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KRISLAI
Ir Pasiliks Batau Tyruose. 
Nepataikė.
Pavėluotas Patarimas.
Dabar Turės Užmokėti.

Rašo Ko m u n istas

“Ko laukiate, draugai?” klau
sią tūlas menševikas Jocius so- 
cial fašistų ‘Naujienose”. Girdi, 
“jau kelis kartus rašiau ir ra- ' 
ginau lietuvius steigti socialistų 
kuopas. Bet iki šiol mano bal
sas pasiliko balsu tyruose šau
kiančio.” Ir pasiliks, broli Jo- 

, ciau. Jūsų tie socialistai taip 
ir 

jog 
jais i

aiškiai vaidina streiklaužių i 
kontr-revoliucionierių rolę, 
lietuviai darbininkai su 
nieko bendro nenori turėti.

Nelaimingas Grigaitis savo 
“Naujienose” (kovo 6 d.) suši
lęs mazgoja purvinus savo 
draugus rusus menševikus. O 
ypatingai energingai jis teisinaj 
savo amerikoniškas socialistines 
kolegas. Girdi, “Laisvė” šmei-[ 
žia mūsų draugus, kuomet ji 
sako, kad jie padėjo kontrrevo
liucionieriams menševikams 
ruošti nuvertimą Sovietų val
džios. Bet Grigaitis vis tiek 
pripažįsti!, kad kontr-revoliucio
nierių vadui Abramovičiui A- 
merikos socialistai įdėjo į ran
ką $10,000! Gi Maskvos teis
ine įrodyta, kad Abramovičius 
finansavo teisiamų menševikų 
vadų kruvinus darbus.

Tai viena pusė medalio. Ant
ra, Amerikos broliai menševi
kai (socialistai) su H/Ulquitu ir 
Oneal priešakyje keli mėnesiai 
atgal laikė bendrą konferenciją 
su rusais baltagvardiečiais. 
Hillquitas pasakė, kad bolševiz
mas turi būt nuverstas. Prieš 
šitą atvirą susidėjimą su kontr
revoliucionieriais, prieš atvirą 
prisidėjimą ruošime karo prieš 
Sovietų Sąjungą, jau net pasi
priešino kai kiyrj© eiliniai So
cialistų Partijos bariai. Gi da
bar Grigaitis bando įkalbėt svie

stui, kad ponai Hillquit ir Oneal 
visai nekalti avinėliai, kurie 
nieko bendro neturi su kontr
revoliucionieriais rusais menše
vikais ir kuriuos “visai \nekal- 
tai” dabar ta baisioji bolševikų 
“Laisvė” apšmeižė!

Dar vienas dalykėlis. Social- 
fašistas Grigaitis prisimygęs 
tvirtina, kad rusai menševikai 
niekados nesvajoję ir nesvajo
ją šiandien ginkluota jėga nu- Į 
versti Sovietų valdžią. Taip pat 
ir visi pasaulio socialdemokra
tai netikį į ginkluotą kovą su 
Sovietais. *

Bet... bet ponas Grigaitis 
užmiršo, kad jų visų teorinis 

/vadas Kautskis parašė knygą 
“Bolshevizm in a Blind Alley,” 
kurioj jis šaukia prie ginkluoto 
sukilimo prieš Sov. valdžią. Tą 
knygą menševikų vadas rusas 
Dan išvertė į rusų kalbą. Ant
ra, Maskvos teismas parodė, 
kad menševikų partija sudarė 
bendrą frontą su “buožių par-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedeldienių

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

Du Bedarbiai Atiduoti j 
Chuliganu Gaujos Rankas

išimti

SAN ANTONIO, Tex. 
—Vasario 25 d. bedarbių 
demonstracijoj policija 
suareštavo mieste Dalias 
draugus Coder ir Hurst. 
Tuo jaus jie buvo
po kaucija, bet ir vėl ta
po suareštuoti ir paskui 
atiduoti gaujai chuliganų, 
kurie laukė prie policijos 
stoties. Aiškus dalykas, 
kad čionai buvo pačios po
licijos sugalvotas skymas. 
Sakoma, kad chuliganai 
draugus smarkiai nupla
kė, bet kur juos padėjo, 
nieko iki šiol nežinoma.

Sukniasiuviai Ketvirta 
Savaitė Kovos Lauke

Šimtai darbi- 
su skebais ir

sukniasiuviu

NEW YORK.— New Yor
ko sukniasiuviu streikas 
įžengė į ketvirtą savaitę. 
Pirmadienį buvo kitas masi
nis pikietas. 
ninku kovojo 
policija.

Tūkstančiai
streikuoja prieš vergijos są
lygas dirbtuvėse ir už prį-1 
pažinimą naujosios Adatos 
Amatų Darbininku Indust
rinės Unijos. Apie pusant
ro tūkstančio sukniasiuviu 
kovą jau laimėjo ir priver
tė bosus išpildyti jų visus 
reikalavimus^ * Kiti tebesto
vi kovos lauke.

New Yorko sukniasiuviu 
streikas yra pirmas šiame 
didmiestyje darbininkų su
kilimas prieš algų kapojimą 
ir bloginimą darbo sąlygų. 
Jų streiką reikia visais bū- 

■dais remti. Jiems reikia pa
dėti streiką laimėti. Mūsų 
organizacijos iš iždų priva
lo streiką paremti finansiš
kai.

SSSR. Liaudis 
' Užsidegus Entuziazmu 
Kūrybos Darbo

NEW YORK.— “Times”
tija" ir su “pramonininkų par- korespondentas Duranty ra. 
tija, kurios aiškiai stoja uz „ , o < ...
ginkluotą kovą prieš Sovietus ir 
už ginkluotą imperialistų įsi
veržimą Sovietų Sąjungom

Galų gale pats Grigaitis pa
lieja' barščius pabaigoje savo 

' tirados prieš komunistus ir So
vietų Sąjunga. Jis įtūžusiai 
Šaukia: “ši humbugiška Mas
kvos byla tačiau gal atidalys 
akis Rusijos menševikams. Gal 
jie supras, galų gale, kad tikė
tis žmoniškumo iš Kremlio bu
delių yra bergždžias daiktas, ir 
jie paskelbs obalsį ‘šalin Stali
no valdžia’!’’

Matote, pats Grigaitis šaukia 
į karą prieš Sovietų valdžią, o 
savo laikraščio skaitytojams 
bando įkalbėt, kad menševikai 

^ir socialistai netiki į ginkluotą 
puolimą ant Sovietų valdžios!

Kas liečia patarimą rusams 
menševikams, tai bus pusėtinai 
pavėluotas. Jie jau senai šau
kia “šalin Sovietų valdžią,” jie 
jau senai ruošės prie to šūkio 
įvykinimo. Tik jų nelaimė ta
me, kad Sovietų valdžia juos 
sučiupo už gerklės. Dabar tie 
Grigaičio draugai, broliai ir

šo iš Maskvos,- kad Sovietų 
Sąjungos visa liaudis4 yra 
išjudinta kūrybos darbu. 
Sako, kad Penkmečio Pla
nas virto didžiausiu fakto
rium visose gyvenimo' srity
se. Plačioji liaudis uždegtai 
dar negirdėtu entuziazmu.

Čeehoslovakijos Atstovas 
Priėmė Sovietų Pilietybę

MASKVA.— čechoslova- 
kijos diplomatas Francois 
Stilit išsižadėjo savo buržu
azinės šalies ir priėmė So
vietų Sąjungos pilietybę.. 
Jis sako, kad jis nesutinka 
su kruvina čeehoslovakijos 
valdžios politika namie ir 
intrigomis užsienyje, at
kreiptomis prieš Sovietų 
Sąjungą.

prieteliai turės pusėtinai skau
džiai užmokėti už savo kruvinus 
darbus.
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Rusų Menševikų Vadai Prispirti Prie Šie- 
nos;' Abramovičius Bando Nuplauti 

Savo Kolegas, bet Nesiseka
BERLYN.— Rusų menše

vikų partijos vadai Abra
movičius ir Dan surengė 
“vakarienę” laikraščių re
porteriams, kurioje, jie sa
kė, darysią pranešimą apie 
einantį Maskvoje teismą. 
Susirinko būrys reporterių 
ir redaktorių, o menševikai 
atsakinėjo j klausimus. Bet 
tie atsakinėjimai dąr dau
giau menševikus maišė. 
Jie bandė*teismą diskredi
tuoti ir nusiplauti ankas 
nuo atsakomybės už 
kolegų kontr-revol 
darbą, bet nepavyko.

Abramovičius bažijos, kad 
jis nebuvęs nuvykęs Sovie
tų Sąjungon 1928 metais, 
bet pripažino, kad jų atsto
vai Braunstein ir visa eilė 
kitų menševikų buvo pasių
sti įvairiais laikotarpiais. 
Taip pat pripažino, kad So-

savo
icinį

vietų Sąjungoj gyvuoja 
slapta menševikų partija.

Buržuazinio demokratinio 
laikraščio “Welt am Mon-j 
tag” redaktorius p. Von| 
Gerlach pasakė, kad geriau
sias būdas iškėlimui aikštėn 
teismo neteisingumo, tai nu
vykti Maskvon ir teisme liu
dyti, ir paklausė Abramovi
čiaus, ar. jis važiuotų, jeigu 
būtų gautas nuo Sovietų 
valdžios užtikrinimas, kad 
jo niekas nekliudys. Keb- 
lion padėtin atsidūrė Abra
movičius. Jis atsakė, kad 
jis bijo važiuot Sovietų Są- 
jungon, nes tenai galinti iš
tikti “automobiliu nelai
mė”, kurioje jis galėtų žūti. 
Laikraščių reporteriai ir re
daktoriai turėjo gardaus 
juoko iš pono Abramovi- 
čiaus.

Draugo Molotovo Prakalba Apie Sovietų 
Sąjungos Prekybą

Sako, Kad SSSR Pirkimas 
iš Amerikos Rymo Ant Jos 

Prekių Pardavimo Ame
rikoj

MASKVA.— šeštame SS
SR Sovietų kongrese drau
gas V. Molotov, kuris eina 
SSSR pirmininko pareigas 
aiškiai ir atvirai įrodinėjo, 
kur link eina Jungtinių 
Valstijų ir kitų kapitalisti
nių šalių imperialistai. Jis 
užginčijo SSSR “dumpin
gs,” ir griežtai atmetė, būk 
SSSR naudoja priverstiną 
darbą, tarpe kitko, jis pa
reiškė: uAmerika turi at
minti, kad SSSR pirkimas 
nuo jos tavorų priklauso 
taipgi nuo pardavimo ten 
mūsų prekių.” Tas reiškia, 
kad jeigu SSSR negalės A; 
merikoje nieko parduoti, 
tai ir nieko nepirks. O kaip 
yra žinoma, SSSR daugiau 
kaip šešis kartus tiek Ame
rikoje perka, negu savo pre
kių parduoda.

Sovietų suvažiavime daly
vauja 1,479 delegatai, Kada 
buvo suminėtas draugo Sta
lino-vardas, nominuojant jį 
į prezidiumą, tai delegatai 
karštai sveikino jį. ■ ’

Molotovas savo kalboje 
įrodė, kaip kasdien Jungti
nėse Valstijose miršta apie 
tūkstantis darbininkų iš ba
do, kaip vis labiau ir labiau 
auga krizis kapitalistinėse 
šalyse. Tik SSSR darbinin
kų būvis kas kart vis gerė
ja. KapitalįstinėSe šalyse 
bedarbė vis didėja ir išnau
dotojai, norėdami visą bedą 
suversti ant! SSSR, rėkia, 
būk tai del SSSR “dumpin- 
go” toji bedarbė yra. Mo
lotovas įrodė, kad caristinė 
Rusija 1913 metais išvežė į 
užsienį už 1,500,000,000 rub
lių tavorų vertės, o SSSR 
1930 metais dar tik už i,-

kart vis gere-

Siūlo Sodini Kalėjimai!
Moteris, Kurios Eis Dirbt

LANSING, Mich.— Šioj 
valstijoj buržuazija sugal
vojo dar vieną priemonę 
'“išrišimui bedarbės.”. At
stovas John Dykstra pa
davė valstijos legislature j 
sumanymą, kad visos ve
dusios moterys, kurių vy
rai dirba, būtų baudžia
mos 30 dienų kalėjimu, 
jeigu jos bus nutvertos 
jieškančios darbo. Šitas- 
ponas sako, kad “vieno- 
duonpelnio šeimynoj pil
nai užtenka.” Tai prie ši
tokio pakvaišimo priėjo 
buržuazijos agentai, ku
rie sėdi Michigano valsti
jos legislatūroj.

WASHINGTONO VALDŽIA “TYRINĘ 
SIANTI” SOVIETU SĄJUNGĄ; TAI VEI 

KIAUSIA BUS NAUJAS ŽYGIS 
PRIEŠ SOVIETUS

WASHINGTON. — Tar-' mus, to paties Stimsono fak
tam, visai netikėtai, valsty- tina uždraudimą įgabenti 
bes sekretorius Stimson pa-; Amerikon Sovietų produk- 
skelbė, kad Washingtono tus, idant suprasti, jog ši- 
valdžia nusprendė padaryti tas “tyrinėjimas” turi savo- 

| nuodugnų “tyrinėjimą” vi-i tiškus tikslus, 
sos “rusiškos problemos.” I 
Valdžia stokuojanti “teisin
gų informacijų” apie Sovie
tų Sąjungą. “Tyrinėjimas’’ 
būsiąs kuoplačiausias.

Bet koks bus tikslas? Už
klaustas, ar tas tyrinėjimas

Mašininės Kanuolės 
Kubos Sostinės Gatvėse

000,000,000 rublių. Reiškia, 
SSSR dar nepasiekė pirm- 
•karinio Rusijos tavorų išve
žimo, o 1913 m. niekas ne
rėkė, kad yra Rusijos “dum- 
pingas.” Dabar rėkia, nes 
tais prasimanymais mano 
darbininkus apgauti ir nu
kreipti jų dome nuo tikro 
kaltininko — kapitalistinės 
tvarkos. Baigdamas savo 
kalbą, d. Molotovas pasakė, 
kad SSSR kaip stovėjo, taip 
ir stovi už taiką. Bet impe
rialistai yra pasirengę pulti 
ant jos, kad ją sunaikinus. 
Vienok SSSR ir jos Raudo
noji Armija kasdien darosi 
tvirtesnė, o tarptautinis 
proletariatas supranta, kad 
būsiamoje kovoje jo, parei
gos ginti SSSR, kaipo visų 
darbininkų tėvynę.

Po Molotov kalbėjo karo 
komisaras Vorošilovas, 
nerolas Budeny ir kiti.

ge-

Žemės Drebėjimas ’ 
Prarijo 150 Žmonių

BELGRADE.— Kovo 8 
d. buvo baisus žemės drebė
jimas pietinėj dalyj Serbi
jos. Nepilni raportai skel
bia, kad 150 žmonių žuvo, 
500 sužeista ir 1,000 namų 
sunaikinta. Daugelyj vietų 
viskas paversta į laužą. 
Miestelis Pirą va visai 
naikintas.

SU-

Rooseveltas Sveikina 
Policijos Kruvinus Darbus

Tammany Hall agentas 
New Yorko valstijos guber
natorius Roosevelt oficialiai 
išgyrė ir pasveikino New 
Yorko policiją. Ji puikiai 
darbuojasi triuškinime be
darbių judėjimo. Už tai 
Roosevelt ją sveikina ir ra
gina toliau tęsti tą savo 
“gražų” ’darbą!

HAVANA.— Komunistų 
judėjimas įvarė kinkų dre
bėjimą Kubos valdžiai ir 
buržuazijai. Prezidentas
Machado sušaukė specialį 
susirinkimą “Naciohalės
Komisijos Delei Visuomenės 
Tvarkos,” idant apsvarsčius 
tuoj autinius žygįus delei 
“išnaikinimo komunizmo 
Kuboje.” Komisija tuo jaus 
paskelbė, kad visas Havana 
miestas pavestas ginkluoto
mis spėkomis kontroliuoti. 
Mašininėmis kanuolėmis 
šarvuoti automobiliai. dabos 
gatves. Tuo tarpu revoliu
cinis laikraštis “Cuba Lib
re” konfiskuotas ir 14 ko'- 
munistų darbuotojų suareš
tuota. Teroras siaučia 
soje šalyje. į

Tai Fish Komiteto pasiū
lymas. Sovietu valdžia aiš
kiai pasakė, kad jokių Ame
rikos ar bile kurios valdžios 
agentų del “tyrinėjimb” 
(šnipinėjimo ir rengimo 
kontr-revoliucijos) neįsileis, 

turi ką nors bendro su mai-jTai dabar vis tiek Amerikos 
nymu Amerikos politikos valdžia “tyrinės” — visokių 
linkui Sovietų Sąjungos pri- i šnipų ir agentų pagelba. 
pažinimo, Stimsonas atsakė: Jeigu Washingtono val- 
“Ne.” Vadinasi, tyrinėji- džiū norėtų “tyrinėti” delei 
mas ne tam, kad užmegsti' mainymo savo politikos lin- 
draugiškus ryšius su (įarbi-ikui Sovietų Sąjungos gero- 
ninkų respublika. ’ ijon pusėn, tai priimtų pa- 

Tai bene bus naujas Ame- siūlymą bendros tų dviejų 
rikos imperialistų žygis šalių atstovų konferencijos, 
prieš Sovietų Sąjungą. Vis Tenai būtų viešai ir atvirai 
smarkiau siunta prieš dar-‘visa tų dviejų šalių santikių. 
bininkų tėvynę imperialistai i padėtis ištirta. Bet šitoks 
kitų šalių, šėlsta ir Ameri- tyrinėjimas, kokį dabar da- 
kos plutokratija. Primint rys Amerikos valdžia, kve- 
reikia tik Fish komiteto pia imperialistų žygiu prieš 
darbus ir siūlomus įstaty- Sovietų Sąjungą.

:4i

Drg. Fosteris Sako, kad Amerikos Darbininkų 
Kairėjimas Visur Pastebimas

NEW YORK.— Po ilgo 
savo maršruto sugrįžo New 
Yorkan d. Fosteris, sekreto
rius Darbo Unijų Vienybės 
Lygos. Jis sakė prakalbas 
temoje “Nebadaukite, kovo
kite už bedarbiu apdrau- 

Idą.”
Masiniai susirinkimai vi-

CINCINNATI, Ohio. —'sur buvo nepaprastai skait- 
Badaujanti bedarbiai ir far-pingi. Kai kuriuose mies- 
meriai' siunčiami medžioti, tuose niekuomet pirmiau 
varnas. Už vienos varnos | tiek darbininkų nesilankė į 
nušovimą valdžia moka 25' susirinkmus. Paskutinis su- 
centus. Laimingas tas, ku-1 sirinkimaš 
ris nors vieną varną per,town, Pa. Tai palyginamai 
dieną užmuša. Be to, į var-1 nedidelis miestas, o prakal- 
nų gaudymo fondą buvo pa
skirta virš $1,000, o dabar 
beliko $300. Tai su šitais 
$300 valdžia aprūpinus šim
tus tūkstančių bedarbių 
Ohio valstijoj!

Pasaulinis Bankas Prieš

Siunčia Bedarbius 
Varnas Medžioti

CINCINNATI, Ohio.

vi-

įvyko Johns-

Baduoliy Armija 
Vis Dar Tebeauga

PARYŽIUS. — Ką mes 
sakėme, tas pildosi. Tautų 
Lygos “Pasaulinis Bankas” 
tapo atkreiptai prieš Sovie
tų Sąjungą. Dabar tas ban
kas daro žygius prieš Sovie
tų užsienin išvežamus 
duktus.

pro-

70 {stojo j Bedarbiu 
Tarybą, Moline, 10/

MOLINE, III,MOLINE, I1L— Bedarbių 
susirinkime 70 darbininkų 
įstojo, į‘bedarbių tarybą. 
Čionai bedarbių bruzdėji
mas pradeda didėti. Darbi
ninkai pradeda suprasti, 
kad be kovos jie nieko ne
laimės.

bose buvo apie 5,000 darbi
ninku. Mainieriai suvažia
vo iš visos apielinkės.

Socialistų valdomam mies
te Milwaukcj Į Fosterio su
sirinkimą atėjo du sykiu 
daugiau publikos, negu į su
sirinkimą Norman Thoma- 
so, lyderio Socialistų Parti
jos.

Draugas Fosteris sako, 
kad jis pastebėjo, jog ypa
tingai jauni amerikonai 
darbininkai su dideliu entu
ziazmu linksta prie Komu
nistų Partijos ir jos revo
liucinės vadovybės.

Masinis Susirinkimas
Prieš Deportavimą

NEW YORK.— Tarptau
tinis DarbHunkų Apsigyni
mas rengia svarbų masinį 
susirinkimą prieš valdžios 
pastangas išdeportuoti drg. 
Bebrits, redaktorių vengrų

| komunistų dienraščio, “Uj 
i Elore.” Susirinkimas įvyks

WASHINGTON.— Rau- 
donasis Kryžius savo ra
porte sako, kad jis davęs 
pašelpą 430,000 šeimynų, ar
ba apie 2,000,000 . žmonių. 
Svarbu tas, kad Raudonasis 
Kryžius pripažįsta, jog ba- 
daujaneių skaičius pietinėse Į tš^iadienįvakare
valstijose auga. Sako, kadįIrving. Plaza> 15th gt h. fr. 
V y n • V • • iving Place. New Yorko ir
selpos skaičius per vakario Brooklyno darbininkai ra- 
menesį pakilo ant 430,000. ginami dalyvauti. Tai bus 

------ susirinkimas taip pat pro
testo prieš naujas puolimus 
ant ateivių.

'J

i į

mėnesį pakilo ant 430,000!

Septyni Žuvo Audrose

NEW YORK.— Sekma
dienį visoje New Yorko 
apielinkeje siautė didelės 
audros. Nelaimėse žuvo sep
tyni žmonės, o daug sužeis
ta.

1 ■
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Degtukų Monopolio 
Pasekmės Lietuvoj.

Su degtukų monopolio įvedi
mu, Mažeikiuose užsidarė deg
tukų šipulių fabrikas. Paskly- , 
do gandai, kad fabriką nori per
kelti 1 Klaipėdą, t

t
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Ką Reiškia Šis Sovietų “Tyrinėjimas?”
Sovietų Sąjunga bus specialiai “tyrinėjama” arba, sta

čiai sakant, šnipinėjama iš Jungtinių Valstijų pusės. 
Prezidento Hooverio valstybės ministeris Stimsonas rei
kalauja tam šniukštinėjimo darbui įsteigt naują tarny
bą, arba užsieninę žvalgybą. Stimsono ministerija sykiu 
pareiškia, kad Jungtinės Valstijos visiškai nemano pri
pažint Sovietų valdžią.

Jokios negali būt kalbos, kad Amerikos imperialistai 
švelnintų savo nusistatymą prieš Sovietų Respubliką. 
Jie andai sukurstė Chinų militaristų karišką veiksmą 
prieš Sovietus del gelžkelio Mandžurijoj; jie suturėjo 
medžio įvežimą iš Sovietų Sąjungos į Jungtines Valstijas, 
ir ruošiasi visiškai uždaryt Amerikos duris prieš sovie
tinius kasyklų produktus, grūdus ir kt.

Amerikos kapitalo politikieriai stovi pirmoj eilėj tų 
nevidonų, kurie visame buržuazijos pasauly planuoja boi
kotą, arba blokadą prieš bent kokius Sovietų dirbinių 
bei produktų įvežimus. Tuom jie vis dar stengiasi su- 
klupdyt Sovietų pramonės ir ūkio kėlimą sulig Penkme- 
tės Plano, kuris bus įvykintas greičiau kaip per ketverius 
metus. Staugdami prieš Sovietų tavorų “dumpinimą” į 
užsienius ir ruošdami naują priešsovietinę blokadą, Ame
rikos, kaip ir kitų šalių, imperialistai tuo pačiu laiku da
ro vis platesnius prisirengimus karui prieš Sovietų Są
jungą.

Smetoniniai Fašistai Nori 
Nupirkti “Sandarą”

Brooklyne išeinantis sme
toninių fašistų organas 
“Vienybė” praneša:

“Vienybės” reporteriui teko 
patirti, kad keletas vietos tau
tininkų su vienu gerai pasitu
rinčiu biznierium priešaky, pa
siryžo nupirkti laikraštį “San- 
darą” ir jau yra galutinai, 
prie to pasirengę. Greitu lai
ku mano vykti į Chicagą per
statyti savo propoziciją dabar
tiniams “Sandaros” savinių- 
>kams. Jei dabartiniai jos sa
vininkai pasiūlymą priimtų ir
nestatytų negalimų sąlygų, jis ne.

laikraštį vargingų šeimynų su^ida- 
T riau tokią nuomonę, * kad

nešimą (tilpusį “Laisvėj” 
No. 54), ir iš to sufabrika
vo melaginga žinią.

Lietuviai darbininkai, ne
klausykite fašistų tauškalų. 
Remkite Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą. Stokite į 
jį—prisidėkite prie jo buda- 
vojimo.

Raudonųjų Darbo Unijų In
ternacionalo tarptautinio mote
rų darbininkių darbo unijų ko
miteto leidžiamas anglų kalba 
buletinas “The Revolutionary 
Woman Worker,” už sausio mė
nesį, paduoda sekamas skaitli
nes apie bedarbių skaičių 31 
šaly per sausio mėnesį, 1931 
m.:

1.

Ką Mano Bedarbiai
Kovo 6 dt pasivaikščiojau 

po skurdžių proletarų sekci
ją Borough Hall, Brookly- 

Atlankius apie tuziną

2.
3.
4.
5.

Amerikos Jungtinėse,
Valstijose ....
Vokietijoj .....
Anglijoj..........
Lotynų Ameriki
Italijoj ............
Japonijoj ........

mano tuoj minėtą 
nupirkti, perorganizuoti

8.
9.

10.
11.y-xvzx#,tv..1zJv.wvi xx nau tuiviiį uuuniuiię, jl\čxu w 

leisti talkininkaujant su Chi- šiandien, .'aštrios bedarbės! 13 
cagos tautininkais. metu, apie 50 nuošimtis ' *

i Reiškia, “Sandara” grei
tu laiku gali virsti tiesiogi
niu smetoniniu fašistu or
ganu. Iki šiol tas laikraštis 
tarnavo Lietuvos fašistams 
netiesioginiai. Aišku, kad 
“Sandarai” perėjus į tauti
ninkų (smetoninių fašistų) 
rankas ir sandariečiai virs 
didesniais Smetonos šalinin
kais.

Dabartinis gi Jungtinių Valstijų ministerio Stimsono r.,- . m į ; * • 
pasiryžimas “specialiai tyrinėti Sovietus” taip pat yra Riudii Apac
tik vienas iš prirengiamųjų žingsnių, vedančių linkui ka- Dari 
riško užpuolimo Sovietų Sąjungos.

Kas Yra “Tyrinėtojams” žinoma
Kai del Sovietų būklės, tai Amerikos valdonai užtenka- *

mai žino faktų be jokių ypatingų tyrinėjimų. Visam pa
sauliui žinoma, jog vien jper paskutinius dvyliką mėne
sių Sovietų pramonė, gamyba, pakilo tarp 25 ir 31 nuo
šimčio, palyginant su pirmeshiais metais; vis sparčiau ei-

ista Melai Apse
bininkii Susivienijimą

• Fašistiniai gaivalai, įpuo
lę desperacijon del organi-

kų Susivienijimo, šlykščiau
siais melais bando pakenkti 
tai organizacijai.

Jie prie kiekvienos pro-
na milžiniška socializacija bei kolektyvizacija lauko ūkio; g°s skundė įvairių valstijų 
pusei Sovietų Sąjungos darbininkų jau sutrumpinta dar- apdraudos , departmentams, 
bo diena nuo 8 iki 7 valandų; visiškai pranyko bedarbė, kad nedaleist'i tai organiza- 
ir dar trūksta virš dviejų milionų darbininkų įvairiems ei j ai susiorganizuoti. Bet 
pramonės ir statybos darbams; per pirmuosius 'dvejus nežiūrint to, Lietuvių Dar
inėtus Penkmetčs Plano, Sovietų darbininkų uždarbiai I bininkų Susivienijimo orga- 
pakilo 5,000,000,000 rublių, arba pustrečio biliono dole- nizavimo darbas eina pir
kių; net kaliniams, paprastai statomiems prie miestinių, myn. Jau gauta 500 narių 
darbų, Sovietai moka po 35 rublius į mėnesį, apart žmo-ipO $1000 apdraudos New
niško užlaikymo.

O kas, iš antros pusės, dedasi kapitalistinėse šalyse? 
Ką davė buržuazija savo darbininkams ir ką jiems ža
da? Visuose kapitalizmo kraštuose šėlsta baisiausia be
darbė; per paskutinius dvyliką mėnesių gamyba Jungti
nėse Valstijose nupuolė virš 32 nuošimčių; Anglijoj ga
myba pasmuko žemyn 29-niais nuošimčiais; panašiai ir 
•Vokietijoj ir kitose buržuazinės “tvarkos” šalyse. Šali- 
grečiai gi ten eina begailestingiausias uždarbių kapoji
mas darbininkams, darbo valandų liginimas dirbantiems 
ir vis didesnio darbininkų skaičiaus šlavimas iš fabrikų 
ir kasyklų į gatvę. O bedarbių vargai tokie, kad net 
“palaimintoj” Amerikoj, kaip išsireiškė vienas jos sena
torius, kas dieną badu miršta po tūkstantį bedarbių pro
letarų. i

Kapitalizmas Beviltinguose Sląstuose
Kapitalizmo padėtis diena iš dienos taip blogėja, kad 

net žymusis Vokietijos buržuazinis ekonomistas Bon, 
desperacijon įpuolęs, dūsauja, jog kapitalizmui artinasi 
galas, kuomet turtingiausia pasaulio šalis Amerika ne
pajėgia nuveikti savo krizio. Kapitalizmas yra papuo
lęs į slastus, iš kurių nemato išeities net dantingiausi 
buržuazijos galvočiai. Sovietų gi Sąjunga po vienam lai
mėjimui pramonės ir ūkio srityje daro kitą dar didesnį 
laimėjimą, vis sparčiau žygiuodama pirmyn ir tuo pačiu 
laiku nuolat gerindama būklę savo darbininkų ir dirban
čiųjų valstiečių masėms.

Tą skirtumą tarp didėjančios mizerijos visose kapita
listinėse šalyse ir tarp blizgančio Sovietų Sąjungos* pa
vyzdžio mato vis daugėjanti milionai pasaulio darbinin
kų ir vargingųjų valstiečių. Jinai darosi jiems kasdie
niniu gyvuoju paveikslu to, ko gali pasiekti 'darbo žmo
nės, per revoliucinę kovą nuversdami savo buržuaziją.

Net Amerikoj, kur darbininkų klasės susipratimas yra 
taip atsilikęs, visur daugėja skaičius pačių tikrųjų ame
rikonų darbininkų, kurie nemato kito kelio, kaip tik Ru
sijos bolševikų kelią. Apie tai liudija savo laiške N. Y. 
Timesui net Mušte, “socialistuojantis” vadas “opozicijos” 
Am. Darbo Federacijoj. Jis sako: kur 'nuvažiuosi, visur 
supratingiausi darbininkai iš amerikonų tarpo kalba 
apie reikalą pasekti Rusijos darbininkų pėdomis.

Štai kodėl tie vis labiau skardė janti buržuazijos riks
mai prieš Sovietus, štai kodėl Sovietams skelbiama eko
nominis boikotas; štai kodėl Washingtono valstybės mi
nisterija organizuoja specialį “tyrinėtojų”-politinių šni- 
pinėtojų skyrių prieš Sovietus; štai kodėl visais garais 
yra varomi imperialistų besirengimai karan delei tos 
darbininkų respublikos sunaikinimo, delei tarptautinės 
ręvoliuęįjos žaizdro išdraskymo.

Amerikos darbininkai turi būt prisiruošę ir susiorga-

Yorko valstijoj ir paduota 
apdraudos departmental 
prašymas išduoti pastovų 
čarterį.

Bet štai pastaromis die
nomis fašistų “Vienybė” iš
lindo su sekama šlykščia 
melagyste:

Bolševikų Susivienjimas 
“kultūros” ir “apšvietos” or
ganizacija; buvę SLA. nariai 
suvilioti. »■

Ir toliaus meluoja:
Insurance Departmento rei

kalauto skaitliaus narių jie ne
gavo ir tas uždraudė skelbtis 
fraternale susišelpimo organi
zacija ar daryti “susišelpimo” 
vardu biznį. Del to bolševikai 
buvo priversti tą “susivieniji
mą” paversti “apšvietos” ir 
“kultūros” organizacija... Vi
si tie SLA. nariai, kurie pa
klausė komunistų agitatorių ir 
pasitraukė iš SLA., liko suvil- 
ti, nustojo teisių Susivieniji
me Lietuvių Amerikoj ir ne
gaus pašalpos, gurios tikėjosi 
iš “darbininkiško susivieniji
mo.”

Fašistai mano, kad tokiais 
bjauriais.savo melais jie pa
kenks Darbininkų Susivie
nijimui. l<ą čia “Vienybė 
tauškia, perdėm yra melas. 
Melas, būk negauta Insu
rance Departmento reika
lautas skaičius narių, būk 
uždrausta skelbtis fraterna
le susišelpimo organizacija, 
būk Susivienijimas tapo pa
verstas tik apšvietos ir kul
tūros organizacija.

Fašistų “Vienybė” iškrai
pė “Tiesos” redakcijos prh-

p rita-

medi- 
d vie jų 
duris.

mano

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Austrijoj ..*.....
Vengrijoj .............. '
Čekoslovakijoj ... 
Rumunijoj ..........
Jugoslavijoj '........
Bulgarijoj ..........
Graikijoj ............
Belgijoj .............. ;
Ispanijoj ............
Portugalijoj ........
Švedijoj ............ )
Danijoj ....... ) 
Norvegijoj ........ )
Holandijoj ..........
Finlandijoj ........
Latvijoj ..............
Estonijoj ............
Lietuvoj ..............
Fra nei joj ............
Australijoj ........
Naujojoj Zelandijoj
Kanadoj ..............
Indo-Chinijoj ...
Korėjoj ..............

10,000,000 
5,300,000 

. 3,500,000 
4,000,000 
1,800,000 
2,000,000 

t l,100,0Q0 
550,000 
600,000 
450,000 
400,000 
350,000 
200,000 
150,000 
120,000 
450,009 
350,000 
300,000 
300,000

Kas Kur Veikiama i
Per pastaruosius keliatą mė

nesių iš Centro buvo raginama, 
kad visur, kur tik galima, mūsų 
Priešfašistinio Susivienijimo lo
kaliniai komitetai pradėtų dau
giaus darbuotis priešfašistinėj 
dirvoj. Buvo nurodoma, kad 
Smetonos. fašistinė valdžia da
ro vis naujus puolimus ant Lie
tuvos Komunistų Partijos, kad 
suareštuoja vis didesnį skaičių 
josios narių ir sukemša juos ant 
ilgų metų į kalėjimus, nežmoniš
kai kankina, neįleidža jokios iš 
lauko paramos del kalinių.

Pastaruoju laiku kalėjimuose 
susidarė tokia nepakenčiama pa
dėtis, kad kaliniai buvo privers
ti paskelbti badavimo streiką.

Streikas tęsėsi vienur astuo
nias, kitur dešimts dienų. Visur 
kaliniai laikėsi tvirtai, ir po at
šaukimo streiko pas visus poli
tinius kalinius ūpa.s pakilęs; jie 
ir kalėjimuose būdami skelbia 
kovą kruvinajam fašizmui.

Lietuvos Komunistų Partija, 
nors ir silpna ir priseina veikti 
labai sunkiose sąlygose, vienok 
nenusimena, o skelbia dar griež
tesnę kovą Lietuvos fašistinei ituvos Komunistų Partijai nesu- 
valdžiai. Partijos nariai su [teikia, o gal jau turi kiek su- 
pagelba simpatikų parodo dide-1 rinkę, bet mes Centre dar neap- 
lio pasišventimo tame darbe, jie i laikėme. Teisybė, ten sąlygos 

tam darbui tinkamesnės, dau
giaus veikėjų ir didelis skaičius 
lietuvių darbininkų ten gyvena, 
bet jeigu komitetas būtų apsilei
dęs, tai nežiūrint kaip palankios 
sąlygos būtų, veikimo nebūtų!1 
arba kad ir būtų, tai labai ma
žai. Reiškia veikimo išvysty
mas daug priklauso nuo veiklu
mo draugų komitete; kur komi
tetų nariai veiklūs, ten mūsų 
darbas eina gerai, kur komitetų 
nariai apsileidę, ten ir visas vei
kimas apleistas.

Yra visą eilė didesnių kolo
nijų, kaip Detroit, Cleveland, 
Pittsburgh, Philadelphia, Brook
lyn, ir tt., kur mūsų priešfaši.s- 
tinis veikimas turėtų parodyti 
daugiaus gyvumo. Ypatingai da
bar, mes norime greitu laiku su
daryti keliatą šimtų dol. pasiųs
ti Lietuvos Komunistų Partijai, 
paramos kovai prieš fašizmą.

Taigi subruskime, draugai.
Mes prižadėjome Lietuvos 

draugams greitos finansinės pa
ramos ir mes turime savo priža-

nepaiso didžiausio pavojaus, ku
ris jiem kiekvieną dieną bei va-

150,000
100,000
40,000
27,000
18,000

100,000 pandą gręsia, jie pasiryžę kovo- 
500,000 ti tol, kol kruvinasis fašizmas 

60,000 bus nuverstas nuo' Lietuvos 
400,000 biednuomenės pečių?
100,000
100,000

Viso 33,115,000

Aido Choras Statys Scenoj
Operetę “Meilės Rykštė”

DETROIT, MICH.
Kovo 22 d. Aido Choras . 

statys scenoj operetę “Meilės 
Rykšte,” Lietuvių Svetainėje, 
Vernor Highway ir 25-ta gat.

Veikalas “Meiles Rykštė” 
yra gyvas ir muzikai iškas. 
Tai trijų veiksmų tragi-kome- 
dija. Aido Choro mokytojas i 
V. Žukas gerai prirengęs ope-

biednųjų darbininkų 
ria komunistams.

Ant Hudson Ave., 
nė, apšepus lindynė 
augštų. Pabeldžiau
Atidaro vidutinio ūgio vy
ras, apie 32 metų amžiaus. 
Pasiūliau “Daily Workerį”, 
kaipo vienatinį anglų kalba 
dienraštį, ginantį darbinin
kų reikalus. “Noriai pirk
čiau ir atydžiai skaityčiau, 
bet neturiu pinigų, nes apie 
aštuoni mėnesiai kaip ne
dirbu”—atsako jis man.
Pradėjau kalbėt apie bedar
bę: kodėl ji yra ir ką mes 
turime daryt? Sako jis 
man: “Esu girdėjęs apie 
Statomus reikalavimus ka
pitalistų klasei ir jos vals
tybei ir pilniausiai su tuomi 
sutinku. Ne tik sutinku su 
tais reikalavimais, bet taip
gi pilniausiai sutinku stotį 
atvirą mūšį ir kautis, nors 
ir mirt reikėtų, bet kad čia 
padaryt taip, ^kaip darbinih-i 
kai padarė Rusijoj.”

Matydamas, kad
agitacija jam jau nereika-

I, v „ J V. ZxUKilS V U lėti pillVllKV‘3 vpc-hnga, nes tą uz mane pada-. su ^ido Choru ir parink- 
rė pats kapitalizmas, pada- Įįajs storiais. Nėra abejonės, 
viau vieną /Daily Workerio’ 
kopiją, ' pasakiau antrašą, 
kur susirenka bedarbiai, 
drūčiai paspaudžiau jo ran
ką, ir išėjau.

Kita irgi medinė lindynė 
ant trijų augštų. Užeinu 
ant trečio augšto, pabalado- 
ju duris, atidaro moteriškė 
apie 28 metų amžiaus, kal
ba itališkai. Šiaip taip pa
aiškino man, kad vienais 
trepais žemyn gyvena ame
rikonai. Nuėjęs žemyn bel
džiu duris. Atidaro jauna 
moteriškė. Ant grindų rėp- 
lioja apie dviejų metų kūdi
kis ir, matomai, moteriške 
laukiasi dar vieno. Pasiū
liau “Darbininkė Moteris” 
(“Working Woman”). Pa
aiškinau1 apie laikraščio 
prasmę ir svarbą. Moteris 
surado nikelį ir duodama jį 
man pridūrė: “Senai jau 
aš žingeidavau tokio laik
raščio, kuris kalba apie dar
bininkų padėtį abelnai ir 
moterų darbininkių padėtį 
ypatingai.”

Aplankiau dar keletą na
mų, kur gyvena negrai dar
bininkai. Vyrai, moterys ir 
vaikai didžiausiame skurde. 
Žmonės neturi darbo, netu
ri pinigų, neturi ko valgyt. 
Vienok trumpai paaiškinus 
apie tai, kas, kaip veda ir 
tikrai gali išvest darbinin
kus iš dabartinio skurdo pa-

tais aktoriais. Nėra abejonės, 
kad operetės vaidinimas išeis 
gerai.

šioj operetėj yra daug gra
žių dainų, solo, duetų, .kvarte-'Į© 
tų ir chorui dainų aktuose. III 
Muzika, choro mokytojas už-'IS 
tikrina, kad ji visiem patiks. I Įj 
Atsilankiusieji pamatys tą re-|J^ 
ginį, kaip prasideda meilė ir © 
kaip ji besiplėtodama palieka 
gyvenime rykšte. ’

Tuo pačiu kartu atsilaąky- © 
darni į šį parengimą, jūs pa-' M 
remsite ir darbininkų spaudą, II 
nes šitas parengimas yrą ren- Į i 
giamas “Laisvės,” ‘‘Vilnies” ir 6| 
“Darbininkių Balso” naudai. 0 i

Po perstatymo seks šokiai 
prie gerų A.L.P.M.S. orkestrų, 
kurias vadovauja d. V. Žukas, B R 
Aido Choro mokytojas. Iki [ UI 

’šiol Aido Choras ir Orkestros © 
[ pilnai atsakė detroitiečiams, o 
'nedėlioj, 22 d. kovo, bus dar 
įdomesnis vakaras. Tad ne
praleiskite progos, kad . pas
kiau nereikėtų gailėtis. Kurie, 
neturite tikietų, pirkite išanks- 
to pas Aido* Choro narius. . ©

Reporteris. H

Moters Pradeda Susiprast
NAUMIESTIS.— Sąryšy 

su 13-tomis Spalio revoliu
cijos sukaktuvėmis 7 mote
rys stojo į Komunistų Par
tijos eiles ir Raudonosios 
pagelbos ratelius.

Darbo Unijų Vienybės Lyga. Stokite į šias organizaci
jas, kovokite po jų vėliava už bedarbių ir dirbančiųjų 

nfeavę apgynimui Sovietų Sąjungos. Pirmieji gi Sovietų riatas pasieks to, įuom šiandi? džfaugiasfsOTietu' Są- 
apgypijpo būriai, tai Komunistų Partija ir revoliucinė jungos darbininkai ir dirbantieji valstiečiai!

reikalus; o komunistų vadovybėje ir Amerikos prolęta-

:. 7 • .

dėties, darbininkai tuojaus 
persiima . supratimu, kad 
kito kelio nėra, kaip tiktai 
tas, kurį rodo komunistai. 
Todėl, įtraukimas nauju 
darbininkų į eiles kovojan
čio proletariato niekuomet 
dar gal ir nebuvo taip prie
lankus, kaip dabartiniu mo
mentu.

i mažiau, todėl mes turime dabar 
pasiskubinti. Nevien tik aukų 
rinkti, bet ir šiaip mūsų prieš- 
fašistinį veikimą stiprinti.

Pastaruoju laiku daugelis 
prešfašistinių lokalinių komite
tų turėjo konferencijas, bet a- 
part išrinkimo valdybos ir šiaip 
pasikalbėjimo nieko svarbaus 
nenutarta, daugumoje išreikšta 
nuomonė, kad dabartiniu laiku 
daug kas negalima nuveikti ta
me reikale. Teisybe, kai kur 
pasižadėta daugiaus darbuotis, 
kad tą mūsų apleistą priešfa- 
šistinį veikimą atbudavojus, kad 
vėl pastačius į tinkamas vėžes, 
bet ar tuos prižadus draugai iš
pildys, tai ateitis parodys.

4

Geriausiai darbuojasi prieš- 
fašistiname veikime, tai Chica- 
gos draugai. Jie surengė ke- 
liatą masinių mitingų ir šiaip 
varo gana smarkią plopogandą 
per mūsų dienraštį ’’Vilnį”, 
ypatingai drg. Milleris, priešfa- 
šistinio lokalinio komiteto .sekre
torius, daug darbuojasi. Tik 
vieik) dalyko chicagiečiai neat
lieka, tai piniginės paramos Lie-

Tam jų pasišventimui kovoje 
.su fašizmu pradeda vis daugiau 
atjausti lietuviai, gyvenantieji 
ir už Lietuvos rubežių. štai 
pastaromis dienomis atėjo ži
nia, kad lietuviai, gyvenantieji 
Sovietų Sąjungoj, surinko aukų 
Lietuvos draugams, kovai prieš 
fašizmą suvirs 250 dol., ir tai į 
labai trumpą laiką. Tas parodo, 
kad jie kovą su fašizmu tinka
mai įvertina.

Mes, Suvienytose Valstijose 
.gyvenantieji lietuviai darbinin
kai, irgi turėtume subrukti prie 
didesnio veikimo tame reikale 
ir parinkti kiek galint daugiaus 
aukų. Dabar, kol dar vėsus 

'oras, mes turime daugelį įvairių 
į parengimų ir todėl yra progos 
juose parinkti kiek aukų para
mai Lietuvos draugams.

Vėliaus, .kuomet ateis vasaros j dą išpildyti, 
sezonas, tų progų bus kur kas j J. Weiss.

THE COLLECTED WORKS OF

AT ONE-HALF PRICE
Evėrything contained in the original edition 

Issued by International Publishers

SIX BOOKS NOW PUBLISHED

Usually $18.50

NOW $9.25
ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

Buy theęe books from

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y
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“Laisvės,” “Vilnies” Skaityto
ją ir Organizaciją Narią Susi

rinkimo Nutarimai
Vasario 28 d., DraugijųĮ dirbti

Svetainėj, W. Vernor High- klasinį darbininkišką darbą.

kalus, taip ir spaudos. Jokių tais išlaidų susidaro ir iki 50 
bečeikalingų ūžsimėtimų vienų dol.
ant kitų nebuvo. Tas parodoj pirRti viską reikia kompa- 
kad darbininkiška spauda ve- nijos krautuvėse. Jos imą 
da organizacijų narius į didės- daugiau, negu kitos už savo 
nį apšvietos kelią. Reikia^ produktus, nes žino, kad dar- 

visiems organizuotai ■ binįnkai priversti jose pirkti. I
Susidaro tokios sąlygos, kad 

i sunku net pavieniam pragy- 
' vent už $40-45 per dvi savai
tes, o ką jau kalbėti apie dar
bininkus, kurie turi šeimynas.

Bet tuo pačiu kartu darbi-j 
; įlinkai dar mažai terūpinasi! 
įsavo reikalais. Reikėtų jau 
j pradėti judėti, organizuotis, 
stoti Į darbininkiškas organi
zacijas ir veikti. Reikia ko-i 
voti, kad norime pagerinti j 
šiek tiek savo būvi.

Viską Girdėjęs.

Susirinkimo Pirmininkas
L. Jonikis,

Susirinkimo Raštininkas,
Alf. Misevičius.

way, įvyko “Laisvės/ ’ “Vil
nies” skaitytojų ir darbinin
kiškų organizacijų narių ben
dras susirinkimas, 8-tą vai. va
kare. Susirinkimą atidarė A. 
L.D.L.D. 52 kp. sekr. d. R. Be-! 
niušis. Ant pirmininko likosi! 
nominuoti sekantį nariai: J. 
Stakvila, K. Tamošiūnas, L. 
Jonikis. Balsavimo rezultatai: 
J. Stakvila—14 balsų, K. Ta
mošiūnas—27, L. Jonikis—42. 
D. L. Jonikis perskaitė susirin
kimui kom. patiektą dienotvar- 
kį, kuris susidėjo iš sekamų 
punktų: (1) Susirinkimo ati
darymas; (2) Pirmininko rin
kimas; (3) D. M. šolomsko (iš 
Brobklyn, N. Y.) raportas iš 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo) ; (4) Klausimai iš raporT 
to; (5) Diskusijos organjzaci-i 
jų narių ir skaitytojų; f“ 
Vietinio laikraščių (“Laisvės ■ 
ir “Vilnies”) agento d. L. Jo-taip vadinamą “dykąjį darbą” 
nikio raportas; (7) Detroito beveik nieko nemoka. 
“Vilnes” žinių komisijos ra-' 
portas; 
žinių 
spaudai) rinkimas. Dienotvar- išlaidų pasidaro nuo 20 iki 25 
kis vienbalsiai priimtas. 'dol. per dvi savaites. Ve ko-

Pakeltas klausimas, kad ant kios išlaidos, pasidaro: Už bu- į1111?1.0 
vičtos būtų išrinktas šiam susi- tą randa $9.00; gydytojas ir 
rinkimui raštininkas, kuris vis- ligonbutis—$2.75; buto ir ka- 
ką tvarkiai užrašytu ir paduo- syklos šviesa—$4.00; kuras ir 
tų į spaudą taip, kaip ėjo su- pristatymas—$6.00; apdrau- 
sirinkimo tvarką. Ant rasti-’ da ir pomirtinė—$2.20 ; sprog- 
-minko nominuoti N. Aštraus-1 dinimui medžiaga—$7.00; ki- 
kienė, Alf. Misevičius. Bal- tos išlaidos—$2.00; įrankiai 
savimo pasekmės: N. Aštraus- $2.00. 
kienė 
čius—

MINDEN, W. VA
Mainierių Bėdos

Šitas angliakasių miestelis 
buvo pagarsėjęs veiklumu. 
Lietuvių čia buvo susitvėrę i 
veik visos organizacijos ir! 
kuopos. Angliakasiai turėjo' 
stiprų lokalą U. M. W. of A. j 
unijos. Bet dabhr jau nieko' 
nėra. Darbininkai vargo! 
spaudžiami skursta pusba-į 
džiai. Didžiuma šeimynų net! 
tiesiog badauja.

i > į
Dieniniam darbininkam mo- .t

(6)lka $4.10, o dirbantieji nuo to-i įa’sure^^'^kius, baliu. žmo- 
!nų nei tiek neuždirba. Uz|nių buv0 g.ana daUg, daugiau

negu kada būdavo dar prieš 
skilimą. Buvo 

pirmiau

OREGON CITY, OREGON

IŠ LIETUVOS
Mažįha Darbą

Vailokaičio ■fabrike, Šančiuo
se nuo lapkričio mėnesio ėmė 
dirbt tik 4 dienas i savaitę, o 
gruodžio mėnesyj žadėjo ir visai 
uždaryti fabriką. Ar uždarė, 
žinių dar neturim.

Degtukų monopolio pasekmes 
Kauno ir kitų vietų darbininkai

Šokių Parengimėlis
Vasario 14 d. šios apielin-i 

kės (Willamette) L.D.S. kuo-j

tokių lietuvių, 
nesimatydavoDarbininkas angliakasys ne-burių * pirmiau 

(8) Naujos Detroito,ga]j, daugiau uždirbti, kaįpnarentrimuose komisijos (“Vilnies”)30.40 <]ol. per- dvi savaites./ 
------ i Besikalbant

svečiais, pasirodė, jog yra pri- 
> mūsų organizacijai.

1 Darbininkam yra brangūs to- 
Įkie vadai, kurie rūpinasi dar
bininkų bedarbių ir dirbančių- 

1 jų klasės reikalais. Bet ne
galima girti tokius asmenis, 

i - Užunariai ir 
jiem panašūs ponai, kurie 
spekuliuoja Susivienijimo pi- 

balsai, Alf. Misevi- .. ... .. . iniSai«- Reikia tikėtis, kad vi-
i Viso pasidaro $34.95 islai-.si apielinkės draugai darbuo- 
■•dų. čia gi neperdėtos skaitysis del L.D.S.

D. M. šolomsko ra-į lines, dar gal nedadėtos. Kai-! Eilinis Proletaras.
“Laisvės” šėrininkų i__

Jis perbėga iš-j 
kovos i 
veikia 
Nuro- 
reikia i

su draugais

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ce

ri ausi o

navimo

žemą

patar-

ir už

kainą,

nuliūdimo va-

landoj., Sauki-

tfs pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
.162 Broadway 

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

I ei.: So Boston 0304-W

-37 
9

Seka d. 
portas iš 
suvažiavimo, 
kilusius šioj šalyj klasių 

■ įvykius, nurodo, kaip 
A. J. V. Kom. Partija, 
do smulkmeniškai, kad 
organizuoti L.D.S.A.,
L.D.—didinti kuopas, neaplei- i 
sti L.D. Susivienijimą, įtraukti 
dar daugiau darbininkų. Prie 
to, galimais’būdais stiprinti ir į 
palaikyti A. ž. V. Draugijėlės i 
ktiopėles. i

f Po plataus ir nuoseklaus iš-! 
dėstymo apie darbininkiškas! 
organizacijas, prieina prie i 
spaudos klausimo. Plačiai nu-! 
šviečia “Laisvės” šėrininkų su- į 
važiavimą, kaip draugai ture- i 
jo daug laiko ir energijos pa-j 
švęsti, idant dienraštį palaiky-1 
ti ir vesti tikroj darbininkiškoj , 
linijoj.

Drg. D. M. šolomskas, i 
smulkmeniškai išduodamas ra
portą, ragina organizacijų na-: 
rius skaityti ir platinti dien
raštį “Laisvę.” Ir duoda gerą 
pamoką iš “Laisvės” suyažia- ■ 
vimo. kad ir dienraštį “Vilnį” j 
palaikyti tokioj pat linijoj,; 
kokioj šiandieną yra “Laisvė.” 
Pabrėžė gyvais faktais, kad 

Ksklokininkai visur varo nešva
rią agitaciją prieš “Laisvę” ir

Saules

Po išklausymo d. D. M. šo- 
lomsko raporto, nutarta ant 
vietos parinkti aukų padengi
mui lėšų šio susirinkimo. Au
kų surinkta $15. Nutarta, 
kad būtų duoti klausimai iš 
raporto. Klausimų buvo ga
na daug, Į kuriuos d. D. M. 
Šolomskas aiškiai atsakinėjo.; 
Prie klausimų ir jfo klausimų' 
tęsėsi diskusijos. Po išdisku-' 
savimui. ’nutarta, kad būtu iš
nešta rezoliucija užgyrimui 
dienraščio ir jo linijos, kuria1 

^dabar yra vedama “Laisvė.” 
Užgyrimui spaudos rezoliuci-j 
još nubalsuota vienbalsiai, 
priešingų nei vieno nesirado. 
Tuomet iš susirinkusių buvo 
garsus delnų plojimas. •
Nutarta, kad susirinkimo pir-’ 

mininkas ir raštininkas nutari
mus ir rezoliucijas pasiųstų į 
spaudą. Kadangi jau buvo 
vėlu, tai kiti dienotvarkio i 
punktai palikti komisijai, ku-i 
ri turi teisę, kaip greit gali, Į 
sušaukti susirinkimą ir tuomet) 
bus išduotas laikraščių “Lais-j 
vės” ir “Vilnies” agento ra-į 
portas. Detroito žinių redak-į 
cine komisija perrinkta, kuri j 
turi bendradarbiaut dienraš
čiui “Vilniai.”

Reikia pasakyti tas faktas, | 
kari organizacijų nariai susi- • 
rinkime draugiškai ir rimtai 
svarstė, kaip organizacijų rei-

I

i

LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

III

69

| 
|

nuo
Fer-

Puslapis Trečias

jau gerai jaučia ant savo kailio. 
Daug darbininkų, dirbusių 10 ir 
daugiau metų, jau išmesta j gat
vę. Patys degtukai daug pras 
tesu i.

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

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

57 Broadway, New York

ta1

jūsų gerklei

su

Window Lock

J..

I

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO

BILIŲ M ECH A XIZ MO. 

Praktika ant vietos.

I NOftTH
CER/AAN.LLOYD

pagyrimu, pasisekė

5 Dienos Ant Vandenio
Per Cherbourg — 6 Dienos 

Per Bremen

Dviemis Greičiausiais Plau
kiojančiais Laivais

BREMEN ir EUROPA
Mažiau 8 Dienų į Lietuvą

Taipgi Keliaukite Popu
liariu Ekspresiniu Laivu

COLUMBUS
Arba Nuolatiniai kas Savai

tė Išplaukiančiais Gerai
Žinomais Lloyd Kaju- 

tiniais Laivais
Informacijų Kreipkitės Pas 

Vietini Agentą ar

North German Lloyd

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

ATKRE1PK1T ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLOS
3% E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Išardymas, sutaikymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir plana automobilio ; mokinam dienomis' ir vakarais lietuvių ii' anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—-L. TICHNIAVIMUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimų (License) ir Diplomų gvavantuojame už mažų užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžairaSymas į mokyklų kiekvienų dienų nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049 ai
' ^l||||||ill|||l!ll!l!;ill|||||||||lilll||||;illl!l!!^

Spinduliai Minkština

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišku Ištyrimų
Taigi, nėra .skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

i girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin- 
; kamus akinius, kurie jums reikalingi.

■ DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N, Y.

Phone, Stags? 2-8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKORŲ

ŠIOJE VIETOJE

{vairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
S nos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už- 
1 ndžių.
1 ari didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai 
Staten Island 
ry.

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

A. LLilVlNAb
S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, 

Tel. Trinity 3-1045
ELIZABETH. N. J.

S v
LUCKIES
palankus

Jūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 
minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kfl-

* no sveikatą.

MES I6M0KINAM, kaip apsieiti aa

It’s toasted
s Apsauga — Prieš knitejimus — prieš kosulį

© IMI, 
The American 
Tobacco Co., 
M fra.

Jušuc

Kiekvienas žino, kad saule 
nokina—del to “SPRAGINIMO” pro
ceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE-paga- 
minti iš geriausių tabakų - Derliaus 
Grietinės-DAR-IR “SPRAGINTI”
— ir extra slaptas šildymo procesas, 
gerklę erziną aštrumai, kurie yra viso- 
kiame žaliame tabake “SPRAGINI- 
MU” pašalinami. Jie parduodami ki
tiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE 
cigaretuose. Nenuostabu, kad LUCK
IES visuomet palankus jūsų gerklei.

HM

Užrakinkite Atidarytus Langus!
Mano nauju išradimu užrakintą atdarą langą 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš vidaus, ‘ ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

NAUJAS IŠRADIMAS

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kūrinami 
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.
f Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
oras, kuris labai yra naudingas sveikatai. 
Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų sve
čių, būdavome priversti laikyti uždarus lan
gus, kad ir šilčiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų jūsų namai, prie jūsų langų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir p.rie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langu apsaugą.

Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Suminėj:mui, kiek naudos 
turėsite prisidėję mano išradimo ‘Window 
Locks, būtų galima parašyti, čia tik
primename apie Juos ir parodome jų , mažą 
paveiksliuką. )

KAINA $3.00 UŽ TUZINĄ (12) 
Mažiau tuzino nesiunčiame ant užsakymų. 
Reikalaujame agentu, geras uždarbis.

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

Telephone, Mitchell 2-2554
bTž $1 duodame 4 Jocks del persitikrinimo 
ir patys apmokame persiuntimą. s

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
Kasinio automobiliu; dalinas į tris dalis;

L Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planą; 
kaip surasti sugedimus; kaip ičardžiua «o> 
statyti. Tas viskio mokinama kiekvieną atu> 
dentn praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iote- 
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

pro#ą pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojate* lai*, 
nius ir diplomų. Mokiname grynai lietuvi*- 
kai ir angliukai. Kaina prifnama visMtea.

Lekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite apžiū- 
10 iki 2 P. M.
iais nuo 10 iki

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY.
reti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedūldieniais nuo 1
kite apžiūrėti m&ių mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniaia

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampa* 14th Street
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St. Butkus.

TARNAITĖ

i)

4)

6)

9)

DVIEJŲ AKTŲ TRAGI-DRAMA
Veikiantieji Asmenys:

KURMAITIS JONAS —45-50 metų, 
stambus buožė-dvarininkas.
ADA—19-20 m., paprasta^ neturtinga 
mergina—Kurmaičio tarnaitė.
ADOS MOTINA—50-65 m., neturtin
ga kaimo moterėlė.
POLICIJOS VIRŠININKAS — 30-35 
metų.
DU POLICIJANTAI — be skirtumo 
amžiaus. 1
ŽVALGYBININKAS—25-30 metų.
I KUMEČIUS )
II KUMEČIUS ) apie 50-60 metų.
KAIMYNAS )

Viskas dedasi fašistinėj Lietuvoj; stam
baus buožės valdomam dvare.

KURMAITIS i (Truputį nusišypsojęs/ 
Matai, jau ir su tarnaite nebebus galima 
susirokuoti. Kad tave kur devyni vel
niai!. .. Aš jai parodysiu atsisakinėti prieš 
poną! (Susimąsto) Taip, pamokinsiu.... aš 
žinau, ji, šėtonas, komunistė! Ir jeigu 
'taip dažnai atsisakinės, supras su kuo rei
kalą turėti. O jeigu nepatinka, jeigu ne
nori mane užganėdinti, lai j ieškosi vietos 
kitur! (Skaito laikraštį, duryse skambu
tis) Prašau į vidų.

ADA: (Įeina nešina torelę obuolių) Ma
tai, įnešiau jum ir be jokio strioko. (Deda 
ant rašomojo stalo)

KURMAITIS: 
juos?!
, ADA. Žinoma, 
na neprarytumėt.

KURMAITIS: 
tai paduok man.

ADA: (Besirengdama išeiti^ Mat, ko 
dar užsimanė... '

KURMAITIS: (Eidamas prie Ados) Tai 
ko čia taip skubinies? Juk turi pakanka-* 
mai laiko, jau apsidirbai, gali ir pas mane 
pasisvečiuoti.

ADA: (Sustojusi tarpdury) Taip. Tu
riu laiko pakankamai. Bet aš... aš turiu 
eiti vis tiek. (Pauža. Kurmaitis laiko ją 
už rankų) Aš turiu eiti, jau septinta va
landa, paleiskit mane...

KURMAITIS: (Nustebęs) Ką? Kodėl 
taip punktuališkai septintoj valandoj? Ne
jaugi tau kokie susirinkimai, o gal komiu 
nistų ?

ADA: (Nusišypsodama, piktai) Ponas 
iš manęs nesityčiok! Jeigu,man ir susirin
kimai, tai čia mano dalykas! Aš, viską ap
sidirbusi, turiu teisę eiti, kad ir į susirin
kimus, o susirinkimai lankyti—tai mums, 
darbininkams, yra būtiniausis reikalas, nes 
jeigu mes neorganizuosimės bendrai į vie
ną kūną, tai jūs, buožės, nesusiprasit, ka
da jūsų gobšumui bus galas. O dabar... 
jūs jau jaučiate, kad jūsų viešpatavimui 
artinasi paskutines dienos!

KURMAITIS: (Nurimęs, besimeilinda
mas) Žinai ką, Ada? Tu man tokių pa
mokslų nedavinėk. Man tavęs net gaila... 
tu toki...

ADA: (Piktai, nustebusi) Bet kas ponui 
šį vakarą? Ko taip prie manęs kabinies? 
A.tsi trauk ’

KURMAITIS: (Lyg susigėdinęs) Nie
ko... nieko... eikš, Ada, sėstis, aš tau tu-1 
riu daug ko pasakyti. (Prievartomis pasi-' 
sodina ant sofos)

ADA: Bet iš kur ponas šį vakarą toks 
I meilus ?

KURMAITIS: (Pasididžiuodamas) O, o, 
aš visuomet toks... (Už scenos labai silp-

i O kas čia?!

(Piktai) Ar nuplovei

bijau, kad ponas kirmi-

(Truputį švelniau) Na,

AKTAS I
Didokas stambaus buožės valdomas dva

ras. Puikus, švariai padabintas kambarys. 
Palei langų minkšta sofa. Kampe rašoma
sis stalas; ant jo guli telefonas, revolveris 
knygos, rašomojo popieriaus lapai, plunks
nakočiai ir tt. . Šalimis stalo keletas kė
džių. Ties viduriu mažas kampuotas sta
las, ant jo—gėlių puodas. Ant sienų bent 
dvejetas gamtiškų paveikslų. Žemlapis. 
Vakaras.

KURMAITIS: (Įeina piktas, nervuotas; 
pasideda švarką ir užsirūko cigaretą) Tur
būt jau yra velnias apsėdęs tuos mano ku
mečius! Jau visai nebenori skaityties nei 
su ponu. (Pauža) Na, kad ir šiandien: iš
leidau į lauką penkiolika darbininkų, ir lie
piau truputį' paskubėti... girdi: “eik tu 
pats dirbti, dabar ne baudžiavos laikai..?’ 
(Vaikšto po kambarį, nervuojasi) Ir bijo- 
kis tu, žmogus, ir prasitarti! (Pauža) Be
pigu buvo mano tėvui dvarininkauti. Tuo
met dar buvo tamsūs tie išgamos, kurile- 
čiai; botagą uždėjęs galėdavai juos vary
ti... O jeigu tas dar nepagelbėdavo, tai 
drugiams atskaitydavo rykščių! Bet da
bar.. . net bijokis jų, žmogus. (Atsisėda 
prie rašomojo stalo, skaito laikraštį) Ir 
apie juos net ir laikraščiai rašo: čia, žiū
rėk, susiorganizavę į profesines sąjungas, j 
čia, žiūr.ėk, rengiasi streiką šaukti, čia... į

_ (Meta laikraštį ant stalo), Ir nesuprantu, 
ką tie mūsų žvalgybininkai veikia?! Juk 
čia yra aišku, kaip diena, kad taį komunis- nai girdisi Internacionalas)

•' tų darbas! Jeigu ne jie, tai kumečiai būtų Lyg trūkšmas? Lyg daina kokia?!
tylūs, nekeltų trūkšmo su visokiais ten sa- ADA: Kas dedasi lauke, kas. dedasi pa- 
vo reikalavimais. Et, sakau, kaip tuos šauly, kas dedasi tarpe vargstančiųjų—so- 
“raudonuosius velnius” ir bereikia išnai
kinti?! Jie taip, kaip ant mielių auga— 
veisiasi! (Pasiėmęs laikraščius, atsisėda 
ant sofos, valandžiukę skaito; susimąsto) 
E, Ada, Nueik’sklepan, atnešk man obuo
lių. Tik greičiau!

ADA: (Iš virtuvės) Ką? Tu manai, aš 
turiu keturias ranjkas? Aš negaliu. 
Man ' kiaulės šeriamos, karvės : 
žiamos. Gali ir palaukti, aš neturiu lai
ko...

PATERSON, N. J

WATERBURY, CONN.

Taip ir 
tamprus 
veikimas

Iš L.D.S. Susirinkimo
Kovo 4 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo su
sirinkimas. Parengimo komi
sija išdavė raportą iš pereito 

| parengimo—vakarienes, kuris 
(įvyko vasario 7 d. Vakarie
nė davė pelno 69 dol. Pasi
rodo, kad komisija gerai dar
bavosi. Draugės M. Baraii- 
skienė, Z. Pudimienė ir O. 
Bartkuvienė, turiu pasakyti, 
moka tinkamai vakarienę su
rengti ir darbuotis naujai L. 
D.S. organizacijai, 
reikia, darbininkų 
susirišimas, / geras
duoda ir geras pasekmes.

Buvo skaityta laiškas iš 
Bridgeporto L.D.S. kuopos, 
kuriame kviečiama šaukti nau
jos mūsų organizacijos Conn, 
valstijos kuopų suvažiavimą ir 
suorganizuoti Apskritį. Kuo
pa išrinko 6 delegatus į suva
žiavimą, kuris įvyks kovo 29 
d., Waterbury, Conn., 12 vai. 
ryte.

Susirinkime prisirašė du 
nauji nariai; draugai biskutį 
jau aptingo, reikėjo gauti 
daugiau naujų narių.

Pastebėjau “Laisvės” num. 
45 draugo Naunčiko korespon
denciją, kurioje labai giriama 
kai kurie draugai. Daugiau
sia reikia pagirti už vakarie
nės surengimą, tai minėtas 
drauges, kurios tą vakarienę 
padarė tokia, kokia ji buvo.

Draugai Krasnickas ir Pra
ktiška atliko muzikantų dar
bą pagirtinai. Prakuska ne
ėmė nei atlyginimo.

Kovo 22 d. yra rengiama 
vaidinimas “žemės Rojus.” 
Parengimas įvyks Venta sve
tainėje, vaidins Vilijos Cho
ras. Nepamirškite tos dienos, 
nes galėsite laiką linksmai pra
leisti.

L.D.S. Kuopos Sekretorius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WASHINGTON, PA.
A.L.D.L.D. 236-tos kuopos susirin

kimas bus sekmadienį, 15 kovo, pas 
<1. Janavičius, 40McAdam Avė. Pra
sidės 2-rą vai. po pietų. Visi nariai 
ateikit laiku, turime svarbių reikalų 
apkalbėti. Atsiveskit ir naujų narių. 
Aš jau turiu 2 nauju nariu, tai yra 
K. Juozapaitį ir G. Kaulių. Gau
kit ir jūs, draugai, nors po vieną 
narį, tai kuopą pakelsime nariais ir 
galėsime geriau darbuotis.

M. Yanavičiene.
(58-59)

SPRINGFIELD, ILL.
Pranešu A.L.D.L.D. 7-tos kuopos 

nariams, kad kuopos susirinkimas 
ieiffU DO- i rieivyl<s sekanti sekmadienį, 15 d. 
•' ■ - ® x | kovo, nes tą dieną yra rengiama L.

sauly, kas dedasi tarpe vargstančiųjų—so- ! 
tieji buožės negali ir nenori pastebėti! (Pik-i 
tai) Paleisk mane, aš turiu išeiti! i

KURMAITIS: (Perspėdamas) Ada, aš i 
tau primenu, kad perdaug nesikarščiuok! i 
Aš žinau, kas tu per paukštis'... ‘ * 
ii, kad tavo visi darbai komunistiškoj pu-į D.S. kuopos vakarienė. Mat, komi- 
sėj liktų pas mane, tai ir neaušink burnos! i darbininkai išrinkti iš a.l.

ADA. (I asiepianČiai) Truputį ponas ir Į Užimti darbu, todėl ir susirinkųnas 
‘ . Visi, draugai, atsilankykit

į vakarienę, galėsime pasikalbėti ir 
| nutarti laikyti susirinkimą bile kokį 
j vakarą.

Sekr. S. Rusaitis. •
(58-59)

mel- tu nesikarščiuok taip daug; būk nuolaides-ipavyks.i • • °7 i vakar:ms.
(Tąsa bus)

(išvanojo kailį? Drg. Prūseika įseika prakalboj juos išbarė ir 
prilygina juos prie karštako-į liepė nusiraminti, tai dabar tie 
šių ir tiesiog liepia susilaikyti žmonės turės nutilti arba 
nuo tos propagandos, kurią jie jiems kelias pas “Keleivį” ant 
čia varo prieš “Laisvę” ir jos^burdo.
visą štabą; draugas Prūseika' 
nurodė, kad “Laisvė” yra ge
ras laikraštis ir eina teisinga 
linija. Taipgi “Laisvės” štabo 
nariai yra teisingi žmonės, o i 
ne koki sukčiai, kaip kad čia 
patersoniečiai vadina.

Prūseika kvietė prigulėti 
prie darbininkiškų organizaci
jų, dalyvauti tarptautiniame 
judėjime ir remti tas organi
zacijas, ypatingai T.D.A., ku-

.Didelis Smūgis Komunistų 
Partijos Priešams

Nedėlioj, kovo 1 d. paskli-l 
do, gandas, kad d. L. Prūseika 
kalbės Patersone kovo 3-čią. 
Ta žinia sukėlė didžiausius 
ginčus tarpe draugų. Kaip 
tai, juk. d. Prūseika vien tik* 
dęl zprakalbos Patersone iš 
Chicagos nevažiuos. Bet tik
rai sužinota, kad jau prakal
bos bus. Bus tai bus, bet apie 

jis čia kalbės, kodėl taip Į 
staigiai ;rengiama tos prakal
bom? Kas čia yra tokio nepa- rjaį šiol jie buvo priešingi,
prasto . , žodžiu sakant, drg. Prūseikaprasto? , -

* >O »žinouės, kurie priešingi pasakė labai gerą prakalbą.
tKon^unistų Partijai, tai kad 
jau džiaugiasi, tai džiaugiasi. 
Girdi, dabar tai jau bus Bim-

’. bai “kaput.”
4 Na, ir renkamės visi, kurie 

dirbame naktimis, išliekame iš 
į darbo ir einame klausytis, kaip 

Prūseika vanos Bimbai kailį. 
Ilgai nelaukus, štai ir drg.

| Prūseika pribuvo. Pirminin
kas pakviečia publiką ramiai 
užsilaikyti, nes drg. Prūseika! parašyti prieš “Laisvę” rezo-

; net iš Chicagos atvažiavo, la-j liuciją ii’ pasiųsti “Laisvėn,” 
o jeigu “Laisvė” netalpins, tai 
siųsti “Vilniai.” O jeigu “Vil
nis” atsisakys talpinti, tai ei
sime pas “Keleivį.” O kadan
gi labai daug buvę tikėtasi iš 
Prūseikos, kuris “Vilnies” re
dakcijoj dirba, o dabar Prū-

Po prakalbų buvo statomi 
klausimai. Vienas iš svar
biausių, tai paklausė vienas 
draugas, kad pas mus yra sklei
džiama, būk Bimba yra šni
pas. Prūseika atsakė) kad tai 
yra karštagalvių išmislai. 
Bimba yra geras žmogus ir la
bai naudingas darbininkiš
kam judėjimui. A.L.D.L.D. 
susirinkime buvo nubalsuota

1 bai pavargęs, bet jis mums 
l daug ką naujo pasakys. Drg. 
L" Prūseika pradėjo , kalbėti, 
t Koks nusiminimas prieš-komu- 
|. matinių elementų. |Jie tikėjo- 
į si, kad d. Prūseika vanos Bim- 
[ bai kailj, o čia jiem patiem

S K A IT Y KI TE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė 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 SO Centų

NUPIGINTA MINA!KAS TA! YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymejimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, _ kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai.’ Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Firma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 29 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. '1 Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
(’(augelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kode! jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klapsimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų ■ laikraščių skaitytojų . Jabąi mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume, jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate dėl sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,0 
del pamiyšimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, .ko
kius jūs gausite—žodžiu, čia surasit^ kiek alkoholis kepkia žmųgaug 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero dato.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiurithnu tiktai 

, $1.00. Siųskite ■ užsakymus sekančiai—
" I ...IV JTT-.

Lietuvos Darbbintes ir Poniutes
Parašė V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

Apysaką
MOTINA x

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

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 

. darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmės carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainių re- 
voliucioinieriai veikia viltingąjį Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klesos, ir jie vadovauja didelėse 
darbininkų kovose,- kurios kai jūrių bangos kyla viena po 
kitai, versdamos carizmo reakcijos tvenkinius.

Knyga iš 510 Puslapių
/ Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina ^1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš .

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

! ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33-čios kuopos mėnesinis 

į susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 
I., L.D.P. Kliube, 69 So. Park 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Drau- 
ir draugai, būtinai turime visi 

i susirinkimus, taipgi atsivesti 
naujų narių prie kuopos. Nepamirš- 

' kite, kad dabar mūsų kuopos susirin- 
, kimai bus laikomi naujoj vietoj, tai 
J yra L.D.P. Kliube, 69 So. Park St. 
Elizabeth, N. J.

Kuopos Sek r. V. K. S.
(57-58)

į st
I gČ
■ lankyti

Aš nuo savęs turiu pasakyti 
Patersono lietuviam darbinin
kams. Draugai, darbininkai, 
apsižiūrėkite, kur link kai ku
rie vadukai eina.' Nesiduoki
te suvedžioti, parodykite savo 
subrendimą, parodykite, kad
jūs suprantate savo klasės rei- į 
kalus. Neikite paskui tokius, Į 
kurie veda iš komunistinio ju
dėjimo į “Keleivį.” Tegul ei
na tik tie, kuriems ir yra ten 
vieta, tai darbininkų priešai. 
O jūs, kaipo darbininkai, sto
kite į komunistų eiles, stokite 
į T. D. A. kuopą, stokite į in
dustrinę N. T. W. U.

i
Petys į petį su kitų tautų 

darbininkais, po raudona vė
liava. Kovokime prieš bendrą 
priešą, šalin darbininkų prie
šai, o kapitalistų agentai. Vie
nybė ir solidaringumas darbi
ninkų tarpe!

Proletaras.

Bell Phone, Poplar 7545

\GRABORIUS-UNDERTAKER * 
ISbnlnamuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių, Norintieji geresnio pa- i 
tarnavimo ir u?. žemų kainų nuliūdimo [ 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už- žemų kainų.......

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

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

V. Donaven. 182 First St.
Ir pas Si n geri, J

1023 Mt. Vernon Strėet 
Philadelphia, Pa.



{padienis Kovo 10, 1931
* S2S

WORCESTER, MASS
Kovo 1 d. L.D.S.A. 2-ra 

kuopa turėjo parengimą, 
rengimo programoj buvo nau
jiena, tai jaunų pionierių pa
sirodymas ant scenos. Mer
gaitės ir berniukai perstatė, 
kaip amerikoniškose mokyklo
se pionieriai vaikai, prisiskai
tę iš “Daily Workerio,” pa
stato klausimus mokytojai, 
kad pastaroji nervuojasi ir ne- 

> galėdama sukritikuoti darbi
ninkų vaikučius, baudžia 
juos.

Antroj dalyj programos bu
vo suvaidinta veikaliukas 
“Karės Nuotakos.”

Tėmytojas.

Pa

BOSTONAS IR APIEL1NKE

’savo maloniu balseliu ir tin- 
’ karnomis dainomis labai pa- 
tenkirio klausytojus.

Laisvės Choro koncertai, rei
kia pasakyti, tai buvo tikri 
darbininkiški parengimai, ku- 

i riuose publika gavo apsčiai 
darbininkiško idealizmo ir 
klasinės kovos ūpo. Dainos iš
imtinai darbininkiškos ir išpil
dytos pagirtinai. Pastebėtina, 
kad į darbininkiškus parengi
mus gausiai pradėjo lankytis 
mišri publika, kuri pirmiau 
neateidavo. Dabartinis šios 
šalies krizis, bedarbė, privertė 
giliau protauti ir tuos, kurie 
dar tikėdavo kapitalistiniams 
pakalikams, ir daugiau ar 
mažiau buvo nusistatę prieš 
progresyvį darbininkų judėji
mą. Linkėtina Laisvės Chorui 
ištvermingai žengti pirmyn ir 
darbininkiškos dainos meno 
priemone kovoti už darbinin
kijos reikalus.

—o—
Nauja Biznierių Organizacija 1

South Bostone susitvėrė Lie
tuvių Profesionalų ir Pramoni
ninkų Sąjunga, kurios prieša-

*

lt; L '

Puslapis Penktas *

buvo 
apmo
tos al- 

■ senieji

SO. BOSTON, MASS.
Mizernas Ponų Frontas.

Paminėjimui fašistinės Lie
tuvos “nepriklausomybės” suT 
kaktuvių, mūsų tautiečiai ir 
menševikai buvo sudarę savo 
uniją ir bandė padaryti bend- ky, rodos, stovi Dr. A. West, 
rą “šurum-burum.” Mat, vie- / (Vyšniauskas), adv. H. Les- 
ni sandariečiai gėdijosi pasi-! burtas, A. J. Kupstis ir kiti, 
rodyti, nes jų čia y^a tik ke-!Savo “manifestais” jie skel

bia, kad suteiks labai daug 
gero biznieriams, kuomet šie 
užsimokės $10.00 narinės 
mokesties. O už vis svarbiau- 

j šia, esą, tai bus leidžiamas žur- 
Per'nalas, kuris- garsins lietuvius 

savo spaudą ir plkatus jie mu-j biznierius ir profesionalus ir 
šė į vieną būbną ir visomis Į teiks “svarbiausias informaci- 
spėkomis ruošėsi prie savo to'jas” visuomenei. Veikiausia, 
“šj^rum-burum.” Ant kiek kel-jši organizacija tęs “Tarpinin- 
eiviečiai jau sutautėjo, tai pa-;ko” pradėtą darbą ir leis laik- 
rodo jų plakatai, kuriuose ■ raštį žurnalo formoje. Da- 
kreivas Lietuvos kareivis dur-j bartiniu laiku “Tarpininkas” 
tuvu skrodžia Lenkijos gyven-ljau neišeidinėjo.

lios “asabos,” tad kreipėsi 
prie ponų keleiviečių, kurie, 
būdami ne geresnėj pozicijoj 
už sandariečius, labai godžiai 
puolė sandariečiams glėbin ir j 
susivienijo tam reikalui. —

grekų, francūzų ir anglų gru-. namečiai darbininkai 
peš. Kiekviena grupė (ištiki-, verčiami dirbti geriau 
mos kapitalizmui ir dvasiški- kamus darbus už pusę 
jai) patiekė savo programą iš gos, kokią ' gaudavo 
dainų, prakalbų, deklamacijų darbininkai.
ir muzikos, žinoma, viskas! Iš visur darbininkiškos or- 
buvo išpildyta buržuazinėj ganizacijos siunčia aukas į 
dvasioj, reiškiant ištikimybę dresių siuvėjų 15,000 dol. 
valdančiajai klasei. O patys' streiko fondą, kad pagelbėjus 
amerikonai kiek drūti stengė- streikieriams streiką laimėti, 
si įrodyti,, kaip puiku ir gera Pati unija New Yorke rengia 
yra gyventi šioje šalyje ir kaip tam tikslui baząrą, kuris įvyks 
gaila, esą, kad komunistai to nuo 19 iki 22 d.' kovo, ir ma- 
nepermato ir tyčia pjudo Am- noma jame bus sukelta nema- 
erikos visuomenę. Klausytojų j ža suma pinigų.
buvo labai mažai, gal koks 
desėtkas kitas. Visa jų pub
lika susidėjo iš programos da
lyvių, kurių, imant grupėmis, 
buvo apie pora šimtų.

šiame parengime teko patir
ti, kaip labai mūsų ponai iš
sigando bedarbių demonstra
cijos Boston Common sode. 
Majoro atstovas apsiputoda
mas rėžė spyčių vien tik prieš 
komunistus, vis šaukdamas, 
kad jau atėjo laikas “varyti 
raudonuosius į Rusiją.” Taip
gi legionierių vadas R. Paul

"M nieko kjto nekalbėjo, kaip tik 
’ pavojų, kokį jis matąs iš ko- 
' munistų pusės. Prisiminė ir 

jaunuosius, pionierius. Sako, 
tai didžiausias jo klasei smū-

! gis matyti čia gimusi 
nimą pionierių eilėse, 
toj prie Bpy Scoutų. 
neapsiverkė nabagas iš 
vo didėlio susikrimtimo, 
apie priežastis, kurios verčia 

! darbininkus kelti neramumą, 
nei šis ponas, nei kiti neprisi-j 
minė nei žodelio. Taigi ir jų Į 
visos kalbos ir trukšmavimas 
neturi daugiau reikšmės, kaip' 
balsas šaukiančio tyruose.

Dzūkas.
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KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c 
už Dėžutę

A t s i ų skite 25c 
stampomis**ar pi- 

■ nigais. f
Ši f akcija ga

rantuota arba 
sugrąžinama

nigai, jei nepagelbės.

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

ŽODIS NUO DR. M&IDL0W1TZ 5

giliom i primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju sa^o profesiją.

Pirrniaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

Pi-

o

J U 
skaus 
būsite 
nauja
šian-

ar

e a
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NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šalt 
Kuogreičiausia

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablet
Vardas
Adresas
Miestas

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

sampalą.

PAIINEXPELLER
. ’ i.i R8C U,IŠ: pat. OKp.

Naudokite išlaukiniai nuo.
Skaudamų Muskulų 
Persalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate 
i r.'jjj ! INKARO vaisbaženklis 
' pakelio pagelbės jums apsisaugoti. 
7 Knygutė, kurioje paduodama pilni , 

nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
' PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 
, dedamą prie kiekvienos bokutes.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c./ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

The Lftbofo/dnes &F 
SEAcLlilCIHTEM. 5J- CO.1 

©URR(V AND SOUTH FIFTH STS.
'BROOKLYN, N.V

tik- 
ant

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

TEL., MIDWOOD 8-6261

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

ir Pęnnsylvanijos valstijose
Užtikrinųi kad mano patarnavimas 
bus atatihkatfriausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

iiiioiiiaiiiaiiiaiiioiiiomsiiioiiioiiiūiiisiiiaiiioi.o ČT-

toją. To, rodos, neturėtų no 
rėti net dešiniausias 
kas.

Na, ir po to viso 
mo, pagaliau, įvyko 
rum-burum.” Nors kalbėtojais 
garsintas ponas 
“Keleivio 
jis nepasirodė.
Krūkonis, p'adeklamavo apįe hook 
Lietuvą.
nežinojo,

Kiek teko išsikalbėti su Są
jungos iniciatoriais, tai jų su
manymas gimė iš. nepasitenki
nimo esamomis biznierių drau
gijomis, arba Vaizbos Butais, 

o nu.vvcvju.u.kuriems dabar'diriguoja Kau- 
Michelsonas,' no Smetona su savo pakali-: 

redaktorius, tačiau kais. Lietuvos konsulas New 
Jo kolega, p. > Yorke vartojamas, kaipo “fish 

gaudymui vaizbiečių 
pats ^fašizmo naudai. Tą jau pirm 

ką kalbėti, bijojo to pamatė daugelis rimtesnių' 
užrūstinti sandariečius ir taip biznierių bei profesionalų, ir 
pat bijojo nusidėti menševi- todėl naujosios Vaizbos Buto 
kams. Paplepėjo vyrukas 
trumpai ir pasitraukė nuo es
trados. . Po jo kalbėjo, be te
mos, p. Paulauskutis. Jis na
bagas bandė glostyti fašizmą, 
bet jam labai nesisekė, nes 
publika ir ju nesuprato, apie 
ką bando kalbėti. Bet di- 
džfausį cirką padarė, tai p. 
Jurgis Gegužis, “Keleivio” 
“publišėris,” kuris ten buvo 
‘^žymiausiu” kalbėtoju. Jo 
kalba, kaip toji daina, “be 
pradžios ir galo.” žmonės už-j 
migo beklausydami, o kiti, ne
tekę kantrumo, spruko lauk iš 
svetainės, piktai susiraukę, 
kad tokiam kalbėtojui leidžia
ma lipti ant estrados. Jurgis, 
tačiau, neapsiėjo neužkabinęs 
bolševikų. Kaip visuomet, 
t&ip ir dabar jis bandė-užpilti 
pamazgų ant komunistų, bet 
vargšas užpylė jas pats aht sa
vęs ir ant savo kolegų, nes pa
baigoj prisipažino, kad bijosi 
bolševizmo.

Pertraukose buvo muzikalė 
programa, kuriai išpildyti mū
sų ponai turėjo parsitraukę 
poną Dirvelį su jo giedoriais (suomenę krizio reikalu ir jų 
iš Worcesterio, nes vietinių balsas plačiai nuskambėjo, 
dainininkų jie veik neturi. Tie- Pažymėtina, kad nujaučiant iš 
sa, koks tai Bulskis pagiedojo anksto policijos puolimą, kele- 
vieną dainą ir paskui tą pačią I tas kalbėtojų buvo įsilipi į 
vėl pakartojo, nes, turbūt, ki- medžius ir iš ten sakė prakal
tos nemoka, o gal vyras nu-'bas. žinoma, policistai juos 
jautė, kad čionai nebuvo ver-Į nutraukė žemyn, bet turėjo 
fta daug dainuoti. Neblogai pa-! padirbėti, kol pasiekė savo 
dainavo S. Paura, kuris yra. tikslą. Prakalbas išardė, ke- 
gana malonus vyrukas. Tik i lėtą veikėjų areštavo, bet juk 
gaila, kad jis eina dainuoti to- tuomi jie nieko nelaimėjo, nes 
kiuose parengimuose, kaip šis, 
nes tas tik puldo gero daini
ninko karjerą.

menševi-

būbniji- 
tas “šu-

Jis, matomai

programos jie nepriima. Tuo 
pačiu, sykiu jaučiamatrūkumas 
tokios organizacijos, kuri tar
nautų nariams be jokių poli- 
tikieriškų užmačių, o vien sa- 

.vitarpinei narių, gerovei, kiek 
tas reikalinga biznio bei pro
fesijos reikalams. Ar naujoji 
organizacija tikrai atsakys 
šiam tikslui ir. pajėgs išsilai
kyti be ’politikierių įtekmės, 
tai ateitis, žin'oma, parodys*

—o—
Bedarbiai Drąsiau Kovoja

I

Bostone, kaip ir visuose ki
tuose Amerikos miestuose, 
randasi tūkstančiai bedarbių, 
kurie Komunistų Partijos va
dovybėje pradeda drąsiau ko
voti prieš išnaudotojus ir rei
kalauti sau duonos kąsnio. 
Vasario pabaigoje įvykusi be
darbių demonstracija ir pra
kalbos, Boston Common sode, 
tai aiškiai paliudija. Nors šo
vinistiniai patriotai ir policija 
sušilusi ardė darbininkų susi
rinkimą, tačiau bedarbiams 
pavyko garsiau atsišaukti į vi-

krizis vis tebesiaučia ir todėl 
kovotojų

Fašistai

eilės auga.
—o—

Išsigando Bedarbių
Kovos

valdžiai dreba kin-Miesto
kos del dabartinių neramumų,
kuriuos kelia krizio ir bedar-

Kad

Darbininkiški _ Koncertai
I

Laisvės Choras, vadovauja-, 
mas naujos mokytojos, drg.; 
Niukiūtės, daro gerą progre- bės verčianji piliečiai,
są ir dažnai pasirodo publi- valdančioji klasė tikrai išsi- 

rkai savo parengimais. Vasa- gando, tai parodo fašistų le- 
rio* mėn. turėjo net. du kon- gionierių bruzdėjimas, kreipia- 
certus, kurių pirmasis puikiai 
nusisekė \iš vi^ų atžvilgių, o 
antrasis medžiaginiai daug ne
laimėjo, bet buvo pasekmin
gas morališkai. Ypač drg. Ig.

* Kubiliūnas savo konfiškomis 
dainomis ir A. Mickevičiūte

.mas prieš dabartinius’ bedar
bių neramumus. Pavyzdžiui, 
vasario 26, Faneuil Hali, įvy
ko legionierių suruoštas mi
tingas, taip vadinamas. “Amer
icanism Night.” Jin buvo su
kviestos airių, italų, lenkų,1

VIETOS ŽINIOS
SukniasĖuviy Masės 
Pildėte Eilėse

Jau ketvirta savaitė užsto
jo, kaip dresių siuvėjai strei-. 
kuoja. Tūkstančiai darbinin
kų tvirtai laikosi streiko lau-! 
ke ir yra pasiryžę vesti kovą 
už pilną laimėjimą savo reika
lavimų. šį panedėlį, prade
dant ketvirtą savaitę streiko, 
masiniai pikietavimai buvo 
palei visas dirbtuves. Tai bu
vo trečias toks masinis demon- 
stratyviškas pikietavimas nuo 
prasidėjimo šio streiko.

Dresių siuvėjai, New Yor
ke ir Philadelphijoj, sustrei
kavo, nebegalėdami panešti 
sunkių darbo sąlygų. Pasta
raisiais metais bosai nukapojo 
algas darbininkams nuo 40 iki 
50 nuošimčių. Darbo valan
dos pailgintos iki 60 ir 70 va
landų savaitėj. Greitinimo si
stema įvedama ir neatlaidžiai 
vykdoma visur.

Prieš pradėsiant šį streiką, 
dresių siuvėjų algos, jau buvo 
numušinėtos žemiau 20 dole
rių savaitei. Tuo pačiu sy
kiu, tūkstančiai dirbo už 4, 6 
ir 8 dolerius į savaitę.

Negrai darbininkai ir jau
nuoliai labiausiai buvo išnau
dojami. Negrams dresių siu
vėjams buvo mokama žemiau
sios algos ir jie neprileidžia- 
mi prie geresnių darbų. Jau

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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
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GAMINAME I.R PIETUS
?

į

namie prie geros

mot iiigiiiemoiiiciiiomemoHiEiiiGiineit

Pas 
taip

w>a>n."jvi> 'eiww,». m»u.i

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadiiiės stalo. .

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS
Savininkai

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

BAjK&įįl&

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

8
12 IKI 3 VAL. DIENĄ 

vadinamus “short

AR ŽINAI?
kad ' '

AMERICAN CLOTHING CO

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

!aln«IHBSSKumpaS Maujet St. Broakint, N. T

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačią

\

PIETŲ LAIKAS NUO
. Steaks, Chops turifne visada. Taip 

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

Duonos—Duoneles—Skaniausios
Kokią tik duoną kepa Varpo Keptuvė, tokios rasite ant 

talo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona

i 
K 
&

a

s

4
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ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

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

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

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

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

2

Vardas.
No___
M1UKU1B

<;
< visada šviežia.

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Flushing Russian and Turkish Baths, In
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c

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

ATDARA DIENA IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Mąnadžeris 

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

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

e

KELRODIS: B. M. T. eleveitenu; Uhpt ant Flushing Ave. stoties 
B M. T subway—išlipt ant Montro»«* Avh atnties; visais 

Broadway karais—išlipt ant FluaĮhhjtf Ava

Brooklyn, N. Y

NAUJAUSIOS MADOS

t v.

_____________ _________ >__ ___________________ ’ __________ _____ _________________ ____

<1

.Street or Avenue
State------------ «.

T
I 
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MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Fi’ont St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN’S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės 
lietuviškos restauracijos Brooklyne ir prakil
nesni biznieriai užlaiko JOHN’S po 40c. Visi 
rankomis padaryti ir po vardu PETRO.

Todėl, Gerbiamieji Draugai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose bizniaus užvedi
muose, kur rūkymai yra užlaikomi, visur rei
kalaukit viršminėtais vardąis Cigarų. Ant pa
reikalavimo visur Amerikoje išsiuntinčjam, 
per paštą. Adresuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS j Relief Puikusis Koncertas
Workers’ International

MIRTYS—LAIDOTUVES
REIKALAVIMAI n. in...

---------- “H

Trečiadienį Masinės 
Prakalbos Protestui Prieš 
Ateivių Deportavimą

Iš Darbininkiy Moterų 
Dienos Parengimo

Lietuvių Darbininkų 
Muzikantų Domei!

Sekamą penktadienį, 
13 d., vakare, Webster Svetai
nėje, 119 E. llth St., New Į 
Yorke, įvyks labai didelis 
Tarptautinės Darbininkų Pa-

kovo

Jungtinių Valstijų darbo de- 
partmentas visu įšėlimu perse
kioja šios šalies darbininkus ir 
jų veikimą; labiausiai puola 
ateivius darbininkus, ir už 
mažiausį pasirodymą darbi
ninkiškame veikime ir kovose 
deportuoja juos. Darbininkai 
turi j tai atsakyti, eidami Į 
milžiniškus protesto mitingus, 
remdami T.D.A. ir t. t.

T.D.A. New Yorko distrik- 
tas šaukia visus New Yorko 
ir apielinkių darbininkus į 
rengiamą didelį protesto mi
tingą prieš pasikėsinimą išde- 
portuotti d. Louis Bebritsą, 
hungarų komunistų dienraščio 
“Uj Elore” redaktorių. šis 
mitingas įvyks rytoj, 11 d. ko
vo, 8:00 vai. vakare, Irving 
Plaza svetainėj, kampas 
St. ir Irving Place, New 
ke.

Drg. L. Bebrits buvo 
tuotas kelios savaitės atgal, 
kaipo pasekmė Fishes komite
to klausinėjimų, į kuriuos jis 
atsakinėjo karingai ir neslėp
damas savo komunistinio įsi
tikinimo. Jo areštavimas ir 
kitu parodo, kad valdžia ne
laukia, kol kongresas priims 
ar atmes Fishės komiteto su
manymus deportavimui ir per
sekiojimui šios šalies darbi
ninkų, bet jau dabar vykdo 
juos gyvenimam Drg. Bebrits 
dabar yra paleistas po $1,000 
.kaucijos, ir jei darbininkai vi
suose. šios šalies kampuose ne
stos sojįidariškai ir neužprotes- 

’ tuos prieš tai, tad ne tik d.
Bebrits, bet ir daugybė kitų 
darbininkų klasės darbuotojų 
bus išdeportuota.

Išmetė Pardaviką Vadą 
iš Kraustyto jų Unijos

15th
Yor-

ares-

Nariai “Seifų” Krausytojų 
Unijos, susirinkę pereitą sek
madienį į Astoria Hall, New 
Yorke, išmėtė iš unijos parda- 
viką “vadą” Franką Lambį ir 
išsirinko naują komitetą.

Lamby pirmiaus buvo dęle
gatas Popierinių Dėžučių Uni
jos, priklausančios Amerikos 
Darbo Federacijai. Unijos 
nariai sužinojo, kad jis laike 
streiko pardavė juos bosams, 
ir todėl jie išmetė Lambį iš 
unijos. Paskui jis įsitrynė į 
apmokamą delegato vietą Sei
fų Kraustytojų Unijoj; čia ir
gi tęsė savo pardavystes.

Kraustytojai pradeda su- 
' prasti, kad tiktai kairiosios, 
industrinės unijos ir jų orga
nizacija, Darbo Unijų Vieny
bės Lyga ištikro tekovoja už 
darbininkų reikalus.

įsimušė Šokikė, Krisdama ! 
is Viešbučio

P

f

'•r

Kovo 8 d. Komunistų Parti
jos Brooklyno sekcija surengė 

gelbos (W. T. R.) balius ir 
koncertas, kurio programą iš
pildys, be kitų,
Simfonija, Raudonieji šokikai, 
etc.

Bet Darbininku Simfonijai ^fOS Slil'J
dar reikia daugiau muzikantu! •’ v

prakalbas paminėjimui Tarp
tautinės Darbininkių Moterų 
Dienos. Publikos buvo tik vi
dutiniai, nes oras pasitaikė la
bai blogas—smarkiai lijo su 
dideliu vėju. Atidarant pa
rengimą, pirmininkės d. Fi- 
sheriūtės iniciatyva, visa pub
liką bendrai sudainavo “Inter
nacionalą.” Iš svarbiųjų kal
bėtojų buvo d. Flaiani, kom. 
sekcijos organizatorius; vie
nas iš maršavusiųjų alkanųjų 
Į New Yorko valstijos sosti
nę Albany ir d. Amterienė, 
kuri plačiai nurodinėjo reika
lingumą moterims darbinin
kėms organizuotas, ką moterys 
susiorganizavusios yra nuvei
kusios ir ką galį nuveikti. Bu
vo kalbėtojų nuo darbininkių 
moterų organizacijos, nuo Jau
nųjų Pionierių ii* Jaunųjų Ko
munistų Lygos. Prie pamar- 
ginimų programoje buvo smui
ko ir piano solo. T.D.P. kul
tūrinė dailės grupė šokių pa-i 
vidale atvaizdino žuvusių ka-; 
syklose mainierių moteris,1 
kaip jos, netekusios savo vy
rų meldėsi prie dievo pagel- . n i • • i iz

nieko nesulaukdamos, i Maisto Darbininkų Kovos

Barbora Balakonienė, 41 
I metų amžiaus, 113 Adams 
Į St., Newark, mire kovo 7 d., 
Eye and Ear ligoninėj; bus 
palaidota 10 d. kovo, šv. Kry
žiaus kapinėse, North Alding
ton, N. J.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi Graborius Matthew P.

Darbininkų Ballas (Bieliauskas).

KAM REIKALINGAS senyvas žmo
gus ant ūkės, ar apie namus dir

binėti? - Aš nusimanau apie daily- 
dės darbus, galiu kas reikia patai
syti, myliu daržuose dirbti; taipgi 
tinkamas prie biznio. Kalbu lietu
viškai, rusiškai, lenkiškai ir slaviš
kai. Pas gerus žmones nereikalau
siu jokio užmokesčio, tik noriu užlai
kymo. Esu sveikas ir dirbsiu, kiek 
pajėgsiu. Kam būčiau reikalingas, 
meldžiu rašyti man- sekamu adresu: 
Peter Lapinskv, Box 1053, Weirton, 
W. Va. ’ ■ (58-60)

dar reikia daugiau muzikantų 
—smuikininkų, k o r n e t i stų, 
trombonistų,etc., ypačiai smui
kininkų. Tarpe lietuvių ran
dasi nemažai jaunimo, kuris 
naudoja tuos instrumentus. 
Čia va ir yra proga jiem da
lyvauti šitoj simfonijoj. Visi 
naudoją šiek-tiek kalbamuo
sius instrumentus, tesikreipia 
kuoveikiausiai. Repeticijos bus 
du vakaru: antradienį (kovo 
10 d.) ir ketvirtadieni, (kovoj 

i 12 d.), kai 7 v. vakare, po 
num. 7 E. l^lth St., New Yor
ke.

Kurie tik galite šiek, tiek 
vartoti instrumentus, būtinai 
dalyvaukite repeticijose. La
bai svarbu padaryti 
b i n i n k ų S i m f o n i j o s 

i didele ir puikia.

Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S.A. 1-mos kuopos susirinki
mas bus ketvirtadienį, 13 d. kovo, 
“Laisvės” svetainėj, 8-Ją vai. vakare, j 
Visos draugės ateikit į ši susirinki- j 
mą, nes turime svarbių reikalų ap- i 
kalbėti. Atsiveskit ir nauju nariu. I

' O r g. I
(56-59)

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj. Kas norit įgyti gerą biznį, 
kreipkitės po No. 755—3rd Avė., 
kampas 25th St., So. Brooklyn, N.Y.

(56-61)

Telephone, Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 HAVEMĖYER STREET 
Williamsburgh Bridge -'Plaza 

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

šitą Dar- 
orkestra

B. š.

bos ir, 
ėmė kovoti prieš išnaudotojus 
ir tt. Taipgi atvaizdino “In-į 
temacionalą,” kaip nupuolu-J 
sios pavergtos žmonių minios 
pradeda pamatyti šviesą, pa
žinti savo spėką ir kovoti už 
pasiliuosavimą.

Aido Choras, vadovaujant 
d. B. šalinaitei, gražiai ir su
tartingai sudainavo tris daine
les, kas publikai labai pati
ko. Rep.

Kamantinėsiu Valdžios 
Advokatą .

Seabury’o tardymo komisi
ja šaukia Į kvotimus New 
Yorko apskrities prokurorą 
(valdžios advokatą) T. .C. T. 
Crainą. Jis yra Įtariamas, 
kad perlengvai leido krimina
listus. Iš 68 žmogžudžiu 

sudaryt 
laipsnio 
dviem;

■ į Crainas pasistengė 
kaltinimus , pirmo 
žmogžudystėj tiktai 
visiems gi kitiems leido susi- 
mažint kaičią ir bausmę, per 
prisipažinimus kaltais antro 
laipsnio žmogžudystėje ir per 
kitus sumažinimus jų nusikal
timų. Crainas neėmė į nagą 
nei parsiduodančius, grafte- 
rius, miesto teisėjus, nei kri
minalius policijos tarnauto
jus, kurie darė suokalbius 
prieš nieko nekaltas moteris 
ir merginas: o tie suokalbiai 
buvo daromi, kad priverst jas 
išmokėt teisėjams, jų sėbrams 
advokatams ir policininkams 
dideles sumas pinigų.

Bet ir iš prokuroro Craino 
* į tardymo nieko neišeis; tardy

tojai juk irgi priklauso 
tos pačios šaikos.

prie

ir Laimėjimai

NEW YORK. — Sun Marke- 
j to darbininkai tęsia kovą prieš j 
I uždarbių kirtimą, prieis pasku-i 
! bą ir perilgas darbo valandas.
Nors per paskutines tris die
nas tapo areštuota 50 streiko 
pikietininkų prie trijų tos 
kompanijos krautuvių, tąčiaus 
streikierių kova smarkėja.

Pereitą penktadienį buvo j 
areštuota trylika pikietininkų; 
kiekvienam paskirtą užsistatyt 
po $300 parankos. Nei vie

piąs nesutiko pasirūpint paran- 
| ką, ir nuėjo kalėti. Ant ryto
jaus jie tapo paliuosuoti iki 
teismo vien tik ant užtikrini
mo žodžio, kurį teisėjui davė 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatas, vedantis: 
jų bylas.

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai ir agentai padeda 
bosams ir policijai kovotil 
streikierius. Jie, užsiglausda- 
mi už kampu, rodo policijai, 
katruos streiko pikietininkus 
areštuoti bei mušti, 
nenupuldo streikierių 
o skatina juos į dar 
gesnę kovą.

Streikui vadovauja
Maisto Industrinė Unija, 
klausanti prie Darbo Unijų 
Vienybės Lygos. Tai šios uni
jos vadovybėje tapo dabar lai
mėtas per dvi valandas išviso 
streikas ir Olympic Cafete ri
joj, 235 Willis Ave., Bronxe. 
Šios valgyklos darbininkai da
bar turi 9 valandų darbo die
ną vietoj pirmiau buvusių 12 
valandų; jie išgavo vieną iš
tisą liuesą dieną nuo darbo 
kiekvieną savaitę, kur pir
miau turėdavo tiktai pusę 

i liuosos dienos; ii- privertė savi
ninkus pridėt algos po $2 iki 
$4 į savaitę.

ŠĮ VAKARĄ PIRMU KART RODOMA 
nuostabus karo paveikslas, kuris Muvo sensacija Europoj! 

“COMRADES OF 1918” (DRAUGAI 1918 M.) 
Vokiečių filmos epika, kuri širdį drasko neapykanta prieš 

karo dūkimą
CAMEO THEATRE, 42nd St. ir Broadway

CAMEO THEATRE 
42nd St. ir Broadway " 

Atidarymo dienoje sėdynės reservuotos! Prasidedant su Penktadieniu 
rodys be perstojimo už prieinamas kainas

Nežinia del kokios priežas-; 
ties, šokikė Bernice Olowec-i • 
ka New Yorke išėjus ant pa- Bayonnės Darbininku 
ramount Kotelio palangės, su- T . . • m 1 1 1-1-
svyravo, nudribo; krisdama LaVHlimOSl Mokyklėlė 
dar užsikabino rankomis už 
palangės, bet neatlaikė ir krito 
Į gatvę, ant vietos užsimušda
ma. «Iš vakaro jinai tame ho- 
telyj ūžė su vienu ponaičiu. 
Kelias savaites ji neturėjo 
darbo, bet jos skryniose buvo 
atrasta pusėtinai daug dei
mantų ir kitų brangių daiktų, 
taip kad badas tuojaus dar 
jai negręsė.

212-ta kuopa, 
Bayonne, N. J., Įsisteigia savi
tarpinę lavinimosi , mokyklą. 
Pirmas jos susirinkimas Įvyks 
ateinantį šeštadienį, kovo 14 
d., 7:30 vai. vakare, L.A.U. 
Kliube, 197 Avė. E.

Draugai, skaitlingai sueiki
te! ; .,

A.L.D.L.D. Kp. Komisija.

Rytoj Susirinkimas Tarp 
Darb. Apsigynimo 17-tos Kp.

PIRMA SOVIETŲ KALBINĖ FILMĄ
Pamatykite ir Išgirskite Pilną Atskaitą 

INDUSTRIALISM PARTIJOS TEISME MASKVOJE
Liūdijimai ir apsigynimai; teismo procedūra; kęJtintojaus prakalba; 

darbininkų dentonsrtracijos Maskvos gatvėse ir prie teismabučio.

DABAR RODO 8th ST. PLAYHOUSE
52 W. 8t^ ST^ TARPE 5th ir 6th AVENUES

Kainos prieinamos, rodo be perstojimo nuo 10 ryto iki vidurnakčio
Telephone, Spring 7-5095 j • j » į

Rytoj, 11 d. kovo, įvyksta 
susirinkimas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos. Visi nariai pasisteng- 
kite dalyvauti, nes yra nema
žai įvairių reikalų atlikt. Da
bar T. D. Apsigynimas vęda 
kampaniją už generalę visuo
tiną amnestiją visi! politinių 
kalinių, tai yra už jų paliuo- 
savimą iš kalėjimų. Toj kam
panijoj visi nariai privalo da
lyvauti. Todėl būkite visi su
sirinkime ir susipažinkite su 
tos vedamos kampanijos dar
bais, kuriuos mes irgi turėsime 
atlikti. Yra ir kitų svarbių 
dalykų. B. K.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Telephone, Stagg 2-9910LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučerne, biznis geroj 

vietoj, apgyventa vokiečiais ir ai-' 
iriais, įdirbtas per ilgus metus. Biz
nis geras, bet kaina irgi neprasta. 
Norinti įgyti gerą biznį, kreipkitės 

“Laisves” 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.

i

JONAS STOKES ’
Lietuvis Fotografistas 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi 
ją iš po num. 
naujon vieton, 
rion St„ kamp. 
cey St. stotis,

erkehau savo studi-y 
. 173 Bridge Street, ’ 

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

N a u j.o j vietoj 
studija daug 
geriau įrengta,* 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue)

’ ’ BROOKLYN, N. Y.

ANTANU KANDRATĄ 416
Jis Kausis su

JEAN BRUCE
231 Bedford Avenue 

' BROOKLYN, N. Y.

kairioji
pri-

Bet tas 
dvasios, 
energin-

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKE^)

Ifibalzamuoja ir laidoja numirusiuti 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms. 
krikžtynoms ir pasivažinčjiruams

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telephone, Greenpoint 9-2320J. GARŠVA

SOE3O

TIKIETAI: $1.05, $2.10 ir $3.15

229

- likirpkit skelbimą Ir prlsiaaklt k»nu bu uksaJkymu.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad^ sudėtinės žiu receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra nanjos, tyros ir geriausios

KendriclPs Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

taip pat turime Žolių ir gerą sandžl) gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

ANTANAS KANDRATAS
Lietuvių Čampionas

' Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpsint 9-2017-2360-3514

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- M 
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik O 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
tningas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- I 
siems. Kaina . . . . •........................................ 60c, per paltą <5e I

Del užsitikrinimo geresnių sėdynių, išanksto reikalau
kite tikietų, nes sėdynės rezervuotos.

Tel., Wisconsin 7-6186

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

Seredoje, 11 Kovo (March), 1931 m. 
69th REffT ARMORY LEXINGTON AVENUE 

Kampas 26th Street, New York City 

Pradžia 8:15 Vai. Vakare

AŠTUONIOS POROS VISO GERIAUSIŲ RISTIKŲ 
Gus Sonnenberg su Pat McGill 

Stanley Stasiak su John L. Sullivan 
Geo. Zarynoff su Tony Cąlelin* 

Joe Thomas su Al Morrelli 
Rex Smith su Otto Huttannen 
Nick Lutze su Abie Kaplan 

Jack Sherry su Mina Dbnnetti

MOT. LAUKAS, Fotografas
’ ‘ŠS' . .*:• ,»• 'L* • "" ■

Ątetkt\J}e~si tikrinti

TEL., STAGG 2 0783

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

dsoy VIDURIAI UŽKIETĖJĘ[OS

Mes

M




