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Pittsburgh) 
Darbininkam

Kovo 15 d., sekmadienį, 8 
v. vakare, šaukiamas masi
nis susirinkimas po nume
riu 1835 Center Ave., Pitts- 
burghe. Susirinkimo tiks
las tame, kad apkalbėti 
klausimą įkūrimo Darbinin
kų Centro. Kadangi gelto
nieji socialistai su pagelba 
policijos 4 užgriebė Labor 
Lyceum, kuriame per 17 
metv darbininkai turėjo sa
vo centrą, tai dabar klasi
niai 
turi 
Bus 
ju
ka rštai raginami paremti 
šitas pastangas delei Dar
bininkų Centro. Susirinki
mą šaukia Darbininkų Cen
tro Konferencija.

M. Jenkins, Sekr.

sąmoningi darbininkai 
steigti savo centrą, 

visa eile gerų kalbėto- 
Lietuviai darbininkai

Kuboje Teroras 
Tebesitęsia

HAVANA.— Valdžios te-1 
roras tebeina su didžiausiu 
įkaitimu. Havanos mieste 
tęsiami areštai.

Policijos ir chuliganų gau
ja užpuolė satyriško laik
raščio “EI Karikato” rasti-'
nę, bjauriai sumušė ir su-j DILLONVILLE, Ohio.— 
žalojo redaktorių. _ Mat, ši-1 čionai senosios reakcinės 
tas laikraštis .pakritikavo unijos vadai bandė laikyti 
valdžią.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasaulį!

Areštuoja Sukniasiuvius, 
Bet Streikas Eina Pirmyn

NEW YORK.— Antra
dienį policija suareštavo 
13 pikietninkų. Visos 
streiko apimtos dirbtuvės 
apstatytos policija.

Bet sukniasiuviai nenu
sigąsta. Policija ir ske- 
bai nesulaužo jų kovin
gos dvasios. Po vadovy
be revoliucinės Adatos 
Amatų Darbininkų In
dustrinės unijos x suknia
siuviai tvirtai laikosi ko
vos lauke. Masinis pikie- 
tas eina savo keliu.

Kovingi Ohio Mainieriai 
Nušvilpė ir Išvijo

Reakcionierius

Reakciniai Mainierių

masinį susirinkimą ir pa
skelbė buržuazinėj spaudoj, 
būk revoliucinė Nacionalę 
Mainierių Unija kviečianti 

Va/ki kii Toilznci ateiti ir suorgani-
V atidi Jdll 1 dlKUbi zuoti mainierius. Susirin- 

| kę mainieriai, po vadovybe 
— 'naujosios unijos vadų—Ple- 

chaty ir Sivert, pareikala
vo balso ir užėmė susirinki
mą. Reakciniai apgavikai 
tuomet smuko laukan «per 
užpakalines svetaines ru- 
ris, kuomet pamatė, kad vi
si mainieriai jiems priešin
ai- .

SPRINGFIELD, Ill.
“Sukilėliai” Walker ir Fish
wick kreipėsi prie John L. 

fLewis, prašydami taikos. 
Prie Fishwicko šaikos buvo 
prisidėjęs ir Howatas. Da
bar, matote, visi susiuosto, 
idant bendromis spėkomis 
lupti mainieriams kailį. Iš 
pat karto mes sakėme, kad 
Fishwicko- W alkerio - Ho- 
wato sukilimas prieš Lewi- 

'są neturėjo jokio principi
nio pamato. Visi jie yra 
mainierių priešai ir tiktai 
delei džiabų susipešė. *

Mainieriai turi stoti j nau
ją mainierių uniją ir ją bu- 
davoti. Tai vienatinė išei

tis kovai prieš reakcionie- 
' rius ir bosus.

3 Žuvo Orlaivio Nelaimėj

Prašalino iš Partijos 
Fašistą Poną Mosley

LONDON.— MacDonal- 
das išmetė iš Darbo Parti
jos milionierių poną Mos
ley, kuris pradėjo organi
zuoti atvirą fašistų partiją. 
O dar taip nesenai MacDo- 

; naldo kolegos taip garsiai 
sveikino 
pavirtimą 
Amerikos
sakė, kad socializmas, kokį 
MacDonaldas vykina, toks 
puikus “darbininkams,” jog 
net milionieriai prie jo de
dasi. Girdi, ištikrųjų Ang
lijoje ateina socializmo die-4 
nos! ’

to milionieriaus 
socialistu! 

socialistai irgi

MOUNDS, Okla.— Kovo 
9 d. čionai trys žmonės už
simušė, o du sunkiai susi* 
žeidė, kuomet orlaivis nu
krito žemėn ir sudužo.

V

Kovo Gale š.m. Pasirodys Maskvos Lietuvių Proletari
nių Organizacijų Leidžiamas Lietuvių Kalba 

Literatiniai-politinis žurnalas

“PRIEKALAS”
“Priekalas” eis iš pradžių 1 kart į 2 mėnesiu, 48 pus

lapių didumo.. Žurnalas savo uždaviniu stato suburt iš
simėčiusias lietuvių proletarinės dailiosios literatūros S, kovot už marksizmo-leninizmo principų švarumą 

dų dailiojoj proletarinėj literatūroj, kelt naujas 
proletarinės dailiosios literatūros jėgas. Nemažesnės’ 
svarbos žurnalas stato prieš save ir nušvietimą SSSR 
milžiniškų socialistinės statybos ir kultūrinės revoliuci

jos laimėjimų. Be to “Priekalas” turi pastovius skyrius: 
“Bedievis,” “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo 
istorijos” ir kitus. -Žurnalas eina prie Centralinės SSSR 
Tautų Leidyklos. Metams kainuoja SSSR 1 rub. 50 kap., 
pusei metų—75 kap.; atskiro numerio kaina—25 kap.; 
Amerikoje: metams— 1 doleris, pusei metų-—50c., atski
ras num.-—20c.; Lietuvoj: metams—1 litas 50c.; atskiro 
num.—30c. Adresas: Moskva, Nikolskaja 10, Centroiz- 
dat, redakcija “Priekalas.”

Prenumeratūros priimamos redakcijos adresu.
• . “Priekalo” Redakcija.
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BEDARBIU VADAI NUPLAKTI; NIEKUR 
JU NESURANDAMA, GAUJA CHULIGA 

NU GAL NULINČIAVO
* _______ ft_r.

Draugai Coder ir Hurst Buvo Atiduoti Linčiuotąją Gaujai; 
Policija ir Valdžia Įvelta į Tą Kruviną Darbą; Šitais Kru
vinais Žygiais Turėtą Pasipiktinti Kiekvienas Darbininkas

DALLAS, Texas, kovo 10.. tikslus ir planus. 
—Pereitą ketvirtadienį, ko
vo 5 d., ginkluota chuliga- policijos stotyje, nes choli
nų gauja pasigriebė drau-Įganai sėdėjo stotyje ir Įau
gus Lewis Hurst ir Charles kė draugų išeinant iš kalė- 
Coder, išsivežė į laukus ir jimo. 
baisiai nuplakė. Čionai spė
jama, kad tie du bedarbių ir Coder už tai, kad jie są
vadai ir kovotojai tapo nu- 
linčiuoti, nes iki šiol nieko 
nesigirdėt apie jų tolimes
nį lilpma^/ Tai šitaip atsa
ko valdžia ir bosai Texas 
valstijos į bedarbių demon
stracijas prieš alkį.

Juo toliau, tuo daugiau 
faktų atsiranda, kad gauja 
veikė bendrai su policija ir 
policija faktinai atidavė 
Hurst ir Coder į linčiuoto
ji] rankas. Pareiškimą pa
darė 16 metų sūnus Edwar- 
dso, advokato, kuris gynė 
suareštuotus draugus ir 
kuris kartu su jais buvo 
pagriebtas gaujos, kuomet 
draugai buvo paleisti iš ka
lėjimo. Paskui, Ędwardsą 
chuliganai paleido. • 4 ... ,

Edwardso sūnus savo pa
reiškime sako, kad jam po
licijos kapitonas pasakė: 
“Nenusigąsk, tavo tėvui jie 
nieko nedarys, paleis neiš
gavę.” Taip ir buvo. Vadi
nasi, policija žinojo gaujos

Visi planai buvo sudaryti

Valdžia įsiuto ant Hurst

vo prakalbose pabriežė rei
kalingumą vienybės tarpe 
baltveidžių ir juodveidžių 
darbininkų kovoje prieš al
kį. Darbo Unijų Vienybės 
Lyga pasiuntė telegramą 
valstijos gubernatoriui Ster
lingui, griežčiausiai protes
tuodama prieš valdžios ir 
policijos terorą prieš bedar
bius.

Draugai Hurst ir Coder 
buvo suareštuoti vasario 25 
d. laike bedarbių demonst
racijos. Teisme jie drąsiai 
išdėstė bedarbių reikalavi
mus ir pasmerkė valdžią ir 
bosus. Štai kodėl policija 
tuos du draugų atidavė chu
liganams į rarikas. ?

Šitas »kruvinas ,valdžios 
pasielgimas su vasario 25 
d. bedarbių demonstracijos 
vadais Texas valstijoj turė
tų sujaudinti i visos Ameri
kos darbininkus. Visi tu
rėtų pakelt protestą prieš 
kruviną terorą. ,

Pranešimai iš Shanghajaus Parodo Nau 
jus Didelius Chinijos Komunistą 

Armijos Laimėjimus
“Times”
praneša

New York 
respondentas 
Shanghajaus 
įvykius karo fronte tarpe 
Chiang Kai-sheko kariuo
menės ir Raudonosios Ar
mijos. Ponas Abend Anuo- 
gąstingai rašo:

“Sukilimas 13,000 karei
vių Nankingo valdžios ar
mijos 12-tos divizijos ir jų 
perėjimas * komunistų . pu
sėn, pridedant nuolatos be
traukiantį pirmyn komųnis-, 
tų judėjimą,, vėl perkirto 
Peipingo-Hankowd geležin
kelį už 70 mylių į šiaurius 
nuo Hankowo, Geležinke
lio tiltas tapo išsprogdintas 
ir traukinys nuverstas nuo 
bėgių.”

Pasirodo, kad komunistų 
Raudonoji Armija grūmoja 
užgriebimu garsiojo miesto 
Hankowo, kuriame budeliai 
tiek daug komunistų yra 
išžudę. Ponas Abend pra
neša, kad Nankingo armija 
atsisako. kariauti prieš 
“raudonuosius.” Jis sako: 
“Hankowo vyriausybė tuo 
būdu įsake 25-tai divizijai 
traukti ir išnaikinti komu
nistus, bet visa divizija nors 
atvirai neišeina prieš1 val
džią, o tik taip sau atšisako

Da-ko- traukti į karo frontą, 
iš bartinis kareivių atsineši- 

apie naujus mas pavojingas.” Vadina
si, visa 25-ta divizija gali 
bile laiku iškelti raudoną 
vėliavą ir pereiti prie ko
munistu, v

Toliau korespondentas 
rašo:

“Šitie- įvykiai supuola su 
komunistų armijos? 1-mos, 
4<tos ir 5-tos divizijų už
puolimu’ ant Peiping-Han
kow geležinkelio, i prie ku
rių po raudona* vėliava pri
sidėjo Nankingo 12-to ji di
vizija.” Komunistų armija 
Peiping-Hankow geležinke
lį naudoja pergabenimui sa
vo kariuomenės, nes jie jau 
turi užėmę 50 mylių to ge
ležinkelio. Jau dabar Rau
donoji Armija esanti tik už 
50 mylių nuo Hankowo.

Dar daugiau. Abend ra
šo: “Hankowo sritis labai 
prastai aprūpinta ginkluo
tomis spėkomis , o esan
tiems kareiviams algos ne
išmokėtos. < 0 visą šalį tik 
už 16 mylių nuo Hankowo 
turi užplūdę .komunistų bū
riai. Gi Nankingo valdžia 
didžiausiam- strioke/ Viena
tinė jai išeitis,- tai ji turėtų 
savo ištikimą (kariuomenę iš

Svarbus Susirinkimas 
New Yorke Kovo 18 d.

NEW YORK, —i Kovo 
18 d. bus paminėjimas 
Paryžiaus Komunos su
kaktuvių. Ryšyje su tuo, 
New Yorko Komunistų 
Partijos distriktas rengU 
masinį susirinkimą, ku
riame taip pat bus išdės
toma, kokius ryšius turė
jo Amerikos socialistai su 
rusų menševikų kontr-re- 
voliuciniais darbais So
vietų Sąjungoje. Bus pla
čiai raportuota apie įvy
kusį Maskvos teismą.

Susirinkimas įvyks Cen
tral Opera House, 67 St. 
ir Third Ave.

Amerikos Inžinieriai 
Studijuoja Penkmečio 
Planą

iKOVO 28 BUS NACIGNALE KOVOS
DIENA PRIEŠ DEPORTAVIMUS IR PER

SEKIOJIMUS ATEIVIU DARBININKU
Atsišaukimas Nacionalio Komiteto del Gynimo Ateivių j 

Visus Darbininkus, Ateivius ir Čiagimius, Baltveidžius ir 
Juodveidžius, Bedarbius ir Dirbančiuosius
Šimtai darbininkų išde-^kys badauti. Darbininkai 

portuojama iš Jungtinių 'kovos.
Tam tikslui Nacionalis 

Komitetas delei Gynimo At
eivių paskyrė kovo 28 kai
po .Nacionalę Dieną Kovos 
prieš deportavimus, perse
kiojimus ir linčiavimus. 
Komitetas šaukia visus dar
bininkus ir darbininkes su
glausti eiles ir kovoti prieš 
valdžios ir bosų terorą ir 
persekiojimus. Mes šau
kiame visus darbininkus vi
sokių pažiūrų sudaryti ben
drą frontą prieš ateivių 
persekiojimą.

Reikalaukite, kad tuojaus 
būtų paliuosuoti Yokinen, 
Bebritis, Serio, Li ir Kem- 
motsu! Ginkite Murdocką, 
Berkmaną ir visus ateivius 
darbininkus, laikomus delei 
išdeportavimo. Reikalauki
te panaikinimo z “Jim-Crow 
sistemos” prieš juodvei
džius. Reikalaukite mir
ties bausmės linčiuotojams! 
Sudaužykite kapitalistų,
atakas ant darbininkų. 'Su
vienykite eiles visos darbi
ninku klasės.

Tegul gyvuoja vienybė. 
darbininkų visų tautų ir 
visų rasių!

Remkite Nacionalę Dieną 
Kovos prieš deportavimus 
ir linčiavimus!

Nacion. Komitetas delei 
Ateivių Gynimo.

Valstijų kas mėnuo. Tūks
tančiai laukia išdeportavi- 
mo. Kai kurie iš jų depor
tuojami stačiai į fašistinių 
valdžių rankas, kur jiems 
grūmoja mirtis.

Tarpe tų, kurie yra pa
skirti išdeportavimui, yra 
finas darbininkas Yokinen. 

Mis norima išdeportuoti už 
; tai, kad po darbininkų teis
mo už baltąjį šovinizmą, jis 
pasisaką ištikimiausiai ko
vosiąs kprieš baltąjį šoviniz
mą ir pasiliksiąs ištikimas 
komunizmo vėliavai. Sua
reštuoti ir deportavimui

NEW YORK.— Ameriko
niška Civilių Inžinierių 
Draugija paskyrė plačią Į laikomi Lawrence audėjų 
komisiją ištyrimui Sovietų 
Sąjungos Penkmečio Plano 
su ta minčia, kokių galimy
bių Sovietų Sąjungoje yra 
amerikonams inžinieriams 
darbų gauti. Taip skelbia 
draugijos .prezidentas po
nas F. L. Stuart. Apart Stu- 
arto, komisijon įeina dar ši
tie inžinieriai: G. H. Peg
ram, J. R. Slattery ii* P. W. 
Henry. Spėjama, kad ko
misijos vienas narys vyks 
Sovietų Sąjungon geres
niam susipažinimui su te
nykštėmis sąlygomis ant 
vietos.

Vadinasi, visi Amerikos

streiko vadai Devine, Berk
man ir Murdock, vengrų 
dienraščio “Uj Elore” re
daktorius Bebritis, karin
gas italas darbininkas Še
rio, chinietis kovotojas Li 
,ir visa eilė kitų darbuotojų 
ir kovotojų.

, Fašistinio Fish komiteto 
siūlomi įstatymai prieš atei
vius jau pilnai vykinami 
gyvenimam Pradėtas dar 
negirdėtas puolimas ant 
ateivių. Valdžia aiškiai pa
rodė savo tikrus siekius 
prieš ateivius, kuomet lap
kričio 30 d. Ateivių Gyni
mo Konferencijos del.egaci- 

sluogsniai susidomėjo So-J^ pasitiko^ Washingtone 
vietų 'Sąjungos kūrybos {policijos buožėmis ir ašarų j 
darbu. Penkmečio Planas bombomis. Jungtinių Vals-j

tijų paštas vykina gyveni- praša|ino iŠ Komunistą 
man tuos reakcinius zy- 
gius, atsisakydamas revo-;
bucinius laikraščius siunti
nėti*

O puolimas ant ateivių 
yra puolimas ant visos dar
bininkų klasės. Padėtis rei
kalauja, kad tuojaus būtų 
pradėta mobilizavimas visų 
darbininkų — bedarbių ir 
dirbančiųjų, baltveidžių ir 
juodveidžių, ateivių ir čia- 
gimių, kovai prieš valdžios 
ir bosų reakcinius žygius. •

Kame priežastis tų puoli
mų ant ateivių? Kame prie
žastis tos kruvinos reakci
jos? Atsakymą randame 
dabartinėj padėtyj. Kapi
talizmas gyvena dar negir
dėtą krizį. Virš dešimts 
milionų bedarbių šiapdien 
Amerikoj. Badauja milio-- 
nai bedarbių ir vargingųjų 
farmerių. Tas verčia dar
bininkus kovoti, bruzdėti. 
Mobilizuojasi kovai bedar
biai. Stoja į tkovą dirban
tieji prieš algų kapojimus 
ir paskubos sistemą.

Pųolipių ant darbininkų 
klasės pirmųjų eilių, perse
kiojimu ir terorizavimu 
ateivių, kapitalistai ir jų i 
valdžia stengiasi išrišti šitą 
krizį. Bet veltui jų pastan
gos. Darbininkai nepasi
duos. Darbininkai atsisa-

išjudino visus.

Francija Skolina 
Rumunijai $50,000,000

PARYŽIUS.— Francijos 
valdžia pasirašė sutartį su 
Rumunija delei paskolos. 
Francija paskolina $50,000,- 
000.

Francija turi padarius 
rnilitarę sutartį su Lenkija 
ir Rumunija prieš Sovietų 
Sąjungą. Taigi, šita pasko
la Rumunijai yra tiesioginis 
Fraricijoš militarinis žy
gis prieš darbininkų respu
blika.

Chengchow mesti į karą 
prieš komunistus ties Han- 
kowu, bet bijo palikti tą 
Chengchową, kuris galėtų 
pakliūti į komunistų ran
kas.” Vadinasi, Nankingo 
valdžia atsidūrė keblioj pa
dėtyj.

Tuo tarpu pranešama iš 
Szechwano provincijos, ku
rioj yra 60,000,000 gyven
tojų, kad tenai penki gene
rolai rengiasi į karą. Tik 
vienas iš jų tepritaria Nan
kingo valdžiai. Kiti, ketu
ri, girdi, prasidėjus mū
šiams, gali susivienyti su 
“raudonaisiais.”

*
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Partijos Du Elementu
BOSTON, Mass. — Iš 

Komunistų Partijos tarpo 
prašalinti R. Clines ir J. 
Martini. Pirmasis praša
lintas del nesuteikimo tei-: 
singų informacijų apie sa
ve ir kaipo žmogus, kuriam 
negalima -pasitikėti. Antra
sis del šmeižimo Partijos ir 
už nepildymą disciplinos.
* Dzūkas.

Bostonas ir Apielinkė 
Pranešimas Bedarbiam

■' !’ * - - - . \

SO. BOSTON, Mass. — 
šeštadienį, kovo 14 d., po 
numeriu 376 Broadway, yra 
šaukiamas svarbus bedar
bių susirinkimas. Susirin
kimas prasidės 3 valandą 
po pietų. Jį šaukia Bedar
bių Taryba.

. Draugai bedarbiai ir be
darbes ! Dalyvaukite šiame 
susirinkime. Laukti nebe
galima: reikia organizuotis 
ir kovoti prieš bėdai 
#lkį. Tiktai organ 
mis spėkomis priversime 
valdžią maitinti/bedarbius.

B. T. Korespond.
, (60—61)
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Saugokitės Provokatorių!
'Komunistų Partijos Centro Komitetas yra gavęs ko

pijas tam tikrų lapelių, skleidžiamų kietosios anglies ka
syklų srityje. Tie lapeliai, po kuriais padėta parašas 
“Amerikos Komunistų Partija” ir kurie atspausdinti 
raudonu atramentu, šaukia rengtis prie ginkluoto darbi
ninkų sukilimo. Jie, gana aišku, yra darbas kokio ne
atsakingo, politiniai tamsaus asmens arba samdytų pro
vokatorių, kurie stengiasi pasėti sumišimą bedarbių ju
dėjimo eilėse ir patiekti “įrodymą” kapitalistiniams teis
mams.

Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partija pa-; 
smerkia tokį “Komunistų Partijos” vardo naudojimą ir 
perspėja darbininkus prieš tokius asmenis.

Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partija, Ko
munistų Internacionalo Sekcija, neleidžia šiuo laiku la
pelių, šaukiančių į ginkluotą sukilimą. Komunistų Par
tija, kaipo proletarų Partija nuvertimui kapitalizmo, va
dovauja organizuotą minių kovą už bedarbių apdraudą, 
už tuojautinę bedarbiams pašalpą* iš vietinių valdžių iž
dų, prieš uždarbių kapojimus ir prieš skubinimą, už bu- 
davojimą bedarbių tarybų ir revoliucinių darbo unijų.

Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partija nuro
do, kad obalsis ginkluoto sukilimo arba kokis kitas to obal- 
sio suformulavimas šiąja prasme būna teisingas politinis 
Obalsis tiktai sąlygose revoliucinio krizio šalyje. Tokio 
revoliucinio krizio dar nėra Jungtinėse Valstijose šiuo 
laiku. Visi tie, kurie bando naudoti tokius obalsius šiuo 
laiku, kaipo veiksmo obalsius, todėl, lošia provokatorių 
rolę. Darbininkai turi saugotis tokių provokatorių.

Jungtiniu Valstijų Komunistu Partijos 
CENTRO KOMITETAS.

Neapsigaukite Del Fishės Sumanymų
Daugelis lietuvių darbininkų kalbasi: gal fašisto kongresma- 

no Fishės sumanymai deportuot ateivius komunistus ir šiaip 
kairesnius darbininkus nebus padaryti įstatymais; šalies kon
gresas, girdi, išsiskirstė, nesiskubindamas priimti Fishės įneši
mu* Kai kurie darbininkai klaidina save, manydami, t kad 
esą. kokio ten nesutikimo tarp Fishės ir “demokratinių” sena^ 
toijyt ir kongresmanų.

Nereikia savęs taip prisigaudinėt. Kaip kongresas, taip pre
zidento Hooverio vykdomoji valdžia ir atskirų valstijų vyriau
sybės jau dabar plačiai darbuojasi toje prasmėje, kokia išreikš
ta Fishės sumanymuose^ Ir fašistėjančiai buržuazijos valdžiai 
kol kas nei nereikia jokių naujų įstatymų prieš darbininkus ko
munistus arba prieš galinčius tapti komunistais. Pilnai tam 
užtenka senųjų įstatymų; pagaliaus, kapitalistiniams valdonams 
nereikia čia nei jokių įstatymų: jie gali, sulig sauvališkos savo 
nuožiūros, visokeriopais būdais persekioti bei deportuoti kovin- 
gesnius ateivius darbininkus.

Nėra, pavyzdžiui, įstatymo prieš skaitymą komunistinių laik
raščių; tačiaus pašto vyriausybė atsisako siuntinėti antros kla
sės teisėmis “Young Workerj,” “Young Pioneer” ir “Vida Ob- 
rera,” tuo pačiu būdu kelis kartus labiau pabrangindama ir ap
sunkindama išsiuntinėjimą šių komunistinių laikraščių. Kapi
talistinis paštas, be to, turi užtenkamai senų taiyklių, kad ir vi
siškai suturėti klasiniai darbininkiškus spaudos organus. Turi 
į valias savo pasidirbtų taisyklių ir įvairūs kiti valdžios skyriai 
prieš darbininkus, veikliai dalyvaujančius bedarbių ir dirban
čiųjų judėjime.

Dabar kai del deportavimų, čia nėra tam tikro įstatymo, 
kad darbininkas turi būt išdeportuotas būtent į tą šalį, iš kur 
jis yra Amerikon atvykęs. Bet “darbo” ministeris Doak pa
tvarko, kad drg. Serio, areštuotas už prakalbą prieš fašizmą, 
turi būt deportuojamas ne kur kitur, kaip tik į koriko Musso- 
linįo nagus, ir draugui Serio neduoda jokio pasirinkimo, kur jis 
pats norėtų išvažiuoti.

Finų Darbininkų Kliubo “džianitorius” Yokinen, New Yorke, 
po iš pradžios padarytai baltojo šovinizmo klaidai prieš negrus, 
paskui per darbininkų teismą prisipažįsta kaltas ir pasižada vi
somis pajėgomis ją atitaisyt* kovodamas už negrų lygybę su 
baltaisiais. Ir kaip tik jis pasisako šitaip už baltųjų darbinin
kų vienybę su negrais, tuojaus lieka suimtas ir skiriamas išbug- 
dymui į fašistinę Finliandiją, o ne kur kitur.

Tuo pačiu laiku, be jokių Fishės reikalaujamų specialių įsta
tymų, ateiviai, ypač bedarbiai, yra šimtais kas savaitė areštuo
jami Jr skiriami slaptam deportavimui iš Jungtinių Valstijų.

Šitokiais žingsniais ir gąsdinimais šalies valdonai stengiasi 
atgrasinti ateivius darbininkus nuo vieningos kovos su baltai
siais amerikonais ir negrais, atbaidyti juos nuo streikų, nuo 

1 imtynių prieš darbo mokesnio kapojimus, nuo kampanijos už 
apdraudą bedarbiams. Taigi Fishės programa yra vykdoma 
praktikoje, nors jo sumanymai dar nėra lapę įstatymais. t Mat, 
kapitalistams dažnai būna parankiau užpult ir atakuot darbi
ninkus be išsigarsinimo; juk iš pradžių išleist tam tyčia įstaty- j vietų Sąjungą, 
mus, ir tik paskui pradėt, tai būtų išsigarsinimas ir perspėji-

i mas darbininkams. •

Visi socialfašistai, prade
dant Kautskiu ir baigiant 
Grigaičiu, dantis griežia 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
trokšta, kad ginklo pagelba 
būtų sunaikinta darbininkų 
respublika. Darbininkai 
privalo žinoti, kad jie yra 
jų neprieteliai.

Renegatas.Kautskis už 
Karą prieš Sovietus

Socialfašistas Grigaitis 
per savo organą džiaugiasi, 
kad renegatas Kautskis sto
ja už karą prieš Sovietų Są
jungą. Kautskis, kaip ir 
Grigaitis, dar vis pranašau
ja bolševizmo “žlugimą.” 
Girdi, t

Karolis Kautskis parašė Vo
kietijos socialdemokratų žur
nale “Die Gesellschaft” (Vi
suomenė) straipsnį apie Rusi
jos bolševizmą. Kautskis sa
ko, kad bolševizmo žlugimas 
bus naudingas labiausia dar
bininkams ir valstiečiams.

Kontr-revoliucion i er i .u s 
Kautskis dar vis kalba dar
bininkų vardu, kad juos su- 
mulkinti. Kokia gi nauda 
būtų darbininkams ir vals
tiečiams, jeigu, sulig Kauts
kio pranašystės, žlugtų bol
ševizmas Rusijoj? Juk tuo
met būtų įsteigta kapitalis
tinė tvarka, tuomet viešpa
tautų kapitalistai, dvarpo
niai, baltagvardiečiai caris- 
tai, o jiems ištikimai tar
nautu socialfašistai. Tuo
met, kaip ir kitose kapita
listinėse šalyse, darbinin
kai būtų pavergti, išnaudo
jami. Bet dabar Sovietų 
Sąjungoj, nežiūrint susida
riusių sunkenybių , visu 
smarkumu būdavojant pra
monę—vykinant penkių me-j 
tų planą — darbininkų ir vietoj rašo: 
valstiečių padėtis daug ge- 
resnė, negu buvo prie caro; j Grove "’'Mining

Pakėlė Algas Mainieriams 
Sovietų Sąjungoje

“The Mine Worker,” ofi- 
cialis organas Nacionąlės 
Mainierių Unijos, kovo 1 d; 
laidoj rašo:

Tuo pačiu laiku, kuomet ka
pitalistai mainų savininkai 
buržuazinėse šalysę, su pagel- 

. ba socialfašistų, nukapoja jau 
ir taip mažas mainierių algas, 
tai Sovietų Sąjungos Aukš
čiausia Ekonominė Taryba pa
skelbė, kad Sovietų mainie
riams algos pakeliamos ant 20 
nuošimčių. Tasai nutarimas 
artimai seka pirmesnį nuta
rimą Sovietų valdžias pakelti 
algas gelžkelio ir vandens 
transporto darbininkams.
Tuo būdu Sovietų Sąjun

goj pagerinama materiale 
padėtis mąinierių. Kuomet 
mainierių ir abelnai kitų 
darbininkų padėtis vis ge
rėja Sovietų Sąjungoj, tai 
kapitalistinėse šalyse darbi
ninkai susiduria vis su di- 
dėsniu skurdu.

Tas pat laikraštis kitoj

Triadelphia, W. Vaz

ju gyvenimo sąlygos daug 
geresnės , ir su kiekviena 
diena vis geiįėja. į Dabar jie 
yra savo šalies valdonai. 
Kuomet visam kapitalisti
niam pasauly siaučia bedar
bė, tai Sovietų Sąjungoj vi
sai bedarbės nėra.

Taigi, jeigu Kautskio pra
našystė išsipildytų, jeigu

Elm 
Kompanijos 

mainieriai išeina į darbą 6:30 
vai. ryte; ii< -apleidžia darbą 7 

, vai Vakdrel' Nuėjimas iįrl su
grįžimai Vis’d padaro 114 Va
landų į dic^ą.

New Yorke yra leidžia
mas rusų kalboje dienraštis 
“Russky Golos (“Rusų Bal
sas”). Jau patsai vardas 
pasako, kad laikraštis turi 
dar tautiškų tendencijų. Iš 
biznio taško jis turi neblo
go pasisekimo; garsina kas 
tik papuola, klasių kovon 
darbininkus nešaukia, arba 
kad ir prasitaria, tai labai 
nedrąsiai; jam pavojaus iš 
višpataujančios klasės kaip 
ir ųėra. Bet už SSSR už
taria arba kaip kada ir ge
rai atsiliepia. , ,

Kodėl taip yra? At
sakymas ‘surasti nesunku. 
Dar 1919 metais (rodosi, 
tada jis . pradėjo ir eiti) 
“Russky Golos” turėjo 
pasirinkti vieną iš dviejų 
kelių: arba už Sovietų Rusi
ją, arba prieš ją su visais 
caristais ir kontrrevoliuci
onieriais. “R. G.”, daryda
mas biznį iš darbininkų ir 
turėdamas savo : 
joje tais'laikais bolševikuo- 
jantį Gasenkiną, stoja už 
Sovietus. Taip aplinkui jį 
ir susigrupuoja daugiausia 
tie elementai, kurie stojo 
arba pritarė So v. Rusijai. 
Tai buvo laikas, kada net 
tokis anarchistų laikraštis, 
kaip “Rabočyj i Krestja- 
nin”, stojo už'Sovietus. Ar
ba net anarchistu New Y- 
orke leidžiamoji “Izviesti- 
ja”, ir tai tik laipsniškai 
virsta į kontr-revoliuenį 
šlamštą prieš Sovietus.

Dabartinu momentu dar 
mažiau yra vilties tokiam

gužes, ėtc.; parsitrauktų “Dai
ly Workerjio” ir platintų vel
tui darbininkams. Tai būtų 
gera propaganda.

2. Kadangi vasariniai pa
rengimai, kaip tai piknikai,, 
duoda apčiuopiamos naudos, 
tad geistina, kad tokius pikni
kus mūsų, organizacijos reng
tų kas mėnesis, tik pakeitus 
vietą.

3. Kadangi mūsų Apskričio 
A-1 vardu *buvo laimėta pirma do-

mes plotus Arizonos vals
tijoje ir laimingai gyventi. 
Tokie garsinimai, tai trau
kimas darbininkų nuo 
siu kovų ir migdymas 
Prie to, tai apgavystė, 
giedojimas giesmės, 
būk dar galima čia pat 
merikoje surasti kitą ir tai vana laike “Laisvės” vajaus, 
“laiminga” Ameriką. Kaip >tai šiemet’ kad atsilyginus, rei-
- - - - a kalinga kiek paaukoti į tą do-

kla- 
jų. 
tai 

kad

“Daily Worker”, taip ir 
rusų kalboj komunistinis '
kius garsinimus. “Russkyj 
Golos” visaip kraipydama
sis teisinasi, bet tai jau 
nepirmąs kartas, ir tai ne 
paskutinis. Nes jis neturi 
vairo, jis eina tik pagal ma
sių ūpą joms pataikauda
mas, o ne kelią rodydamas. 
Darbininkų klasės laikraš
tis gali būti kolektyvis agi
tatorius ir organizatorius 
tiktai tada, kąda jis yra po 
darbininkų klasės vado — 
Komunistų Partijos Centro 

redakci- Į Komiteto kontrole, tai yra, 
kada laikraščiui nusako jo 
kelią darbininkų klasės par
tija, kuri rodo ir visai 
pavergtųjų masei kovos ir 
pasiliuosavimo kelią.

D. M. šolomskas.

vanų fondą.
Apkalbėjus “Laisvės” Šėri-

No.vy Mir”, pasmerkė to- ninku suvažiavimą, pasirodė,

Įspūdžiai iš A. L D. L. D. IX 
Apskričio ir LD.S.A. VI 
Rajono Komitetų Posė

džio. Laikyto Kovo 4 
d., Shenandoah, Pa.

kad nemanoma užgirti nei vie
ną, nei kitą pusę, tai yra po
ziciją arba opoziciją.

Bon Ami.

A. P. L A. Reikalai

Taigi, jeigu Kautskio pra-
’jeigu G?

žlugtų bolševizmas Rusijoj, meriaidirba Tik 6 vai. į die
tai būtu didžiausia nelaimė:n-K ■

Turbūt mūsų draugai pail
so per metus laiko bedirbda
mi organizacijose. O gal į juos 
skaudžiai paveikė pastarojo 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo įvykiai, kad taip svarbiu 
laiku ‘nedalyvauja posėdyje, 
atšala. šiuo kartu visu treč
daliu narių atsilankė mažiau, 
negu pirmiau atsilankydavo. į 

Nežiūrint to, susirinkimas; 
ėjo savo yaga. Apkalbėta, pa
sitarta įvairiais klausimais.

Iš paskaitų rengimo rapor- 
dar yra nusistatę prieš tavo draugė žiobienė. Ji pra- 
SSSR, tie turi ir savo Taik- !ieš?’ kad Coaldale paskaitos

” išeiti 
prieš SSSR ir gyvuoti. Ko
dėl? Ogi ‘todėl, kad jau ke- 
'turiblikti mėtai,’kaip SSSR 
gyvuoja proletariato dik
tatūra, jau tarpe milžiniš- 

i kos daugumos rusų dar
bininkų, gyvenančių Ame
rikoj, yra nusistatymas už 
S$SR, o tie, kurie buvo ir 
dar yra nusistatę

ne tik Rusijos darbinin
kams ir valstiečiams, bet ir 
viso pasaulio darbininkams. 
Bet, kaip dabar gyvenimo 
faktai rodo, bolševizmas ne- 
žlugs. Kautskio ir Grigai
čio pranašystės nueis vė
jais.

Toliaus Grigaitis, aiškin
damas apie Kautskio straip 
snį, pilniausia užgiria jo nu
sistatymą del karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis sako:

Aišku, kad tuo straipsniu 
Karolis Kautskis kritikavo 
Rusijos socialdemokratų (men
ševikų) nusistatymą. Pastarie
ji, mat, nuolatos skelbia, kad 
su bolševizmu reikia kovoti 
“atsargiai,” ypatingai reikia 
vengti ginkluoto sukilimo, nes 
sukilimo eigoje galįs iškilti 
koks bonapartas (armijos ge
nerolas), .kuris Rusijoj imtų 
vykinti kontr-revoliuciją, 
Kautskis tiems menševikams; 
sako: ko jųš bijote borui pą^*/ 
tizmo, kad ’^oyietų Rusijoje' 
jau yra daug aršesnė tvanka, 
negu galėtų įyęsti kas. nors 
kitas.

> Tas parocįo, kad Kautskis 
stoja už organiza^dni'ą gink
luoto sukilimo?-Sovietų Są- 

jmperialistų karą prieš' So-

i , į- t,‘f J
Bedarbė,, algų kapojimas, 

badas. Tai štai su kuo dar
bininkai susiduria kapitalis
tinėse šalyse. 'Visai kas 
kita toj šaly, kur viešpatau
ja patys ■ darbininkai—So
vietų Sąjungoj.

Ir Bedievius Skaito 
Parapijonais

Klerikalų Susivienijimo 
organas “Garsas” 
rašo: /

Daug yra

No. 10

'įvyks kovo 11 d., skaitys drau
gas Reikauskas. Kiek vėliau 
paskaitos bus surengta New 
Philadelphia. Gi Tamakvėj, 
kaip buvo tarta, paskaitas ne
galėjo surengti.

Draugas Reikauskas prane
šė, kad. greitu laiku jis ban
dys paskaitas surengti Kulp- 
monte ir Mt. Carmel. Vėliau 
bus rengiama Ashlande, Gir- 

kio budovojimo pasisekimus 'ardvillėj, Frackvillėj ir kitur, 
ir tt. Betartas laikraš-. Shenandoah, Minersvillėj ir 
tis yra darbininkų klasės Port Carbo)n .l"0^ ,tur6jo v . , . o surengę paskaitas 8 d. kovo,
avietojas ir organizatorius? Apkalbėjus bedarbės klau- 
Aišku, kad ne. Jis nekvie- simą, nutarta surengti prakal- 
čia darbininkų mases į kla- bas Mahanoy City, jei ten pa- 

Jis neagituoja siseks suorganizuoti Bedarbių 
m tai paskui rengti ir

kraščįus, jie nerems “R.G.”, 
jeigu jis ir pavirstų į laik
raštį, puolantį ant SSSR. 
Tafgi, tas laikraštis kaip 
laivas be vairo ir plaukia 
pagriebtas susidariusio ti
po tarpe rusų darbininkų, 
kartais garsiai parėkauda
mas apie SSSR atsiektus ū- 1*11 •• • 1 •

surengę paskaitas 8 d. kovo.
Apkalbėjus bedarbės klau-

BENTON, ILL.
A.P.L.A. 2 Apskr. p. t, po^ė- 

dyj, 15 d. vasario, rinkimų 
klausime, kas geriausiai tiktų 
į -A.P.L.A. centro komitetą 
1931-32 metams, apkalbėjus 
prieita prie išvados, kad pir
mininko klausimą palikti pa
tiekus nariams spręsti. Didžiu
mos nuomonė, kad nerinkti 
tuos pačius, kurie jau išbuvo 
vieną ar dvi tarnystes centro 
komitete. Kadangi J. P.-Mi
leris gyvena Chicagoj, III., tai 
būtų per daug išlaidų važinėt 
į posėdžius į Pittsburghą kiek
vieną mėnesį. .. \

Ant sekretoriaus vienbalsiai 
pasisakė už J. Urmoną, kaipo 
darbštų jaunuolį, kuris yra da
bar A.P.L.A. 1-mo apskričio 
sekretorium, eina mokslą ant 
daktaro, nuo pat mažų dienų 
yra darbininkiškos literatū
ros platintojas, biednų darbi
ninkų tėvų vaikas, taip pat dar
bininkiškai nusistačiusių kovo
tojų.

Galėtų gana gerai atlikti sek
retoriaus pareigas, įkurti jau
nuolių skyrių prie A.P.L.A.

Moka gerai anglų ir lietu
vių kalbas. O ir jam būtų 
parama einant mokslą.

Ką dabar kitur dirba po ke
lias valandas parėjęs iš mokyJ? 
klos, tai galėtų tą laiką pašvęs
ti A.P.L.A. reikalams.

Keletas draugų per orgahą 
“Laisvę” jau išsireiškė už d J. 
Gasiūną. ■ žinoma, aš nieko 
neturiu prieš Gasiūną, bet d. 
J. Gasiūnas gyvena Chicagoj, 
III. dirba prie “Vilnies” už i*e- 
rdaktorių, tai važinėjimas pąda- 
rytų labai daug išlaidų jš Čhi- 
cagos į Pittsburghą kiekvieną 
mėnesį, o jei ir apsigyventų 
Pittsburghe, tai susidarytų gru
pė ii; per seimą pakeltų algą 
bent po 5.00 į dieną ir drau
gijai priseitų mokėt vietoj 
$1000.00, ką dabar moka, iki 
$1,560.00. Dar turėtų pa
samdyti raštinę, be.ko dąban 
apsieinama ir būtų galima iiA 
ant toliaus apsieiti, išrinkus J. 
Urmoną sekretorium, kaipo 
vietinį gyventoją.

Ant iždininko rekomenduoDaug yra tamsių lietuvių I „
katalikų suklaidintų, misinfor- demonstracijas bedarbių aiy. 

.........  - - - ir kitais reikalais nrieš na- daugi;lu WKlų PraKai0lb Y- ‘ir Kirais reikalais pries pa- yietos kdr daugiau be- bėjų, Ch. Adomaiti, P. Saduhe- 
vergejus., . Jis tik , taip darbill> x •
$au velkasi uodegoje visų gimą finansuos 
svarbesnių įvykių, parašo Kalbėtojum nutarta

jungoj, lak tinai jis stoja už

Žinoma, ne tiesa, būk^Ru-

muotų, nežinančių savo, kaip 
kataliko teisių ir. priyįlegjjų. 
Jie mano esą tautininkat, so-; 
cialistai, komunistai i’J-tokioj
prasmėj lyg tai būtų< tokie iii 
kėjįmai, jie mano nfšą jaij pąt 
rapijonais ir 
Kuomet tikrepyj)^;11 jie ■ įįa 
'pąižailJijonai į£ ‘ ' J ' 
laĮkh^ sušispį 
fnii itį :.dviejį< * b_ 

■■ ęios reikala^im|/ plpekvienas 
iš jį tdrt pniįiąusiį i teisę ati
duot į savo 'parapiją tą men
ką, 'du'okję ■ |)bgaiitį metą.
Jeigu; iioIsgaIk Jtiiri pasiaiškin-i vo masiniu, organizuotu 
ti savo pavą^i^sUtįebonui, ir (komunistų vedamu 1: 
atlikdamas velykinę^ išpažintį I gaji kovoti prieš besiartinan 
atgaut visas ^Miko teises ir tį užpuolimą ant SSSR, ir 
pnvdegijas _ >kovoti besiartin^ntį
JS. Imperialistini kpr, parip

daugiau tokių prakalbų, t. y., jam d^ A. Čelkį, ant^iždo glo-

Tokių prakalbų ren- nę ir P. Vičiną. Visi tinkaini. 
Apskritys. Adomaitis yra jaunuolis, o kaip 

kviesti | tik ir yra pageidaujami jau- 
DraugL

Visi tinkami, s

apie dempnštranpijas/ ka- vienas draugas iš Komunistų nuoliai į draugijas.
da TOS iaū ^ra ivvkes fak Partij°s distrikto organizato- jos reikalauja naujo kraujo, 
few Rakamas >*>nkinZri|i- Jei kur Parodys reika- Kitaip mes pasensime ir drau-

i i lokius ten bus pastatyta įr Hetu- gijos su mumis turės sykiu pa^
dalykus vėl Vengia bent ko
kį aštresnį žodelį prasitarti 
prieš 'pdliclją arba mušeikas,

:ki, ’ tik 
neatliki- 
• Bažny-

I • | A A * * U

nes jis, bijo užsitraukti val
džios rūstybę. Jis nenuro
do masėms, kad jos tik sa- 

„ ir 
keliu

skraito parapijonais net įvai
rius bedievius. Diena iš

Kaip klasiniai susipratę amerikonai, taip ir sąmoningi atei- sijos menševikai nusistatę ?ei?Os. ? nuo ie
prieš ginkluota sukilimą. S’imU burtų-^tsikilatę zmo- 
Šiomis dienomis Masfooj.!^^^^ ir
užsibaigęs 14-kos Kį^nievir1 
kų vadų teismas isį^ele- 
viršų, kad Rusijos įiensevį- 
kai darė visokius šuokaj* 
bins del imperialistų inter*- 
vencijos ir .tfo . - 

’ J L t f «

viai darbininkai negali ramiai praleisti šitokią naujų valdžios 
žygių bei užsimojimų prieš ateivius darbininkus. Jie turi prieš 
tai protestuoti, demonstruoti ir organizuotis. Tuo tikslu Nacio- 
nali^ Komitetas Apgynimui Ateivių Darbininkų ir šaukia kovo 
28 d. visoj šalyj masinius protesto mitingus.. Kiekvienas dar
bininkas turi atsiliepti į tą pašaukimą, taip kad kapitalistai ne 
tik išgirstų, bet ir pajustų klasinę vienybę visų tautų ir spalvų 
darbininkų, gyvenančiu Jungtinėse Valstijose.

neštų kunigais pinigus. 
,Bėtįtokių taibsūnų mažai 
atsiranda. <3 > ■

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

V ■) .V. -/ ■; ' :■ . •* ■ C

.imperialistų tarpe.
Tokis laikraštis yra 

kas kitas, bet savo 
dabotojas. Tuom pačiu kar
tu jis deda netikusius skel- 
bimus, kuriais klaidina dar
bininkus. / Nesenai garsino 
tūlos firmos pagarsinimus, 
pągąl kuriuos rusai dar
bininkai gali tapti laimingi, 
gali pirktis labai pigiai ,že-

ne 
biznio

vis kalbėtojas iš vietinių drau
gu.

Prakalbų rengime Mahanoy 
City rūpintis .paskirti draugai: 
Toleikienė ir Reikauskas. Jie 
tarsis su draugais mahanoy- 
iečiais.

Skaityta i laiškas nuo Bedar
bių ’ Tarybos Organizacinio 
Centro. Laiškas ir stampos, | 
vertės $3, priimta. Nutarta 
už štampas užmokėti išanks- 
to, o paskiaus jas paskleisti 
progai pasitaikius.

Artinantis A.L.D.L.D. IX 
Apskričio konferencijai, kuri 
įvyks kovo 29 d., Shenandoah, I 
Pa., subendrinimui minčių, ta
po pasiūlyta keletas klausimų 
mūsų organizacijų reikalais 
apsvarstyti. Apkalbėjus, tapo 
nutarta žemiau sekamus klau
sinius pasiūlyti kuopoms ap
svarstyti.

T. Kad kiekviena mūsų or-

senti; mes mirsime ir draugi
jos turės mirti. Todėl, drau
gai, statykime kuodaugiausiaiy 
jaunuolių į veikimą ir 'patys7 
būkirąe ant sargybos, kad ko
mitetai vykintų jiems paskirtą 
darbą.

O kas link d. J. Miliausko, 
kad sek. turi būti teisėju, tai 
aš su tuo nesutinku. Tas tai 
jau perdaug. Tai turėtų at
likt visas p. komitetas. Bū
tų daug sveikiau visai A.P.L.A. 
organizacijai.

A.P.L.A. 2 Apskr.
Pirm. J. Leotiaįiis.

Dar 5 Žmonės Sušalo

Stačiai neLONDON, 
girdėti šalčiai siaučia Ang- 

ganizacijų kuopa prieš žymes- Įvailiose šalies daly*
nius įvykiną, kaip Rinųoji Ge?



tyjrtadien., Kovo 12,1931
. ■ ■  -*■■■ 1 "• ■ ii l'J

Apie . “Neapgautas 
Pasakymus ar Teoriją”

Puslapis Trečias
konstitueija, atrado daug ka rtės ir komedijantas-juokdarys, 
taisytino. Be to bus patiekta I Iganas Kubiliūnas.
ir naujai pertaisyta konstitu- Kita dalis programos bus iš- 

.Tad visi nariai turės ap- pildyta draugų rusų, kurie yra 
surinkę geriausias spėkas iš

..... 1.. j r.... .
MAYNARD, MASS.

ci j a
svarstyti priimt ar atmest ar 
ba daryti pataisymus. i visos Naujosios Anglijos.

Todėl yra svarbu visiems. Kviečiame visus Lynn’o ir 
nariams dalyvauti šiame susi-japielinkių darbininkus atsilan- 
rinkime.

Į
Iš Lyros Choro Susirinkimo |

Kovo 2 d. Lyros Choras lai-j 
kė mėnesinį susirinkimą, ku-i 
riame, be kitu dalykų, I ‘ 
išklausytas raportas iš P.M.S. i 
2-ro Apskričio metinės konfe
rencijos. j

Nutarta suorganizuoti iš 
choriečių ! 
ir kitokį sportai.

Išrinkta komisija, kuri atsi
kreips į namo bendrovės na
rius, kad jie prirengtų svetai
nę, kad būtų galima joje lošti 
“Basket Bail” ir kiti sporto 
“gėmiai.”

Namo bendrovės nariai su
tiko, tą padaryti, nors keletas 
buvo priešingų.

J. Lavas.

■ Rengėjai.

Atšaukė Streiką
Čia buvo sustreikavę Ame

rican Woolen Co. darbininkai: 
apie jų reikalavimus “Laisvė
je” jau buvo rašyta, 
ninku r e i k a 1 a v i m ams 
negalėjo priešintis.

Bet p. Riviere yra

Darbi
ni ek as

gū pirmiau buvo. Dabar ir matote,, kaip toki judošiai iš- 
nežinia, duoda darbininkus.

Tai Am. W. Darbininkas.
verpėjai mitinguoja, 
kas čia dar bus toliau.

fey Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

laikinai pasisekė tas atsiekti.
Pusė audėjų arba ir diduma 

paskelbė streiką, ir prie audė
jų prisidėjo kiti skyriai, išski-į 
riant verpėjos, kurie yra šim-j 
tų procentų amerikonai ir pri
klauso prie U. T. W. of A, tai 
Rivierai buyo lengva juos ap
mulkinti, kad čia tik “bun-

nevio-'čius” raudonūjų, o daugiausl 
1 noj vietoj ir nevienu laiku jauin’e^as* 
[darbininkus išdavęs. i dabar ir patys verpėjai

Jisai pasitarnavo bosams i pamate, kad juos p. Riviere
L II., 1922 metais, j išdavė. O išdavė štai kaip: 

N.II., New Mar-j ].om:panijos agentas, su kuriuo 
ir kitose vietose, i Rivere darė sutartį, prižadėjo, 

Dabar jis išdavė darbiniu-, vjsi “fišmanai” bus pra-
_ įgalinti ir ant “šilvation” (ge- 

atvažiuoja Nacionalės Au-,]Umbė taip vadinasi), tai a'u- 
......................... j-------- ilėjų Darbininkių (NTW) Ųni-j^ejam bus pakelta $35.00,,nes 
los tris labaizjuokingas kome-Į jos organizatorė ir pradėjo or-i ant to darbo'darbininkas urė
dijas, kurids jau yra loštos. ganizuoti darbininkus. Dar-j ko neuždirba. Na, ir audėjai 
So. Bostone, Lowell’yj ir, bininkai pritarė N.A.U. ir šim- i pradėjo svyruoti, o N.T.W. 
Brightone. Visose trijose ko- tais’į ją rašėsi; ši unija tai ga:-i unija, matydama, kad bus blo- 
lonijose buvo pilnos svetainės Tas p. Rivierai. gai vesti, kovą su .visokiais
žmonių. Ir publika buvo tiek [ • Netikėtai kilo streikas Law-1 darbininkų neprieteliais ir ga- 

[ prijuokinta, kad net tų kolo-rence> Mass. Tos pačios [įima pakrikdyti tuos darbinin- 
pnjų žmonės neatsimena, kada komp'ahijoš uždarė tris dirbikus, kurie prisidėjo prie N.T. 
Hiom fplrn nirmimi tiek nrisi- Taį ^įfo ir1 pas mus'W., 1 d. kovo sušaukė masinį
... .. . , ūpas, kad dabar tai tikrai at- j susirinkimą ir nutarė grįžti į
ibūs, kurie susideda jš dd. V.'gauaime tą,'ką! buvome prara-'darbą pirmadienyje, su*ta iš- 

jau ne- 
Rimkaus, J. Peldžio, P. Kubi- gebėsime kitiem darbininkam [ bus. Bet kaip tik darbinin- 
liūno ir kitų. Stoughtoniečiai }<ovoti. čia tie “fišmanai” tiek Į kai sugrįžo prie darbo, nagi Į 

[nesigailės atėję j šį parengi-'yra įkįrčję darbininkam, ka’d žiūri, kad ir vėl tie patys “fiš- 
Kovo 15 d., 2:30 vai. po pie-imą, nes esame tikri, kad Wūsit;įur neisi, ten girdisi kal-[ manai” ir dar jų daugiau, no

tų, Lietuvių Ūkėsų Kliubo Sve-| pilnai patenkinti. ' !....................  ’ ■ 1 • 1
Įtainėj, 25 Camden St., West 

Lynn, Mass., įvyks labai gra-

STOUGHTON, MASS.

buvo į Subatoje Bus Sulošta Try»lN<Xa
Juokingos Komedijos i Manchester

* ’ p

Ateinančios subatos, kovo ket, N. II., 
d., vakare, Lietuviu Svetai-

‘/Basket Ball” grupe'nėję, 24 Morton St., So'. Bos-;kus Maynarde. 
mortai. tono komedijantų grupe, su1 uia atvažiuoja

d. V. Rimkum priešakyje, su

“Laisvės” vasario 26 d. 
laidoj telpa pastaba Es- 
Džei man tuo antgalviu. 
Mano rašytuose krisluose 
“L.” N. 34 nebandžiau nei 
nemaniau vystyt jokias 
naujas teorijas, o tik vie
nas žodis perkeltas, kuris 
viso sakinio prasmę padaro 
kitaip suprantama. Pasa
kyta: “...prašymais vien 
darbininkai neišgalįs...” Tu
rėjo būt pasakyta: “...vien 
prašymais darbininkai ne
išgalįs” ir tt. Nežinau, ke- 
no kaltė, kad taip atspaus
dintą. m- ’ 
f Dabar, kas liečia t( 
“mes” ir “darbininkai.’' 
Visi abelnai veiklūs kai
rieji ir revoliuciniai darbi-
niųkai skiriasi, supratime j 
nuo plačiųjų, plašųjų dar-į 
bininkų masių. Gi mes, (ašį 
turiu 
Partijos narius) komunistai 
ypatingai, savo supratimu 
skiriamės ne tik nuo plačių-j
d, . • i • r? j litinei, vitmaen dl., yv e&i

arbinmkų masių .b^iL.vnn, Mass., įvyks labai gra- 
mes skiriamės savo klasiniu :^us ,r linksmas koncertas, ku- 
ir marksistiniu- leninistiniu Į rį rengia A.L.D.L.D. vietinė 
supratimu net nuo • artimų;kuopa bendrai su rusų darbi- 
komunistu simpatiku. Ko-|ninkų kliubū. Visas pelnas 

' mifnistai (žinoma, PartijosI lu,° ,šio koncerto bus skiria- 
nauai) Ala klasiniai. SUSI- Streikierių ir streiko vadu 
pratusioji, sąmoningiau-1 gynimui.
šioji, veikliausioji, ener-j Programos išpildyme daly- 
gingiausioji, toliau numa-ivaus Laisvės Choras iš So. Bo- 
tančioji ir todėl revoliucio-! stono, Laisvės Choro merginų

'sekstetas, seserys Pauliukoniū-:

WEST LYNN, MASS.

mintvj Komunistu i Sekmadienyj Bus Linksmas 
. x , • . , • Gražus Koncertas

ir

jiem teko pirmiau tiek prisi- tuves. Tai kilo ir' pas mus'W., 1. d. kovo sušaukė masinį 
jjuokti. Visi lošėjai yra ga- ūpas, kad dabar tai tikrai at-j susirinkimą ir -----
■ būs, kurie susideda iš dd. V. gau8jme tą,! ką1 buvome prara- darbą pirmadienyje, 
Bubliūtės, R. Merkeliutės, V. įę trvs menesiai atgal ir pa-j lyga, kad “fišmanai 
Rimkaus, J. Peldžio, P. Kubi- gelbėsime kitiem darbininkam | bus.

j bant prieš juos. Ir tuom sykiu1
šį parengimą rengia Tarp-'manėme paklupdyšime Ame-:-------

tautinio Darbininkų Apsigyni-j rican W o o 1 e n Kompaniją ■BROOKLYN LABOR LYCEUM 
mo vietine kuopa su pagelba pries darbininkusj, Bet valdan-l 
kitų draugijų ir choro narių, j čioji klasė, turėdama viską sa- [ 
Pelnas bus skiriamas Lawren-Į vo rankose, griebėsi visokių 
co streikierių ir streiko vadų • priemonių, kad tik sutriuški-, 
gynimui. dus darbininkų vienybę. Jiem,

įžanga 35 centai suaugu- ateina darbininkų neprieteliai
siems, 25 centai vaikams. į j pagelbą—visokių religijų ku-' 

Komitetas. Įnigai, o vyriausiu išdaviku tai

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

dalis proleta-

sakau: “Bet 
komunistai)

ningiausioji 
riato.

Todėl aš ir 
mes (reiškia, 
žinome (labai gerai) ir dar
bininkai (abelnai darbinin
kai) jau supranta, kad vien 
prašymais darbininkai ne
išgalįs jokios apdraudos...” 
Tiesiog neišsivaizdihu, iš

supratimą, iš to mano pa- • 
z sakymo, jog kas kitas, fa-Į 
* brikantai ar piniguočiai, o j 

ne darbininkai, išprašys ar- • 
ba iškovos apdraudą. Arba [ 
sakote: “...tie, kuriuos Krau 
cevičius išskyręs iš darbi
ninką vadina “mes”.

Jeigu Es-Džei suradote1 
klaidą pradžioj to paragra
fo (kur tikrenybėj buvo su
maišyta du žodžiai), tai, 
rodos, paskutinio sakinio i 
to paties paragrafo jau jo- ' 
kiti būdu negalima buvo su-! 
prast kitaip, negu taip, kaip i 
tun pasakyta. Ten sakomai 
ve kaip: “Kaip paprasta pa-l 
šalpa, duonos ir kavos da- ’ 
linimas, taip ir apdraudą! 

r bedarbiams, darbininkai ga- į
Ii gaut vien tik per kovą.”

Kas link dviejų ir pusę 
centų, sutinku, kaip 
Džei sako: du ir pusė 
lerių, nes $25 padalinus 
10 nebus nei daugiau 
mažiau. %

J. Kraucevičius.

do- 
ant 
nei

P. S. Nors nesu redakto
rius arba literatas, ; o pap
rastas šapos darbininkas ir 
užimtas Partijos darbu, bet 
vienok, jeigu atsirastų ne
aiškumų, prisieis rašyt ir 
diskusuot.

, BOSTONAS IR APIELINKE
STOUGHTONO SUVIENYTŲ 

DRAUGIJŲ BENDRAS 
v, SUSIRINKIMAS

Sekmadieny, 15 d . kovo, 
įvyks bendras susirinkimas vi
sų Stoughtono Lietuvių Suvie
nytų Draugijų narių; pradžia 
2-rą vai. po pietų. Šiame su
sirinkime bus apkalbėta Lie
tuvių Namo konstitucija. Kiek 
laiko atgal bordirektoriai lai- 
įė susirinkimą ir, peržiūrėję

PLATTNKTT
“LAISVE”

Riviere. Jis dėjo visas savo' 
pastangas, kad šitas streikas 
būtų sutriuškintas, ir jam bent

949-959 Willoughby Ave.
»Tel., Stagg 8842

Saulės Spinduliai
* ■ . I Minkština

Šiluma Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, kvėpuok 
giliai; fiziniai mank- 
šlinkis ininkštinaiičiu- 
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei-

LUCKIES
palankus jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saule nokina - del to

“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu

liai. LUCKY STRIKE-pagaminti iš geriausių tabakų - Derliaus

Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo

procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame žaliame

tabake “SPRAG1NIMU” pašalinami. Jie parduodami kitiems.

Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

It’s toasted
Jūsų Gerklės Apsauga - Prieš knitėjimus -• prieš kosulį

© 1931, The American Tobacco Co., Mfr«.

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 Pareigu Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, Jog pilnai 

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

Baugiausia Atsidedame ant Retinosliopišb) Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone, Stagg 2-8342
JAU 80 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Užlaiko LINKSMI AUSI A UŽEIGĄ ELIZABETHE
Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos i v a i i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 , blokai nuo 
Staten Išland Fdr- 
ry.

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

68
A. LU TV IN AS

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

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Vyindow Locks, po vieną setą, ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. ~ -x ««_
dedu, j _ .
speciališkumą, kaip užrakinama

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

• • i aidari' larigAi. Su pareikalavimais
prisiųskite ir pinigus.

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

IžradejbH
F. LASECK 
(Lascvičitis)

'Užrakinkite Atidarytus Langus!
k

Mano nauju išradimu 
niekas negali atida
ryti nei iš lauko, nei 
iš 1 vidaus, ir vejas 
nebaladoja, kad ir di
džiausioje audroje

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

Visi daktarai mus 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 prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai,

užrakintu atdarą langą

Window Lock

| įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.
1 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 netrręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksinė proga padaryti pinigų, pardavi
nėjant mano Window Locks, nes gali pirkti 
labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
Parsiduoda po tuziną ir daugiau vieniems 
namams. Galima daug parduoti po namus 
nešiojant arba demonstruojant, kur viešojo 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Articrikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti 
savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus: ir krtip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti. Čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką. '

Agentus mes apsaugo jam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuves pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

LASECK’S WINDOW LOCK CO.
498-500 Ferry St., 1 Newark, N. J.

Telephone, Mitchell 2-2554
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Puslapis Ketvirtas Kątvi r tądien., Kovįci 12,
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St. Butkus.

TARNAITE
DVIEJŲ AKTŲ TRAGI-DRAMA

(Tąsa)
POLICIJOS VIRŠININKAS: (Įeida

mas) Laba vakarą, ponas Kurmaiti.
KURMAITIS: Labą, labą...
POLIC. VIRŠ.: Aš turiu čia (Rodo į 

duris) užduryse kaltininkus, kurie jum 
šiąnakt padarė skriaudą. Be to, sulyg. po
no žvalgybininko prirodymais, jie yra ko
munistai; pas juos rasta ir komunistinės li
teratūros. Aš noriu čia pat, ant vietos, pas 
jus padaryti tardymą. Ar galima?

KURMAITIS: Galima, galima. Kaipgi 
i ne.

POLIC. VIRŠ.: (Atsikreipdamas į du- 
\ ris) Veskit juos šen! (Įeina pirma žvalgy- 

.! bininkas, du kumečiai, geležiniais apkalti,
• ir policijantai) Štai jie, šėtonai! (Į kūme-'
• čius) Prisipažinkite prie kaltės! (Kunie- 
; čiai tyli) Prisipažinkite, kad padeget tvar-
• tus! Jūs... (Pirmajam kumečiui smogia 
; kumščia į pažandę) A, jūs prakeikti! Pa- 
; rodysiu aš jum tylėti! (Atsisėda prie rašo- 
; mojo stalo, išsiima iš portfelio popierius; 
; rašo) Jeigu jaučiatės, kad ne jūs padegė t, 
: ką turite pasakyti ?!
; I KUMEČIUS: Nieko mes neturime! 
’ Kas link gaisro, irgi nieko nežinome! Ko 

daugiau reikalaujate?!
II KUMEČIUS: Kam jūs mus visai 

neteisėtai kankinate? Kas link įvykusio 
gaisro — absoliučiai nieko nežinome. Tuo 
sykiu, kada kilo gaisras, jau buvo vėlokai, 
mes ramiai savo namuose šnekučiavome, o 
gaisrui išsiplėtojus — visi stengėmės ge
sinti.

POLIC. VIRŠ.: Prisipažinkite! Kitaip... 
(Suduoda kumščia į stalą).

ŽVALGYBININKAS: (Nuolat kalbėjęs 
su Kurmaičiu) Labai gerai. Tiek to su 
gaisru — viską ištirsime policijos stotyje. 
(Į kumečius) Prisipažinkite jūs... kad .esa
te komunistai, štai ir knygos pas jus ra
stos! (Rodo knygas; kerta su kumščia an
trajam kumečiui į pažandę, šis pargriūva)

II KUMEČIUS: (Atsikėlęs) Palaukite, 
ponai... neilgai jūs taip niekuo nekaltus 
žmones trankysit! Atminkit, kad kiekvie
nas daiktas ar darbas turi du galu!

POLIC. VIRŠ.: (Prišokęs prie II kume
čio) Nutilk! Tuoj dantis išrankiosiu!

ŽVALG.: (Vis kirsdamas II kumečiui 
kumščia) Prisipažink! Prisipažink, šėtone! 
Prisipažink!!

. _____ ... fft!"----- ------------ j-
II KUMEČIUS: (Vos kvapą atgauda

mas) Šalin tu, prakeiktasis budeli! Užmušk 
tu mane! Užmušk!... Kokio prisipažinimo 
nuo mūsų reikalauji?!

ŽVALG.: Kad esi komunistas! Štai ir 
knygos pas jus rastos.

I KUMEČIUS: (Atsikreipdamas į polic. 
virš.) Ponuliai... aš pasakysiu, kaip žvalgy
bininkas rado knygas pas mus’...

ŽVALG.: (Prišokdamas prie I kūme- 
čiaus) Tylėk! ne su tavim eina kalba! 
(Kurmaitis juokiasi sėdėdamas ant sofos.)

II KUMEČIUS: Nešėlkite taip, ponai. 
Knygos buvo rastos todėl, kad jūs mum 
jas pakišote, norėdami; prie mūsų prisika
binti. Antra, tai 'čia hera prasižengimas, 
jeigu mes'tokią literatūrą ir skaitytume. 
Jūs ir patys tą suprantate! Bet jūs persi
sunkę nekaltų žmonių krauju, nei nejau
čiate, kad artinasi jūsų smurtui gal...

POLIC VIRŠI.: Jums yra sakyta tylė
ti ! Kalbėkite tik .atsakydami į klausimus!

II KUMEČIUS: Taip. Ne tik mes, bet 
visas pavergtas pasaulis supranta jūsų 
klausimus. Jūs manote su kumščia ir buože 
darbo žmones padaryti jums paklusniais! 
Ne! Ateis gadynė, kada...

ŽVALG.: (Piktai) Ka?!
II KUMEČIUS: Ateis gadynė, kada dar

bo liaudies kraujas ir ašaros bus ginklu 
prieš jus!!

POLIC. VIRŠ.: Tiek to, mes viską iš- 
tirsime. Štai aš pasakysiu, ką patyrėme 
laike mūsų atvykimo: Kuomet atvykome 
su gaisrininkais į nurodytą vietą, pirmiau
siai stengėmės surasti padegimo kaltinin
kus; nes gesinti jau baigiančio degt trobe
sio nebebuvo išrokavimo. Todėl mes su 
ponu žvalgybininku įėjome į šių dviejų I 
žmonių narna...

II KUMEČIUS: (Pertraukdamas polic. 
virš, kalbą) Ir tuojau pakišote literatūros.

ŽVALG.: Nutilk!
POLIC. VIRŠ.: Įėjome j šių dviejų žmo

nių namą; tiesa, jų neradome, bet jų mo
terys sau linksmai besikvatojančios. Taigi, 
(jau čia aišku, kad jie papildė tą gaisrą, 
, bet lyg šėtonai dar tyčia begesiną ugnį. Po 
to, jau rengėmės eit laukan, bet ponas 
žvalgybininkas, lyg žinodamas, pažvelgė 
palovėm Ir štai kas rasta. (Rodo į kny
gas.)

KURMAITIS: (Trindamas iš džiaugsmo 
rankas) Kitaip ir negalima. Tai puikus 
dalyko suradimas. (Prieiųa prie polic. virš, 
ir kažką tylomis sako.)

POLIC. VIRŠ.: Gerai, gerai. (Į polici- 
jantus) Veskit juos tuoj į policijos stotį 
ir laikykite, kol mes sugrįšime!

(Tąsa bus)

MONTREAL, CANADA
Kovo 15 d., sekmadieni, 2 vai. 

po pietų, A.L.D.L.D. 137-ta kuopa 
rengia PRAKALBAS-DISKUSIJAS. 
Kalbės keli A.L.D.L.D. nariai svar
biais šių dienų klausimais ir apie 
bedarbę. Prakalbos įvyks po antra
šu 12a Market Place. Kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuves- atsilankyti.

Valdyba.
Pranešu A.L.D.L.D. 187-tos kuopos 

nariams, kurie negavote knygos už 
1930 m., galite jas gauti pas fin. 
sekretorių per šias prakalbas arba 
per kuopos susirinkimus ,kurie įvyk
sta kiekvieno menesio paskutinėj sa
vaitėj, sekmadienį, 12 vai., po antra
šu 12a Market Place. *

Fin. Sekretorius.
(60-61)

WORCESTER,  ~MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13-ta kuopa rengia diskusijas 
sekmadienį, 15 kovo, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Diskusijų tema: “Ar 
komunistai turi eiti su liaudies di
džiumos vadovybe, ar su Markso ir 
Engelso ir Lenino teorijos ir filoso
fijos mokslu.” Visi prisirengkite ir 
ateikite į šias diskusijas. ' ’

Rengėjai.
(50-60)

CLIFFSIDE, N J.
L.D.S.A. 68-ta kuopa rengia šau

nią vakarienę sekmadienį, 15 kovo, 
Mažeikos svetainėje, 185 Jersey

• Ave. Įžanga tik 50c Vakarienė bus 
puiki, o įžanga labai maža todėl, 
kad narės suaukojo valgius. Turė
sim ir gerą muziką. Tat kviečia
me vietos ir apielinkės lietuvius at
silankyti, būsite pilnai patenkinti.

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Rengėjos.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas *
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai;

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

’-JUO. i 
(59-60

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas bus penktadienį, 13 kovo, po No. i 
79 Jackson St., 8 vai. vakare. Vi-1 
sos narės ateikit ir naujų narių at- 
siveskit.

Org. K. Žukauskienė.
(59-60):

SCRANTON, PA.
L.D.S.A. 54-tos kuopos susirinki-; 

mas bus sekmadienį, 15 kovo, pap-1 
rastoj vietoj, paprastu laiku. Visos 
narės ateikite, yra svarbių reikalų 
aptarti. Gausit naują brošiūraitę 
“Darbininke ir bcdafbė.” j

Sekretorė.

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS

WORCESTER, MASS.
Iš L. S. ir D. B. Draugijos 

Susirinkimo.
Senai taip paprastas mene- ; 

sinis susirinkimas yra buvęs■ 
skaitlingas, kaip kovo 3 d. kad i 
buvo. Susirinkimams tvar-i 
kiai pirmsėdžiauja draugijos i 
pirmininkas J. Skliutas, 
nansų rast. J. Karsokas 
pagelbininku Julium 
(jaunuoliu) priimdinėja 
rių mokesčius; 
ninkas Bakšys, 
geroką skaitlių ligonių, ku
riuos susirinkimas pripažįsta 
legališkais ir pašelpos išmoka
ma/ Ši Draugija išmoka pa- i 
Šelpas prašantiems dar nepa-1 
baigus sirgti. Nariui ilgai 
sergant, sulyg Draugijos įsta
tymais mokama pašei pa vie
nus metus laiko. žinoma, 
antra pusė metų mažesnė bū
va paselpa. Pomirtinės išmokė
ta šiame susirihkime dviejų 
nelaimingai mirusių narių pa- 
šelpgaviams.

Jau. gauta iš ' “Laisvės” 
spaustuvės Draugijos finallšų 
knygai atspauzdinti nauji 
lakštai. Fin. rast. J. Karsoko 

pla-
su-

Fi-i 
su! 

čyru j 
na- 

rašti-užrašų 
išskaitliuoja

mas atsižymėjo, padarydamas 
tarimą, kad draugija priside- 

! da prie T. D. A., užsimokėda- 
' ma mokesti $15. Praeityje mo
kėdavo tik $5. Be to, dar su- 
' sirinkusieji sumetė aukų $6 
! Lavvrenco streiko vadų gelbėji- 
• mui.

Atstovai nuo Priešfašistinio 
Į Komiteto raportavo, kad Ko- 
' mitetas gana skaitlingas ir 
: tie netikslumai, asesmentų 
dėjimas arba bandymas uždė
ti ant draugijų, atitaisytas; 
skolos padengimui draugijų 
susirinkimuose bus atsikrei
piama aukų, kas kiek išgali ir 
ateityje stengtis padaryti 

i sėkmingesnius parengimus. 
|čia irgi susirinkusieji sudėjo 
aukų apie $4 tam tikslui.

Lietuvių Svetainės įvyksta 
metiniai fėrai kovo 25-28 dd. 
Draugija uoliai fėrus rems; 
išrinkta keletas draugių ir 
draugų darbininkais padėti 
darbuotis laike fėrų.

Draugijos Koresp.,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

M . .
J rūpesniu buvo išdirbta 

nas, kaip pasekmingiau 
tvarkyti Draugijos narių mo
kesnių užrašai. “Laisvės” 
spaustuvė gražiai atliko spau
dos darbą. Sulyg naujais lak
štais gana moderniškai bus 
surekorduojama narinės mo- 
kestys. Dar reikia pažymėti 
du jaunuoliai: J. Kižys pradė- 

darbuotis trečius metus 
parko biznyje, o jo 
brolis, Antanas, an- 

metai direktorių sekreto- 
p^reigas eina. J. Petkū- 
liko išrinktas antruoju 
biznio komisijos, 
gerų pasekmių, 

metų nariai galėtų

naus 
nas 
nariu

gale meti 
sidžiaugti

Lin- 
kad 
pa-

niam
visuomeni-

judėjimui šis susirinki-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

lAbAlKamuoja ir laidoja numirusiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už iemtį kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas ipane. Pas mane 
galite gauti lotus ant viliokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą......

1023 Mt Vernon Street- 
Philadelphia, Pa.

GRAND RAPIDS, MICH.
A.L.D.L.D. 66-ta kuopa ii’ L.D.S. 

A. kuopa laiko mokyklą kas sekma
dienio vakarą, po No. 1057 Hamil
ton Ave. Mokinimasis prasideda 
nuo 8 ir tęsiasi iki 9 vai., o vėliau 
seka diskusijos įvairiais klausimais. 
Del mokinimosi naudojama A.L.D.L. ! 
D. išleista knyga “Politinės Ekono
mijos pamatai.” Sekantį sekmadienį, 
J5 d. kovo, bus diskusuojama “Kuri 
partija yra darbininkams naudinges
nė?” Kviečiame visus atsilankyti.

A. J. Kareckas.
(60-61)

------ -------------------
PHILADELPHIA, PA.

Friends of Soviet Union rengia 
masinį mitingą penktadienį, 13 ko
vo, Girard Manor Hall, 909-915 W. 
Girard Ave. Prasidės 8:30 vai. va
kare. Bu?s geri kalbėtojai. Kviečia
me lietuvius darbininkus atsilankyti. 
Įžanga 25c, bedarbiams dykai.

Rengėjai.

detroi^mTch.
Svarbu Muzikantam

Proletarų Meno Orkestrą laikys 
susirinkimą kovo 16 d., 7:30 vai. va
kare, Draugijų svetainėj, 4637 W.‘ 
Vernor Highway. Svarbu, kad visi 
P.M. Orkestros nariai dalyvautų. 
Taipgi ir tie, kurie galite griežti bile 
kokiu instrumentu orkėstroje, esate 
kviečiami ateiti ir prisirašyti. Mums 
labiausiai dar trūksta saxofonistu, 
kornetistų ir drumerių. Visus kvie
čia Proletarų Meno

,Orkestros Valdyba.
(60-61)

PHILADELPHIA, PA.
Bendro Komiteto susirinkimbs bus 

ketvirtadienį, 12 kovo, Liaudies Na
me, '8-tą vai. vakare. Visų kuopti 
delegatai, malonėkit būti laiku, yra; 
labai svarbiu reikalų, aptarti.

PUIKUS VAKARĖLIS. — Tarp-' 
tautinio Darbininkų Apsigynimo 9 
kuopa ir: L.D.S.A. 11-ta kuopa ren-; 
gia smagų vakarėlį, šeštadienį,’ 14 į 
kovo, Liaudies Name, 8th St. ir: 
Fairmount Ave. Prasidės 8-tą vai. 
vakare. Kviečiame visus atsilankyt 
ir pasilinksmint. Rengėjai.

• • ’ į (59-60)
’ ,v įį. ...p ;---- ------ ,------
PHILADELPHIA, PA.

Teatras, Prakalbos įr Koncertas!
Rengia A.L.D.L.D. 105-tą ' Kuopa 

nedėlioję, 15 d. kovo (March),' 1931, 
Rusų Svetainėj, 8640 Eastwick Ave., 
S. W. Philadelphia, Pa. Pradžia 2 
vai. po fiietų. Bus sulošta labai juo
kinga trijų veiksmif komedija “Cha
mas ir Apaštalas.” r Kalbės R. Miza- 
ra iš Brooklyn, N. Y. Gerbiami, 
draugai ir draugės, tokis perstaty- . 
mas dar pirmu kartu W. Philadel- 
phijoj, po vadovyste J. F. Rudolph. 
Šį , perstatymą prirengia A.L.D.L.D. 
6 Apskritis. Bus ir koncertinė pro-

Kviečiame visus atsilankyti, 

koncertinė programa suteiksi 
dainų ir muzikos. Kalbėto-; 
Mizara nušvies svarbiuosius i 

klausimus. Įžanga dykai!
Kviečia Komisija. !

(59-60)
PATERSON,” N 7 J. 
Du Teatrai ir šokiai!

L.D.S.A. 38 Kuopa subato- 
kovo (March), 1931; pra- 
valandą vakare, 62 La.fa- 

Bus sulošta komedija iš 
didvyrių gyvenimo “Ant 

Antras bus^ įdomus vei- 
metų revo- 

A.rtistai iš Easton, Pa.

Kviečiamo visus atsilankyti ir

| grama.
j nes iš veikalo turėsit gardaus juo

ko, o ’ '* “ ' ” ’
gražių 
jas R.

Rengia ' 
je, 14 d. 
džia 7-tą 
yette St. 
Lietuvos 
Rytojaus.” 
kalukas iš Rusijos 1905 
liucijos. .............. .

Gerbiami darbininkai ' ir darbinin
kės ! 
pamatyti šiuos puikius perstatymus. 
Komedija suteiks jums smagaus juo
ko, o iš antro veikalo matysite labai 

■ svarbių įvykių. Griežiant B. Ę.- Sen
kevičiaus orkestrai, smagiai pasišok
site, lietuviškai ir amerikoniškai. Or
kestrą irgi iš Eastono. Prie durų 
įžanga 50c ypatai. Perkant išahksto 
35c ypatai. ‘ - (59-60)

SCRANTON, PA. j .
A.Ž.V.D. palaikymui rengįama 

margumynų vakaras šeštadienį- 14 
kovo, Workmen’s Circle Hall,; 5081 
Lackwapna Ave. Pradžia 7:30. vai. 
vakarę. Bus puiki programa, taip
gi turėsim skanių valgių ir gėri
mų. Tat visi, draugai ir draugės, 
malonėkit atsilankyti. Įžanga 35c, 
vaikams 10c.

Kviečia Rengėjai.
(59-60)

ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

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

Trumpu laiku išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO.
Praktika ant vietos'. (

B Išardymas,; sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą,
S ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose,
g Mokytojais yra žymūs ekspertai-—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
B Leidimą (License) ir Diplomą gvaranUtojame už mažą užmokestį. Mes padedam
3 kiekvienam prie pirkimo karo. Užslrašymas J mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte
g iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų, 
g COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
a 325 E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 
g . Telephone, Algonquin 4-4049 ' ? . ; 1

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

Lietuvos Dąrbininkes ir Poniules
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
. 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 brutališkai trempė darbinin
kus kiekviename pasipriešinime išnaudotojams. ,

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

Tai kūrinys piešianti gyvenimą reališkiausiais vaizdais: 
Motinos rūpesčiai, revoliucionierių planavimas vadovauti 
darbininkų kovose, šnipų sekiojimas revoliucionierių, areš
tai, skaudžios bausmes carinių teismų ir sunkenybės revo
liuciniam darbui. Tačiaus, nepaisant visų skerspainiįj j-e- 
voliucioinieriai veikia viltingai. Pas juos žyd romansai, 
gyvuoja slaptų mokyklų klešos, 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
4G Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.



WATWURY, CONN

etVirtadien., Kovo 12,1931

ir dabar. Bet p. Polskis su ki-' 
tais savo frentais nesikreipė į 
savo svetainę. Taipgi ir susi-, 
rinkimų kp. nelaiko savo na
me.

Nuėjus man į prakalbas, 
pirmiausia suskaitau publiką, 
buvo 51 asmuo, jų tarpe ir 
klebonas. Mikalauskas, jaus
damasis esąs saugioj vietoj, 
vartojo “kultūrišką” kalbą: 
“išgamos, baubė, kaip gyvu
liai, f neatsistojo dainuojant 
‘Lietuva Tėvynė Mūsų,’ tie 
ruskiai!” “Norėjo padėti 
truk$madarį į mandatų komi
siją 
ti.”

Vasario 15 d. adv. Bago
čius, kalbėdamas, prašyte pra
šė su ašaromis, kad pasitrau
kę iš SLA. nariai grįžtų, ku
rie suorganizavo savo Susi
vienijimą, Pripažino, kad A- 
merikoj tik vienas iŠ septynių 
lietuvių priklauso prie bent 
kokios pašelpos organizaci
jos. Sako, bolševikai dar 
turi plačią dirvą savo susivie
nijimui gauti net iki 25,000 
ir 50,000 narių.

žinoma, kad mes ir gausi
me, darbininkai su darbinin
kais stovės.

Toliau Bagočius sako: Po 
skilimo, iš SLA. pasitraukė 
arti 4,000 narių. Kiek į bol- j klausime, 
ševikų susivienijimą nuėjo, ne- naris-Devenis nekalti, kad su- 
galima žinoti. Tai už tai jis bankrūtino. Daug biznių ban- 
prašo grįžti pasitraukusius S. krutina. Susivienijimas pinigų

“Nedavė seimą laiky- 
Tai policija išmetė.” 

Tokila jo buvo “kalba.”
Teisino Pildomąją Tarybą 

Ažunario-Devenio p ą s k o lo s 
Ant galo, ir Ažu-

L. A. narius. Mat, kada rašo 
(“Tėvynėje”, tai taip apdirba 
tuos raportus, kad skaitytojai 
nesuprastų tikro dalykų sto
vio. Bet Bagočius kalbėda
mas taip susimaišo, kad neno
romis išplepa, kad SLA. smar
kiai nusmuko.

Tarpt. Darb. Apsyginimo L. 
30 kp. rengia bankietą, kovo 
14 d. Darb. Organizacijų sve
tainėje, 774 Bank st. Pradžia 
8 vai. vakare. įžanga tik $1. 
Rengimo komisija rūpinasi 
pagaminti puikią vakarienę. 
Girdėti, žada eiti pas darbi
ninkam nepriešįngus biznie
rius, kad paaukotų reikmenų 
vakarienei. Tikimasi, kad 
biznieriai, nepriešingi darbi- 
uįhkų reikalams, aukos. Vi
sas pelnas nuo vakariei.— 
na' gelbėjimui darbininkų po
litinių kalinių, kurių šiomis 
dienomis daug yra. Tie 
bininkai areštuoti, kad 
kovojo prieš bedarbę, už 
darbiam socialę apdraudą. Vi
si, kurie aukos ar atsilankys, 
prisidės prie parėmimo politi-* 
nių kalinių.

L. D. S.Narys

kad buvo nu tar
komis! jos duoti

Bet pirmininkas

turi ne milioną, bet arti dviejų 
milionų. “Bolševikų Susivieni
jimas tik Rochesteryje gerai 
gyvuojąs, o pas mus (Brook- 
lyne), tai tik apie 10 narių,” 
Ta; tautiškas amsėjimas ant 
bolševikų.

Nežiūrint, 
ta rengimo 
klausimai,
po pirmos kalbos greit nusi- 
nešdino nuo estrados ir niekam 
nedavė paklausimų.

Gi klebonas, jausdamasis 
namie, atsistojęs, rekomenduo
ja, kad kas kalbėtų iš publi
kos. Šaukia G. Mikitą. ‘ Fa
šistai Rimkus ir Svetikas prieš
tarauja, bet klebonas vistiek 
leidžia ^Mikitai kalbėti. Pasi-

' ----- _ . įrodo, kad kunigas buvo “bo-
vakanenes ei-Įsas” prakalbų. Kad

dar- 
jie 
be-

ROCHESTER, N. Y

kovą 
vesti prieš darbininkus, tai vi
sos juodosios spėkos metasi į 
vieną rikę.

Drg. Šolomsko Prakalbos

Vasario 25 d. rengė prakal
bas A.L.D.L.D. 52 kp. Kalbė
tojas buvo drg. D. M. Šoloms
kas. Prieš prakalbas vienas 
fašistų pastumdėlis, Gedemino 

[knygyne, kad šaukia, jog Mi
kalauskas numaskavo bolševi
kų Susivienijimą. Pamatysi 
šiandien, kalbėtojas aiškinsTREJOS PRAKALBOS

Prakalbos buvo p. Jankaus- apie “L.” šėrininkų triukšmą, 
ko, vas. 20 d. Rengė A.C.W. Į Manė, kad turės medegos už- 
of A. lietuvių 203 lokalas Pra
kalboj buvo suminėta pralai
mėti streikai, vadovauti komu
nistų, .būtent: New Yorke 
Cloak Makers, Passaico ir *Ga- 
stonijos.

Tuom tarpu Amalgameitai 
išėję laimėtojais. Prisiminta 
ir demonstracija, kovo 6,1930, 
New Yorke. Demonstracijose 
sumažėję iki penkių tūkstan
čių darbininkų.

Gi šįmet visos demontracijos 
sumažėję iki penkių tūkstan
čių.

Jankauskas piešė juodą pa
veikslą Amerikos darbininkų 
judėjimo, vadovaujamo komu
nistų. Zalatino jis Amalgamei- 
tų uniją. Neapsiėjo neužka
binęs ir L.D.S., sakydamas, 
)tad delegatai išbėgiojo iš sei
mo, pasiėmę “siūtkeisius”! 
“Dabar tveria naują.” “Kas iš 
to Susivienijimo?” Tai da
bartinė Jankausko politika.

Pasibaigus prakalbai, tuoj 
apspitof p. Jankauską fašistų 
gizeliai ; p. F. Rimkus, Sveti
kas ir kiti sveikino Jankauską, 
šaukdami, “good”, Jankauskai, 
“tu jiems davei į kailį”!.

Kas “good” fašistams, 
darbininkams pragaištinga.

S. L. A. Prakalbos

Vasario 22 d. S.L.A. 69 
rengė prakalbas.
v Dabar Rochesterio lietuviams 

s geriau žinoma kaipo “septynių 
brolitj miegančių kp.”.

Kalbėtojas \buvo A. Mikalau- [ gabumus pažįstamų žmonių; 
skas iš Brooklyn©, bet kad “ko-.tokįu būdu visi nori matyti ir 

paskiau būti kritikais’ iš geros 
ar prastos pusės.

Nevien Elizabetho lietuviai 
taip yra susiinteresavę matyti 
“Nebaigtą Kovą” scenoje se
kantį sekmadienį. Kiek man 

tai pasirodo, 
, Newarkas, 

ĮLindenas ir Bayonne.pilni kai- •1_ _ •_ _ ________

pulti kalbėtoją ir visus susirin
kusius. Bet apsiriko, vargšas. 
Drg. šolomskas prigavo fašis
tus.
šalių bedarbę.
vėju—apie Sovietų penkmetinį 
planą.

Reikia pasakyti, jog drg. šo
lomskas yra sugavus kalbėto
jas. Nuodugniai išaiškinęs be
darbių priežastis, dar aiškiau 
išdėstė Sovietų budavojimą 
naujų fabrikų, elektros stočių, 
gelžkelių ir t. t.

Publika buvo patenkinta ir 
pritarianti Sovietams, o fašis
tai nedrįso nei klausimą sta
tyti.

Draugiau tokių prakalbų !
Kuopietis.

Kalbėjo apie šios ir kitų 
O aaatru at-

ELIZABETH, N. J
“Nebaigta Kova” Prisiartina

Šią savaitę Elizabetho lietu
viai didžiumoj kalba apie se
kantį sekmadienį, 15 d. kovo. 
Mat, šį sekmadienį bus suvai
dinta operetiška melodrama 
“Nebaigta Kova,” Lithuanian 
Liberty svetainėj. Veikalas pa

tas rašytas Seno Vinco, kurį ir 
[Elizabetho lietuviai ‘ pažįsta. 
Vaidins Lyros Choras, kurį 
taipgi elizabethiečiai ne kartą

- Ir to
dėl daugiau susiinteresavę ma
tyti scenoj “Nebaigtą Kovą,” 

, kadangi ką jie'matys scenoje, 
I tai matys triūsą ir meninius su-

kp. yi*a girdėję dainuojant.

voti” su bolševikais, tai reikia1 
pasislėpt tokioj tvirtovėj, kurį 
bolševikai negaus nei žodžio! 
pasakyti; visi fašistai ir šule- ! 
kia, kaip žvirbliai, po bažnyčia 
j skiepą.

Gedemino svetainė neimta,

Puslapis, Penktas

ŽODIS NUO DR. MENDLOjmZ
ninkišką jaunuolių draugijė- Ši fakcija ga-

jlę? Daugelis sako, kad Pitts- 
! burghas “numiręs,” kad nie- DR. H. MENDLOWITZDabar tų
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222 MANHATTAN AVĖ.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje!ri

MES IŠMOKINAU!, kaip apsieit) *<<
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AT ONE-HALF PRICE

Buy these books from

lytui

uomi

»

iinomanioiuūiii0Higinoiiioiii3iiia>naiiieHiQiiisH i p i

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
G reen 
Phrrish 
Poplar

& 
& 
&
& 
&

i

w

o'

skaus- 
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Pi-Į

r.-ibaigę mūsų motekįo* kursą, turite pilną 
• —... pasinaudoti vienu iŠ dviejų arentų—

Garantuojama lai» 
Mokiname grynai lietuviu- 

Kaina priinnron visiems 
vakarais. Ateikite apžiū-

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRAB ORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

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

£

lo

I °

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -----------------------  Oregon 5186
Keystone ----------------- - Main 1417

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS

Savininkai

šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.
Dabar mano antrašas:

■H

O jiem rei-[ pį' 
bet hJ

rautuota 
sugrąžinama 

nigai, jei nepagelbės.

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

“LAISVE”
46 Teri* Eyck Street

KANE’S CORN PLASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c 
už Dėžutę

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

5*111 i°l.i >

kas nėra veikiama.
draugų laukiame pasirodyti su 
darbais, “atgaivinti” tą “nu
mirusį” Pittsburghą. Kitą sy-[

apie “Nesiprie-[ ®

ras mano turėti svečių iš pla-' Dabar, kas’(dalyvaus tame

siekt su lietuvišku svietu. Sve- iš Courtney, Pa. 
tainės durys bus atdaros nuo, Washingtono, 
5-tos' valandos po pietų.
Šimas prasidės apie 6-tą vajau-! Castle Shannon, 
dą, todėl ne vėluokite, 
norite matyti visą veikalą lo- draugais? Ar jie rems darbi- 
šiant.

Niūdžiorzės Žvalgas.

Kaip su 
Wilmerdingo, 

‘Lo- Braddocko, McKees Rocko, 
Carnegie ir 

kurie kitų kolonijų $ips apielinkės

PHILADELPHIA, PA
Jvyks Svarbios Prakalbos

The Friends of Soviet Union kį aprašysiu 
vietinio skyrius rengia svarbias šink,” vieno 
prakalbas, kurios įvyks penk-|kaip atrodo praktikos, 
tadienio vakare, 13 d. kovo, j ši programa yrą rengiama 
Girard Manor Hall, 909-915 kovo 15 d., nedėlioj, Lietuvių! 
W. Girard Ave. (Piliečių Svetainėje, 1721 Jane i

Kalbės amerikonas inžinie-' St., South Side Pittsburgh, Pa. | 
rius Charles McIntyre, ką tik Prasidės 7:30 vai. vakare. Pa-, 
sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos, tartina draugams nesivčluoti, 
temoj: “Mano patyrimai So-i nes tikimės turėti publikos iš 
vietų Sąjungoj ir kodėl Ame-; tolimesnių vietų.^ U ■ 
rika turėtų pripažinti Sovietų kės anksčiau išvažiuoti, 

norės pamatyt visą programą.' pį
Jonas Urmonas.

vietų Sąjungoj ir kodėl Ame-: tolimesnių vietų.

Sąjungą?”
Taipgi kalbės gerai žinomas 

rašytojas ir kalbėtojas Max 
Bedacht, iš New Yorko. Jis 
plačiai kalbės apie reikšmę 
Fishės raporto iš komunistų 
tyrinėjimo šioj šalyj ir patiek
tus sumanymus kongresui del 
persekiojimo darbininkų.

Komisija.

NEW BRITAIN, CONN
Bedarbių Demonstracija

Kovo 13 d. rengiama bedar
bių demonstracija, kurioje bus 
išstatyta reikalavimai, kad be
darbiams būtų teikiama pašal
pa. Demonstracijoj bus iš
rinkta delegacija, kuri eis pas 
miesto majorą ii; įteiks bedar
bių reikalavimus.

Demonstracijos vieta: kam
pas Star, Winter ir Hartford 
Avė. Prasidės 1-mą vai. po 
pietų.

PITTSBURGH, PA,
Z.

Pittsburgh© Dailės Ratelis

savo

“Laisvę” Philadelphia, Pa. :
i604 Race St.

S. E. 6th & Callowhill
6 th
3rd
5 th
7th
7 th
7 th
3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd & South
726 South 3rd
3rd & Catharine
923 South 3rtf;
1215 South 2nd
Franklin & Vine

NESIKANKINKIT 
' SLOGOMIS
Sunaikinkite Šaltį 

Kuogreičiausia
Jausitės kaip naujas žmo

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

Išpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

Įdekite 85c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabletai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną doleri.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

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

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

sampalą.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviuos aptiekos,. kuriose galima pirkti vais- 

'tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur, dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorins Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT, MICH.

aaniniu automobiliu; galina? į ttis (talin:
1. Mcchanizmaa. Kaip sustatyti sulis planj; 

; ■ kaip Hiįrasti ęugedimus; kaip išardžiu* tu- 
atatyti. Tai viskas mokinama kiekvieną stu
dentų praktiškai, po priežiūra instruktorių. 

*, 2. Elektra ir Magnetizmas. Tsi roikihii
( glaus-a prie dabartinių . automobilių. - 

t 3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Sofa 
riu. I ■ ( i • i i

1
prosų
mechaniko arba šoferio.
nius ir diplomų.
kai ir •' angliškai

Lekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite 
9 vai., uedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M.

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY. 
rėti mūsų mokyklų. Atidaryta nuo !) iki . ___  ______ _____  ___ .. .
Uite apžiūrėti iuūhu mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki V vai., nedėldieniaiu nuo 10 iki 2 P. M

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second A venų* Kampa* 14th Street N»« York. N

THE COLLECTED WORKS OF

I

VISŲ DŪMEI! AR ŽINAI? 
kadAMERICAN CLOTHING CO.

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

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Brooklyn, N. Y.

ISHIBHieil ineiiįPHiBineiiieiire

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

kietėjimą—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!

*1 F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 9-1411

Pagaliaus, draugai, susilau
kiame ir Dailės Ratelio pirmo 
parengimo. Tai bus “juokui 
vakaras.”

Programoj dalyvaus visos 
gabiausios Pittsburgh© spėkos, 
kaip tai, sulosime komedijos 
“Nesipriešink!” Veikale vy-1 
ras turi “pikčiurną” moterį ir( 
nori ją (susitaręs su 
draugu) apgauti.

Jauni aktoriai, tai jau North į!, 
Saidėj senai žinomi menirtin-r 
kai, bet dabar tik pradėję pla-! 
čiau veikti darbininkų tarpe, i 
Jei mes juos remsime, tai at-; 
eityje turėsime*• daug gerų ir.' 
energingų veikėjų. - J

Dailės Ratelis turi savo cho-i
rą, kuris beveik visas jiaujas Q 
darbininkiškas dainas, yra iš- ■ s* 
simokinęs, ir aš manau, kad’ |: 
jūs visi nusistebėsite tų daino- g 
rių balsais. Kiti gabūs meni- S 
ninkai, kurie dalyvaus, tai yra, B 
Povilas Maceikis iš North Sai- 
dės; tai labai gabus ir garsus @ 
tenoras, dainuos solo ir due
tus kartu su dr-ge L. Paulio-: 
kiūte, juokingų dainų specia-! 
liste. Dalyvaus dar kita nau- 
ja mūsų tarpe menininkė, Do
ra Jesiūniūtė, su savo “ben- 
džio.” Jinai moka taip ant jo ' 
skambint, kad publika vis 
daugiau ir daugiau jos nori. 
Kaip jau buvo, minėta Adelė 
Jansevičiūtė, akrobatė šokėja 
irgi dalyvaus; skripkų orkest
rą, piano, soląi, duetai, kitokie 
juokingi ir meno kavalkai ir 
Dailės Ratelio Choras.

Apiei dainas, kurias dainuos, 
tai jau buvo rašyta. Kaip ge
rai dainuos, gali pasakyti tik 
tie, kurie yra girdėję chorą 
dainuojant pirma.

Ve kaip ant praktikų atsi-( 
tinka: Apie aštuntą valandą i 
pėtnycios vakare susirenka pil- 
naš kambarys dainininkų, Iš
sidalina dainas, ir kuomet 
dr-gė M; česniūtė užskambina 
pianą, tai choristui per tris 
blokas galima girdėti. Ypač 
kuomet dainuoja Ratelio him
ną, tai žmonės, einanti pro 
svetainę, sustoja ir klausosi, 

dainuoja*.
“Malonu 

“Draugai, 
būrys su '

O
Šį

Everything contained in the original edition 
Issued by International Publisher

6102 Grand Avenue 
(Kampai Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas.
No____
Alieatun

—Street or Avenue
State.

MALONŪS RŪKYT
Gedemino svetainė neimta, teko sužinoti, 

nes bijotasi, kad prieis bolševzi- Rad Patersonas 
kų daug. ' ~

Vy Polskis (Gedemino narys), [bų apie “Nebaigtą Kovą” ir 
pareiškė: “Pasldėkavojant kle-!rengiasi ją matyti, nes veika- 
boriui už suteikimą svetainės las naujas, pažįstamo auto- 
(bažnyčios skiepo), kitaip, riaus pagamintas. “Laisvėje” 

jau nemažai tilpo kritikos apie. ____ r_.
“Nebaigtą Kovą”; todėl kiek- kaip gražiai choras 
vienas nori ją matylį ir patik
rinti savo akimis ir savo logi-

(bažnyčios skiepo),
• būtų reikėję eit pas žydą.” 

Visuomet 69-ta kuopa laikė 
susirinkimus ir visus parengi
mus Gedemino salėj nuo pat 
jos pastatyipo, 1914 metais, ka. 
Buvo vietos per tiek motų, yra Elizabothipčių Bangoj Cho-[trenka,

O kaip, pradedą 
Mums Matyt” arba 
j Kovą,” tai didelis

i

Usually $13,59' NOW $125;
/ .

ALSO SOLD ON EASY PAYMENT PLAN.

CSGESlOEr“’

Brooklyn, N. Y.

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI 
267 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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f Puslapis šeštas Ketvirtadien., Kovo 12,19b

VIETOS ŽINIOS
1

Smarkus Susikirtimas Tarp Darbo Unijų Vienybės 
Sukniasiuvių ir Policijos Lygos Diskusijos.

Lietuviai darbininkai priva-

Pereitą antradienį įvyko i 
smarkus susikirtimas New 
Yorko sukniasiuvių pikietuoto- 
jų su policija ir skebais. Daug 
tapo sužeistų ir abiejų pusių. 
13 pikietuotojų policija areš
tavo.

Nežiūrint, kad darbdaviai 
su pagelba policijos deda vi
sas pastangas pristatymui ir 
apsaugojimui skebų, kad tuo- 
mi sulaužius streiką, tačiaus 
streikieriai laikosi vienybėj ir 
stiprina pikietlaines visu Strei
ko frontu.
Bazaras Streikieriy Naudai

Finansinė streiko komisija 
smarkiai darbuojasi ir rengiasi 
prie būsiančio bazaro. Baza
ras įvyks 19-22 d. kovo, tai i 
bus ketvirtadienį, penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį, Star 
Casino svetainėje, 107th St. ir 
Park Ave., New Yorke.

Visos darbininkų draugijos 
ir organizacijos turi pasirūpin- ; 
ti prisidėti prie šio bazaro; 
aukoti visokį tinkami bavarui 
daiktai, dėti skelbimai, pasvei
kinimai ir t. t. į bazaro žur
nalą. Tą viską reikia daryti , 
greitai, nes tik viena savaitė 
liko iki bazaro.

Daugelis ištisų organizacijų 
ir unijų jau yra prisidėjusių 
tiesioginiai dalyvauti šiame 
bazare ir remti jį visais bū
dais.

Linksmas Vakarėlis Tarpt.
Darb. Apsigynimo 17-tos Kp

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17-ta kuopa rengia 
linksmą vakarėlį 15 d. kovo 
(March), ‘*Laisves’ salėj, 46 
Ten Eyck St.' Pradžia 6-tą 
vai. vakare; įžanga 35c Ap
art užkandžių ir skanių gėri
mu, bus gera muzika, kur ga
lėsite smagiai pasišokti ir 
linksmai laiką praleisti. ,

Draugai ir draugės, T.D.A. 
lošia labai svarbią rolę darbi
ninkų judėjime, kaip tai dar
bininkų kalinių gelbėjime ir 
politinių bylų vedime, ypatin
gai šiais laikais, kada reakci
ja taip šėlsta, o pas mus su 
finansais yra trumpa. Visi at
silankykite.

Komisija.

l Ambrozaitj Apiplėšė 
Įsiveržę Vagys

ir

New
Yorke rengia viešas prakalbas! fLiviams. 
su diskusijomis, kurios įvyks| 
šiandien, 7:45 vai. vakare, j . .
Manhattan Lyceum, 64 Kast Į darbininkus 
4th St., New Yorke.

Prakalbose bus diskusuoja- 
mi šie klausimai: “Alkanų 
maršavimai j Albany ir ką tuo- 
mi atsiekėme?” 
mesnis veikimas 
klausime ir kova už 
apdraudos bilių.”

Taipgi bus išduota 
suojama raportai iš sukniasiu- 
vių streiko ir iš atsibuvusio d. 
Yokinen teismo, kurį teisė Ko
munistų Partija už baltąjį šo
vinizmą.
Lietuviams darbininkams yra 

.svarbu dalyvauti šio.™ prakal
bose, ir raginame visus 
būti.

Mūsų toli- 
bedarbių 
bedarbių,

ir disku-

te n

Dar 15 Maisto Streiko 
Pikietuotojy Areštuota

A. D. F. vadų klikos pardavi-
kiškus darbus ir priėmė rezo- 1 o savo organizacijose ir susi- 
liuciją, kurioje nurodoma, 
kaip tie vadai pjaunasi tarpe 
savęs už vietas ir kontrolę 
fondų, bet kaip darbininkai iš
eina į streiką, kad iš darbda-

j vių išsikovoti geresnes sąlygas
I ir daugiau algos, tada jie visi 
kaip vienas stoja, kad išduoti 
darbininkus, pasitarnaut darb-

rinkimuose garsinti šias pra
kalbas, nueiti į jas ir kitus ra-

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVO.TA ' kambarys vie
nam ar dviem vyram ar merginom, 
šviesus ir su šiluma. Kreipkitės po 
No. 90 Union Ave., Apt. 30, C. B., 
Brooklyn, N. Y.

(59-61)

i «i»Z| "H.

I Taipgi rezoliucijoj atsišau- 
; kiama Į visus kailiasiuvius 

i organizuotis ir 
stiprinti savo spėkas kovai už 
nuvertimi dabartinės A. D. F. 
pardavikiškų vadų klikos, už 
pripažinimą 1926 metais pa
darytos sutarties, kuri buvo 
pravesta kairiojo sparno, o da
bar panaikinta per* išdavikiš
kus viršminėtus vadus.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

A.L.D.L.D. 55-tos kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, 15 dieną 
kovo, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St., 10-tą vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. At- 
siveskit ir naujų narių.

Sek r. A. S.

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)

(60-62)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

REIKALAVIMAI
KAS NORITE automobiliu važiuoti 

Į Easton, Hazleton, Tamaqua, Ma- 
hanoy City ir Shenandoah, Pa., 
kreipkitės tuojau pas laikrodininką 

1 Praną Veiverį, . 648. Grand Street, 
1 Brooklyn, N. Y.V Važiuoja dvi ypa- 
tos, nori surasti dar 3 ypatas, tu
rinčias reikalų važiuoti- ir sutinkan
čias prisidėti prie padengimo iškaš- 
eių. i 

j (60-62) !

Telephone, Stagg 2-9910

LORIMER RESTAURANT
Liehiviy Valgykla

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

bu kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį
1 atsilankę persitikrinsi t.—Pabandykite I

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

j PAJIESKO.JIMAI j
t

lš<drskite Faktus iš 
Maskvoj Įvykusio 
Mdhševikų Teismo

Komunistų Partija New Yor
ke rengia dideles prakalbas, 
kuriose bus išaiškinta faktai 
iš ką tik užsibaigusio Maskvoj 
menševikų teismo. Tie fak
tai bus palyginti su Amerikos 
“Socialistų” Partijos vadų,. 
Hillųuito, Thomaso ir kitų nu
statyta politika linkui Sovie
tų Rusijos.

Tai. bus svarbu kiekvienam 
darbininkui išgirsti šias pra
kalbas, o ypatingai susipažin
ti su Amerikos “Socialistų” 
Partijos vadų politika, kuri ti-

M

,v.

KAM REIKALINGAS senyvas žmo- 11 ’AJIEŠK AU pusbrolio Jurgio Šuke- 
gus ant ūkės, ar apie namus dir-j ,vl.claus», Ukmergės apskričio, sei- 

binėti? Aš nusimanau apie daily- ' rainiškių kaimo.; Seniau gyveno Chi
des darbus, galiu kas reikia patai- caK°> UI. Meldžiu jį patį atsišaukti j 

i syti, myliu daržuose- dirbti; taipgi ar^a kas žinote, malonėkit pranešti, 
tinkamas prie biznio. Kalbu lietu- \uria Ja^aį, 8varpU reikalų, Ed. Rau
viškai, rusiškai, lenkiškai ir slaviš
kai. Pas gerus žniones nereikalau
siu jokio užmokesčio, tik noriu užlai
kymo. Esu sveikas ir dirbsiu, kiek 
pajėgsiu. . Kam būčiau reikalingas, 
meldžiu rašyti man sekamu adresu: 
Peter Lapinsky, Box 1058, Weirton, 
W. Va. , (68-60)

dųnikis, 304 Jackson Ave., Long 
Island City, N. Y.
? ' (60-62)

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studi-;K 
ją iš po num. 173 Bridge Street,!) 
naujon vieton, po num. 512 Ma
rion St., kamp. JBroadway, Chaun
cey St ctotis,

Sun marketų darbininkai 
kurie pereitą savaitę išėjo į 
streiką, laikosi gerai ir atkak
liai kovoja už savo reikalavi
mus.

Pereitą antradienį dar 15 pi
kietuotojų buvo areštuota; jieikrenybėj yra tokia pat, kokia 
kaltinami prasižengime prieš 
įstatymus, sulig kuriais Ame
rikos Darbo Federacijos vadai 
yra išėmę indžionkšiną prieš 
streikierius.

50 seniau areštuotų pikie
tuotojų bus teisiami šiandien.

Visos šios apielinkės mote
rys darbininkės pritaria strei- 
kieriams. Jos atsisako pirkti 
valgius ir streiku paliestų Sun

buvo nuteistųjų menševikų- 
kontr-revoliucionierių M a s k - 
voje.

Prakalbos Įvyks trečiadieni, 
18 d. kovo, Central Opera 
House. 67th St.*” ir 3rd Avė., 
New Yorke.

Tą pačią dieną pripuola pa
minėjimas Paryžiaus Komu
nos, tad šios prakalbos bus su
rištos taipgi su Paryžiaus Ko-

marketų ir protestuoja prieš imtinos paminėjimu.
policijos žiaurų persekiojimą _____________
streikierių. i”

Ragina Ištirt ir
Pašalint Majorą Walkerj

Būk tai “teisingi” politikie
riai New Yorke organizuoja 
Piliečių Komitetą iš tūkstančio 
narių, kuris reikalautų kad N. 
Y. valstijos gubernatorius at
statytų New Yorko miesto ma
jorą J. Walkerj, kada per tar- 

I dymą bus įrodyta kriminalis 
majoro apsileidimas. Nurodo
ma šimtai atsitikimų, kur ma
joras Walkeris nieko nedarė, 
kad sugaudyt žmogžudžius ir 
kitus kriminalistus, kad apva
lyt miesto policiją nuo grafte- 
rių ir kriminališkų suokalbi

ai ninku, kad iššluot iš 'teismų 
J- • parsiduodančius teisėjus, kri

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVE” ELIZABETH,

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

V. Donaven. 182 First St.
Ir pas Sintrori.

N. J

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučerne, biznis geroj 

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

(60-64)

PAl^EXREtLER
9 kovo dieną, tarp 2 

vai., plėšikai įsilaužė į d. 
Ambrozaičio, Williamsburghe, i minalistų draugus ir L t. 
kambarius ir apvogė. Išnešė i T ta privatiniu ir po]
io paties du siūtus ir eilę smul
kiu daiktų. Padarė nuostolių 
ant $100.

Reikalauja $350,000 už 
Advokatavimą Miestui

Buvęs New Yorko miesto iž
do kontrolierius Ch. L Craig 
dabar jau per vietini augščiau- 
sią teismą reikalauja, kad jam 
būtų ižmokėta iš miesto iždo 
$850,000 už advokatiškus pa
tarnavimus. Jis, mat, atsto- 
vavd miestą prieš požeminių 
gelžkelių ir eleveiterių kom
panijas, kurios norėjo pakelti 
važinėjimo kainą iki 7 bei 10 
centų; jis sakosi gynęs miesto 
gyventojų kišenių nuo kompa
nijų.

Bet yra užtenkamai žinių, 
kad Craig tuo pačiu laiku va
rinėjo gešeftus ir su minimų 
kompanijų viršininkais; kad 
jis stengėsi joms slapta patar
nauti. Bet kadangi tai buvo 
pirm rinkimų vajaus, tai įvyko 
susid erėj imas, kad dar nepa
rankus demokratams laikas 
leisti pakelt važinėjimo kainą 
požeminiais gelžkeliais ir ele- 
vėiteriais. Todėl dalykas ta
po žoliaus atidėtas.

O vis dėlto tas makliorius 
Craig yra pasiryžęs išplėšti 
sau $850,000 “atlyginimą” būk 
tai už patarnavimą įhiestui.

k "■ , lt v ■ ' J r H A H

. T tą privatiniu ir politinių 
piktadarių knibždyną majoras 
Walkeris pro pirštus žiūrėjo. 
Savo veiklumą jis parodė tik
tai prieš kovojančius bedarbius 

i ir darbininkus, prieš streikie- 
|rius ir demonstrantus. Tai jo 
akyse ir pagal jo komandą 
pačioje City Hali buvo primu
šti bedarbių demonstrantų at
stovai drg. Nesin, Lealess ir ki
ti.

Dabar, kad susidrumstė 
nauji miesto valdžios skauda-^ 
lai. tai majoras Walkeris vėl 
išdūmė iš New Yorko i Kali
forniją, būk tai sveikatai pasi
taisyt.

Gal ir bus koks tardymas, 
bet tai del svieto akių: ir ma
joras Walkeris nebijo likt pa
varytu iš vietos arba nubaustu 
per tokius, .kaip ir jis pats.

Kailiasiuviai Skelbia Kovą 
A D. Federacijos Klikai

[r

|PS8*1
Milijonai 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 
nčra kito tiokio linimento, ku
ris veiktų taip urnai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų,'Nu- 

. simušimu, Reutnališkų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
Busilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis 
ant pakelio yra jūsų ^psaugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

Tho L.toho 'rtrfortas
F.Arf. RICHTER, -įj CO 

BEfmYANO SOUTH FIPTH 6T3.
BROOKLYN, N.Y

LIETUVIS GRABORIUS

n a vi m o

(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 kuogo- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

be

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
G ozo Anestetiką

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

tik susitarus.

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

■-

■

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Pereito antradienio vakare 
apie 1,000 New Yorko kailia- 
siuvių susirinko į Irving Plaza 
svetainę, kad apkalbėti savo 
reikalus ir sumobilizuoti spė
kas kovai prieš Amerikos Dar
bo Federacijos vadų, Sorkin, 
Kaufman, Statsky ir kitų kli
ką. - t } j

Susirinkusieji darbininkai 
karštai t sveikino kalbėtojus, 
kurie nurodinSjo yiržminėtų)

Telephone, Stagg 2-4409
Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

l'tbaly.amuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
totnobllius ir karietas veselijoms 
KTikitynoms ir pasivažinėjimams

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKE^)

Telephone, f^tagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

GAMINAME IR PIETUS

į

12 IKI 3 VAL. DIENĄ

oao

Baths, Ine3Hi

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip namie prie geros*

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

Kundroto aptieks yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai^ sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės lių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros Ir geriausios

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

Flushing Russian and Tur!
ĮŽANGA DIENA IK fifAKTl 50c

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris i, 

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinifhais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNTNKATS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei iŠsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas mibgojimui
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuota patarna
vimu. ‘ ;
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

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

'• , i .•
KELRODIS: B. M. T. eleveiterių; ižlipt ant Flushing Ave. stoties 

B. M. T subway—iiHpt ant Montro&e Avė. stoties; viskis 
Broadway karaia—IBipt BUt JTushlni Ai*.

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

stalo Varpo Valgykloje. Pažymėtina ir tai, jog ir duona 
visada šviežia.

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip vadinamus “short 

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

PATOGIAUSIAS RESTAUR ANT AS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

VARPO VALGYKLA
. Brooklyn, N. Y

■ NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

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

MOT. LAUKUS, Fotografas

■^jęrtgusta
V..

TEU STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levanda us kas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway ' 

SOUTH BOSTON, MASS, j 
Rezidencija: 13 West 3rd Strfeet, 

Tel.: So. Boston 0304-W

slais vaistais neužtraukia paproėlo ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
___ gelbsti sugrąžint natūrali vidurią malimą. Nereikia virint, o tik 

sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
nmingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu

siems. Kaina .............................................................60c, per paštą 45r

KUNDROTO APTIEKA
. P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514
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