
19—J. PreikSa,

Maspcth

1324 Powersdale 
Ohio.

Eckert St.

224 E. Mahanoy

Stambiausia lietuvių kalboj; knyga apie lyties 
klausimus .+

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 

Paradyta žymiausio tų dalyką žinovo O*ro W. J. ROBINSONQ.

DIDŽIAUSIA UETUViy APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

. O. Box 246, 

6 Ten Eyck 

Lager* St,, I 

• S. Empire

S. Francisco Avc., 

Elm St., Tamaqua, 

Crystal Lake Dr., 

, Wash- 

N. End, 

351 Ferdinand St., Scran- 

Bigelow St.

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

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

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 
, BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

illlSIIISilISl
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Puslapis šeštas Pirmadienis, Kovo 9, 19<

VIETOS ŽINIOS Paliepė Išleisti iš

Iš d. L. Prūseikos 
Prakalbu

d. Prūseiką tik kaipo apie 
: kalbėtoją. Bet paėmus Prūsei- 
!ką kaipo bolševiką, tai jis vi- 
Jsiškai neturėjo kalbėti tuo 

Pereitą penktadienį Grand j klausimu šitame mitinge. Jis, 
Manor svetainėje, Brooklyne, 
apie penkios mūs centralinių 
organizacijų kuopos (East 
New Yorko, Ridgewoodo ir 
Maspetho) surengė masinį mi
tingą, kuriame kalbėjo d. L. 
Prūseiką. Rengėjai smarkiai 
šį mitingą garsino, todėl ir 
žmonių prisirinko nemažai.

Kalbėtojas darė pranešimą 
dviem atvejais. Antruoju 
apie viską po biskį, o pirmuo
ju—pastarąjį “Laisvės” šėri
ninkų suvažiavimą.

Kadangi nei draugas Prū- 
seika, nei šitų žodžių rašyto
jas tame šėrininkų - suvažiavi
me neturėjome laimės asmeni
niai dalyvauti, tai, sprendžiu, 
bus vietoje čia padaryti kai-j 
kurias pastabas del jo darytų Lr ar\l; 
pastabu prakalboj. .bendra

Nors prakalbų pirm, ir d 
kalbėtojas pranešė, 
nušvies 
žįavimą, bet tikrumoj jis ne 
tik nenušvietė, ale patį dalyką 
labiau aptemdė.

Pagrindas prakalbai buvo 
jo paties straipsnis, tilpęs 
“V.” num. už vasario 23 d., 
1931. Tame straipsny; d. 
Prūseiką savo šaudymui taiki
klių pasistatė J. V. Kompart- 
tijos Lietuvių Centro Biurą. Į 
jį buvo leidžiama visi šūviai. 
Tasai straipsnis buvo aiškus 
(čia nekalbu apie jo įtaką ir

■pasekm.es mūs judėjimui), 
buvo ir atviras. Jis buvo 
prantamas. Jis sklandžiai 
rašytas.

Kitaip buvo su jo prakalba. 
Cituodamas iš savo straipsnio 
kai-kurias dalis (taipgi Buivy
do laišką, rašytą jam Chica
go je) kalbėtojas dėstė svyruo
jančiai, puriau atdara burna. 
Jis nė .sykio nesuminėjo žo
džio “Centro Biuras.” Jis 
netgi nesuminėjo vardo nei 
vieno asmens, ryšyj su suva
žiavimu. ’ ' \

Draugo Prūseikos prakalba 
išrodė į tą šaulį, kuris, taiky
damas Į ūkininko kalakutą, 

• sako: “žiūrėkite, aš šaunu į 
lekiančią varną,” bet kuris, 
pagaliaus, nenušauna nei vie
no, nei kito. Jis norėjo kam 
tai patikyti, bet nedrįso ar pa
miršo pasakyti, kam. Klauso- 
vai gi suprasti negalėjo. Su
prato tik tie, kurie skaitė jo 
straipsnį, arba, kuriem d. Prū- 
seika išanksto į ausį kuštelėjo, 
ka jis turės omenyj, kuomet 
sakys “tie žmonės,” “straksė- 
tojai,” “karštakošiai,” etc. etc.

Mano nuomone, d. Prūseiką 
neturėjo visiškai kalbėti apie 
“L.” šėriniųkų suvažiavimą. 
Kodėl? Todėl, kad jis savo 
visą prakalbą rėmė Buivydo 
jam rašytu asmenišku laišku. 
Buivydas buvo Brooklyne. Ko
dėl tuomet nebuvo galima pa
statyti patį Buivydą ir reika
lauti, kad jis pats kalbėtų 
apie suvažiavimą? Juk jis 
dalyvavo jame kaipo pirminin
kas. <is pirmiau ėjo su opo
zicija, o paskui su tais, ku
riuos d. Prūseiką (netiesiogi
niai) atakavo. Arba kode! ne
buvo galima pastatyti tuos 
darbininkus, ’ kurie ėjo su 
opozicija. Kodėl nepastatyti 
kalbėti asmuo, kuris aktyviai 
dalyvavo suvažiavime, palai
kydamas vieną ar kitą pusę? 
Tai būtų aišku! Tai būtų vi
siem žinoma ir suprantama. 
Kalbėti miglotai, pusiau lūpų, 
suvažiavime nebuvus, prieš 
publiką, kurioje tik maža da
lis* tebuvo “L.” šėrininkų, tai 
geriau nieko nekalbėti.

žinoma, aš čia kalbu apie

i pagalinus žino, kad jo straips-j 
uis ir visi kiti kaltinimai prieš!
C. B. yra priduoti Partijos’. . 
Centro Komitetui, su katro se-: ‘ 
kretariatu d. Prūseiką pats ’ 7:^,.° 
turėjo posėdžius, i)- kur jis1 
pažadėjo, jog tokių prakalbų, 
ar raštų, katrie puldytų Par
tijos prestižą darbininkų ma
sėse jis nedarys, kol klausi
mas bus galutinai išrištas.

Sulaužymas savo duoto žo
džio Partijai, kaipo bolševiko 
ir vado, yra neleistinas. Kaip 
tai d.~Prūseika pamiršo — ne
suprantu.

Kita, dar ir dar drg. Prū- 
seikai buvo įrodyta (Partijos’ 
C.K. Politinio Biuro ir Centro 
Biuro bendram posėdyj), kad 

Į Parti jos Centro Komitetas su 
Centro Biuro linija 

!(kuri yra Partijos linija) pil- 
kad jis nai sutinka- 

L.” šėrininkų šuva- J

Appellate Division 
mas) nusprendė, kad 
merginos bei moterys, kurios 
buvo neteisėtai nusmerktos į 

į kalėjimą “del paleistuvybės,” i 
I tuojau būtų išleistos. Kalba-1 
; iriosios merginos sėdi Bedford, 
I kalėjime.

Parsidavę. Tammanės teisė-} 
i merginas siunčia kalėji-j 

o kitas už kyšius paleis- 
, nebaudžia, nors jos 

sulig kapitalistinių įstatymų 
būtų prasikaltę.

Prarado $100,000 — 
Pasikorė

(teis- 
visos

i
yra paprasti fabriko darbinin
kai. Čia matai minią darbi
ninkų organizacijų atstovų, 
prisiųstų būti liudininkais šito 
teismo ir drauge teisėjais. Iš- 
laukyj teismabučio matai tarsi 

I jūrą milžinišką minią darbi- 
J ninku ir raudonarmiečių, su iš- 

6; kabomis ir šūkiais: “šalin ken- 
į kūjai! šalin išdavikai! šalin 
imperialistų bernai!”

Kurie suprantate šiek tiek 
rusų kalbą—būtinai nueikit ir 
nusiveskit su savim tuos, ku
rie nesupranta. Tiesa, yra 
angliški paaiškinimai, bet jų 
nedaug.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

su
pa-

re vieną kitą išsišokimą, pa
klaidą, vienu kitu klausimu, 
tai Centro Komitetui reikia 
nurodyti ir jis už tai pasakys 
savo žodį.

Drg. Prūseiką Smarkiai šau
kė už vienybę, už “nenuviji- 
mą nuo mūs judėjimo gerų 
žmonių.” 
nybė turi 
grindais ji 
Nepaąakė. 
darbininkus šaukia už vieny
bę, už bendrą darbą, tai jie 
kiekvienam atsitikime turi sa
vo ir programą. Sakysim, 
darbo unijų darbe—vienybė 
už duoną ir druską; A.L.D.L. 
D. ir panašiose darb. organi
zacijose—vienybė, p a r e m ta 
ta linija, kurią veda revoliuci
nis darb. avangardas—Komu- 
mistų Partija; “L.” arba “V.“ 
bendrovėse vienybė—paremta 
griežta komunistine linija. 
Jeigu mūs abu dienraščiai vi
są laiką bavo Kompartijos va
dovybėj ir visi šėrininkai tam 
pritarė, tai buvo vienybė ir už 
ją visi stojo. Kuomet dalis an- 
ti-partijiniy elementų visokiais 
pletkais ir paskalom (paim
tom iš fašistinio sandėlio) su
klaidino nemažą dalį darbinin
kų ir oi^anizavo kokusą, kad į 
ištraukt “Laisvę” iš tos vado
vybės, tuomet su jais vienybė 
negalima, kol jie nepakeičia 
savo nusistatymo, pareikš- 
dami tai viešai. Negali bol
ševikas skelbti vienybės be aiš
kios programos. Tai būtų tik 
prigaudinėjimas žmonių.

Deja, kalbėtojas nepasakė 
nei vieno žodžio prieš tuos, 
kurie nenorėjo vienybės, kurie 
atskirus kokusus darė; kurie 
stengėsi pravesti mūs gyveni
me ką tokio naujo, anti-bol- 
ševikiško, prieš ką mes visi 
vieningai kovojome pereitu 
desėtku metų! Jis, kalbėtojas,

Bet kokia ta vie- 
būti ? Kokiais pa
turi būti pagrįsta ? 
Kuomet bolševikai

60
ir gyvenęs po

16th St., Brooklyne
Priežastis: praradi

metų 
n um.

Kazys Germain, 
amžiaus, 
605 E. 
pasikorė.
mas biznyje $100,000, kuriuos 
taupė visa jo šeima, ši suma 
pinigų prarasta į dešimts 
nešiu laiko.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

me-
949-959 Willoughby Ave.

Tel, Stagg 8842

Nusmerkė Darbininke
Tammanės teisėjas Morris 

Koenig nusmerkė Sylviją Wei- 
neriūtę, 23 metų amžiaus, 30 
dienų kalėjiman už išdaužymą 
tūlos

47th

krautuvės lango. Mer- 
gyvena po num. 880— 

St., Brooklyne.

Atsakymas del Priekaištu
Del Jankūno ir Kreivėno Da
romų Kaltinimų F.

del Padarymo “Didelių Iš
laidų” j Ateivių Gynimo 
Konferencija, Washington, 
D. C.
A.L.D.L.D. Centro Komite

tas nutarė pasiųsti du delega
tus į Ateivių Gynimo konfe
renciją, kuri įvyko Washing
ton, D. C. Delegatais buvo J. 
Pakalniškis ir F. Abekas.

Daromas primetimas man, 
būk aš padariau perdaug iš
laidų, net $22.00. Toks pri
metimas yra piktas melas 
šmeižtas.

Išlaidos dalinasi taip: 
Dviejų delegatų kelionės lėšos

Husu Į Washington^, D. C.,

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, .13 d. kovo, 
"Laisvės” svetainėj, 8-tą vai. vakare. 
Visos draugės ateikit į šį susirinki
mą, nes turime svarbių reikalų ap
kalbėti. Atsiveskit jr naujų narių.

Org.
(56-59)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj. Kas norit įgyti gerų biznį, 
kreipkitės po No. 755—3rd Avė.,

Abekui j kampas 25th St., Sq. Brooklyn, N.Y.
(56-6.1)

If

$22.00 
F. A BE K.

ir atgal po šešis dolerius 12.00
Nakvynės dviems delegatams 

per dvi naktis po du dole- 
i-ius , 4.00

Draugas J. Pakalniškis susirgo 
gripu ir reikėjo šaukti dak
tarų i viešbutį. Daktarui už

i

apžiūrėjimų ligonio $3.00 .
Daktaro prirašyti vaistai $1.50 ■
Dviejų delegatų kelionės iš 1

1
Great Necko i New Yorkų 1.50

P. S.—A.L.D.L.D. Centro 
Komitetas prisidėjo su šimtu 
dolerių New Yorko Ateivių 
Gynimo Komitetui del konfe
rencijos prisirengimo. Kad 
turėti iš ko duoti rankpinigių 
del busų pasamdymo. Tuo 
laiku aš d a nebuvau faktinu 
laikinu sekretorium, kuomet

t ik pyle daugiau aliejaus ant į Centro Komitetas skyrė tą au-
tos ugnies, kurią 
Centro Biuras, ne 
bet anti-partijinis

Jei Leninas būtų žiūrėjęs 
vienybės tik su “gerais žmonė
mis,“ tik su “senais veikėjais,” 
tai nebūtų buvę bolševikų par
tijos, nebūtų buvę Lapkričio 
Revoliucijos laimėjimų. Jei 
Amerikos darbininkai 1919 
metais būtų laikęsi tos pažiū
ros, tai nebūtų buvę Komunis
tų Partijos Jungtinėse Valsti
jose.

Tai kalbėtojas turbūt pa
miršo. Bet tai pamiršti bolše
vikui— vadui, kalbėtojui' — 
neleistina.

Rinkta padengimui lėšų au
kos. Sumesta virš $60.

R. Mizara.

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

SKAITYKITE “LAISVĘ”

.W/OOSEUI

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

GAMINAME IR PIETUS

užžiebė ne 
Kompartija, 
elementas.

ką del konferencijos prirengi- 
mo.

A.L.D.L.D. delegacija nuo 
Centro Komiteto ten pat auko
jo dešimts dolerių Ateivių Gy
nimo Konferencijoj Washing
tone. Tai buvo padaryta ta
riantis su kitais delegatais ir 
matant tokį svarbų ateivių gy
nimo darbą.TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai r.ęstauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

Pas 
taip

mus pietūs ne taip kaip 
kaip namie prie geros

12 IKI 3 VAL. DIENĄ
vadinamus “short

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

Duonos—Duonelės—Skaniausios IKokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 
stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona s 
visada šviežia. ?

VARPO VALGYKLA ,
treet Brooklyn, N. Y

ŠEŠTAS DIDELIS MENUO
Sėkmingiausia vokiečių kalbame j 

film ©j eperetS
‘Zwer Herzen Im % TAKU

(Two Hearts in WaJtz Time) 
Vienno’s Apysaka. Viskas deda
si aplink Viennos valeą.

JŪS TURITE JI MATYTI
55th ST. PLAYHOUSE

154 West 55th Street 
nekeli 7th Avė.

Rodoma nuo pietų iki vidumakčib 
TeL; Girde 7-0129

Olivetti Sėdi Džėloj
Del $108,000

darbi-Suareštuotas raštinės 
ninkas Mario Olivetti, 52* me
tų amžiaus. Jis dirbo po num. 
3750 Broadway, New Yorke. 
Nusikaltimas: dirbdamas Bank 
of Amerika, jis, sakoma, nu- 
šmugeliavo $108,000 vertės 
Franci jos valdžios bonų. Oli
vetti pradėjus spekuliuoti pi
nigais ant Wall gatvės ir ten 
visus prakišo.

Rusų Kontr-Revoliucininkų 
Teismo Procedūra

Cinema Guild Teatre, (8th 
St. ir 6th Avė. kampas, New 
Yorke) yra rodomas šnekan
tysis judis. Tai drama,—tra
gedija ne keno nors sugalvo
ta, bet dalykas nutrauktas su 
paveikslais ir garsais iš teis
mo salės Maskvoje, kur buvo 
teisiami Ramzinas ir kiti sa
botažu otoj ai ir kenkėjai So
vietų Sąjungai. Visa eiga, 
visas procesas to garsaus teis
mo čia atvizduojama; visi 
kenkėjai pasako (rusų kalba) 
viską, ką jie darė, kad paken
kus Sovietų socialistinei kūry
bai, penkmečio planui. čia ' 
matai prieš akis Krylenko, gy
nėju šalies; čia turi prieš akis, 
visus teisėjus, kurių didžiuma

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, he.

ĮŽANGA DIENA IR NAKTĮ 5(fc
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir ntfegpjimas pęr vSk 

visą naktį 'ant trečių lubų, oripgam kambary—35c //A
ATDARA PIĖN4 IR naktį TO

M. TEITELBAUM, Manadžeris for
Naujai perdirbta Riisiškai-Turki&ka Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- /Į
fvrinimais. čia Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su ,> /
viežiu vandeniu. Lapuotos vantos išfeipėrinltli veltui!

MOTERIMS PANEOtoAIS IR UTARNINKAIS, .nuo
10 valandos dieną iki ,12 vaL. vakare. Trys gariniai (
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas^ Tųjkįškas. ir ga- 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringa^..miegojimui - 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarna
vimu.
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Pebevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenuę, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 5-1090

KĘLRODIS: B. M. T. eleveltariu; Jilipt; ant Fbięhiųg. Avė/ .stoties;,..B
B. M T onhway—iilipt ant Montro& Avė atnt.leR; visais

ifi''

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, ai*ba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučernė, biznis geroj 

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

(56-59)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) 

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

X~Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus. '

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

libalzamuoja ir laidoja numirusiai 
įint visokių kapinių; par^arndo au
tomobilius ir karietas Resell joms, 
Jtjrikitynoms ir .pasivažinėjimams

•231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. < .

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St, kamp. 
cey St. dotis,

C kJ C I V “V.

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai- 

_ riomis ^palvo- 
Atnaujina senus ir krajavus 
!“rc ra amerikoniškais.

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

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

Tel, Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKE**)

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

TEL„ STAGG 2-0783

M O T. LAUKUS, Fotografas 
2/a' Ledior(i\/ivc., Gvdor y n

? . Te'.
Gerinusia S:ūdija ■■ H-ooklifneU ’ /. letiti’ Pe-sttikrmii

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų fctf

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali viduriii malimą. Nereikia virint, o tik 
gumafšyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
rrtingaff, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................ 60c, per paltą 45c

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 0-2017-2360-3514

likirpkit ij skelbimą Ir priatWHkit kanu «u atsakymu.

^Ill'll tigrui

%25e2%2596%25a0pasekm.es



