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Svarbus Susirinkimas
“Laisvės” Svetainėje

7:30Kovo 19 d., šiandien, 
vai. vakare, yra šaukiamas 
susirinkimas visų lietuvių 
komunistų frakcijos, ALD- 
LI). 1 kp., LDSA. 1 kp. ir 
TDA. 17 kp. narių, taipgi 
Williamsburgo “Laisves” 
prenumeratorių. Susirinki
me bus išduotas platus ra
portas apie pasaulinę ir 
Amerikos darbininkų padė
tį. Bus apkalbama mūsų 
organizaciniai ir spaudos 
reikalai, kovo 28 dienos 
ateivių gynimo demonstra
cijos ir Komunistų Partijos 
naujų narių gavimo reika
lai. Visi draugai ir draugės 
virš minėtų organizacijų 
kviečiami dalyvauti.

Greitoj ateityj 
susirinkimai bus 
Maspethe ir East 
k e.

Komu n.

WSJNRMRW

panašūs 
šaukiami 

New Yor-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Francijos Valdžia Ištaškė 
Darbininkų Kongresų

Frakcija, tavo.

Uždarė Tris Komunistų 
Dienraščius

SUKNIASIUVIŲ KOVA BUS TĘSIAMAy l IZ *1 1* I IZ I ’ 1< n w KapitailStlJ Kabllietą
STREIKAS LAIMĖTAS 75 DIRBTUVĖSE

IR 23 BOSAI NEPASIDUODAKovo 2 d. Strassburge bu
vo sušauktas Alsace-Lorrai
ne darbininkų ir valstiečių 
kongresas. Bet Francijos 
valdžios buvo įsakyta kon
gresą išvaikyti ir policija - • , , . . ,
tatai'padarė. Paskui dele- ninku Unijos streiko komi-;111’0 dabar J°J° bus pareiga 
gatai bandė slaptai kongre-' tetas paskelbė, kad dar 4, sukoncentruoti spėkas su
lą atlaikyti, bet ir čia poli- dirbtuvės pasidavė unijos istlP”ul užkariautų po
nija užuodė, kongresą už-1 reikalavimams ir darbinin-l^1^^?^“11^!^’ 
Įpuolė ir 70 delegatų suaręs-:kai sugrįžo darban

Į laimėję. Iki šiol apie 
dirbtuvių susitaikė. Vadi-1 °- 
naši, tūkstančiai sukniasiu-’ 
vių laimėjo unijos pripažl 
nimą, algų pakėlimą ir, 
darbo valandų sutrumpini
mą. • i c-

Bet 23 dirbtuvių bosai 
dar vis nepasiduoda. Komi- 

■ tetas sako, kad tų dirbtu
vių pikietavimas bus dar 
padidintas, kol kova bus

NEW YORK.— Adatos-galutinai laimėta.
Komitetas pareiškė,Amatų Industrines Darbi kad

Nubaudė Komunistą už ♦*
Policijos Kruvinus

PRAGA. — čechoslova-
kijos valdžia konfiskavo ir į vdlDlio
uždarė šešiems mėnesiams! --------
tris Komunistų Partijos PRAGA.— Tūlas laikas: 
dienraščius. Jiems prime-’atgal čechoslovakijos mies-i 
tarnas šaukimas darbininkų' te Dux policija nužudė 4 
prieš valdžią.

kova^OS un90S Pus^n sukniasiu* 
naiviu tose dirbtuvėse, kurio- 

- -- Įse į streiką nepavyko išves
it!. Vadinasi^ unijos pieti

zmas ir kova prieš senąją 
kompaničną uniją kiekvie
noje dirbtuvėje, kurioj ta 
unija dar turi įtakos ir ei
na išvien su bosais, virsta 
vriausia sukniasiuvių pro
blema. Laimėjimas Streiko 
daugybėj dirbtuvių davė 
tvirto pamato naujai unijai

LON DON, Anglija.—Mac
Donaldo valdžia parlamen
te pralaimėjo keturiais bal
sais, bet kabinetas nerezig
nuoja.
MacDonaldas ketina susi
vienyti su kapitalistų libe
ralų partija ii- sudalyti ko
alicinį kabinetą. Taigi, so
cialistai ir kapitalistai iš 
vien vykins “socializmą” 
Anglijoje!

Gandai eina, kad 
ketina susi-

Darbininkai Užpuolė 
Kompanijos 
Razbaininkus

ALKANŲ BEDARBIU EISENOS OHIO IR 
PENNSYLVANIA VALSTIJOSE; KOVA 

PRIEŠ ALKĮ TURI PADIDĖTI
Bedarbių protestas ir ko-ipos ir apdraudos.

va prieš alkį neturi apsisto-1 Ohio valstijos bedarbių ei
ti. Priešingai, milionai be- sena prasidės balandžio 16 

Bedarbiai trauks į Co-
7 1

darbių turi stoti kovon su' d. 
padidinta energija. Prie tosjlumbus. Pirmiau buvo skel- 
kovos juos šaukia ir mobi-'biama, kad eisena prasidės 
lizuoja Amerikos Komunis-j balandžio 1 d., bet tapo ati- 
tų Partija ir Darbo Unijų dėta, nes valstijos legisla- 
Vienbės Lyga. tūra susirinks tik balan-

Didelės alkanų bedarbių džio 27 d. Vadinasi,bedar-
eisenos įvyko New Jersey biai, pradėję maršuoti balan 
ir New York valstijose. Da-'džio 16 d., pribus, j Colum- 
bar ruošiama alkanų eise-pms kaip tik prasidedant Ie
nos dar Ohio ir Pennsylva- gislatūros sesijoms.
nia valstijose. j Kovo 14 d. Clevelande

; bedarbių 
, kurioj daly-

bedarbius. B,et valdžia su
areštavo ir kaltino draugą 

r nnn nu ♦ • • Tv-* Stranskį, komunistų atsto- 
•J.Vvv IVlainienŲ išėjo |vą senate, bįk jis sukurstęs 

| darbininkus prieš policiją. 
Ir kad paslėpti policijos 
kruvinus darbus, tai d. 
Stranskį nuteisė metams į 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

Į Streiką Anglijoj
CARDIFF, Anglija.—An

glijos mainieriai atsisako 
priimti MacDonaldo val
džios ir bosų algų kapojimo 
politiką. Kaip tik greitai 
taip vadinama “sutaikymo 
taryba” paskelbė, kad ji nu
muša mainieriams algas, 
taip greitai Pietinės Vali- 
jos mainieriai metė darbą 
ir paskelbė streiką. Už al
gų nukapojimą komisijoje 
balsavo ir reakciniai unijos 
vadai. Taigi, mainierių 
streikas eina prieš vadus, 
valdžią ir bosus. Kovoje i kurių skurdas kasdien di 
dalyvauja 5,000 mainierių. idėja.

Ispanijoj Ekonominis Krizis 
Sudaro Pamatų Bruzdėjimui

Bruzdėjimas

Pennsyįvanijos bedarbių įvyko valstijos 
eisena į valstijos sostinę konferencija, I 
Harrisburg prasidės balan-|vavo 46 delegatai iš įvai- 
džio 10 d. Iš visų valstijos rių valstijos kampų. Iš- 

centrų būriai rinktas Pildomasis Komite-

ST. LOUIS.— Antradie
nį, kovo 17 d., čionai įvyko

U aštrus sdsikirtimas tarpe
' kompanijos mušeikų iš vie-1. ? .

nos pusės ir unijistu darbi- pndustrimų _ .
Sa~ bedarbių trauks į sostinę, Yas is dešimties narių. Pn-

Milžiniška Demonstra- 24 Žmonės Gal Žuvo, 
Nuskendus Laivuiei ja Draugu Laidotuvėse

LEIPZIG.— Laike vasa
rio 25 d. bedarbių demon
stracijos Vokietijos policija 
šiame mieste paskerdė du 
darbininku. 7 
vių komunistai

ninku iš kitos pusės.
koma, kad prie budavojimo
žibalo tankų kompanija pa
statė neunijistus dirbti. O
juos dabot nusamdė grupę Socialistu Demonstracija
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Prieš Sovietų Sąjungą

kad pareikalauti nuo legis-Įimta rezoliucija prieš tėra 
latūros bedarbiams pašai-į ra Texas valstijoj.

Darbininkas Gavo $2.11 
Už 108 Darbo Valandasmušeikų. Unijistai atvyko 

automobiliais, apgulė mu
šeikas ir prasidėjo mūšis iš 
revolveriu. Keturi mušei
kos sužeisti, bet kiek sužeis
ta darbininkų, žinia nepa
sako.

s ST. JOHN’S, N. F.—Eks
plozijai įvykus, nuskendo 
laivas “Vicking,” kuriame 
buvo apie 160 žmonių. Sa- 

Laike laidotu- koma, kad nelaimė įvyko, 
-surengė kuomet elektros kibirkštis 

milžinišką demonstraciją, pasiekė paraka, kuris buvo 
kurioje dalyvavo tūkstan- ant laivo delei draskymo le- 
“i darbininku. 1 artum du

Kiek iki šiol žinoma, 108

čiai darbininku, 
didžiausia- giria, 
raudonosios

MADRID.
prieš monarchiją turi rim
to ekonominio pagrindo. Is
panija gyvena sunkų ękono- 
minį krizį, kaip ir visos t .. .v _ . 
kapitalistinės šalys. Čionai monstraciją išardyti, 
yra • apie

siūbavo 
vėliavos ant

minios galvų. Policija darė į pasažieriai išgelbėti, betdi- 
puolimus, bandydama de-įdžiuma jų sužeisti. Dešimts 

bet! tebėra tarpe ledų, 24 nesu-
ie 500,000 bedarbiu, rdar nematytam solidarume j randama. Spėjama, kad vi 
,vin„b dk' darbmirikai marsavo gatve- sf jie yra žuvę juroje.

; mis dainuodami ’Tnterna- 
'cionalą.i

CHIANG KAI-SHEKAS VĖL ŠAUKIA APIE 1SNAI- Uždarė Bedievių Parodų

KINlMį KOMUNISTŲ; NUKIRTO GALVAS 73
KARININKAMS CANTONO MIESTE

Uždarė Dar Vienų 
Komunistų Dienraštį

d.

Dalias Mieste Bedarbiai 
Demonstruos 
Prieš K. K. K.

DALLAS, Texas. — Ne
paisant policijos 
Graves pai*eiškimo, kad jis 
panaudos tūkstantį gazinių 
bombų prieš komunistus, 
šio miesto bedarbių taryba 
rengiasi į kovą.

galvos

GRAND RAPIDS, Mich.
“Daily Wor- 

” korespondentas ra- 
‘Sunkūs pas mus lai

kai. Nesenai aš mačiau 
vieno darbininko uždarbį— 
čekį. Tai buvo $2.11 už

BERLYN.— Kovo 3
Berlyno socialdemokratai —Komunistų 
surengė demonstraciją neva,kerio 
prieš fašistus, bet išejoj de-|šo: “ 
mon^įracija už fašistus ir 
prieš Sovietų Sąjungą. Vy
riausiu kalbėtojum buvo 
menševikų vadas Abramo- dviejų savaičių arba 108 
vičius, kuris visą savo 

jdą pašventė dergimui 
bininkų respublikos.

Latvijoj Suareštuota
Daug Komunistų '

Iš Rygos pranešama, 
tenai įvykus Latvijos

tirą- valandų darbą. Gi gatve- 
dar-; karys lėšuoja $2, tuo būdu 

i darbininko šeimynai liko 11 
'centų del pragyvenimo.”

i Du Centai Algos Kareiviui 
kad I Di»na Fašistų Italijoj 
Ko- i " - - - - - -

.muriistų Partijos slapta; ROMA, Italija Fašisti

SHANGHAI.— Na, tai ir 
yėl kruvinasis Chiang Kai- 
shekas užgiedojo apie išnai
kinimą komunistų ir Sovie
tų Kiangsi ir Hupeh pro
vincijose. Nauja didelė ar
mija esanti siunčiama prieš 
Raudonąją Armiją. Chiang 
Kai-shekas sako, kad su 
raudonarmiečiais būsią ap
sidirbta greitai ir sėkmin
gai.

Kiangsi provincijoje Rau
donoji Armija turinti 200,- 
000 vyrų, o Hupeh provinci
joj apie 100,000. Vadinasi, 
milžiniška spėka.

Bete ar ta naujoji Chiang 
Kai-sheko armija vėl taip 
neiškrės, kaip iškriko pir
mosios, pasiųstos prieš ko
munistus? O gal komunis
tinė propaganda sukels tą 

tį armiją prieš patį Chiang 
Kai-sheką?

Kad Nankin go valdžiai 
nesiseka, tai parodo ir tas, 
Jog iš Cantono pranešama, 
kad tenai 73 karininkams 
galvos tapo nukapotos, o 
dar 100 laukia to paties. Sa
koma, kad tenai armijoj su
sektas komunistų suokalbis

*

ir tie karininkai kaltinami 
p risi dėjime prie komunistu 
bei prižadėjime armiją 
vesti pas raudonuosius.

Bedarbis Prašo, kad 
Jį Policistas Nušautų ■

at-

.V1 . . Taiyba konferencįja kuria polici-jnė valdžia verčia visus jau-
Vokietijos savo pareiškime sako, kad 

uždarė ko-!^nai ruošia milžinišką be-
munisfų dienraštį “Socialis- į darbių demonstraciją pasi- 
tinė Respublika.” Paduoda-1 tikimui draugų Hurst ir 

Coder, kuomet jie čionai 
pribus. Taip pat organi
zuojama darbininkų apsi
gynimo grupes, kurios 
žiniai apgins draugus 
chuliganų.

Dalias mieste yra 
desėtkai tūkstančių bedar
bių. Nuplakimas > draugų 
Hurst ir Coder nuskambėjo 
labai garsiai bedarbių eilė
se, nes tuo* du draugu buvo 
žinomi kaipo bedarbių va
dai.- Jie sakė prakalbas lai
kė vasario 25 d. bedarbių 
demonstracijos ir darbinin
kai matė, kaip policija juos 
pagriebė.

Manoma, jog demonstra
cija pasitikimui tų draugų 
sutrauks didžiausias bedar- 

---------------- i bių minias.
j. Teroras Fašistinėj Vengrijoj

PC *. 1S(/l OKI 1SLl i Prieš Darbininkus

LEIPZIG.— čionai buvo j COLOGNE._
1 suruošta didelė bedievybės valdžia čionai • i , m * —• • • Ii paroda. Tuo rūpinosi pro
letarinė Bedievių Sąjunga. 
Bet valdžda parodą uždarė. 
Vadinasi, 'Vokietijoj buržu- 
jų-socialdemokratir valdžia 
net bedievybės skelbimą 
persekioja.
) » .■ ■

ma priežastis, kad laikraš
tis' įžeidęs Vokietijos prezi
dentą Hindenburgą.

Streikierius ima 
į Kariuomenėn ,

1 breslau, Silezija. — Ir Verčia Skebauti
Priešfašistinis Kongresas

kad

fi-
nuo

keli

ja užpuolus ir 10 vadovau- ■ nūs vyrus kareiviaut. Bet 
jamų draugų suareštavus.; algos kareiviui temoka 2 
Areštų įvykę ir Liepojuje. i centu į dieną!

RYKOV, TOMSKI IR BUCHARIN IŠRINKTI į 
SOVIETŲ PILD. KOMITETU IŠBLAŠKOMA

MELAI APIE SUAREŠTAVIMĄ BLUECHERIO
rodo, kad Bluecheris daly
vavo Sovietų Kongrese ir 
tapo išrinktas į Centralinį 
Pildomąjį Komitetą.

MASKVA.— Pasirodo, 
kad tie trys draugai pasi- 

’duoda Komunistų Partijos 
linijai, nes šeštasis Sovietų 
Kongresas juos išrinko į 
Centralinį Pildomąjį Komi
tetą. Taį-augščiausia 
vietų valdžios įstaiga, 
kianti tarpe kongresų.

Kaip žinoma, tie 
draugai buvo sudarę deši
niąją opoziciją Komunistų 
Partijoje. Bet pamatė sa
vo klaidą, nes opozicija 
prieš partiją buvo lošimas į 
Sovietų Sąjungos priešų 
rankas. Priešai to tik ir 
nori, kad Komunistų Parti
joje kiltų suirutė.

Antras svarbus dalykas. 
Nesenai ‘buvo pranešta iš 
Rygos, Vairavo s ir Londo
no, būk generolas Blueche
ris esąs suareštuotas ir pa- 

Masiiį skurdo daugumą iš jų bjauriai su- bių neturi iš ko galo su ga- sodintas į kalėjimą. Bet tai 
-Lr-.x- mušė. L lu suvesti. ’’ 'buvo bjaurus melas. Pasi-

Kovo 3^dieną čionai įvyko
NEW YORK. —- Christo- priešfašistinis ' - kongresas, /. ATHENS, Graikija.—Ko- 

pher Mario, 53 rųetų am-įkuriame dalyvavo 356 dele- vo 17 d. čionai sustreikavo 
žiaus, pusnuogis pakliuvo į'Sa^ak Iš 164 meprikląu- duonkepiai. Bet > valdžia 
policisto rankas ir tapo prie jokios partijos^ 141ituojaus yisus pašaukė ,kap> 

yra nariai Komunistų Par-! riuomenen 
tijos, 20 nariai Jaunųjų Ko-,

areštuotas kaipo “valkata.” 
Policistas mane; kad jis be-
darbi išgąsdins areštu. Bet' munistų 'Lygos ir 31 social
Mario šaukė’ į savo suėmė- 
ją: “Kodėl tu nepaimi re
volverio ir nenušauni ma
nęs?” 
tisus
vaikštinėja be darbo ir 
dauja.

Jis sako, kad jis iš- 
keliuš - mėnesius

ba-

40 Žmonių Teisia už 
Komunistinę Darbuotę

BELGRADE.— Čia pra: 
si dėjo teismas 40 darbinin
kų, kurie kaltinami skleidi
mą komunistinės propa
gandos. Kaltinimas suside
da iš 73 puslapių.

Čia pra-

Bet> .valdžia

demokratas.

Bedarbė ir Skurdas 
Padeda Bažnyčiai*

N.

i ir . po armijos 
disciplina' privertė grįžti 
prie darbo. ■ Atsisakymas 
pildyti armijos įsakymą, 
reikštų pastatymą- prie sie
nos ir sušaudymą. Tai ši
taip elgiasi su darbininkais 
Graikijos kruvinoji valdžia.

So- 
vei-

Nuo Žirnio Gerklėj 
Mirė 5 Metų Kūdikis

ATLANTIC CITY, 
—Amerikos
Bažnyčių Tarybos konfe-1 _____ _____
rencijoj kunigas Rheimhei-| BUDAPEST.-—Net ir fa- < - -
mer pareiškė, kad bedarbė Cistinėj Vengrijoj Tarp tau-|ni jos raportas parodo, kad 
ir masių skurdas išeina ant tinėj Bedarbių Dienoj, va-11930 metais buvo padalyta 
naudos bažnyčiai. Girdi, rio 25, įvyko didelės bedar- $57,490,000 gryno pelno. Ta 
kuo daugiau žmonės ken- bių demonstracijos. Vie- milžiniška suma nuėjo į ki- 
čia, tuo jie darosi pamal- nam Budapešte policija su- senių saujalei kapitalistų, 
dingesni, tuo tankiau lanko areštavo' 146 darbininkus ir; Tuo tarpu miliohai bedar-

Elektros Trusto Pelnai
General Electric Kompa-

. BALTIMORE, Md.— Ko
vo 16 d. čionai ligoninėj 
re 5 metų amžiaus kūdikis 
nuo žirnio, kuris įsisprau-; 
dė į gerklę. Gydytojai jo
kių būdu negalėjo surasti, 
kol ištino ir kraują užnuo
dijo.

mi

bažnyčią.
bažnyčia neturinti bijoti. 'buvo bjaurus melas. Pasi-

Penki Žuvo Liepsnoje
JAMESTOWN, R. I.

Čionai supleškėjo liepsnoje 
privatinė Dr. Bates sanato
rija. Gaisre žuvo 4 ligony* 
ir vienas gydytojas.
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Kom. Part. Taupo Spėkas, Kokias Tik Gali
Kiekvienoj šalyj Komunistų Partija stengiasi išlaikyti 

savo eilėse bei sutaupyti visas spėkas, kokias tik gali, ko
kios tik būtų dar naudingos revoliuciniam darbininkų ju
dėjimui. Visos Komunistų Partijos duoda progos nu- 
krypstantiems nariams atitaisyti savo liniją, jeigu tik 
jie išsižada savo klaidų ir parodo tikro noro eiti su 
Partija, kaip su revoliuciniu savo vadū. . . !

Naujausią tam pavyzdį suteikia kąvtik užsibaigęs šeš
tas Kongresas Visos Sovietų Sąjungos.; Šis kongresas 
išrinko į Sovietų Centro Pildomąjį Komitetą d. Rykoyą, 
Bucjiainną jr Tomskį, kurie buvo nusikaltę; savo dešinu- 
inais, ir todėl buvo atstatyti iš atsakomingų vietų.; Jie 
turėjo darbais įrodyti, kad pataisę savo nusistatymą ir 
pasiryžę dirbti sutartinai su leninistine vadovybe Sovie
tų Sąjung. Kom. Part. O kuomet jie taip padarė, Parti
ja, jokių kerštų prieš juos nevarinėdama kaip prieš'as
menis, vėl payede jiems labai svarbias vietas šalies vedi
me. 1

Šis nuotikis. turės pasėti naują nusiminimą tarp Ame
rikos lovestoniečių ir kitų dešiniųjų. Tie oportunistai 
rėkė, kad Stalinas be jokios atodairos kriušinąs visus 
tuos, kurie sykį parodė bent mažiausio neesutikimo su 
Stalino vadovybe. Taigi dabar dešinieji oportunistai 
vargu begalės, toliau skaityti sava patronais d. Buchari- 
ną, Rykovą ir Tomskį, kurie nesvyruojančiai pripažino 
tiesą leninistinei Sovietų Komunistų Partijos politikai, 
užgyrė ją ir įrodė nusiteikimą darbuotis išvien su Par-'

\ Amerikos Opozicionieriai
Argi tataiMeprimena, kokiu keliu turi eiti tie Ameri

kos lietuviai partijiečiai bei komunistams simpatizavu
sieji darbininkai, kurie buvo renegato Butkaus sklokos 
sukurstyti ir suklaidinti prieš Komunistų Partijos kon
trolę “Laisvėje” ir “Vilnyje”?

Niekas negali sakyti, kad Partija elgėsi su jais per- 
griežtai. Nei vienas iš tų nukrypusių eilinių partijiečių 
•dar nebuvo iki šiol nubaustas bei disciplinuotas. Ame
rikos. Komunistų Partija labai pakantriai elgiasi net su 
opozicijos vadais, iš kurių tikisi atsisakyųio nuo tolesnių 
klaidų ir nuo užsispyrimų tąja kryptim. “Vįlpįeš” opo
zicijos vadui drg. Pruseikai Pdrtija davė lengviausių ir 
net' “garbingi!” galimybių pakreipti savo takus ^eisin- 
gon partijinėn pusėn; Partija neatėmė iš jo tos progos 
net po to, kai drg. Pruseika sulaužė Partijai duotą žodį.

Partija stengiasi sutaupyti tuos draugus komunisti
niam judėjimui 5r “išgelbėti juos net nuo pačių savęs.” 
Bet nereikia manyti, kad Komunistų Partija, tikslus re
voliucinis proletariato vadas, gali amžinai leistis, kad tū
li užsispyrę nariai ją neigtų; Partija negalės pakęsti to 
nuolatinio sukilimo bei karo stovio prieš organizuotą 
komunistinį judėjimą. Turės kada nors būt tam galas; 
ir juo greičiau tie draugai ims taisyti savo klaidas, tuo 
sveikiau bus ir jiems ir jų gverinamiems, suklaidintiems 
darbininkams.

Partija nori sutaupyti visas galimas revoliuciniam ju
dėjimui spėkas; bet kiek tatai pavyks, tai daugiausia 
priklauso nuo tų pačių draugų, kurie buvo nuklydę į 
Strazdo-Butkaus abazą arba kurie net dabar tebelošia 
svarbias roles tame abaze.

Rezoliucijos 
“Laisvės Reikalu

APŽVALGA
Harvardo Profesorius Apie Kaip Opozicija Pasitarnauja
Kapitalizmo Žlugimą Fašistams

Sekmadienio laidoj, kovo 
15 d. “New York Times” 
Wallace Brett Donham, 
profesorius Harvardo Uni
versiteto, nuliūdusiai dejuo
ja, kad kapitalizmas miršta 
ir kad reikia ką nors dary
ti, idant jį išgelbėti. Jis sa
ko: į

Atsikartojimas rinitų biznio 
depresijų ir bedarbės, apsiręįš- 

i kimų, kaip kad mes šiandien 
susitinkame, sudaro kapitaliz
mui pavojų. Jeigu .peebus at- 

1 .siekta didesnis pastovumas, tai 
abejotina, ar kapitalistinė ci
vilizacija galės ilgai pasilai
kyti. f , . . .
Na, o kuomet kapitaliz

mas randasi pavojuj, tai So
vietų Sąjungoj daroma di
delis; žingsnis uždaviniui 
smūgio visam kapitalisti
niam pasauliui. Profeso
rius Donham pripažįsta, 
kad

Tarp šio nepastovumo mes 
matome Rusiją, darančią di
delį ekonominį ir socialį ban
dymą, kuris gali turėti pavo
jingiausią atsimušimą pirma 
ant vakarų Europbs, o paskui 
ant mūsų.
Ir toliąus jis sako, jog
Sovietų valdžia turi užtekti

nai geros progos pasilaikyti, 
kad galėjus 'savo penkių, de
šimts ii' penkiolikos metų pla
nus pravesti iki tam .tikro ak- 
tuališko pasisekimo laipsnio.
Taigi, kapitalizmui di

džiausia^ ijąyoj.us/ Ir jis 
numato,1' ikMl kapitalizmas

ŽINIOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVŲ

ĮDOMUMAI

Brooklyno fašistų “Vie
nybė” labai t apsidžiaugė 
Butkaus ir jo šalininkų iš
leistu aplinkraščiu, kurį jie 
užvadino (tikslu suvedžioti 
lietuvius darbininkus) “Lai
svės” šėrininkų suvažiavi
mo didžiumos pareiškimu.”

Fašistai sako, kad tame 
aplinkrašty rašoma taip, 
kaip ir “Vienybėj.” Girdi:

“sklokininkai” iškelia daug 
įdorpių komunistų partijos su 
lietuvių skyrium intrigų, ir 
visiškai smulkiai ir papildan
čiai patvirtina “Vienybės” 
ankstyvesnius pranešimus.

Reiškia, fašistai iš “Vie
nybės” džiaugiasi, kad jie 
susilaukė iš mūsų opozici
jos sau talkininkų, kurie pa
gelbsti jiems šmeižti ir nie
kinti Komunistų Partiją ir 
jos vadovybę. Išleisdami tą 
lapelį ir jame visaip išnie
kindami Komunistų Parti
ją, Butkus ir jo šalininkai 
pasitarnauja fašistams.

Tie .draugai, kurie iki šiol 
ėjo su opozicija, turi dabar 
matyti, kad jie vedami į fa
šistines pelkes, ir jeigu jie 
yra ištikimi revoliuciniam 
darbininkų judėjimui, turi 
tuoj aus nutraukti ryšius su 
opozicija ir jos vadais ir 
vienytis po Komunistų Par
tijos ir Komunistų Interna
cionalo vadovybe.

" 1 -------------- ■ - ................ ,r

daug didesnė, tūkstančius ir de- 
isėtkus Pūkštančių jo. reikia iš- 

OOOT. . . 'dalinti bedarbiams ir streikuo-
SSSR sostinėje Maskvoje įjantiems darbininkams veltui. 

jLnanVS ^eismas 14 męnševikų , Antra, jjs negauna skelbimų, 
, kaip tie I viešpataujanti klasė, žino, kad 

tai darbininkų reikalus ginantis 
organas ir jam neduoda skel
bimų. Trečia, “D. W.” ne 
kiekvieną skelbimą gali ir pri
imti. Ketvirta, ant “D. W.” 
daugiau puolimų, negu ant bilė 
^kito laikraščio. Prie to jis yra 
priverstas gelbėti tiems kalbi
niams laikraščiams, kurie pa
tys negali verstis. Taigi, visų 
pirma, mūsų! įęganiz^cijų ir! at
skirų draugų yra" pareiga karts 
nuo karto paremti, “Daily Wor-, 
kerį” aukomis arba parengti 
parengimų. Pinigus galite
siųsti tiesiai “Daily Worke-
riui,” arba per mūsų organiza
cijų centrus bei dienraščių įs
taigas.

Menševik u Teismas

dar kartą parodė, 
gaivalai išvieno su ’pasauli
niais imperialistais rengiasi 
pulti darbininkų tėvynę SSSR. 
Komunistę Internacionalas ir 
jo sekcijos senai tą sakė,1 kad 
elementai iš Antrojo Interna
cionalo veikia prieš SSSR, ir 
abelnai , darbininkų reikalus. 
Tie atiJeijgimai turų patarnau
ti atįdarymui akių tų darbinin
kų, kurie dar vis tikėjo, kad 
Socialistų Partijos nėra. > bur
žuazijos partijos' ir ' vienokius 
ar kitokius ryšius . turėjo su 
socialistais. Tie darbininkai 
turi galutinai nutraukti ry
šius su tais buržuazijos agen
tais ir stoti į Komunistų Par
tijas.

SSSR sostinėje Maskvoje 
ant Tverskaja gatvės yra 
radio centras. Toje įstai
goje tik vienas apmokamas 
darbininkas tedirba. Ki
tus darbus atlieka darbinin
kai liuosa valia, kada jie 
yra pasiliuosavę nuo kitų 
darbų. Iš tos stoties ne 
tiktai kad leidžia oro ban
gomis muziką, dainas, bet ji 
tarnauja ir kaipo atsakymų 
skyrius. SSSR piliečiai, o 
ypatingai jaunuoliai, krei
piasi su .įvairiais klau
simais. Į tuos klausimus, 
kurie asmeninio pobūdžio, 
atsakoma laiškais, o į visuo
meninius per radio. Tar
pe kitko ten dirba net 48 
teisių žinovai, daugelis ra
šė jų ir politinių darbuotojų. 
Kas savaitė tas centras 
gauna nuo 7,000 iki 10,000 
laiškų su įvairiais užklausi
mais.

/ ________________■

1 Vokietijos'išnaudotojai vis 
daugiau ir daugiau siunta 
prieš SSSR. Jie kaltina, 
būk SSSR tiksliai per ga
lingąją Maskvos radio sto
tį skleidžia propagandą vor- 
kiečių kalboje. SSSR jau 
kelis kartus atsakė, kad tas 

, idant suteikt vo-

v

Reakciją Atmušime Masiniu 
Veikimu

Viešpataujami klasė, maty
dama, kaip desėtkai milionų 
darbininkų ir jų šeimynų na-j 
rių badauja, kaip baisusis var
gas ir skurdas toje kapitalisti
nio pasaulio tvirtumoje, kas
diena praryja šimtus aukų, 
kaip skurdas ir vargas stumia 
darbininkus į aštresnę klasių 
kovą po Komunistų Partijos 
vadovavimu, tai pagelba reak
cijos nori susilpninti darbinin
kų judėjimą. Fišės komisija 
siūlo* padaryti nelegališka 
Komunistų Partiją, pradėti 
masinį puolimą ant darbininkų 
spaudos; organizacijų ir ateivių 
darbininkų. Daugiau ir daugiau 
deportuoti į užsienį kaip komu
nistus, taip ir patęįviuš; bedar- 

jfeakcinių 
klasė

Darbo 
Unij.ų ;yiehlFbe$ ! Lyga ir kito
mis . .organizacijo
mis i 'atremš reakcijos*: puoli- 
rįnus tiktai savo masiniu peiki
mų, Susimylėjimo iš i'parazitų 

..>organiza-t klasės mes negalime laukti, 
torius angliakasių unijos. Mą- D a r.b i n in kai kapitalistinėje

PITTSTON, PA.

jau tolimoj ateity. O jeigu 
žlugs Europoj, tai kaip ka
pitalistinė Amėidką*' *gąlČ3 
atsilaikyti? Girdi, ' c ’■

Jeigu bėgy dvidešimts metų 
Sovietų autokratija galės žy
miai pakelti Rusijos žmonių 
gyvenimą ir jejgu tuę pačiu 
sykiu mums pavyks sumušt 
Angliją ir Vokietiją aštrioj gaĮ jr mįešto policijos. Ne- 
prekybos kovoje ir sumažini- to]imoj praeityj nužudyta lai
me jų gyvenimo normos, tai lie Tras> Campbell, Reilly, da- 
argi jos (Anglija, ir Vokieti- bar Licata.

\ _______ _______  1_________ ! ^1.1 <) *

Velionis Licata grįžo namo

“Gengsterizmas” Veikia

Kovo 2 td., ,1-mą vai. ryte, 
tapo sušaudytas italas bedar
bis, Samuel Licata. Tai jau 
4-as iš eilės nužudytas progre- 
syvis darbininkas ir^organiz^-t

tomai žudymas eina su pagel- 
ba anglies . baronų, reakcinės 
unijos vadų ir kontraktorių, o

ja) nepataps komunistinėmis? 
Argi • mes galėsipie išlaikyti

bius, ir dąųgejį'; kit, 
pasiūlymų. Darbinihkų 
su Komunistų Partija,

organ izaci jo

tvarkoje tik kovoje gali iškovo
ti sau nors kiek daugiau laisvės 
ir teisių. . 1

Draugai, Grąžinkite Lenkų 
K. P. Ženklelius, Ar Pr isiusiu t 

Pinigus
Dar pereitų metų pabaigoje 

Centro Biuras ir kitos mūsų įs
taigos išsiuntinėjo 
del paramos Lenkijos 
tų Partijos. Daugelis 
ir LDSA. kuopų jau 
prisiųsdamos pinigus 
duotus ženklelius, bei 
galėjo parduoti, tai 
juos. Bet dar yra

ženklelius 
Kom imi s- 
ALDLD. 
atsiteisė, j 
už 
kur 
grąžino 

daugelis.

par- daroma
ne- kiečiu komunos nariams ži-

nias. Vokiečių komuna yra 
Sovietų kaip ir respubliku-kuopų, kurios neatsiteisė. Drau- _ . - - • "vr i

gai ir draugės, nevilkinant ii- ^0 ir yra SS^R prie Volgos.
giau, kiek galite parduokite, o 
kur jau negalima, tai grąžinki
te, nes Partija reikalauja tąda-;džia, kurios priešakyj stovi 
lyką užbaigti. Pinigus ir ženk
lelius grąžinkite D. 1)1^ šolom- 
sl<9 yardu ir .antrašu,; 46 Ten i

Chinijos Rraugeyinga val-

ir kartu 
pasaulinai imperialistai vis 
labiau dreba del provincijos 
Sinkiang. Toji provincija

Najas Antrašas “Santltern £ Jį“
Workerio Sovietinės Mongplijos. Jos^

. ..... . . . plotas yra 400,000 ketur-
boję einantis “Southern Wor- kampių_mylių. Gyventojų 
ker” yra perkeltas į naują vie- kelį desėtkai milionų. 
tą. Kadangi tam darbininkų i Nuo 1880 metų, tai yra 
laikraščiui, kuris gina labiau- • per virš 50 metų, toji pro- 

vjncija veik laisva nuo Chi
nijos.-Ji turi savo valdžią, 
yra nebloguose santikiuose

Eyck- SL, Brooklyn* N., Y. .

šiai išnaudojamus darbininkus, 
yra reikalinga nuolatinė para
ma, tai suteikiame darbininkiš
kai visuomenei žinią, kad nau-Kova už Apdraudą 

Bedarbiams
Komunistų Partija energin

gai pradėjo kovą už bedarbių 
apdraudos bilių 6 d. kovo, 
1930 metais. Tą dieną 1,250,- 
000 darbininkų demonstravo 
Jungtinių Valstijų miestų gat
vėse. Nuo to ’laiko jau buvo 
keletas dienų, kada buvo gina
ma darbininkų reikalai. Nu
rinkta l,4Q0,000 parašų ir 
įteikta viešpataujančios klasės 
valdžiai. Viešpataujanti, klasė 
nekreipia duomės, ramiai- žiu
ri į darbininkų klasės kančias, 
į iš bado mirštančius darbi
ninkus ir jų šeimynų narius. 
K o m u n i s tų Partija, Darbo 
Unijų Vienybės Lyga ir Be
darbių Tapybos tęs kovą ir 

žavime “Save the Union,” ir j ant toliaus.- ■Kįekvięno draugo 
dabArtinęš N.MJJ. Velionis, h* drąūgės .yra pariėį^a rašyti 
buvo d a jaunas, 35 metų ii- lk-Įjr žodžiu | pt^ifesti, ; apie | tą 

\; angliakasių U' '
tarpe.’ Wblidnis buvo; pjažyaL 
g'omis anarchistas ir didelis re- k-tirč
ligi jos priešas, o bet gi tapo 
palaidotas su bažnytinėmis ce
remonijomis, pagal tėvo norą.

jas antrašas yra sekamas: Box su Sovietų sąjungą. Tarpe
1633, Chattanooga, Tenn.

savo kapitalistinę organizaci- miesto, kaip 1-ma vai. ryte, 
ją esant visai Europai komu- tapo užmuštas 7-niais šūviais

ir da panaudota “Black Jack,’ 
perpjauta liežuvis, matomai

Sinkiango darbininkų vis 
labiau prigyja įtaka iš So
vietų Sąjungos ir Sovietinės 

i i n i n k u
• • n • I 0 • Vielų kJCĮ I Ull g UO Al KVažiavimas i Sovietų Sąjungą |Monįoiijos. Darb

Jungtinių Valstijų Komunis- Į priešai bijosi, kad Sinkian-
Partijos Centro Komitetas ge. neįsikurtų darbininkiš-

nistinei?
Ir jis siūlo savo planą, kad negalėtų kalbėt, jeigu ne

kaip kapitalistinė Amerika mirs ant vietos ’(mirė ant vie- 
turėtų gelbėti Europos ka- tos). Velionis nedirbo pasta- 
pitalizmą nuo žlugimo. Gir- ru9sivu.s 3 metus, nes buvo ge- 
di, kad išgelbėti Europos 
kapitalizmą, reikalingas pa
sisekimas Anglijai ir Vokie
tijai, o tų šalių pasisekimui 
gali pakenkti Amerika, jei
gu ji lenktyniuos su tomis 
šalimis užsienio rinkose. 
Tuo būdu jis siūlo Ameri
kai apribdti savo biznį sa
vojoj rinkoj ir nekenkti ki
toms pramoninėms kapita
listinėms šalinis (Vokietį-, 
jai, Anglijai). '{H” 

j Bet buržuaziniąi moksli
ninkai negali surasti ir ne
suras jokių būdų;' kuriais 
būtų galima, išgelbėti kapi
talizmą nuo žlugimo netoli
moj ateity.

: Reiškia, net Harvardo 
Universiteto profesorius 
'pripažįsta, kad kapitalizmo 
žlugimo dienos artinasi, ir 
jis siūlo planus jį išgelbėti. 
O socialfašistas Grigaitis 
.tik nesenai per savo orga- 
:ną pareiškė, jog dabar nesi
mato jokių ^ąpitalįzmo žlu
gimui pavojų, jog kapitaliz- 
į^rias dar galįs tvirtėti, aug- 
Iji ir tt. Tas parodo, ant 
Kiek Grigaitis ‘yra nupre
gresavęs, kaipo “teoreti
kas.”

tu Partijos Centro Komitetas 
dar labiau suvaržo važiavimą 
komunistų į SSSR, nes kiek
vienas kovotojas yra reikalin
gas čionai pat, kur tiek daug 
darbo yra. Norinti važiuoti 
apsigyventi SSSR ir persikelti 
į VSKP., turi gauti tam parti
jos leidimą. Jokios’mūsų augš- 
tesnės* įstaigos nieko negali ta
me klausimo daryti. Komunis
tų Partijos vienetas pirma vie
tą ir Partijos Centras ima 
svarstyti tik tada, kada jau 
yra; Distrikto leidimas.’ Del tų 
drą.Įigų, kurie nori važiuoti 3 
mėnesiams į Sovietų Sąjungą 
pa$h;Įi£Šėti ir patirti, kaip ten 
bpjdiVMamas socializmas, yra 
lengyiąūį gauti Partijos leidi
mąsi įšVaziuoti, bet jr tai narys 
negalį išvažiuot i, nėįšbuvęs par
tijoje’ Viėnuįs. m^tųš *laįko. Tai-' 
gi Šios |injos pąi • bu$ atsaky
mas# ■ tiem‘sJ dl’hūgams, kurie 
klausia apie suvažiavimą į SS
SR. Kaip Komunistų Interna
cionalas, taip it partija yra

ka tvarka. Reikia pažymėti, 
jog kada anais metais ėjo. 
puolimas ant Sovietų Są
jungos iš Mandžurijos, tai 
ant Sovietų Sąjungos ir 
Sinkiango provincijos sie- 
nbs viskas buvo ramu.

I). M. šolomskas.
------ ------r-------- -----------------  
to vadas. Jis veik į kiekvieną 
klausimą suteikė teisingą atsa
kymą. Lenino raštai yra dau
gelyje kalbų, čia gyvenantiems 
ir kovojantiems yra .reikalin
giausia anglų kalba. Anglų 
kalboje juos leidžia “Interna
tional Publishers” įstaiga. Par
tijos agitacijos ir propagandos^ 
skyrius'padarė šu ta įstaiga su
tartį, kad nąriai, ypatingai vei
kianti Įvairiose įstaigose, gali 
gautį pigiau,. Dabar už $8.25 
gauna 6 didelius tomus Lenino 
raštų ir paskui gaus kiekvieną 
leidinį ant 50 nuošimčių pi
giau,* tai yra,, jeigu knygos kai
na $3; tai narys gaus už $1.50. 
Užsisakyti gali draugai per 
vienetus arba tiesiog antrašu: 
International Publ., 381 4th
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prieš kapitalistų klasę, 
prieš visokį išnaudojimą ir 
pavergimą. Mes pilnai esa
me įsitikinę, kad tik stovint 
po Komunistų Partijos va
dovybe, po Komunistų In
ternacionalo vadovybe, dar
bininkų klasė bus pergalė
toja ant išnaudotojų Ma

I rai žinomas anglių kompani
jom ir jų pakalikam, kaipo, 
aktyvis organizatorius, tai ir 
nedavė jam darbo. Velionis 
buvo nuvykęs į Buffalo; N. Y.į 
ir gavo ten darbą, bet šnipai 
tuojaus užuodė ir pranešė 
kompanijai, kad Licata yra 
kompanijai pavojingas, todėl 
ir liko pavarytas iš darbo. Li
cata daug pasidarbavo organi
zavime “Save the Union,

WILKES BARRE, PA.
Lietuv. darbininkai “Lai

svės” skaitytojai, kovo 9 d., 
išdiskusavę didėjantį kapi
talizmo križį ir bedarbės di- 
cįėjįmą, masių radikalėjimą 
if jojimą į kovą prieš algų 
kabojimą, prieš, paskubos 
įvedimą, už bedarbių ap

maudus biljAl-
■^itain klasių kovos įtem

pimu momente matome di
desnį^ reikalą suglausti 
spėkasxprie Komunistų Par
tijos, įstojant į Partiją ir 
veikliai dalyvaujant revo
liuciniam darbe. Mūsų, lie
tusių darbininkų organiza- 
cijps, turi veikliai dalyvauti 
įvairiose Partijos kampa
nijose. Mes užgiriam ^Lai
svės” šėrininkų nusistaty
mą už Komunistų Partijos 
lįniją, už pilną kontrolę mū
sų laikraščių.

? Taip pat skleisti komu
nistines idėjas, organizuoti 
if šviesti lietuvių darbinin-

i kova
f t I

sės.
Sus. pirmininkas, 

St Kvasčevičius.

DRG. KAROSIENė Už 
KOMPARTIJOS LINIJĄ

Iš tolimos Calif ornijos d- 
gė K. B. Karbsienė, nenuil
stanti komunistų darbuoto
ja, rašo:

“Iš syk nebuvo galima su
prasti mums, taip toli at
siskyrusioms, kas ten ištik- 
rųjų dedasi. Dabąr gi, per
skaičius įvairius rdStus, pa
aiškėjo, ko skloka norėjo. 
Draugai, laikykftės drūčiai 
su Komunistų Paptija. Mes 
nors toliau -atsiskyrę, bet 
darysime viską* kas tik ga
lima, kad atlaikyti poziciją. 
Čia irgi tūli bando -Koją kiš
ti, bet nieko nelaimės”.

mąi^tį, ■kui’į * vietomis i teikia 
Taipgi 

mes< ’ žinorbe, kad- milžinišką 
daugumą.: įpinigų,>, kurie yrh 
skiriami pėr tas įtaigas nevą 

4 . r .bedarbių; šelpimui* įpęaįjįrja tų
Velionis paliko dideliam nuliu-1 “labdarybės?’ įstaigą Hald’inih- 
dime senelį tėvą ą.O, metų, 1 belini, bedarbiai tųn iįoikalauti, 
brolį, 1 seserį, moterį ir 3 ma- ]<acj įje pjnigai pereitu į bedar- 
žus kūdikius.

Laidotuvėse dalyvavo daug^u^bin tarybų rankas, į jukojiiter 
. Kova*’už bedarbių apdrau-drXu i kanns ?alvdčio 50itUS’ K°V^UŽ aPdrau- pilnai įsitikinę, kad ikiekvienamdiaugų, j kapus palydėjo 50;^^ peg-ap silpnėti,’bet turi dar i bolševikui ' ” -----’ 1

vnnQinn Prm Iro.nn nocolzn didėti n; astręti,mašinų. Prie kapo pasakė 
Įspūdingas prakalbas draugai 
W. J. White, iš! New York, an
glų kalboj ir 
vietinis, italų kalboj, 
kalbėtojai lovostoninia i “ko
munistai,” bet 
kas nedaįyvayo

W. J. Fornier, 
Abudu

Renikite “Daily Worker j!”
Draugai, Komunistų partijos 

Centro Komiteto organas “Dai
ly Wqrker 
organizatoriaus

yra pakąramai dar
bo kapitalistinėse . įžilyse klasių 
kovos lauke.

Cl ’£ 1*1 I ‘ D V£ <aVG-’ AeW I01’K>i skaitykite Lenino Kastus | jeigu užsisakyti norite tiesiogl
Kad būti tihkhmu kovotoju, i 

atlieka geriausio tai reikią žhlOti, kuriuo" keliu 
rolę 1 jšyietįitie’eiti linkui paVdiuosavimo. Ge- 

darbiųiįikų riausia, mokykla kiekvienam 
“Daily.-draugui^ thi "■ Surišimas teorinio 

  gyvuoti, lavinitnosįj su praktika gyveni- 
pasilikę, dirbsime paliktą dar- iiegu bile kuriam 
1 VI ’ • 1? 1 11 • •

is išleistuvės, tai su užsakymu 
turite nurodyti, Jcur priklauso
te ir kokius partijos darbus at
liekate. Bet geriausiai užsi
sakyti per partijos literatūi’os 
agentus vienetuose? - > • ■ -

nuo K. P. nier, 
nei nuo N. M.

ĮiU., kuriai;, velionis daug dirbo
Ilsėkis, h’ organizavime 

kovai.f 
sunkiau

i komunisti
niam kalbiniam laikraščiui. 
Viena, “D. W.” cirkuliacija yra

Pittston’o apieĮ nkej. iioviMD, ■” ----
brangus drauge, ramiai, tu liž- masių klasių 
baigei savo gyvenimą; O. mes, Workeriui”baigei savo gyx

: k t?4 TA.

bą iki užbaigos;
«Angliakasys.

me. Geriausiai lavintis, tai 
skaityti Lenino raštus. Leni
nas buvo;ųą^ąulįųio proletarin

PLATSNKTT
■.•‘IAjsvie*
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ketvirtad., Kovo 10, 1931 :
Puslapis Trečias

Kas Remia Priešfašistinį Susivienijimą KANADOS ŽINIOS
—------- i • ne: ir yra tam jvairių p

Draugai Kanadiečiai, Daugiau čių darbininkui žmogui, 
Pačiu I 1__ _ ........ .•Nors gana tankiai iš Centro, D. M. šolomskas, Brooklyn, N. 

yra raginama, kad draugai pa-j Y., 5 dol., ir Ch. Austrą, Luzer
ne, Pa., 1 dol. Kai pasirodo, tai Į 
philadelphiečiai prisidėjo su di- Į torontiecią savitarpinio 
džiausią auka, 
bet nuo pat suorganizavimo! bėjom ir plačiai 
Priešfaš. Susivienijimo phila- Į išpopuliarizavimą 

"'riėjom prie se-j

sistengtų kaip galint dauginus 
aukų parinkti Lietuvos Komu
nistų Partijai kovai prieš fa- 
šizmąj bet draugai labai mažai 
i tai atsiliepia. Jau trys mė
nesiai, kai vajus varoma už rin
kimą aukų Lietuvos draugams, 
o dar labai mažai tesurinta.

Pasižadėjimų netrūksta: Dau
gelis iš draugų rašo, kad pasi
darbuos, kaip aukų rinkime, 
taip ir stiprinime viso mūsų 
priešfašistinio veikimo, bet tų 
savo pažadų neišpildo, o , vien 
ant pažadų jokio veikimo ne

galima budavoti. Draugai savo 
prižadus turėtumėte išpildyti, li
tai kuo greičiausiu laiku, ypa- 
tingai kas liečia aukų rinkimą.

Lietuvos fašistinė 
vis labiau persekioja Komuni
stų Partijos 
patizatorius. 
vėl padaryta 
ant Lietuvos 
t uotą keletas 
Smetonos kruvinoji valdžia de
da visas pastangas, kad išgau- 

• džius visus Partijos narius ir 
sugrudus juos j kalėjimus. Ji 
mano, kad sugaudys visus ko
munistus ir jų simpatizatorius, 
sukimš juos į kalėjimus ir to
kiu būdu 
t i visas 
Lietuvoj. 
Lietuvos 
rdi. Vietoj suareštuotų 
gų, Komunistų Partija 
Į savo eiles naujus draugus, ku
rie užpildo suareštuotųjų vie
tas ir varo revoliucinį darbą 
pirmyn. Kaip visose kitose ša
lyse, taip ir Lietuvoj revoliuci
nis darbininkų veikimas nesu
naikinamas.

Dabartinis ekonominis kri- 
zis, kuris jaučiamas visose ka
pitalistinėse šalyse, verste ver
čia darbininkus bei varginguo
sius valstiečius stoti kovon su 
savais išnaudotojais. Juo to
lyn, tuo tas krizis eis didyn ir 
vis didesnės masės darbo žmo
nių bus priverestos badauti ir 
didžiausi skurdą nešti ant savo Į 
pečių. Tos nepakenčiamos gyve- i 
nimo sąlygos privers vis didės-! 
nį skaičių darbininkų protauti Į 
ir jieškoti išeities. čia kaip; 
tik bus proga Lietuvos Komu-Į 
nistų Partijai sulošti ta rolė, Į 
kad Įtraukti visus nepasitenki-Į 
nančius darbininkus kovon j 
prieš fašistinę valdžią. Darbas 
sunkus, bet nėra negalimas. 
Lietuvos draugai praeityj pa- j 
rodė didelio kovingumo kovoje į 
su savo priešais; jie tinkamai 
pasirodys ir ateityje.

Mes, Jungt. Valstijose gy
venantieji lietuviai darbinin
kai, turime jiems pagelbėti. 
Nors mes turime gana daug sa
vų gana svarbių reikalų, ku-! 
| iuos tankiai prisieina remti,! 
vienok turime rasti progą ir Į 
Lietuvos draugų parėmimui.

Visur, kur tik galima, turi-' 
me parinkti aukų. Mes turime! 
sudaryti keletą šimtų dol. ir tai j 
labai greitu laiku. • Jeigu tik Į 
visi dėsime pastangas, tai kai Į 
matai ir turėsime netik keletą' 
šimtų, bet gal ir virš tūkstan-i 
čio.

Vasario mėnesį prisiuntė au
kų šie draugai: F. Grybas, iš 
Hudson, Mass., 20 dol.; R. Mer
kis, Philadelphia, Pa., 100 dol.;

valdžia

narius ir jos sim- 
Pastaruoju laiku 
visa eilė areštą 

draugu ir suareš- 
gerų veikėju, i

jai pasiseks sunaikin- 
revoliucinis judėjimas 

Bet taip manydami 
fašistai labai apsirin- 

drau-

NEWARK, N. J.

Raštų Mūsų Spaudai 
Toronto, Out. — štai .mūs;

- ......«vv.. . j I a\ in i—
ir ne tik dabar, Įmosi griipelė, 10 d. kovo, kai-1 

diskusavom Į f1 
- darbininki-i 

delphiečiai daugiausiai yra pri-pkos spaudos. Pri _
sidėję su finansine parama. (kančios išvados: ^daibuotis.

Lauksime žinių ir iš kitų ko-Į Būtinai turime daugiau ra-į • •
lonijų. * ■ šineti mūsų spaudon korespon-Ustizimas’

J. HTlss. Įdencijų ir žinučių iš Įvairių i 
. . '.darbaviečių, “sūplainiu

P. S. Siųsdami pinigus, išra-l^. 
šykite čekius ar money orderius ; 
iždininkės vardu, S. Sasna, iri 
pasiųskite sekretoriui šiuo ant 
rašų: .J. 857 — 55 si
Brooklyn, N. Y.

suomet leidžia gyvenimo aplin-j 

! ne ! Ir yra tam įvairių priežas- 
, o už- 

ivis tame didžiausia priežastis 
; pasitikėjimas vienas kitu ir ap- 
; si leidimas—ištižimas.

Pavyzdžiui, apie metai tam 
m ontreal iečiai draugai 

i buvo sutverę korespondentų 
būrelį ir organizuotai pradėjo 

Už 2-3 mėnesių ir 
Kas čion 

neišlaikymas'

Daugiau patyrę d r a u g a i kų.
ikybės? Juk saVaimi aišku, kad Į duokime pasižadėjimą patys 

sau, kad rasine s i m e m ūsui . v ... 
spaudon. Pasižadėkime revo-J Pties policijos norą, 
liucinį spaudos platinimo dar-.i 
bą dirbti, šviesdami kuo pla
čiausias mases. Traukime nau
jus draugus tam darbui, pamo
kindami ir nurodydami jiems 
rašybą ir formalumą korespon
dencijų bei žinučių. Atskiri as
menys taip pa

Vasario 25 d. jie su- monstrantai buvo užpulti ir 
rengė didelę demonstraciją:policija Tini i i -- II. —! ... suareštavo 150 

De- streikierių.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

ame būkime 
kaltas?1 drąsūs, kurie lig šiol nemė.gi- 

savoĮRome rašyt arba negalime ta-

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 

, šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžioj už
kandžių.
Turi didelę, svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 
Staten

L u t w i n’s Hali 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.

; pasižadėjimo. Mes torontiečiai me> pradėkime nuo dabar.Pro- 
be_ i pereitą pavasarį irgi panašiai

irbių ofisų ir kitų darbininkų; Pasiel#ėm. O ką jau kalbėt 
i išnaudojimo vietų.

Taip pat nutarėm . pan 
Į dienraščius atsišaukimą, 
ginant ir kitas Kanados lietu-j 
vių 'kolonijas, 
organizacijas ir individualus ; nuveįkta* veikiama ir už 
prisidėti prie šio dakbo. ' Tatai !sib|.ie^ veikti; koi(K kul; (|ar 
aš, įgaliotas 
tarsiu keletą 
klausime'.

Draugai k a n a d i eč i a i;

letarų spauda,' tai ne kokių 
“šlėktų“ spauda. Jinai labai 

[apie kitas mažesnes kolonijas, pageidauja raštų iš dirbtuvių.
Jinai pataisys klaidas, jei bus 
suformuluota sakiniai supran
tamai. Nušvietimas mūsų gyve
nimo spaudoje yra labai reika
lingas, ypatingai šiame perio
de. Kad'a tilps daugiau iš Ka- 

____ ____  _____ , ______________ [nados raštų, tada ir pati spau- 
. draugų, j bininku ūpas, koks jų išnaudo-i da bus lengva platinti tarpe 

žodžių Rubg j jimas jr t. t.

O tas daug pakenkė mūsų į 
------- , .. j i,n j tnicti i u lycuiėniuji; iiciitsiŲ kču-| * ‘ •’---- ’ tnaSlU l C-, 
d., Norks Svetainėj, West Ma- L • pinnnz:n darbininku *laik- i V(>Hucinizavimui ir komunizmol hanoy Avė., 7-tą vai. vakare. L^io^Xamė; J Wdstiju 1 Nebuvo rimtos iri

Kalbėtojai bus anglų ir lie- Hct>dat-b. spauda. Retkarčiais’ ’ ‘ ......................
tuvių kalbomis. V)S1 darbimn-, mes pai.enliam materialiai, 
kai yra kviečiami dalyvauti, j,, ,nol.,t|jaj aJ.įa bendiadarbiau-į 
šiame masmiame susirinkime, i jam(, jai> |]p, tai pe,.nlaža t0J 

Vienas iš svarbiausių,—pęrt 
mažai mes rašome. Pavyzdžiui, Į 
dabar pas mus taip yra : Didės- ■ esam įsukti 
nėse 3-4 kolonijose turim po 3-Į verpetą, kada milionai varguo- j pagreitinsime 

i 4 korespondentus ir jie karts liti badmiriauja, vien tik ž-ie-iiš nepakeli

MAHANOY CITY, PA

•Tie draugai veikiausiai ima 
’•y1! pavyzdį iš mūs. Ir Kanados 

1 a “ ■ d r a ū g u k b in u n i k a c i j a p ė i •
. . . Įspaudą ligšiol buvo veik supą- 

flai bimnkjskas , raiižuota, mes nežinojome kas 
ihdi'vidualus i ųui.

būrelio
Masinis Bedarbių Susirinkimas

Bedarbių masinis susirinki- 
mas įvyks sekmadienį, kovo 22 Kaniuhjriiy-iit'i'ų ’kai- ispalldos Platinimui.

i draugiškos savikritikos, kar- 
1 tais pasirodydavo, bet demiago- 
; giška,.asmeniškumai ir, žodžiu, 
i netaisė mūsą judėjimą, bet da- 
1 linai gadino jj.

Tat dabar, draugai, kada 
geležinio vargo

! Kanados lietuvių, o kas mums 
: ir svarbiausia,—šviesti pilkas j 

‘ [mases.
f* *Tatai, draugai, kanadiečiai, 
‘.^ mažiau - lankykime “pulrųi- 
11'mins”, mažiau kazyruokime, 

lo imkimės naudingo darbo 
daugiau dirbti. Rašykime žinu-i 
tęs. Tuom pagėlbėsim mūsų1! 
spaudai pergyventi sunkias Į 

■dienas, nes bus daugiau ir skai-; 
jtytojų, prisidėsim prie būda-- 
ivoįimo pp,sai.ilio rovoliuc'jos,'

t,

69

blokai nuo
Island Fer-

T -į , A. LUTVINAb

S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH. N. J. 
Tel. Trinity 3-1041)

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

yra kviečiami 
masiniame

susirinkimo tikslas yra, 
Į kad geriau prisirengus prie al
kanųjų maršavimo į valstijos 

pašelnos uese 3-4 kolonijose turim po 3-(verpetą, kada milionai varguo-j pagreitinsime pasihuosavimą |
p p * i 4 korespondentus ir jie karts (]įų badmiriauja, vien tik ž-ie-iiš nepakenčiamos vergijos

Šiuo tarpu darbininkų dar nuo karto šį—bei tą parašo.; mįų Amerikoje, o kur kitos pa-| Būkime prisirengę apgynimui 
didesnės masės neturi darbo, Ir kartais po kelias savaites ar-' saulio dalys!? Kada tryška i Sovietų Sąjungos. “Jeigu mes 

i badavimas darosi dar didesnis. Į ba mėnesius iš nekuriu koloni- kraujas badaujančių 'darbiniu- patys nedirbsime^ tai kas už 
mus dirbs!?“—tai yra pasakęsTik kovodami mes plėsime at-1 jų nė žlept. Bet ar Mes galime ku nuo policijos buožės ar kul-

da- kos! Kada viso pasaulio prole- draugas LENINAS.mušti bado siaubūną.
Komitetas.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

tuom ir pasitenkinti, kiek <
bar pasirodo spaudoj kanadie- tariatas kovoja kiek tik gali ir[ 
čių rašinių ?

Ar tie korespondentai gali 
visur įvairius atsitikimus visuo
met numatyti, nors pačius 
svarbiausius? Ir ar jiems vi

S. Ledas.
.vietomis jau barikadą ore. Į ------------------------
Dirbkime ir mes. Bet dirbkime I $UarCŠtaVO 150 SfreikUm 
dabar jau kinais metodais, ne-
gu lig šiol dirbome. Ir štai ko-' PRAGUE. Čionai Strei 
kia mūsą propozicija: .kuoja 1,500 stiklo darbiniu

aules

Jūsų gydytojaus pata
rimas yra: Būk lauke, 
atvirame ore, kvėpuok 
giliai; fiziniai mank* 
slinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo l&iko pati
krink savo kūno svei-

Spinduliai Minkština

varino

LUCKIES visuo
met palankūs

gerklei

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

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

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

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas mane galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po daugiau. 
Siunčiu ir į kitus miestus. Kaina 4pqzuž setą. Brooklyne nata pri
dedu. Reikalaujant, galiu pribūti į jūsų namus ir parodyti visą 
speciališkumą, kaip užrakinama atfjari langai. Su pareikalavimais 
prisiųskite ir pinigus.

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

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

1

Išradėjas 
F. LASECK 
(Lasevičian)

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

VAKARIENĘ
Sub a tos Vakare

21 d. Kovo (March), 1931
J. KUB1O SVETAINfJE

79 Jackson St., Newark, N. J.
Gardžiai vakarieniaudami, 

Atarėsite progos Išgirsti puikią 
programą. Programą išpildys 
profesorius J. C»ewi ir jo mo
kiniai : L Žukauskaite, F. Mic- 
keliūnas ir V. Baziliausk&s.

Užtikriname, kad būsite pil
nai patenkinti vakarienė, nes. 
pirmu syk vakarienių istorijoj? 
gausite lietuviško kubelio.

Kviečia visus Rengėjai.

© 1931. 1
Th* iBiHleio ’ 

Tehitrrč , Mfri.

I1 Kiekvienas žino, kad saule nokina - del to
i “SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu- 
| liai. LUCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų - Derliaus 
I Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo 

| procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 
g tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie parduodami kitiems. 
J Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.

It’s toasted"
Jusli Gerkles Apsauga — Prieš knitėlimus — pries kosulį

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 
lanęo, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad ir 
seniausi būtų iūsn nam-»i nrie iūsu la^o-ų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks.. 
Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re
komenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai, 
įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.

Tie prietaisai langų .negadina. Prisisuka su 
(mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap
saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la
biau prasidaryti ir negręs jiems per langą iš
kritimo pavojus. 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 viešoje 
vietoje, kur daug publikos pereina. Reikia 
atminti, kad šimtai ir tūkstančiai vagysčių, 
papildytų per metus Amerikoje, 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 kaip būtų ma
lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti, 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Ixicks, būtų galima knygą parašyti. Č* 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, ties kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau
siam agentui. Aęentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir perciuntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554

ir
Window Lock 

kad niekas per jį

Sumi-

Čia tik primename apie juos



Puslapis Ketvirtas

mes visi esam darbo žmones

' Kliubietis

‘Bedarbiai Veikia'

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
25-ta gatve ir Vernor Highway, Detroit, Mich.

Meiles Rykšte operetei muziką specialiai pagamino Aido Choro mokytojas V. ŽUKAS
e

kyla nemalo-' darbininkų reikalų negali būti 
maršalka

Ketvirtad.,, Kovo 19, lt

Tokia Nešvari Agitacija! WORCESTER, MASS.
Kenkia A.P.L.A

Vienas draugas prisiuntė 
man lapelį, kuriame varo
ma labai nešvari agitacija 
prieš “chicagietį į Centro 
sekretorius”. Tame lapelyj 
pripasakota visokių išmis- 
lų. Sakoma, kad “Centras 
gali būt perkeltas į Chica
gą” ir kviečia visus pitts- 
burghiečius nepasiduot, nes 
“MUSŲ Centras”.

Šitokia agitacija yra be- 
principinė kova prieš tuos, 
kurie su jais nesutinka. Ji
nai nieku kitu neparemta, 
kaip tiktai ypatos noru būti 
Centro sekretoriaus vietoj, nariai šaiposi, kad fašistai 'ne-į

i žino jokių “by laws.” Prieina-• 
Tokia agitacija yra ken- ma prie apkalbėjimo, kas bu-

. vo “pavargęs” ir paliktas 
Kliubo skiepe per naktį. Vie
nas draugutis sako, kad, esą, 
laike S. L. A. 318 kuopos va
karienės pats gaspadorius su

i kokiu tai svečiu buvę per nak
tį. Gaspadorius ginasi ir sako, 

ir vi ' kad nieko nėra matęs, kas bū-
' tų gulėjęs per naktį skiepe. 

Sa“|Dar toliau vienas, kitas kal-
galų gale gaspadorius su-

> iš kan-
' trybės : “Kodėl tie draugučiai 

. | nė vienas nieko nesako, kas
1. Ar gręsia pavojus A.' buvo sausio mėn. susirinkimui 

P. L. A. draugijai? Ne, jo- pasibaigus, kuomet gaspado-' 
kio pavojaus nėra. Niekas .Tius ir kiti Kliubo viršininkai ! 
jos nenori užgriebti, šioji Tundinę uždyką: Tą naktį net 
draugija yra vedama dar-' Penkl pavargėliai nakvoję 
bininkiskoj linijoj. .Draugi-1 |iek‘nt vjl.sininkam prižiurtti, 

■ja rūpinasi, kad visi nariai kat| Jaugiau to nebūtų.
būtų nelaimėj aprūpinti. 
Tai kam bereikalingai iš- 
mislyti toksai “pavojus” ir 
juomi gązdinti draugijos 
narius?

gatas savo kalbą, ragina kliu- 
biečius kiek sumesti aukų ir 
pasiųsti į T.D.A. Distriktą. 113 
Dudley St., Boston, Mass. Vie
nas narys prieina su bumaška 
ir paduoda delegatui. Bet fa

šistukai Budinavičia ir Juozū- 
[nas pradeda išmėtinėti delega-
__ Nariai prašo balso, bet

Lietuvių Ūkesų Kliube Fašis
tų Diktatūra.

Kovo 9 d. įvyko L.U. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas. Atida-1; 
rydamas susirinkimą, pirminin.1

" veltui, pirmininkas muša plak
tuku j stalą ir pareiškia: Susi
rinkimas uždarytas!

Tai tokios pirmininko “By-
_____” i Draugai kliubiečiai,

J. Dirvelis, pareiškė, jog susi
rinkimą ves pagal “by laws” 
ir niekam neduosiąs kalbėti il
giau kaip vieną miliutą ir tik į 
du sykiu tuo pačiu klausimu,

Susirinkimas turi pasibaigti nežiūrint, kaip mes tikime, betl 
apie 10 valandą, tai yra, kad į

valandas laiko susirinki- jr mūsų reikalai, kaipo darbi-dvi
mas pasibaigtų. Tik perskai- ninku, yra vienodi. Neigimas 
čius protokolą, kyla nemalo- darbininkų reikalų negali būti 
nūs incidentas, maršalka iš- toleruojamas, šluokim fašisti- 
tempia lauk vieną fašistuką, nį brudą iš savo tarpo, rem- 
kuris, matomai, buvo perdaug kim savo reikalus, būkim kovo- 
“ant drąsos” paėmęs ir pa- tojais už duoną1 ir druską.-, 
čiam pirmininkui ėmė užmeti-į 
mus daryti. Po to, susirinki-] : 
mas eina be jokios tvarkos, ‘

ksminga mūsų brangiai ir 
per daugelį metų išbudavo- 
taL organizacijai. Jinai sė- 
j^/neapykantą tarpe 
ir demoralizuoja patį 
mą.

To lapelio leidėjui 
siems kitiems, kurie 
patikėti tokiai prastai pi>o-Aa, K«.M g«.e 
pagandai, atsakysiu seka-I riko, matomai išvestas 
mai:

narių 
veiki-

speciales 
buvusio 

padarytu 
kad F."

komisi- 
finansų 
klaidu. 

T u moša,

čia bedarbiai pradėjo 
veikti, čia yra suorganizuota 
Bedarbių Taryba. Kovo 10 d. 
buvo surengta prakalbos. Kai- i 
bėtojas puikiai nupiešė bedar
bių darbininkų padėtį.

Kalbėtojas išdėstė tuojauti-j 
nius bedarbių reikalavimus,! 
būtent, kad valdžia duotų i 
kiekvienam bedarbiui iš savo! 
iždo po 10 dol. į savaitę. Tiem, Į 
kurie turi šeimynas, turi būt- 
mokama apart 10 dol, po 3‘ 
dol. moteriai ir po 2 dol. kiek-j 
vienam kūdikiui, kurie yra te-* 
vų priežiūroj. Su ta pasiūly
ta propozicija visi darbininkai i 

.. sutiko.
Kitas susirinkimas Įvyks 24 į 

d. kovo, Lietuvių, svetainėj.! 
šiame susirinkime bus tveria-- 
ma antras skyrius Bedarbių 
Tarybos. Visi bedarbiai ir dir-, 

(bantieji darbininkai turi daly-i 
i vauti prakallrose ir Bedarbių! 
Tarybose. Visi mes turime r 
bendrai kovoti už savo reika-1 
lavimus. Tik kovodami lai-1 
mesime. • |

Bedarbis.

Tragi-Komedija Meilūs Apsivylimo, Trijų Veiksmų OPERETE

STATO SCENOJ AIDO CHORAS

Parėmimui Darbininkiškos Spaudos—“Laisvės,” “Vilnies” ir “Darbininkių Balso

PRADŽIA LOŠIMO 5-tą VAL. VAKARE. PO LOŠIMUI ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS <0

i būti ■ 
Nie-1 

nekė-, 
Cen- • 

Nežiu-!

Raportas 
!jos, reikale 
! raštininko 
i Raportuoja, 
! kuris buvo per ilgus metus fi-
i nansų raštininku, knygose pri- 
' daręs daug klaidų, 
i yra dideli nuostoliai 
■ nėtų klaidų. daug 
Į knygučių nesutinka su finansų I 
knyga ir t. t. Šalaviejus nuro-,

: do, kad šį dalyką reikia laužti! narys Mykolas Grybas, 
.į dvi dali. Pirma, kurių narių’24 d. vasario, 1931. Jo pomir-

broliui

K) i ubui I 
be mi-Į 
nariniu i

D.L.K. Vytauto Draugystės 
mirė

2. Ar Centras ga 
perkeltas į Chicagą? 
kas to klausinio dar 
lė, niekas ir nemano 
trą kelti Chicagon.
i’int, kas bus viršininkai 
Centras pasiliks Pittsbur-• mokesčiu knygelės 
ghe. Jeigu ir čarteris ne- su finansų knyga ir yra pakvi- 
nusakvtu, kad Centras turi i tuot.as buvvusio, /’^dninko, tai 
būti Pittsburghe, vistiek jis be jok,° !SSlsl'k"leJ'mo sekre- 
turi ten būti, nes didelė di-: 
džiuma kuopų Pittsburgho ( 
apielinkėj. Tai antras be-: 
reikalingas išmistas ir tuo! 
išmislu paremta beprincipi-;
nė kova. i. ......

įjos globėjai ir
3. Snelioiama tame lane-i kas. Karštai <

Grybas
J. Ten

d>
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<0

<0

<0
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<t>
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<p

<0
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<0
torius . turi už tai atsakyti. 
Bet kur sakoma, kad knygos 
per daugelį metų buvo veda
mos net vark iai, tai jau ne 
vienas raštininkas kaltas, bet 
ir tie, kurius Kiiubas išrinko 
pridaboti Kliubo kasą, tai yra, į

• vice pirminin-
3. Spėliojama tame lape-j has. Karštai duoda “pipirų” 

lyj, 'ar aš, jeigu būėiau iŠ- A- Bernotai ir Dvareckui, ko- 
rinktas, važiuočiau i Pitts- del tai Pirma nieko
burghą, n- daroma išvada,: tvirtino. Net Do paskutine 
kad aš veikiausiai nevaziuo-i metine atskaitH pasirašyta.1 ,
siu. Turiu pasakyti, kad i kad viskas yra O. K. Jeigu yra: SKAITYKIT. PLATINKIT| 
aš, jeigu būsiu išrinktas se-l kokių klaidų knygose, tai tie Į 
kretorium, tuojaus važiuo-' Žmonės yra daugiau atsako- 
siu apsigyventi Pittsburg-j min^h ne«u 
han. Abejonės čia jokios nė
ra ir negali būti. Sekreto
rius turi būti arčiau kuo-! 
pų, net tankiai reikia susi- ■

nesutinka tinę yra užrašyta jo 
Jonui Jonui Grybui.

Paskutiniu laiku M. 
gyveno Jersey City, N. 
liko ir palaidotas.

Iš Lietuvos M. Grybas paėjo 
Gailikiemių kaimo, Muntrimo- 
nių valsčiaus, Trakų apskričio, 
Vilniaus rėdybos.

Jo brolis ar kas kitas, norin
ti daugiau informacijų, kreipei 
kitės šiuo adresu :

D. L. K. V. Draugystės Sekr. Į
P. Janiūnas.

128 W. 49th St., | 
. Bayonne, N. J. i

<0

<0

<0

<0

<0

Gerbiamieji Detroito ir Apielinkės Lietuviai! Svarbu yu visiems matyti šį labai puikų perstatymą scenoje “Meilės 
Rykšte.” Tai yra graži operetė su daug gražių dainų. ■ Operete atvaizdina meilišką dalyką iš amerikiečių lietuvių gy
venimo. Matant ją scenoje, susipažins visi atsilankiusieji i:a ; yra meilė ir jos paslaptie 
dvejas meiles dalis.. Aido choras yra sutraukęs gabiausius lošėjus šioj gražioj operetėj 
bendrai parėmimui darbininkiškos spaudos “Vilnies,” “LaioVės” ir “Darbininkių Balso.“
paremti darbininkišką spaudą.—Po perstatymui šokiai prie ALPMS. Orkestros, po vadovyste Aido Uhoro mokyto
jaus V. ŽUKO.—Tikietas iš anksto perkant 50c: prie durų 75c; galima įsigyti pas Aido Choro narius ir choro rėmėjus, 

ri ' ' Kviečia visus AIDO CHORAS.

kaipo rykštė. Ji atvaizdina 
Parengiųias yra rengiamas

Svarbu visiems atsilankyti ir

•'i-

<0

<0

<0

<0

<0

daugiau 
raštininkas. Na

riai karštai pritaria jo kalbai.
Bernotą teisinasi, 

i niauja, jam, 
Galų gale 
taip atrodo, kad jie 

rinkimus kuopų atlankyti, ičiaus jie esą nekelti 
platesnius pasitarimus su1 vave3 atsisėda.

1 Paskui teisinas: Dvareegas, 
bekaitindamas sekretorių, da- 
ėjo arti ašarų, galiaus pradėjo

veidmai
ni aty t, nesiseka.1 

prisi pažįsta, jog
■ 
ii

n

PRANEŠIMAI

platesnius pasitarimus su1 vaY.^s 
kuopų darbuotojais turėti.
Tai kam tad bereikalingai t v ? > 
spėlioti apie nebūtus daly-j Kaltinti šalaviejų, kad jis ir Li
kus ir kitus gązdinti?

Nariai, be abejonės, r* 
pras, kad tie visi “pavojai , 
išgalvoti vieno kandidato, 
neišlaiko kritikos. Tokiu 
būdu šitokia agitacija bus 
atmesta.

DUS 
tain
Visi

HAMTRAMCK, MICH.
D.A. 72-ros kuopos susirinkimas 
sekmadieni, 22 kovo, Rusų sve- 

”j, ant Yemans St., 10 vai. ryte.
nariai, •ateikit! Org.

Kalbėdami apie draugi
jos reikalus ir jos kandida
tų tinkamumą, turime rim
tai diskusuoti. Nereikia be
reikalingai išgalvoti “pavo
jai’1, kokių visai nėra, bet 
kalbėti, kuris kandidatas 
tinkamesnis į tą vietą, kuris 
daugiau naudos atneš šiai 

‘organizacijai. Tada iš to
kios kritikos mes gausime 
geras -pasekmes ir išsirink
sime tokius kandidatus, ku
rie ištikrųjų bus mūs drau
gijai geri.

J. Gasiunas.

PLYMOUTH, PA. Visi vietos ir apielinkės lietuviai
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki- kviečiami atsilankyti. Po vakarienei

HARTFORD, CONN.
B.D.O.F.K. rengia šaunų balių šeš

tadienį, 21 kovo, Lyric svetainė.!, 
I kampas Park ir Broad St. Prasidės 
7:30 vai vakare. Bus gera muzika, 

, kviečiame visus atsilankyti.
Komitetas.

(66-67) 

YONKERS, N. Y.
).S. 47-tos kuopos susirinkimaą 
penktadienį, 20 kovo, Lietuvių 
:.7 IYAj, 113 Herriot St., 8 

nariai, ateikit, tu
rime svarbių reikalų aptarti. Atsi- 
veskit ir naujų narių, nes dabar la- ! 
bai svaibu įstoti į šįą savyšalpos ir 
apdraudos organizaciją. Gali pri
klausyti vyrai ir moterys nuo 15 iki 
55 metų senumo. Ligoj pašelpos mo
kama nuo .$6.00 iki $12.00 j savaitę 
o pomirtinės— 
Tat ateikit 20 kovo ir įstokit j L.D.S 

Sekr. J. Si urbi s.
(66-67)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. II-tos kuopos susirin 

i kimas bus sekmadienį, 22 d. kovo 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott ’St., , 
10:30 vai. ryte. Visi nariai ateikit, Į 
turime svarbių reikalų aptarti. Pa-, 
sirūpinkit ir mokesčius užsimokėti. ( 

Sekr. J. Karazija, i 
(66-67)

PHILADELPHIA, PA.
mas bus sekmadienį, 22 kovo, no No. h lis šokiai prie geros muzikos, (žari- j Svarbios Prakalbos Apie Sveikatą
211 E. Main St. paprastu laiku. Vi- Skietai nebrangus, tik 25c. Ii- Rengia Lietuvių Darbininkių Susyvie-
si

1 !,us penktadienį, 
Piliečių Kliube, 
vai. vakavę. Visi

CLEVELAND, OH5O 
I 

A.Ž.V. Draugijėlės nariai loš vei
kalą “Bolševikai Lietuvoj” .sekma
dienį, 22 d. kovo, Lietuvių svetainėj, 
5:30 vai. vakare. Clevelandiečiaų at
simenate seniau iošusius ' jaunuolius. | 
Dabar “ ‘ .......... “ ' į
gerai. Po lošimui Jaunuolių Choras j

!ti Tumoso draugučiai žinojo,' 
: kad jis daro “kriuk” bet jie ty- 
j Įėję. Šalaviejus, girdi, per tris 

11 įmetus mėnesinių nemokėjo. Ša
laviejus prašo balso, pirminin
kas nenori duoti, bet šiaip taip 
gavęs balsą, reikalauja kad 
Dvareckas įrodytų, kad šala
viejus per 3 metus mėnesinių į 
nemokėjo. Bet Dvareckas tyli, j 
Po visam palikta dar sykį tas' 
knygas žiūrėti. ' j

Baigiant susirinkimą, pirmi
ninkas pranešė, kad čia nori } 
ateiti koks tai delegatas, bet i....„r., ........................ .....
nežinąs iš kur ir kas. Matyti K™™?’ 0 se!<madienį vien programa

* K iriam a m n uinfnc ir q m P11 n kp c: Iipi.ii-
nenori delegatą priimti, bet 
narims reikalaujant, liepia! 
pašaukti. Įeina J. Lukas, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo atstovas. Vos pradė
jus jam kalbėti apie siuvėjų 
ir audėjų streikus, kaip darbi
ninkai kovoja už duoną ir dru
ską, pirm. J. Dirvelis bando jį 
stabdyti. Bet delegatas tęsė 
kalbą toliau, pirmininkas vėl 
jam trukdė. Baigdamas delc-

savo užduotį | 
......... i . 1 sudainuos naujas, negirdėtas dainas, { 

vadovaujant B 
me

Rasiliūtei. Kviečia- 
visus atsilankyti. . Rengėjai.

(66-67)

akronTohio
šeštadienį ir sekmadieni, 21 ir 22 

kovo, Worker’s Center svetainėj, 9 
W. Bartges St., bus tarptautinis ba- 
zaras, rengiamas kelių tautų darbi
ninkų. šeštadienį bus- šokiai ir pro-

L* 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius darbininkus atsilankyti.

Rengėjai.
(66-67)

B^YONNE,r<7j.
A.L.D.L.D. 212 kuojos mokyklėlė 

įvyks sekmadienį, 22 kovo, L. A. U. 
Kliubo kambariuose, 197 Avė. E Pra
džia 3:30 Vai. po pietų. Draugai ir 
draugės, malonėkit ne tik ateiti, bet 
ir kitus ■ paraginkit, nes bus disku- 
suojama temoj “Kas gimdo bedar
bes i/kokia iš to išeitis?”

Komitetas*
\ (66-67)

nariai ateikit.
Sekr. M. Stanislovaitiene.

(66-67)

GREAT NECkTinT Y.
Svarbias PRAKALBAS IR PA

SKAITĄ rengia Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amer. 64-ta Kuopa, 
sekmadienį, kovo (March) 22 d., 1931, 
Z. Straukos svetainėje, 139 Steam
boat Road; pradžia .6:80 valandą va
kare. Kalbės d. Sasnauskienė, “Dar- 

, bininkių Balso” redaktorė. Skaitys 
: Dr. J. Kaškiaučiaus paskaitą d. Be- 
čienė. Deklamuos žymi deklamator- 
katą. Tat atsilankę įgysite daug nau- 
nis choras Pirmyn. — Gerbiami vie
tos ir apielinkės darbininkai ir darbi
ninkės! šį iškilmingą vakarą rengia-nuo $150.00 iki $1,000. i U™?8; . isiuimingą vaKarą lengia 

) k-.Vvn ir i uis.: darbininkes moterys; . Mes kviečiame
I ypač darbininkes moteris atsilankyti, 
į nės daktaro Kaškiaučiaus paskaita 
i daugiausia aiškina įvairių ligų prie- 
j žastis, apie kūdikių ir moters svei- 
i kat. Tatt atsilankę įgysite daug nau"
■ dingų žinių, ‘kas būtinai reikalinga
■ žinoti moterei darbininkei, kad ap- 

> j saugoti save ir savo kūdikius nuo 
’ 1 įvairių ligų. Drg. Sasnauskienė kal- 
' | bes specialiai darbininkių moterti ręi- 
• i kalais. Bus įdomi dailės programa.

Įžanga veltui.
Kviečia visus Rengėjos.

(66-67)

MONTELLO, MASS.
L.D.R. Choras rengia gražų 

22 kovo, L.T. N.
i svetainėj. Pradžia 7-tą vai. vakare'.

Sekretorė, i Programą, išpildys vietinis choras,
(66-67) I seserys Pauliukoniūtčs ir ,V. Patvins- .

---  I kaitė-Balkienė, kuri nėra čia dainavus !
PADĖKOS ŽODIS per 7 metus. F 

vasario mirė Antanas Žilaitis '5' kitokių ’airumų. j aj_ i atsilankyti.

NEWARK, N. J..
Sietyno Choro pamokos ketvirta- , 

dieni neįvyks, nes svetainė užimta, j 
Todėl pamokos įvyks sekmadienį, 22 , 
kovo, 180 New York Avė, 12-tą vai. ; certą sekmadienį, 
dieną. Būtinai ateikit.

23
ir liko palaidotas 26 vasario. ( 
dotuvėse skaitlingai dalyvavo llamil- i 
tono lietuviai. Tat tariu visiems Ha-: 
miltono lietuviams padėkos žodį, o la-. 
biausia draugams Gurkliams ir Iji - j 
nevo šeimynai; taipgi ir Toronto ide-! 
jos draugams. Lieku dideliam^, nuliu-• 
dime su dviem mažom dukrelėm.

Ona žilaitienė

kon-

kietus galit gauti pas komisijos na
rius: d. Valinčių ir Diškauskienę.

Rengėjai.
(65-66)

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choro Vakarienė ir Balius
Turime už garbę pranešti, kad Ai

do Choras rengia pasilinksminimo va
karėlį. Tai bus obuolinių pyragaičių 
vakariene, koncertas ir šokiai. Cho
ras dainuos naujas dainas. Mūsų ko
lonijoj lietuvių organizacijos gavėnios 
laiku nedrįsdavo rengti viešų pasi
linksminimų, bet dabar tas senas 
įprotis sulaužytas ir pradėta rengti 
gavėnios laiku pasilinksminimo pa
rengimai. Aido Choras, galima sa
kyti, pirmutinis pradėjo laužyti tą 
religinį įprotį, ir dabar kviečia visus 
atsilankyti. Tas parengimas bus šeš
tadienį, 21 kovo, Franklin Hose 
House, Lee Park Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga tik 50c.

Rengėjai. 
, . , (65-66)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirinki

mas bus šeštadienį, 21 kovo, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vernor High
way, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, turime svarbių reikalų 
aptarti. Delegatai išduos raportą' iš 
A.L.D.L.D. 10 Apskričio konferenci
jos. Pasistengkit ir mokesčius užsi
mokėti.

Sekr. N. Astrauskienė. Į

nijimo Amerikoje 11-ta Kuopa. įvyks 
nedėliojo, kovo (March) 29 dieną, 
1931, Lietuvių Tautiškoje Salėje, 928 
E. Moyamensing Avenue; pradžia 
2-rą vai. dieną. Kalbės Dr.. J. J. 
Kaškiaučius. Tai tas garsusis gydy-^ 
tojas iš Newark, N.J., kuris darbi
ninkiškoje spaudoje duoda lietuvių vi
suomenei naudingų raštų apie sveika
tą. Dr. J. J. Kaškiaučius jau senai 
yra pageidaujamas - kalbėti Philadel- 
phijoje, ant laimės jau sulaukėme 
progos ji išgirsti. šiais bedarbės 
laikais labai yra svarbu įgyti žino
jimą apie palaikymą sveikatos. Nes 
privačiai eiti pas gydytojus daugelis 
darbininkų jau neturi pinigų. Šiose 
prakalbose veltui gausite labai nau
dingų patarimų. Tat atsilankykite 
patys ir kvieskite kitus ateiti. Bus 
graži muzikalė programa. Dainuos 
Lyros Choras, Rusų Choras ir drau
gė Vaidžiulienė su E. Siručiu ^uos 
duetų. įžanga veltui. Maloniai kvie
čiame atsilankyti.

Liet. Darb. Susivienijimo Amer. 
11-ta Kuopa.

VISŲ ŽINIAI
šiuonii pranešu, kad aš savo studi

ją perkėliau nuo 15 W. Oak St. ant 
402 W. Centre St. Visi mano drau
gai ir klijentai, įsitėmykite naują 
adresa ir, reikalui esant, atsilanky
kite. —J. D. TAUNIS, 402 W. Centre 
St., Shenandoah, Pa.

WILKES-BARRE, PA.
. Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-

Bus ir vyrų kvartetas , ni0 niiesto komitetas rengia apvaikš- 
.....Kviečiame^ visus i paminėjimui Paryžiaus Ko- 

Rengėjai. ; niuno.s penktadienį, 20 kovo. Work- 
I men’s Circle Hall, 69 S. Hancock 
■ St. Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus 
•gera programa, dainuos Aido Choras, 
bus klasiškų šokių ir geri kalbėto
jai lietuvių ir anglų kalba. Visi lie
tuviai darbininkai, dalyvaukit.

Komitetas.
(65<»6)

PITTSTON, PA.
A.L.D.L.D. 12 ir L.D.S.A. 88 

os rengia kruopelių vakarienę
I madienj, 29 kovo, po No. 51 Butler
I Alley. Prasidės 7-tą vai. vakare.

kuo-

LOWELL, MASS.
I Kadangi dabartiniu laiku miltai 

‘C. o 
A ir 

keli metai atgal, todėl 8 kovo, basi- 
haigus Liet. Sūnų ir Dukterų Susi
rinkimui, buvo pakeltas klausimas 
kas link duonos brangumo, ir liko 
nutarta sušaukti visų vietos lietuvių 
masinį susirinkimą apkalbėjimui to 
taip svarbaus klausimo. Todėl kvie
čiame visus vietos lietuvius dalyvauti 
tame susirinkime, kuris įvyks sek
madienį, 22 kovo, po No. 84 Middle
sex St., 2-rą vai. po pietų.

S. Paslenka. 
(64.-G6)

(65-66) (|uonaį yra veik per pusę nunig< 
! vienok duonos kaina ta pati, kail
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Jo Kalba!
Draugas Va-

.Street or Avenue 
, State.
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151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

vakarą bus duo- 
programa ir bus

ir ui

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

A.L.D.L.D. 75 Kuopos 
Prakalbos

IG1HGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGUIŪIUGIIIG

Pirmininkas . pranešė, kad 
čia yra rengiama ^prakalbos 

I draugui Siurbai, balandžio 11 
I dieną. Tose prakalbose vei- 
I klausia bus galima suorgani-

drabužiai ir bus šimtai 
kitokių dalykų
35c, Nedėlioję 50c

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

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

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Vęiįgjph Street

viliokių kapinių.
tarnavimo ir u
valandoje šaukit e* pas matui, 
galite gauti 
nerijusiose

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS
• Čia randasi dyi lietuviškos aptiekos,. kurioj galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur ki.tut dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT, MJ CH.

Ketverge, Pėtnyčioj, Subatoj, 
Nedėlioję

Kovo (March)
rusų ir kitų 

Įžanga visiem

nizaciją. Dirbkime visi, kad 
pasiektume to tikslo.

Prakalbose Buvęs.

Labai pigūs čia bus vyrų ir 
moterų

jis, rašy- 
fašistinės

arba
pi-

Kas yra didžiausias žmogaus priešas 
ligas įvaro, bet ir Į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

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

V* WORCESTER, MASS

negu seniau 
bazare.

Kiekvieną 
dama graži 
šokiai. f

Visokių valgių galima busI 
čia pat gauti. kiekvieną vaka-j 
ra. Valgių gaminimo komiisi- j 
ja prašo visų darbininkų eiti J 
valgyti į bazaro valgyklą, nes Į 
valgiai bus gaminami įvairūs, į 
švieži ir rūpestingai prirengti. I

. . . . NESIKANKINKIT J

pa. Tuomet turėtume gerą ir

fl 
0 n įg

ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elcktrikh ir magnetizmą, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuvių ii- anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L.' TIC1JNIAVIČ1US, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
325 E. 1-lth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049 
......................................

nuliūdimo va

G KABO RI U S- U ND ERTA K E R'
Ini'loja nuiniruriiun aut 
Norintieji gerci.nio pa- 
žeiną kainą nuliūdimo 

Pa» n

Kovo 15 d. čia buvo suruoš
ta prakalbos. Publikos buvo 
vidutiniai—vietinių ir iš Union, 
City. Daugiau būtų naudos • 
tankiau i šalpą.

kitame kokiame

F

Svarbu Visų Domei!
L.D.S.A. 38-ta kuopa buvo 

surengus vakarėlį su progra
ma. Programą išpildė drau
gai eastoniečiai. Buvo dekla
macijų, monologų ir vaidini
mo. Suvaidinta veikalėlis 
“Lietuvos Didvyriai.” Vaidi
nimas išėjo gerai, vaidintojai 
buvo gerai prisirengę.

Gaila tik, kad veikalėlis ne
labai tinkamas, neturi gilesnės 
reikšmės. Jame yra išjuokia
ma Lietuvos viršininkų girtuo- 
kliavųnas, bet tai nedaro gero 
įspūdžio į žiūrovus, 
patenkino publiką.

Bet ateinantį šeštadienį, ko- Į 
vo 21 dieną mes rengiame kitą I

• 1 «■ i 1 t t A Y » /“I • I

šmeižtų Maišas
“Amerikos Lietuvio” leidė

jas savo fašistiniame lape už
giedojo fašistiniu balsu apie 
L.D.S. “užbaigtas dienas.” 
Svarbu dar tas, kad to fašisti
nio lapo leidėjas pats ir šmeiž
ti dar nemoka, tik kopijuoja 
iš “Naujienų” ir “Vienybės” 
šmeižtus prieš , pirmeivius lie
tuvius darbinitikus. 
šiuo sykiu jis tik 
Grigaičio šmeižtus.

Tuo pačiu sykiu 
damas apie S.L.A.
kuopos susirinkimą, pripažįsta, 
kad pas juos pačius yra peš
tynės. Negali pasidalinti 75 
dol., kuriuos Centras jiem ski-

vaidinimą, būtent “Audra Gie
droje.” Vaidinimas įvyks toj- 
pačioj svetainėj, šitas veika
las yra juokingiausias lietuvių 
kalboj.

Vaidintojais bus Maspetho 
draugai, kurie visuomet gerai 

.. vaidina. Turėtų draugai ir iš 
. ; kitur atvažiuoti į šį parengi-

. mą, nes tai A.L.D.L.D. Antro 
I Apskričio parengimas.
gerai įsitėmykite vietą, 62 La
fayette St., Paterson,
Pradžia 8-tą vai. vakare. Įžan- 

50 centų.
Kviečia ’Komitetas.

ria mokyklėlės palaikymui.
Toliau to fašistinio lapo lei

dėjas iš džiaugsmo nesitveria, 
kad fašistiniai S.L.A. nariai 
rengiasi traukti j teismą Sta- 
liulionį, šalaviejų ir kitus. 
Mat, jie pripratę prie sukty
bių, tai ir 57-tos kuopos pini-j 
gai jiems kvepia. Bet čia 
ponai greitai savo dantis 
kąs.

Prie viso to, jis dar kiša
vo nosį į kitų ypatų šeimyniš
kus reikalus, įtardamas juos 
neteisingai. Būk atsargesnis, 
nes gali pats sau bėdos prisi
daryti.

' V U

* MES TIKIMĖS
JUS MATYT 

ADATOS AMATŲ 
BAZARE

Ten bus jūsų draugai,^ būkite į 
A su jais

Valgykite kaip namie virtą va- 
’ karienę už žemiausią kainą ge

riausiame Bazaro restaurante.

Didelis Masinis Mitingas

Ketvirtadienį, kovo 19 d. 
vai. vakare, Amerikos Rusų

■ Piliečių Svetainėj, 8640 East
wick Ave., Philadelphia, Pa., 
yra rengiąmos 'didelės bedar
bių prakalbos.

Vyriausiu kalbėtojam bus d. 
William Simons, sekretorius 
Darbo Unijų Vienybės, Lygos. 
Bus kalbėtoja i 
tautų kalbose, 
dykai.

Manoma, kad 
ba's atsilankys daug žmonių, 
nes šios apielinkės darbi
ninkai visada pasižymi skait
lingu atsilankymu į darbinin
kiškus parengimus.

'Komitetas.

' niai draugai biskutį apsileidę, darbui daug kenkia dabartinis 
Kalbėjo draugas Valaitis iš; ekonominis krizis.

New Britain, Conn.
publikai patiko.
laitis daro gerą progresą pra
kalbų sakyme.

Kalbėjo ir kiti du draugai:! zuoti ir kuopą bent iš 16 na- 
Krasnickas ir Strižauskas. Jie-rių.
kalbėjo daugiau apie TDA. Po! Tai būtų labai gerai, kad 
prakalbų sekė diskusijos. Dau- čia susiorganizuotų Lietuvių 
ginusia diskusuota, kaip būtų Darbininkų Susivienijimo kuo- 
galima greičiau suorganizuoti pa. Tuomet turėtume gerą ir 
Naugatucke ir Union City Lie-1 darbininkišką savišalpos orga- 
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopą. Bet kol kas dar kuo
pa nesuorgAnizuota. Tam

mweuww:'

PAIN’EXPEILER
■ .-.A: MCiiJ

r Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų

į, Peršalimų
j Skausmų Krutinėję
. Sustingusio Sprando

Pečių SkaudSjimo
Išsinarinimų ir

Išsi tempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate 
rąjį! INKARO vaisbaženklis __

pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
Knygutė, kurioje paduodama pilni 

nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

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

Arba galima užsisakyti stačiai iš

ŽODIS NUO DR. MDL0W1TZ
šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar

• praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry *St. 

Dabar mano antrašas:

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

TEL., MIDWOOD 8-6261

Sun Marketu Darbininkai 
Vis Dar Tebekovoja

Sun Marketu maisto darbi
ninkai drūtai laikosi* streiko 
lauke iv veda neatlaidžią kovą 
už laimėjimą. Jau 69 strei- 
kieriai areštuoti.

Kaip tik kalbamų marketu 
darbininkai paskelbė streiką ir 
Maisto Darbininkų Industrinę 
Uniją pasiėmė už vadą, tuo-Į
jau pribuvo Amerikos Darbo j 
Federacijos vadai, padare su- į | 
tartį su marketu savininkais, i ’• 
užtikrindami jiems pristatyti 
pilnai Amer. Darbo Federaci
jos uųijos narių ir tuomi su- ■ 
laužyti streiką.

Marketu savininkai priėmė j 
jų pasiūlymą ir pripažino Am
erikos Darbo Federaciją už 
uniją savo įstaigose, ir tada 
bendrai su Amerikos Darbo 
Federacijos vadais išėmė in- 
įdžionkšiną prieš Maisto Dar- i 
’biiiįiikų Industrinę Uniją i)' jos į 
streikuojančius narius. Sulig j 
tuo indžionkšinu, streikierius 
policija žiauriai persekioja, 
neduoda jiems pikietuoti ir 
areštuotus teismai sunkiai bau
džia.

Maisto Darbininkų Industri-. 
ne Unija ir streikuojanti mais
to darbininkai deda visas pa
stangas, kad panaikinti in-; 
džionkšiną ir pikietuoja prieš; 
Amer. Darbo Federacijos ske-^ 
baujančius narius.

k .i i’ ■ a
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viet oie

GRABORIUS

landoj- liauki

tis pas: -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

'lel.: So- Boston 0304-W

1

Hilimano Gengsteriai Mušė 
Darbo Jieškančius Siuvėjus

VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 
SUKIETĖJIMUS

Kaina 25c 
už Dėžutę

A t s i ų skite- 25c 
stampomis ar pi
nigais.
• Ši fakcija ga
rantuota 
sugrąžinama 

nepagelbės.
ma kuomet jau Apskritys ar-'an“t jų gaują mušei-i KANE PRODUCTS CO. 
ba Centras pnvercia. V.eh-^, kurje aps'iginkįaJvę peiJ 8030.98th si 

---------------------------------------- jliais, “blakdžekiais” iir kito-__  
kiais įrankiais, pradėjo dau- 
žyti galvas darbo jieškantiemsį __ 
bedarbiams. Paskui pašaukė1^ 
policiją, kuri užbaigė mušty- i 

.nes, o Hilimano vadai tuomi g 
nusiplovė rankas. .

Kiek laiko atgal Hillmanas ffl 
i taip garsiai šūkavo apie teikia- 
: mą Amalgameitų Unijos pa- ĮĮ 
gelbą nedirbantiems* siuvę- | 
jams, bet dabar pasirodo, kad į j 

; tokią pagelbą gauna tik Hili
mano ištikimi tarnai ir tai tik 
retkarčiais jiems yra numeta
ma po kelis dolerius, kada pa
tys viršininkai ima po 50 ir 70 
dol. į savaitę algos, ir tankiai 
po kita tiek ir daugiau 
ima grafto keliu.

Pereitą antradienį susirinko; 
į Amalgameitų Unijos Darbo! 

'Biurą New Yorke apie 300 vy-, 
riškų drapanų siuvėjų ir pa
reikalavo, kad unijos viršinin-' 

augiau uuuų urtuuuo ^a. dubtų jiems darbą ar pa- 
r. . . .rf.?^an Pia a • ’ šalpa. Hilimano mašinos va-,

.Visom 4 Dienom Tikietas $1 Dabar ta! tik tuomet surengia- ^etoj įtartis su bedarbiais] nigai-
m a Iriiomof įeiti A nCkHTVS fl l‘_ 1 J 1

J. KAVALIAUSKAS 
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS 
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -------------------------  Oregon 6136
Keystone -------------------- Main 1417

IISIIIOHIGIHOIIIOIItGIIIS!

DIDELE GALIMYBE ĮSIGYTI GERA FARMA 
Prie Valdiško Kelio South Jersey (Tarp Miestų) 

PRINGTOWN ir HIGHTSTOWN, N. J.'
FARMA 100 AKRŲ.—4Žemė lygi, tinka bulvėms auginti, gražus miš

kas, ganykla ir vanduo; puikus mūro namas iš vienuolikos kambarių; 
ūkio trobesiai ir padarnč: karvės, arkliai, vištos. Kaina labai žema 
—įmokėti $5,000.

FARMA 15 AKRŲ.—žemė tinkama bulvėms, lygi; gražus namas iš 
9 kambarių; elektra, ūkio trobesiai be inventoriaus? Kaina labai že
ma; įmokėjimas $2,000.

FARMUKĖ 1 akeris, prie valdžios kelio (highway), gražus namas 
iš 5 kam.; garažas, vištininkai, gražus vaisių sodnas, ketvirtdalis akro 
Vynuogių, geras susisiekimas; turi būti parduota labai pigiai; {mo
kėjimas $2,000.

Turime didelį išsirinkimą didesnių *ir mažesnių farmų pardavimui. 
Kas pasiskubins, pirks už pusę kainos.

Kreipkitės prie: •
VETERAN REALTY CO., Inc. i

593 Jersey Avenue, Jersey City, N. J.
Biuras atidarytas nuo 9 ryto iki 9 vakaro; sekmadieniais nuo 8 iki 

2 P. M.

ATEIVIU DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMU BAUDS
STAR CASINO SVETAINĖJE

107th St. ir Park Avenue New York City
/ • Pradžia 8:30 Vai. Vakare
Tarptautinė Paroda—Liaudies Šokiai 

' Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbininkų
Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais

darbininkiškos dailės kūriniais
ŠEŠTADIENYJ, 28 KOVO (MARCH), 1931

Visų darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengime.
Įžanga 50 centų ypatai

Šį Vakarą Prasideda 
; Sukniasiuvių Bazaras

Šį vakarą prasideda didysis 
Adatos Pramonės Darbininku l *•

į Unijos Bazaras, Star Casino 
svetainėj, prie 107th St. ir 

-Park Ave., New Yorke. Jis 
tęsis iki sekmadienio vakaro, 
22 d. kovo.

Visi darbininkai yra ragina
mi skaitlingai lankytis ir rem
ti šį bazarą. Bazaro pasiseki
mas daug pagelbės unijai fi
nansiniai dabartinio streiko ve
dimui ir abelnai organizavimui 
darbininkų, prieš bosus.

Bazare pigiomis kainomis 
bus pardavinėjami visokį rei
kalingi darbininkams daiktai, 
kuriu yra pririnkta daugiau,

šian- '

l 
Ju

škaus 
būsite 
nauja

S

Kampas Maujer St.

ar

iwiwHxwwitwwrw

IIQIIIDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

kadAMERICAN CLOTHING CO
SLOGOMIS 

Sunaikinkite Šalti 
Kuogreičiausia

Jausitės kaip naujas žino- Į 
gus į trumpa laika, imdami I 
ROJAUS RECEPTO COLD 
ft GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valandą, pakol vidu
riai pasiliuosuoja; tada im
kite tik po tris kartus 
dieną. Viskas pagerės: , 
snj galva palengvės,j 
m a s pranyks ir jūs 
atgal prie, darbo su 
energija.

Išpildykite kuponą 
dion be ati'lėjiojimo.

įdėkite • 35c pinigais ar 
stampomis, ir 25 tabiėfai bus 
pasiųsti jums, arba 3 dėžu
tės už vieną dolerį.

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą
Vardas
Adresas
Miestas

Skaitykit ir Platinki t 
“LAISVĘ”

HI
I

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti •« Kasiniu automobiliu; dalinas Į tris dalis: ,

L. Mechanizmas. Kaip• sustatyti sulig planą, 
kaip surasti sugėdintus; kaip išardžius «n- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną <t.u 
(tentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iof* 
riu. ■ <? '
Paliaigę mūsą mokyklos kursą, turite pilni 

progą nasinuudoti vienu iš dviejų amatų- 
mechnniKo arba šoferio. Garantuojama l«i» 
niu» ir diplomą. Mokiname grynai lietuviB 
kai ir angliškai. Kaina priinama vialoms

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY. Lekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite apžlū* 
rėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 0 iki 9 vai,, nedęidicpiais uuo 10 iki 2 P. M.
kite apžiūrėti u>Qaų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 va)., nedšldlenihis nuo 10 iki 2 P. M 

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Strand Aranua Kampas litis Street Ntvr Yprk, N. Y

ĮĮĮBĮĮEmeniEI]ISIII IIIOIHOIIIQIIICIIIQIII

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

M1SMM

Vardas.
No-------
MieauiM.

i S1 i

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

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
2CĮ7 piyiSION AVENUE t BROOKLYN, N. Y.



Puslapis šeštas L A I S V fi - Ketvirtai, Kovo 19, 1$

VIETINĖS ŽINIOS
Bendras Susirinkimas Trijų | Ar Jau Tuijte Tikietus 
Kuopų Narių ir “Laisvės” i i Aido Choro Vakarienę ?
Prenumeratorių

Kodėl Aido Choras rengia
Lietuvių Komunistų Frakci-. va^ar’en®s ? Atsakymas: kad 

ja Williamsburghe šaukia šian-• palinksminus ir pavaišinus vi- 
dien vakarą, kovo 19 d., susi- j simpatikus ir gerus drau- 
1 inkimą visų narių Amerikos ^us- Aidiečiai ne vien tik mo- 
Lietuvių Darbininkų Literatu-i ^a gražiomis dainomis links- 
ros Draugijos 1-mos Kuopos, minti .susirinkusią publiką, bet 
Darbininkių Susivienijimo 1-:jie taip pat sugabūs, ypatingai 
mos Kuopos ir Tarptautinio ■ aidietės visos gabios ir manda- 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos-k'ios pavaišinime svečių. 
Kuopos. į tą susirinkimą taip vyzdžiui, aidietė M. Vaicekau- 
pat kviečiami “Laisvės“ pienu-! skiūtė-daugiausiai yra pasidąr- 
meratoriai. i bavusi vakarienių gaminimui ir

Susirinkime bus išduota pla- i vakarėlių parengimams, kep
tus raportas, peržvalga svar-Klama pyragaičius ir paaukoda-

Pa-

’’ W.- Norriso • orkestrą grieš 
vėliausios mados amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius.

Pirkit tikietus išanksto, nes 
paskui nebus galima pasipirkt.

Rengėjai nori žinoti, kiek iš
pirks tikietų, kad būtų galima 
prirengt valgius pasipirkusiem 
tikietus. Tie, kurie laukia pa
skutinės dienos, nepirkdami ti
kietų, nuskriaudžia kitus da- Bronxe, 
lyvius.

Aidiečiai kviėčia visus pasi- 
stengt dalyvauti aidiečių ban- 
kiete.

Vakarienės tikietas $1.25; 
vien į šokius vyrams 50c, mer
ginoms ir moterims 35c. Vaka
rienė bus sekmadienį, 22 d. 
kovo (March), “Laisvės“ sve-' 
tainėj.

Būkite patys ir kitus ragin-* 
kite, kad dalyvautų.

. Jaunas Vincas.

ore mitingai, 2 vai. po pietų.
Newarke svetainėj, 93 Mer

cer St., 7 vai. vakare.
Bronxe penki atvirame ore 

mitingai, 8 vai. vakare.
Sekmadieni, Kovo 22 D.

Ambasador Hali, 3rd Avė. ir 
174th St., New Yorke, 2:30 

vai. dieną.
569 Prospect Ave., 

2 :30 vai. dieną.
Jamaica, L. L, 10926 Union 

Hall St., 2 vai. dieną.
Brooklyne, 1660 Fulton St., 2 

vai. dieną.
Harleme, Renaissance Casino, 

137th St. ir Seventh Ave., 
2:30 vai. dieną. S

[^MIRTYS—LAIDOTUVESj

SKAITYKITE “LAISVĘ”

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

*>

Telephone, Stagg 2-8910

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

i

VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišneku Siuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N.. Y.

r_įdama pyragaičius ir paaukoda- 
blausių mūsų organizacijų rei-!ma darbininkiškom organizaci- 

....... /.-jom. Taipgi ir būsiančioj ai- 
ypač paliečiant diečių vakarienėj bus gardžių

■ - " Jvalgių, kokių veikiausia dar
nos demonstracijų delei ateivių nėra buvę kitose vakarienėse.

kalų, jų santikių su komunis
tine spauda, ; .
prisirengimą prie kovo 28 dię-

.apgynimo, Komunistų Partijos 
naujų narių vajų, kovą už be
darbių reikalus ir kt.

Visais tais klausimais bus 
diskusijos, kur galės kalbėti j 
bile vienas minimų organizaci-j 
jų narys bei vietinis “Laisvės“ j 
prenumeratorius.

Susirinkimas Jnis “Laisvės”! 
svetainėje; pradžia 7:30 vai. i 
vakare.

Nurodinėja, kaip Astuonios 
Bedarbės Gyvena Penkiomis
Bananomis, 1-nara Ka»r

Panelė Frances Perkins New] 
Yorko valstijos industrinė ko- 
misionierė, kalbėdama Moterų 
Fondo Komiteto susirinkime, 
nurodinėjo, kad astuonios be
darbės merginos gyvena nu-Į 
samdytame už 2 dol. kamba
ryj ir maitinasi penkiotnis ba
nanomis per dieną. I............
šimčiai visų moterų ir rųerginų 
darbininkių dabar randasi 
jokio darbo.

M. E. Česnavičiūte

Bedarbiu Taryba Kaujasi 
Už Rendu Nupiginimą

New Yorko Bedarbių Tary
ba, kur tik sustabdo nuo išme- 

, timo į gatvę negalinčias randų 
užsimokėti šeimynas, ten tuo
jau pradeda organizuoti darbi
ninkus Į Namų Nuomuotoių 
Lygą ir vesti kovą už vendų 
numažinimą. ■

Jau 
kovota 
noms 
šiomis
Bedarbių Taryba vienoje apie- 
linkėj suorganizavo veik visus 
tos apielinkės namų nuomuo- 
tojus ir iškovojo po 5 d oi 
mėnesį rendų numažinimo.

keliose vietose tapo i.š- 
mažesnės rendos bied- 
bedarbių
dienomis Down Town

šeimynoms.

i

Darbininku Kalendorius
MASINIAI MITINGAI PRISI
RENGIMUI PRIE PROTESTO 

DEMONSTRACIJOS KOVO 
28-tos DIENOS

Adelė Karalaitis, 34 metų, 
165 South 1st St., Brooklyn, 
N.Y., mirė kovo 17 d.; bus pa-į 
laidota kovo 19 d. St. Joseph’s 1 
kapinėse, Frackville, Pa.

Laidotuves prižiūrį grabo- 
rius J. LeVanda (Levandaus
kas). 4

Daugiau Vietos Žiiiiy 
Penktame Puslapyje

ATSIIMKIT LAIŠKUS
“Laisvės” ofise randasi1 laiškai 

šiems brooklyniečiams; Barborai Ja- 
nušaitei-Janush, Antanui Sadowski, 
William Cepkauskas, Eugenia Miller, 
Onai Mickiūtei, A. Orgent, J. Papas, 
A. Prakevičius, M. Palilionis, V. No- 
rušis, P. Lingvinas, J. B. Lelionis, 
J. Barzdaitis.

• , “Laisves” Adiu.
(66-67)

į (NOTARY ’PUBLIC)
> • Patarnauju visiems be 
; skirtumo. Tolumas del ma- 
- nęš skirtumo nedaro. Ma

no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės' pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

Telephone, Stagg 7057

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

Brooklyn, N. Y.

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-6776

REIKALINGA VYRŲ IR 
J MOTERŲ

Padarykit Savo Liuoslaikį Pelningu 
■Mes galime pasiūlyti jums nepap- 

r^-stą progą pasidaryti didelio pini- 
j'gb, jeigu jūs .kreipsitės pas mus ir 
^seksite mūsų instrukcijas. Patyri
mas nereikalingas—mes mokinsime. 
Neleiskit savo laiko dykai. Atsiša.u- 
kit pas Consolidated Companies of 
'New York, .Inc., 115 W. 79th St., 
■New York, N. Y. Klauskite Mr. 
Ziel.

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.

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA

JONAS STOKES
Šiuomi pranešu savo ko.stume- 

riams, kad perkėliau savo studjA 
ją iš po num. 173 Bridge Street/ 
naujon vieton, 
rion St 
cey St -totis,

po num. 512 Ma- 
kamp. Broadway, Chaun- 

Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 
stud i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausia.

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

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

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

Tel., Dickens 2-1182

... ~............................. ..... .....-

Telephone, Stagg 2-4409

Koncertinę programą išpil- 
34 nuo- (ivs mūsų mylimi dainininkai: 

į M. E. česnavičiūte, žinoma po 
Ue plačią Ameriką, kaipo geriau- 

sia iš lietuvių dainininkių, ku-
■ ri ne sykį jau linksmino mūši} 
] susirinkusią darbininkiją; o 
jšioj rengiamoj aidiečių vaka- 

. irienėj ji vėl pasirodys su 
sklandžiomis dainelėmis, L. 

j Kavaliauskaitė ir A. Velička 
•.taipgi linksmins ir tenkins sve- 

„ . . . , - .. čius.Prisirengimo k o n f erencija , 
prie Pirmosios Gegužės bus 
pirmadienį, kovo 30 d., Man
hattan Lyceum, ■ 66 East 4th i 
St., New Yorke. Visos lietu-1 f
vių darbininkiškos organizaci-SOVIETINIS JUDIS 
jos tuojau turi rinkti delega-i “UGNIES TRANSPORTAS“ 
tus ir mandatus pasiųsti Ko-j 
munistu Partijai arba Darbo: ... ,v .
Unijų Vienybės Lygai. 1 atėjusio iš Sovietų Sąjungos j

Pirmosios Gegužės apvaikjš- liauJausio'revoliucinio judamo- 
čiojimo pasisekimas priklausys!J0 
nuo to, kaip prie jo rengsis 
visos darbininkiškos organiza
cijos. Tad reikia pasirūpinti, 
kad kiekviena mūsij draugija 
turėtų savo atstovus kalbamoj 
konferencijoj ir aktyviai daly
vautų visame prisirengimo 
darbe.

Sėskite Delegatus j 
Pirmosios Gegužės 
Prirengimo Konferenciją

Neleido Išmesti iš 
Namų Bedarbio Šeimyną

Penktadieni, Kovo 20 d.
73 Myrtle Ave., Brooklyne, 8 

vai. vakare.
764—40th . St., Brooklyne, 8 

vai. vakare. .
Rockaway, Mansion^ prie Rock

away ir Livonia Ave., 
Brooklyne, 8 vai. Vakare.

Irving Plaza, New Yorke, 8 
vai. vakare.

šeštadieni, Kovo 21 D.
Newark'e keturi atvirame

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
tvert, kaip tik jie sės į trauki
nį* 7:30 vai. Bet revoliueio-

šiandien prasideda rodymas ceriai .gauna pranešimą apie
slaptosios policijos prisirengi
mus, ir apleidžia miestedį ank
styvesnių traukiniu, be polici
jos žinios, ir vežasi ginklus, i 
Tik Kurmis, pasilikęs už mu- 
zėiaus, tampa areštuotas. Bet 
gelžkelio stotyje revoliucionie
riai užpuola vedančius. Kurmį j 
sargybinius ir atima iš jų savo 
draugą. Ginklai lieka prista
tyti į vieta; bet vidujinis šni
pas vėl išduoda revoliucionie- į

Policija apsupa ginklui 
laukia nuo šnipo i

» "Ugnies Trans
it 1 portas,” 8th Street Playhouse 

Theatre, New Yorke. Jo turi
nys aplamai šitoks:

19Q5 m., išvakarėse sukili
mo prieš caro valdžią, Parti
jos Centro Komitetas paskiria 
vieną iš savo vadų, kuris pa
vadintas Kurmiu, parūpint re- 
voliucionieriani ginklų. Negai- rius. 
šuodamas, Kurmris sėda į trau- sandėlį ir 
kinį ir keliauja į pasienį. Jį ženklo, kad pradėt užpuolimą. Į 

įseka cariniai šnipai, nuo kurių Bet revoliucionieriai sučiumpa; 
i'jis ištrūksta, tiktai iššokdamas vidujinį šnipa-provokatorių ir 
iš traukinio į sniego pusnis. j nužudo jį. O kada, galu ga- 

Pasieniniame miestelyje ap-Je, policija. įsilaužia į ginklų 
sistojęs keliaujantis muzėjūs/ sandėlį, žiūri, kad ja-u nebė- 

"’ ie- 
visųjriij. 'Jie pabėga su visais gin- 

klais| j? ^amuniciją. ".■}-.('*< rr i 
Tuomet pilnai užsiliepsnoja 

sukilimas prieš supuvusią ca
ro valdžią. Eina smarkūs 
mūšiai iš už barikadų; revo
liucionieriai atrodo gerai apsi
ginklavę. Ginklai, kuriems pa-

231 Bedford Avenue > 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

laidotuvių direktorius

(ibalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms- 
<rikitynorrip ir pasivažinėjimam. 416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

IRGAMINAME

namie prie geros

12 IKI 3

Kasdien* gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadines stalo.

Pas 
taip

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

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

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

PIETUS
mus pietūs ne taip kaip 
kaip

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada'. . Taip 

orders” padarome bile laiku nuo ankstyvo ryto’ iki vėly
bai nakčiai. ’ 1

TEL., STAGG 2-0783

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

A. RADZEVIČIUS
GRAIJORIUS 
(UNDERTAKER)

MOT. LAUKUS, Fotografas

Geriausia St

Bronx’o apielinkės ir Bos
ton Road Bedarbių Tarybos 
pereitą pirmadienį turėjo 
smarkų susikirtimą su polici- kuriame be kitko rodo iš vaš-| ra>n*p ginklu nęįręvojiucioni 
ja, kada pastaroji norėjo su- ko pagamintas stovylas 
stabdyti viršminėtų Tarybų na-į laikų ir visų tautų didvyrių 
rius nuo sunešimo atgal į kam
barius išmestus į gatvę bedar
bio rakandus.

• Bedarbių Tarybos nariams 
stojo į pagelbą apie 100 tos 
apielinkės gyventojų. Polici
ja, kuri norėjo išsklaidyti susi
rinkusią minią, pasirodė bespė- 
kė.

Darbininkai visuose pr na
šiuose atsitikimuose smarkiai 
pritaria Bedarbių Tarybos na
riams ir visada gina juos nuo 
policijos.

VARPO VALGYKLA
38-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Kurmis įslenka į muzėjų; nuo 
peršalimo jis vos tik nemiršta, 
bet atsigauna ir sykiu su mu- 
zėjum nuvažiuoja Į kitą pasie- 
ninį miestelį. Vaškinės figū
ros pasirodo gera vieta paslėpt . ( , 
revolverius ir šovinius. Jis yra 1 rūpint buvo pasiųstas Kurmis, 
padaręs prisirengimus nu- reiškia, buvo pristatyti revoliu- 
gabent tuos ginklus į sukilimo cionieriams. 
centrą. Bet slaptoji policija, 
matyt, buvo įstačius bent vie
ną iš savo agentų tarp planuo
jančių sukilimą, šnipai seka 
Kurmį ir jo draugus, kad ^įju-

ŠIANDIENĄ PIRMU SYK RODOMAS/' j
Sensaciškas Sovietų Paveikslas 
“TRANSPORT OF FIRE” 

' (Ugnies Transportas)
Sovkino produkcijos, Amkino laidą

Filmą vaizdiną revoliucinį periodą 1905 metų Rusijoj, požemini gy
vavimą revoliucinio veikimo ir baisių kovų su carizmu.

8th STREET PLAYHOUSE
52 West 8th St., • Between 5th and 6th Ave.f

Prieinamos kainos, rodo be perstojimo into 10 valandos ryto iki 
. vidurnak&o. '

Du Krutamieji Paveikslai 
iš Sovietu Sąjungos

Sekmadieni, kovo 22 d., nuo 
2 vai. po pietų iki 11-tai vai. 
naktį, Hungarian Workers 
Home, 350 East 81st St., New 
Yorke, bus rodomi du krutami 
paveikslai iš Sovietų Sąjungos. 
Paveikslus rodo Tarptautinės 
Darbininkų Pagelbos organiza
cija, kad supažindinti darbi
ninkų vaikučius ’su vaikučių 
or’ganizracij'omis Sovietuose.

NAUJAUSIOS MADOS

Ru&ška > ĮPIRTIS Turkiška
1 ‘ I ">' K .*■ 1-j i 'I-V, i'”.AV f..■

Flushing Russian and Turkish Baths,
ĮŽANGA DIEN4 IR NAKTĮ 5®c

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris r..

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y. » ’ 
Telefonas: Pulaski 6-1690

KELRODIS: B. M. T. ėleveiteriu; iilipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M T <nihwnv—-iilipt ant MontroHe Avė; yfrafs .
 Bxuadvay kaxabraBUnf Bnf Flushing. * J

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

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, NU Y.

KUNDROTO APTIEK A

ISkirpkit (į skelbimą Ir dfIhImhKU kartu su utsskyMu.

taip pat turime žolių ir gerą sandai} ’gyduolių 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

P. J. KUNDROTĄ, Ravininkaa

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Šiais vaistais neužtraukla papročio ir atliūosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalj vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaifiyt st vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir Kalima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.......................................................................per pažta

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes

O

i




