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KRISLAI
Komunistų Partijos Sky

rius.
Ateivių Gynimo Klausi

mas.
Knyga “Aliejus”.
ALDLD. Iždininkas.
Kovos Aštrėja.

Rašo D. M. šol omskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

■1

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

f Kaip “Laisvėje”, taip ir 
“Vilnyje” likosi įvestas nau
jas skyrius: “žinios iš Komu
nistų Partijos Veikimo ir Ko
vų.” šis skyrius bus kas pirma
dienis ir ketvirtadienis abie
juose laikraščiuose. Draugai ir

1 draugės turi sekti jį. Jame bus 
teikiama daug Informacijų apie 
partijos nuveiktus ir užbriežtus 
darbus.

Daugelis pirmiau skundėsi, 
kad stoka žinių apie tai, kas 
veikiama “viršūnėse.” Dabar 
bus teikiamos. Taipgi reikia, 
kad ir patys darbininkai para-į 
šytų į tą skyrių iš savo' prity- Ryti, liet komunistų atsto- 
rimų. Beje, kas del rašymo į L 
mūsų laikraščius, nereikia 
kių specialių prisirengimų, 
juk suprasime darbininkų 
bą.

Hamburgo Komunistai 
Supliekė Fašistus

HAMBURG, Vokietija.— 
Kelios dienos atgal fašistai 
nušovė miesto tarybos Ko
munistų Partijos atstovą. 
Kovo 18 d. komunistai atne
šė į tarybos butą didelį rau
doni! gėlių bukietą ir padė
jo ant nužudyto draugo 
stalo. Fašistai puolė dras-

ko-
Nes 
kai-

vai davė tokį mūšį, jog fa
šistai 
mušti.
dedant
atėmė
ant vieno mėnesio laiko.

likos smarkiai sū- 
Paskui taryba, pa- 
socialdemokratams, 

komunistams balsą

Kovo 28 diena, tai ne tik 
na, kurioje proletariatas gins 
sveturgimių darbininkų reika
lus, bet taip pat diena kovai vi
sos darbin. klasės prieš aštrė
jančią reakciją. Viešpataujanti 
klasė nori paskyrstyti darbinin
kus ir su jais apsidirbti. At-, 
remkime puolimus, išvystydami1 
savo masinį veikimą.

Komunistų Partijos L.F. 
Centro Biuras, A.L.D.L.D. ir 
L.D.S.A. komitetai išleido tuom 
klausimu lapelius. Juos jau 
siuntinėjame kuopoms. Draugai 
ir draugės, kada gausite, nepa
dėkite juos ant lentynų, bet 
platinkite. Taipgi atminkite, 
kad kaip išleidimas, taip išsiun
tinėjimas padarė išlaidų. Mes 
kreipiamės, kad kiekviena kuo
pa pagal savo išgalę, prisidėtų 
finansiniai.

Pinigus siųskite: D. M. Šo-isia ai 
Tomskas, 16 Ten Eyck Street, Jarmerijos jieškoti tos sto-

die-

Jieško Komunistų
Slaptos Radio Stoties, 

Bet Veltui
PRAGA.— Čekoslovakijos 

valdžia atsidūrė didžiau
siam strioke. Mat, komu
nistai turį įsisteigę slaptą 
radio stotį, iš kurios varo 
propagandą po visą šalį. O 
žmonės, žinoma, godžiai 
klausosi komunistų prakal
bu. Komunistu radio sto
tis paleidžiama darban vė
lai vakarais.

Pakinkyta darban didžiau- 
rmija policijos ir žan-

Brooklyn, N. Y. ties, bet kol kas nepajėgė 
surasti. Sakoma, kad ta 
slapta stotis yra kilnojama 
iš vietos į vietą.

Nuo kaip kurių ALDLD. na
rių gauta nepasitenkinančių 
laiškų kas del knygos “Alie
jus.” Draugai, mes žinome, 
kad su ta knyga suvėluota, bet 
atminkite, jog jos išleidimas 
padaro darbo tiek, kiek pada
lytų trys, ir tai pusėtinai dide
lės knygos. Bus apie 900 pus
lapių, daugiau Raip 500 jau at
spausdinta.! Mes skubiname,! 
kiek galėdami. Drg. R. Mizara’

• ir sekmadieniais del jos dirba. 
Mes juk savos spaustuvės netu
rime. Spausdinimas eina dien

oraščio “Laisvės” mašinomis.
Tomis pat mašinomis spausdi
nama ir “Darbininkių Balsas.” 
Laikraštį juk nesulaikysi. Tu
rėkite kantrybės. Mokėkite mo- 
kestis, gokite ir naujų narių. | T()KI() Ja ija 
llirhl/imn L- ogiu Urhi/niA n fimrn ’ 7 r j

EXTRA!
JOLIET, Ill.—Sukilo val

stijos kalėjimo kaliniai. Iš 
septynių bildingų šeši su
pleškėjo liepsnoje. 600 gin
kluotų policistų ir kareivių 
sukilimą numalšino. Du 
šimtai sukilimo vadų sura
kinta į pančius ir uždary
ta. Visiems kaliniams atim
tos visos teisės.

Dirbkime klasių kovoje, o tuom 
kartu ir knyga bus gatava.

kartus buvo rašyta, 
ALDLD iždininku 

J. Kashkevich, bet 
kurios kuopos

Ko- 
vo 19 d. įvyko milžiniškos 
demonstracijos prieš val
džią ties parlamento rū
mais. šeši tūkstančiai gink
luotos policijos gynė val
džios įstaigas ir neleido de
monstrantų. Apie 140 de-

Jau kelis 
kad dabar 
yra d. J. 
dar vis kaip 
siunčia,čekius d. J. Bondži va?-

_du. Įsitėmykite, draugai, kad, monstrantų suareštuota.
jeigu ant toliaus bus siunčiama Į ------------------

fd. Bondži vardu, tai patys tu
rėsite nesmagumo. Jos vardu 
rašytų čekių nebus galima iš
mainyti, prisieis grąžinti jums 
atgal. Taigi, visi ALDLD kuo
pų viršininkai įsitėmykite ir ra
šykite čekius J. J. Kashkevich bininkų 
vardu, o siųskite mano vardu riams 
ir antrašu. *

jtytojams. Draugai, Phila-
Klasių kovai aštrėjant, atsi- delphijpje, 21 d. kovo, 8 v. 

rado žmonių, kurie bėga iš ko-1 vakare atsibus visų darbi-» 
vos lauko >r non pasku. save,ni susirinkimas po nu- 

/nusivesti musų darbininkišką
^judėjimą. Tokiais elementais meriu 715 N. 6th St. Bus 

yra Butkai-Jokuboniai,- kurie apkalbama visi bėgantieji 
išleido prieš Komunistų Parti- klausimai ir kas labiausiai, 
ją savo šlamštelį. Draugai, ži- į Komunistų Partiją naujų

i narių gavimo vajus. Taipgi 
mūsų spaudos reikalai. Vi
si būkite laiku. Platų ra
portą duos Kom. Partijos 
Centro Biuro atstovas.

Komisija

Philadelpbijos Lietuvių
Darbin. Susirinkimas

Visiems Philadelph. dar- 
organizacijų na- 

“Laisvės,” “Vilnies” 
“Darbinink. Balso” skai-

BEDARBIUS BRUTALIŠKAI SUMUŠĖ < ’ mt i r ii' *i n 11 DIDELIS PRISIRENGIMAS PRIE KOVO
KUOMET PAREIKALAVO PAŠALPOS; Nuodu Fabrikų Brooklyne

CHICAGOJ SIAUČIA VARGŠŲ BADAS'
• ia paskelbė. kad ateinai

Dabar pasiekusios žinios i tikras badas tarpe bedar- 
iš Tacoma, Wash., praneša, bių. To nebegali paslėpti 

net pati buržuazija. Taip 
vadinamos Suvienytos Lab
darybės prezidentas 
son sako:
Chicagą stovi didesnis kri- 
zis bandyme nugalėti be
darbę, negu kada nors šia
me bedarbės laikotarpyje. 
Tūkstančiai Chicagos šei 
mynų susiduria su ' 
trofa alkio, šalčio ir ligų. 
Baisiai didelis skaičius be-

kad kovo 13 d. tenai įvyko 
didelė bedarbių demonstra
cija. Kuomet bedarbiai nu
traukė prie Tacoma Hotel, 
kur majoras ir buržujai lai
kė konferenciją ir išrinko 
delegaciją pareikalauti pa
šalpos, tai policija darbinin
kus užpuolė ir prad.ėjo laz
domis galvas daužyti. Daug 
bedarbių sumušta. Bedar
bių vadai Rde, Huddart, 
Bourne ir McNeil suareš
tuoti ir pasodinti į kalėji
mą. Jie kaltinami laikyme 
“nelegalaus susirinkimo.” 
Draugą Roe taip sužalojo, 
jog visas kraujuose paplū
dęs turėjo būt nuvežtas li
goninėn del kraujo bėgimo 
sustabdymo. Suimtų pa- 
liuosavimu rūpinasi Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Gi Chicagoje

raci
ja paskelbė, kad ateinančią 
vasarą vienam tik Brookly
ne bus atidaryta 100 bibli
jos mokyklų. Jas lankys 
seni ir jauni, vyrai ir mote
rys. Užlaikymui jų, žino-

Lam- ma, pinigų duos kapitalis- 
Šiandien prieš tai. Taigi, vietoj duonos al

kaniems bedarbiams, bus 
gerklėn brukami religiniai 
nuodai.

katas’į Chuliganai Bandė
U Pagrobi ir Nulinčinot

jėgių kūdikių, desperacijon
įpuolusių motinų ir tėvūne-
turi nieko daugiau, kas sto
vėtų tarpe jų ir bado, kaip 
tik ta almužna, kurią jie

DALLAS, Texas.— Čio
nai į draugi! Coder ir HurstVCV CA1IX1 LLZjILUj J L <_» C

gauna iš Suvienytos Labda-Į advokato Edwards ofisą at- 
rybės.

O ta buržuazinė labdary
bė tiek duoda bedarbiams, 
kad jie vistiek turi badauti. 
Be to, Lamson priduria, ba
davimas dar padidės pabai-

28 DIENOS DEMONSTRACIJOS; VISOS 
ORGANIZACIJOS PRIVALO DALYVAUT

nokite, kad tai yra darbininkų 
priešai, kurie nori suardyti mū
sų judėjimą. Mūsų judėjimui 

«»kito kelio nėra, kaip tik su 
Komunistų Internacionalu ir jo 
sekcija—Amerikos Komunistų

Va Partija.

1 v..

Brooklyno Darbininkiškų 
Organizacijų Sąryšis ren
gia masinį susirinkimą ko
vo 25 d., “Laisvės” svetai
nėj, reikale gynimo ateivių. 
Tai bus susirinkimas prisi
rengimui prie būsimos tarp
tautinės demonstracijos ko
vo 28 d. prieš deportavi
mus ir terorizavimą ateiviui 
darbininkų, šis prisirengi
mo susirinkimas, kuriame 
kalbės draugai Šolomskas, 
A.L.D.L.D. Centro Sekreto
rius, ir d. Taraška, iš So. 
Bostono, turėtų sutraukti 
didelę masę Brooklyno dar
bininku ir darbininkių. L-

Apart šio lietuvių susi
rinkimo, Brooklyne ir New 
Yorke bėgyje ateinančios 
savaitės įvyks keliolika ki-i 
tų tautų darbininkų susi- eiti be bruzdėjimo iš atei- 
Tinkimų prisirengimui prie vių pusės. . _ 
kovo 28 d. Juk tiktai ge- taip pat traukti ameriko- 
rai prisirengus pavyks mis darbininkus į tą kovą, 
mums kovo 28- d. padaryti Dirbtuvėse ir kur tik suei- 
galingą protestą prieš užsi- nate amerikonus, raginkite 
mojimą ant ateivių. Tai juos eiti į susirinkimus ir 
bus Amerikos darbininkų j demonstracijas.

atsakymas į Fish Komiteto 
siūlomus išimtinus įstaty
mus prieš ateivius, o ypač 
prieš komunistinius darbi
ninkus.

O ką veikia kitų miestų 
darbininkai? Ką veikia ki
tų miestų lietuvių darbinin
kų organizacijos? Buvo iš
leistas įvairių organizacijų 
centrų ir komunistų frak
cijos Centro Biuro atsišau
kimas į klasiniai sąmonin
gus darbininkus ir organi
zacijų kuopas tuoj aus reng
tis prie kovo 28 d. Ar kuo
pų valdybos skaitė tą atsi
šaukimą? Ar jos veikia ką 
nors tuo svarbiu reikalu?'

Nacionalė Ateivių Gyni
mo Kovos Diena neturi pra- • . • i n *«•»•• • v a _ •

Mūsų pareiga

'ėjo trys chuliganai ir rei
kalavo, kad pasakytų, kur 
randasi draugas George 
P a p c u n , organizatorius 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos. .Jie būk atsekę, kad 
jis atėjo pas Edwards ko
kiais nors reikalais ir sakė, 
kad jie nori “Papcuną pa- 
sivežioti.” Aiškus dalykas, 
kad jie norėjo tą draugą 
nuplakti taip pat, kaip nu
plakė Coder ir Hurst. Bet 

...... laimė, kad Papam tuo tar- 
.šaukimą masinio susirinki- nepuv0 pas Edwardsa. 
mo Manila mieste draugai j----------------
Manahan. Ambo.rio i^an- 
geh.sta suimti ir apkaltinti, . v • 17 
“šalies išdavystėj.” Į ' Areštuoja Komunistus 

Philippinų Komunistų Par-j NEW ORLEANS.— Čio- 
tija susiorganizavo pereitą nai streikuoja 5,000 uosto 
lapkričio mėn, ir jau paro- darbininkų. Policija sua- 
dė didelės energijos organi-! reštavo draugus Hynes, 
žavime darbininkų ir vals- Harvey ir Mitchell. Hynes, 
tiečių prieš Amerikos impe-^aipo^ Jūrų_ Darbininkų In- 

Tik už su-rializmą.

prasideda’goję kovo mėnesio.

AMERIKOS VALDŽIOS ŽIAURUS TERORAS
PRIEŠ PH1LIPPINŲ JAUNUTE KOM. PARTIJA
MANILA. — Jungtinių 

Valstijų imperialistai, kurie 
turi pavergę Philipinų sa
las, pamatė sau didžiausį 
pavojų jaunutėj Komunistų 
Partijoj. Prasidėjo žiau
rus komunistų persekioji
mas. Beveik visi partijos 
ir partijai pritariančios 
darbininku federac. vadai 
suareštuoti ir įkalinti. Ko
munistams uždrausta laiky
ti susirinkimus.

Francija Susekus Komunistų 
Suokalbį Savo Armijoj 
Shanghajuje

atė- 
kad 
Sze-

Valstiečią ir Kareiviu 
Sukilimas Prieš Chiang 
Kai-sheko Valdžią

...

* SHANGHAI.—Čionai 
jęs pranešimas sako, 
parubežyj Hupęh ir
chwan provincijų įvyko di
delis masinis valstečių suki
limas po komunistų vado
vybe. Valdžia skelbia, kad 
ji paskerdus 3,000 valstie
čių. Tas pats pranešimas 
parodo, kad vėl dahg Nan- 
kingo valdžios kareivių su
kilo, perėjo komunistų pu 
sėn ir

SHANGHAI. —Čionai pa
skelbta, kad Franci jos val
džia susekus komunistų 
suokalbį jos armijoj, kuri 
yra pastatyta saugoti Fran- 
cijos koncesijas. Suareštuo
ta 5 chinai ir 5 kareiviai. 
Jiems grūmoja^ baisi baus
mė. X.

kuo, pereio Komumsiu pu- i> • i-* n
ir nukirto Peiping-Han- PraSldfiJO BaZlOS

KLTHKl* * Remti Sukniasiuviams
Mariampolėj Bedarbių 
Armija ir Badas

NEW YORK.— Vakar 
prasidėjo didelis ir gražus 
bazaras parėmimui kovo
jančių New* Yorko suknia** 
siuvių. Bazaras laikomas 
Star Casino svetainėj, kam
pas 107 St. ir Park Ave. 
Eastsides Lexington pože
miniai traukiniai da veža.

Bazaras tęsis iki sekma
dienio nakties, šį bazarą

nesį tesusidaro apie 40 litų. reikia paremti. Ten galima 
Na, ir iš tų 40 litų darbi-gauti pigiai visokių daiktų, 

ti ir išmaitinti savo šeimy- narni skaitlingai lankytis ir 
ną! • pasinaudoti proga. ,.v-

Marijampolės miestelyj 
yrą. daugybė bedarbių. 
Anksti ryte šimtai* suvargu
sių darbininkų stovi šaly- 
gatviuose, laukdami, ar kas 
nepašauks prie darbo. Jei
gu kurį ir pasamdo, tai te
moka 2 litu į dieną, o į mė-

THOMAS MOONEY IŠKĖLĖ AIKŠTĖN A. D. F 
BIUROKRATŲ PARDAVIKIŠKUS DARBUS s

Paklaustas, ką apie tai 
mano, Federacijos prezi
dentas Green tik pasakė, 
kad jam gaila, jog Mootiey 
taip atvirai išėjo prieš Fe
deracijos vadus. Girdi, Fe
deracijos lokalai yra “daug 
tūkstančių dolerių suauko
ję Mooney komitetui.” Tas 
tiesa, kad daug lokalų pri
sidėjo prie kovos už Moo
ney ir Billings paliuosavi- 
ma, bet tas nieko bendro 
neturi su biurokratais, ku- 

Tie visi faktai telpa spe- rie eina išvien su valdžia, 
cialėj brošiūroje, kuri yra kad tuo du kankintiniu lai- 

Daily kyti už grotų iki gyvos gal-

Nekaltai nuteistas visam 
amžiui kalėti Thomas Moo
ney pagaliaus išvilko aikš
tėn bjaurius darbus Ameri
kos Darbo Federacijos re
akcinių vadų. Šaltais fak
tais jis nurodo, kaip vienas 
po kitam tie biurokratai pa
dėjo valdžiai laikyti Moo
ney ir Billings kalėjime. Jis 
atvirai pasako, kad jeigu ne 
reakcinių unijų išdavikai 
vadai, tai jisai būtų buvęs 
senai paliuosuotas iš kalė
jimo.

klustrinės Unijos, sekreto
rius, nepaleidžiamas po jo
kia kaucija. Visi jie kalti
nami agitavime darbininkų 
sulaužyti indžionkšiną.

Prie streiko laužymo pri
sideda Amerikos Darbo Fe
deracijos vadas Holt Ross. 
Pagal jo įsakymą tie drau
gai tapo suareštuoti. Jis rė
kia, kad tarpe streikierių _ . n j j
skleidžiama komunistinė Ii- Socialdemokratai radeda 
teratūra, kuri kursto darbi- Vokietijai Ginkluotis
ninkus nepaisyti indžionk- 
šino.

Tarptautinė Darbininky 
Pagelba Prašo Paramos

Tarptautinė Darbininkų 
Pagelta kreipiasi į visas 
darbininkų organizacijas ir 
pavienius darbininkus pra
šydama pagelbos. Dabarti
niu laiku T.D.A. maitina 
apie 700 streikuojančių suk- 
niasiuvių New Yorke ir 
Brooklyne. Taipgi maitina 
ir teikia medikalę pagelbą 
visiems, kurie buvo sumuš
ti ir sužeisti laike alkanųjų 
maršavimo į New Yorko so
stinę Albany.

Lietuvių draugijos ir pa
vieniai lietuviai darbinin
kai turėtų pasirūpinti ir su
teikti prašomos paramos.

perleidžiama per 
Workerio” špaltas.

U

VOS.

BERLYN.— Socialdemo
kratų partija nutarė bal
suot už statymą naujo ka
rinio laivo. Vadinasi, ta 
pardavikų partija oficialiai 
pasiuvę valdžiai ir padės 
Vokietijai apsiginkluoti.

Vėl Konferencija Prieš 
Sovietų Sąjungą

VIENA, Austrija.— Čio
nai . prasidėjo centralinės 
Europos ekonominė konfe
rencija. Visi dalyviai savo 
prakalbose rėkia, kad So
vietų produktai grūmoja vi
sam kapitalizmui. O aust
ras Hainisch nurodinėja, 
kaip Amerikos mašinerija 
padedanti Sovietų žemės

Pardavikas Gandhi Jau 
Išvirto Kapitalistu

BOMBAY.— Indijos liau
dies pardavikas Gandhi pa
skelbė, kad jis susitarė su 
audimo pramonės kapitalis
tais sutverti didelę korpora
ciją, kuri stengsis Indijos 
audeklą parduoti užsienyje, 
Vadinasi, Gandhi eina į biz
nį ir tampa kapitalistų. O • ... 
tie audimo pramonės savi
ninkai yra daugiausia Ang
lijos kapitalistai. Vadinąsi, 
Gandhi ne tik susitaikė su 
Anglijos valdžia, bet stačiai 
parsidavė Anglijos kapita
lizmui. * vi

115 Dieną Ketina Aplėkt 
Aplinkui Visą Pasaulį

NEW YORK.—Grupe or- 
laivininkų planuoja skristi 
orlaiviu aplinkui visą žemės 
skritulį. Jie mano, pasitai- 

ūkį iškelti iki to laipsnio, I kius prielankiam orui, su-

1J

a

ninjas- turi pats pragyven- Lietuviai, darbininkai ragi- Aukas reikia siųst W. I. R., kur Sovietų kviečiai šuva- grįžti atgal už 15 dienu’ 
tl ir įsmnitinf.i fcpimv- nnmi ttkmtlincrniInnVviic iv 101 ViT OQth ____ • ~ . ____ M ■

pasinaudoti proga.

> '.fTai W ’'V/J''' ’-f’
Ji :ž&wŽ|k• <$w$i

%
mes ūkį.

131 W. 28th St., New York rys į skylę visą Europos že- Kaip pavyks, tai kitas klau< 
City. mes ūkį. ' Rima.*;
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“Sandarą” Nenupirksią 
Smetoniniai Fašistai

be pasekėjų: juos nerems 
sąžiningi revoliuciniai lietu
siai darbininkai. Taigi, fa
šistai neilgai galės džiaug
tis opozicijos priėškomunis- 
tiniu darbu.

Tie lietuviai, darbininkai, 
kurie vienokiu ai’ kitokiu 
būdu rėmė ar dar remia 
opoziciją, dabar jau turi 
matyti, jog jie daro labai 
didelę klaidą, jog jie tuo 
būdu prisideda prie demo
ralizavimo mūsų revoliuci
nio judėjimo; jog opozicija 
savo visokiais šauksmai^ 
prieš Komunistų Partiją 
pasitarnauja fašistams.

i
Dabar darbininkams yra 

tik vienas kelias, tai eiti su 
sako, Komunistų Partija, su Ko- 

maišas ge- munistų Internacionalu.

p-

•»

4

: .^Sandara” (No. 11) 
ginčina “Vienybės” praneši
mą, kad tautininkai (sme
toniniai fašistai) nupirksią 
‘'Sandarą” ir padarysią ją 
tokiuo fašistų organu, kaip 
“Vienybe.” Girdi,

Laukdama su didele nekan
trybe* ir abejojimu savo šėri
ninkų suvaliavimo..., “Vie
nybė” paskleidė džiaugsmingą 
žinią, būk keletas Brooklyn© 
misteriškų biznierių rengiasi 
nupirkti “Sandarą.” Prie jų 
prisidėsią dar keletas Chica- 
gos “tautininkų” t. y. tokių, 

' kurie drauge su “Vienybe” i 
įdievino Smetoną.
Toliaus “Sandara” 

kad “Vienybės” 
rokai prakiuręs: ;Kas eina prieš, tas, sąmo-

Ar tai-ne linksma žiniainingai ar nesąmoningai, ei- 
“Vienybės” šėrininkams? Jei- na su reakcija į fašistines 
gu jiems ir nebūtų išduota iš i pelkes, 
bendrovės jokio raporto, delei/ 
aiškių visiems priežasčių, tai ---------
paskelbimas, jog “V-bės” prie
šas “Sandara” pereina į jų 
rankas, sukeltų tokio ūpo, kad 
jie vėl gal sudėtų keletą tūks
tančių į gerokai prakiurusį 
“Vienybės” maišą.

Matomai, sandariečiai yra 
įsitikinę, kad jie gali ge- cisto nušauti jį 
riau mulkinti Amerikos lie

Už

Ką Fordas Sako 
Ir Kaip Yra

“New York World-Tele- 
gram” už kovo 16 rašo: “Iš
badėjęs žmogus prašo poli-

............................ Į?” ’
Kas tas žmogus?; Tąt

■^’tuvius, kuomet jų orgąųąs Christopher Mairo, 53 me- 
J “Sandara” atvirai negarbi-i tų amžiaus, bedarbis. Poli- 

► na smetoninių fašistų, kaip leistas Dobei rado jį menkai
kad daro “Vienybė.” Del 

>' to jie nemaną, bent šiuo 
! tarpu, parduoti savo orga-
• ną smetoniniams fašistams.

Kaip liaudininkai Lietu- 
» voj, taip sandariečiai Ame- 
’ rikoj pamatiniai remia Lie- 
1 tuvos buržuazinę-fašistinę 
' tvarką, prieš ją nekovoja, 

darbuojasi už jos palaiky-
• tną, nežiūrint kad kartas 
: nuo karto, prisiminę, jog

jiė esą “liberalai”, del svie
to akių sušnairuoja prieš

1 tūlus smetoninių fašistų 1 
žingsnius.

*

Proletariato Teismas Socialintervencionalisty

II Internacionalas Šiandien Liko Imperialistą Mašinos 
Dalim, Nukreiptos Prieš SSSR ir Visą Pasaulinį 

Proletariatą

Socialistai Aktingai Vykdė Im-į ant tiek toli nuėjo savo įJoliti- 
perialistų Ruošiamos Inter
vencijos Prieš SSRS Paruo

šiamus Darbus

Aių 'pažinčiųi beturėję su-teisia Iš Vienp Medžio Išeina
mais.

šiandie (2. III. 31) laike 
teismo, po prisipažinimo visų 
14 .kaltinamųjų prie žalojimo ir 
intervencijos paruošimo darbų, medžių, vadinamų

Dvidešimts Namų
Paręiškimas “Laisvės” 

Reikalu
t- A

Kadangi praeitas “Laisvės” • 
dalininkų suvažiavimas paro
dė, jog radosi asmenų, kurie 
darė suokalbius ištraukti “Lai
svę” iš Kom. Partijos kontro
lės ir niekina tuos, kurie gina 
Komunistų Partijos poziciją: 
tai

Mes, ALDLD. 145 kp., Los 
Angeles, Calif., laikytame su
sirinkime tą klausimą nuodug
niai apkalbėję darome pareiš
kimą, jog mes remiame ir rem
sime tiktai tuos laikraščius, ku
rie yra ir bus po pilna Komu- - 
nistu Partijos kontrole. Todėl 
mes sveikiname didžiumos da
lininkų užimtą poziciją ir smer-A 
kiame tuos, kurie bando, kaip 
“Laisvę,” taip ir “Vilnį” iš
traukti iš Kom. Partijos vado-, 
yybės ir nuvesti renegatų ke- •' 
liąis, kaip nuėjo “Keleivis,” 
“Naujienos” ir kiti.

ALDLD. 145 kp. valdyba: 
Pirm. Paul Rufus 
Nut. rast. Nellie Savick 

Turt. rast. Benjamin Ling 
Iždin. K. Levišauskas.

Californijoj yra tokių didelių 
J raudonme

džiais, kad iš vieno galima pa
statyti kokius, dvidešimt vidu
tinių namų. Tokio medžio ka
mienas žemai turi iki 23 pėdų 
skersai (diametre). Raudon
medžio augštis neretai siekia 
iki 370 pėdų. Vienas raudon-

nuodugnaus -jų nušvietimo, val
stybės gynėjas Krylenko viešai 
perskaito prieš kaltinamuosius 
tuos užsienio Rusijos menševi
kų CK biuro pareiškimus, ku
riuose sakoma, kad G romanas 
ir kiti panašius pareiškimusko j, pakreipto j prieš SSRS, 

kad sykiu su užsienio imperia
listais ėmė išdirbinėt planus, 
kaip imperialistų durtuvų pa
gelba nuverst proletariato dik
tatūrą SSRS, sųturėt ir sunai
kint ten statomą socializmą ir 
grąžint buržuazijos viešpatavi
mą. Vykstantį Maskvoj men
ševikų intervencionalistų . byla 
visame .platume iškėlė ęiuos 
planus. , Dar iki, .teismo Gro- 
mano, vieno ; aktingiausio men
ševikų sąjungos CK narių pa
rodymuose mes skaitome ,ąpie 
tai: Abramovičius (žinomas
Rusijos menševikas, po Spalių 
revoliucijos išbėgęs sykiu su 
visais baltagvardiečiais užsie
nin—V.K.Vf.) pasikalbėjime su 
manim ir kitais nariais “Są
jungos biuro” CK RSDRP (m) 
smulkiai išvystė ir apibudino 
kovos taktikos išmainymą (Kal
ba eina apie 1928 m., kuomet 
Abramovičius buvo atvykęs į 
SSRS tais ' tikslais—V.K.V.). 
čion jau klausimai žalojimo ir 
intervencijos statomi jo, kaip 
delegacijai CK RSDRP(m), su 
dideliu tikslumu ir primigtinu- 
mu. Abramovičius davė man 
visiškai aiškiai suprast, kad šį 
faktiška, pasukimą UŽGIRIA 
KAIP VOKIEČIŲ SOCIALDE
MOKRATIJA, TAIP IR II IN
TERNACIONALAS. Jis nuro
dė į tai, kad prieš jo atvažia
vimą į SSRS Berlyne buvo sek- 
retnas pasitarimas dalyvaujant 
Abi amovičįzii, * Dano, Dalino, 

j GHf e) dingo, im Broindšeido, ant
I kurio buvo galutinai išrišti tei- 
giamon pusėn klausimai naujos 
taktikos, buvo priimtas tarimas 
apie finansinę paramų ir orga
nizacinę pagalbą pravedime 
naujos* taktikos kurso” (parod. 
24—25 gruodžio 1930 m.).

Šitie žodžiai puikiausiai ro
do, ant kiek arti II Internacio
nalas buvo susirišęs su inter
vencijos prieš SSRS, ruošimu.

Abramovičius, Danas ir .kom
panija, turė'daini artimiausius 
ryšius su II Internacionalu, su
II Internacionalo sankcija (pa
tvirtinimu) apie visą tai in
struktavo SSRS viduj menševi
kus kontr-revoliucionierius ir 
visi sykiu ruošės prie interven
cijos.

Ir štai, visi tie planai šian
dien išversti viešumon! Visi 
14 kaltinamųjų nesigindami, 
laike teismo tardymo metu ne 
tik pripažįsta tai, o giliau ap
sistoja ant tų klausimų, iškelia 
viešumon ne tik savo kontr-re- 
voliucinį darbą, o ir tai, ant 
kiek tampriai tas jų kontr-re- 
voliucinis veikimas buvo suau
gęs su užsiėnio Rusijos social
demokratų menševikų veikimu, 
su Vokietijos socialdemokratija 
ir visu II-uoju Internacionalu.

Su kokiu piktumu ir įniršimu 
sutiko II Internacionalas tą jų 
planų išvertimą viešumon! Už
sienio Rusijos menševikai su 
Abramovičium priešaky skubi
nasi viešai' atsirubežiūdt per 
spaudą (“Forverts”) nuo G ro
mano, Suchanovo ir kitų, šian
dien sėdinčių kaltinamųjų šuo- 
le jų bendradarbių. Užvirė vi
sa II Internacionalo mašina. Jie 
pajuto, kad vyksta mirtinas 
sprendimas jiems šioje byloje, 
kad šios bylos, kuri dabar eina 
Maskvoj, esmė ne 14 kontr-re- 
voliucioniėrių menševikų asme
nyje, kurie ' sėdi kaltinamųjų 
suole, sučiuptų’ pačiam p.arda- ' 
vingiausiam! pačiam juodžiau
siam ir kruvinam darbe prieš

galėjo duot tik del tų teroro medis Htumbold apskrityj, Cal., 
priemonių, kurias prieš juos var- 2go pėdų augštyj nuo žemės 
tojus GPU ir tt., kad teisiamie- įĮar turj dvyliką pėdų skersai— 
ji prie soc. demokratų menševi- jajp palengvėle jis eina laibyn. 
kų nėra prigulėję, kad pati by- Apskaitoma, kad per visas tas

ANTRA BYLOS DIENA Z
šiandieninėj teismo eigoj vi

si kontr-revoliucinės menševi
kų organizacijos bylos dalyviai 
prisipažino prie savo nusikals
tamo darbo, visi be išimties da
vė parodymus apie’ savo kontr
revoliucinį veikimą, apie tai, 
kaip jie vedė žalojimo darbą, 
stengės ardyt ir kliudyt SSRS 
ekonominį vystymąsi, pakreipt 
Sovietų valdžios politiką į “sli
džias vėžes,” kaip jie prisidėjo 
ir vykdė sykiu su prampartija 
“bado ir suirutės” paruošimą 
SSRS, palaikė tamprius ryšius 
su kitomis kontr-revoliucinėmis 
organizacijomis, gaudavę iš jų 
(prampartijos) gausias pinigų 
sumas ir tt. Jie prisipažino, 
kad jie, vesdami tokią politiką, 
dirbo intervencijos prieš SSRS 
paruošimo ir geresnio jos lai
mėjimo naudai.

Kas stūmė kontr-revoliuci- 
nius menševikus imtis tokio dar
bo? Juos stūmė tos pačios 
priežastys, kurios neduoda ra
mumo šiandie visam kapitalis
tiniam pasauliui, — tai SSRS 
ekonominis ir politinis stiprėji
mas, socializmo laimėjimas, 
toj SSRS politika, kuri daužo 
visokias viltis pasaulinės bur
žuazijos ir jos pakalikų social
demokratų menševikų visokias 
svajones apie SSRS išsigimi
mą ir kapitalizmo grįžimą.

Milžiniškas Sovietų Sąjungos 
ekonominis augimas ir politi
nis stiprėjimas, socializmo lai
mėjimas visuose frontuose pri
verčia atkreipti į tą milžinišką 
revoliucijos eigą viso paąaujio 
darbininkų klešos ir jos priešų 
akis. Jei darbininkų klesa vi
same pasaulyje šituos SSRS 
milžiniškus socializmo laimėji
mus seka su didžiausiu įdomu
mu, kaipo pavyzdį visam pa
sauliniam proletariatui, rodan
tį, kad tik nusukus buržuazijos 
viešpatavimui sprandą galimas 
darbininkų klesos ir darbo val
stiečių geresnio gyvenimo pa
siekimas, socializmo kūrimas, 
tai buržuazija šį vykstantį reiš
kinį sutinka su didžiausia kle- 
sine neapykanta. Tai puikiau
siai atvaizdavo “Prampartijos” 
byla, kuri nuvilko visame gė
dingume ir nuogume imperia
listų planus, nukreiptus prieš 
SSRS ir viso pasaulio darbinin
kų ir valstiečių likimą.

Dabar vykstanti II Interna^ 
cionalo agentų menševikų- 
kontr-revoliucionierių Sąjungos 
CK byla Maskvoj yra nemažes
niu įvykiu darbininkų kovos is
torijoj už “Prampartijos” by
lą. Ši. byla parodo, kad impe
rialistai intervencijos zprieš So
vietų Sąjungą tikslams no tik 
patys įkinkę savo spaudą ir vi
są valstybės aparatą, o ir pa
saulinį socialfašizmą II Inter
nacionalo asĮnehyje.

^Socialdemokratija , jau senai 
nustojo būt darbininkų klesos 
partija. Socialdemokratai-men- 
ševikai ’ dar T914 m. liko bjau
riu išdaviku darbininkų klesai. 
Jie jau tada liko imperialistų 
ag'entais. ’ Jid jau tadą užsitar
navo Socialimperialistų vardą. 
Ir juo tpliau, tuo labiau social
demokratija vedė tą pardavi- 
kišką judošiavimo darbą, šian
die, kada viso pasaulio, imperia
listai ruošiasi į karą prieš SS 
RS, socialdemokratija liko ar
timiausiu talkininku ruošimos! 
į tą karą. II Internacionalas

la yra tik provokacija ir patys 
kaltinamųjų parėdymai yra 
provokaciniai ir 1.1.

Salėj užviešpatauja -mirtina 
tyla. Prieš tūkstantinę Mas
kvos ir visos SSRS .proletariato 
ir darbo valstiečių atstovų, už
sienio . ir, vidausj koresponden
tų publiką išeina vienas po ki
to kaltinamieji. Pirmiausia 
kalba Gromanas. Jis patvirti
na savo duotuš parodymus. 
“Prieš mane, kaip laike arešto, 
taip laike tardymo nebuvo ma
žiausios prievartos priemonių. 
Parodymus daviau savistoviai... 
Tas užsienio RSDRP CK de
legacijos atsiliepimas ir nega
lėjo būt kitoks, nes politika re
voliucinio proletariato išdavys
tės ir intervencijos prieš SSRS 
yra pasaulinio proletariato 
skaitoma didžiausia išdavyste.” 
Toliaus išeina Šeras, Ikovas, 
Suchanovas, Jokubovič ir kiti. 
Jie ne tik kad patvirtina savo 
parodymus, ne tik kad pripa
žįsta, kad tie tilpę “Forverts” 
pareiškimai melagingi ir suriš- h 
ti su socialdemokratijos savo i 
kailio gelbėjimu. Jie su visu 
griežtumu atsirubežiuoją ir 
smerkia Abramovičiaus ir kom
panijos primetamą jiems “pro
vokatorių” vardą. “Mes ką 
kalbėjom, kokius parodymus 
davėm—tai yra gilaus ir nuo
dugnaus mūs pažiūrų ir darbo 
persvarstymo ir pergalvojimo 
pasekmė. Ir jeigu Abramovi
čius drįsta šiandien mus vadin
ti provokatoriais, tai todėl, kad 
jiems ,kitoz kelio Hera Šiame mo
mente, kada vjsi' tie planai iš
keliami viešumon.” Taip vie
nas po kito kaltinamieji atsako 
į tuos Rusijos menševikų CK 
užsienio biuro pareiškimus. Jie 
nupiešia gilesnes tų pareiškimų 
priežastis, surištas su interven
cijos ruošimu. Tos priežastys 
—tai viso pasaulio proletariato 
simpatijų didėjimas ir tamprus 
palaikymas ir pasiryžimas gint 
Sovietų Sąjungą.

V. K. Varnėnai

galima būtų 
ketevirtainių 
pakaktų me

230 pėdas galima išpjauti po 
keturioliką sienojų (rąstų) gre
timai, arba 288 sienojų po 16 
pėdų ilgio išviso.

Iš tokio medžio 
padaryt 360j000 
pėdų -lentų, iš ko
džiagos dvidešimt dviem viduti
niam nam’am. Neperšenai mies
te Sahta’Rosa, Californijoj, bu
vo iš vieno medžio materijolo' 
pastatyta visa didelė bažnyčia. 
Vienas $i akras Californijos 
raudonmedžių duoda 40 sykių 
daugiau medžiagos, negu akras 
vidutiniai gero miško rytinėse 
valstijose. Del “Laisvės” Šėrininkų 

Suvažiavimo
Bakterijos, Kurios Edą 

Kitas Bakterijas
Kaip daugeliui žinoma, vienos 

bakterijos žmogui kenkia, 
skleisdamos ligas, o kitos žmo
gui tarnauja.

Jau nuo seniau yra atrasta 
bakterija, kuri naikina kitas 
bakterijas, padarančias vidurių 
įdegimą. O dabar Daktaras 
John F. Anderson laboratorijo
se E. R. Squibb and Sons sura
do bakteriją, kuri ėda bakteri
jas, auginančias visokius pūč
iais, šunvotes arba kylančius 
skaudulius; o šias šelmystes da
ro bakterijos, vadinamos stafi- 
lokokkais.

Kada į stafilokokkų stiklą 
įleidžia bent kiek tų priešingų 
jiems' bakterijų, tai šios 
“ėdžios” tuojaus ima naikinti 
stafilokokkus, kol visus juos 
“suryja.” . .

Tikimasi, kad su pagelba šių 
naujai atrastų labdaringų bak
terijų galima bus daug leng
viau pagydyti žmones nuo įvai
rių šunvočių ir piktų spuogų 
bei iškylančių skaudulių.

MONTREAL, CANADA
1931 m. vasario 22 d. A.L.D. 

L.D. kuopos mėnesiniame susi
rinkime apsvarstėme “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavimą ir rado
me, kad dalis šėrininkų buK’o 
suklaidinta iš priešininkų lio- 
gerio ir prisidėjo prie skloki- 
ninkų, kad ištraukus “Laisvę” 
iš po vadovybės 
Partijos.

Mes pasmerkiame 
kalbininkus, kurie 
versti mūsų visų 
dienraštį “Laisvę
sų “Russkoje Slovo.”

Sveikiname “Laisvės” 
dakciją ir Administraciją, 
mėjusias mūsų dienraštį pilnai 
vadovybei Kom. Partijos.

Tegyvuoja komunistinė “Lai
svė”. Tegyvuoja Komunistų 
Partija. '

137 Kp. Organizatorius
■ 1; ': r P. Stukas

Sekretorius J. Vilkelis.

Komunistų

visus suo- 
sickė pa- 

darbininkų 
panašiu ru-

lt e- 
l at

I apsirengusį, nuo šalčio dre
bantį ant gatvės. Policistas 
jį suareštavo už vĮalkatystę. 
Jis aiškino policjstui apie 
savo skurdą, kad ijgai išbu
vo be darbo ir negali jo 
gauti, ir prašė polįeisto, kad 
jį nušautų, ir tuo ’būdu už
sibaigtų jo skurdas.

Tas pat kapitalistinis 
laikraštis kovo 18 d. laidoj 
paduoda žinią, kaip aštuo- 
nios bedarbės merginos gy
vena' vienam kambary ir 
maitinasi pers dieną tik pen
kiomis bananomis.

Kitoj vietoj tas laikraštis 
rašo: “Šiandien Jungtinėse 
Valstijose yra daugiau auk- 
^o, negu kada nors pirmiau. 
Bet, kaip tai, yra didesnis 
skurdas,, didesnis badas ir 
didesnė pėdarbė.”

Na, aky vaizdo je tokios 
padėties, pasak “New York 
World-Telegram,” šiomis 
dienomis Henry Fordas štai 
kokį blofą paleido:

Vidutinis žmogus 'tikrenybėj 
neatidirba dienos ^darW>, ne
bent jis būna pagautas ir ne
gali nuo jo pasprukti. Yra už
tektinai darbo, jeigu tik žmo
nės dirbtų. 7/

Tai taip kalba milionie- 
rius Fordas, kuris susikro
vė turtą išnaudodamas dar
bininkus. Kuomet jis blo- 
fina, jog dabar esą užtekti
nai darbo, tai tuo pačių sy
kiu desėtkai tūkstančiu ■ iš- t k*
badėjusių darbininkų De
troite, jieškančiii darbo, ne
priimdami į jo in kitų fab
rikantų , dirbtuves? Daug 
buvusių Fordo alginių ver
gti šiandien išmeštį iš dar
bo. - *

Kuomet Fordas3,dabar 
linksmai gyvena Moridoj,

Pranešimas L.D.S.A. V!
Rajono Kuopoms

MAHANOY CITY, PA.
Svarbu Visiems!

Pasaulinis krizis, bedarbė 
kas kart vis labiau jaučiama 
kietųjų' anglių srityje. Jei 
pereitais metais visai buvo už
daryta viena ar dvi kasjddos, 
tai šiemet dirba tik viena ka
sykla. Buck Mountain jau 
penkioliktas mėnuo kaip stovi 
uždaryta. North Mahanoy 
kasykla—penki mėnesiai ne
dirba, 
dirbo 
sykla 
jo.

Ką 
darbe 
bedarbiai 
daryti ?

šių klausimų išaiškinimui A. > 
L.D.L.D. 9-tas Apskritys ren-

Taisyklės Apsisaugoti 
Nuo SlogŲ (Šalčių)
“Week’s Science” savaitrašty 

D r. E. E. Free apskaito, kad 
slogos arba “šaltis” per metus 
padaro bent bilioną dolerių 
nuostolių Amerikoj: suturi 
daugybę žmonių nuo darbo, bū
na priežastim rimtesnių ligų ir 
niįrties, daug pinigų išeikvoja

Tunel Ridge šiemet’ 
tik 4 dienas. Park ka- 
jau mjenuo, kaip susto-L.D.S.A. metinė konferenci

ja įvyks 26 dieną balandžio, 
1-mą valandą po pietų, A.L.D. 
L.D. 17-tos kuopos kambariuo
se, Shenandoah, Pa.

Draugės, pasistengkite, kad 
kiekviena kuopa išrinktų dele
gates ir dalyvautų konferenci
joj. ši konferencija yra meti
nė konferencija, joje turėsime 
daug reikalų aptarti.

Taip pat reikia rūpintis, 
kad kuopos’duotų , gerų suma
nyki ų kuopų ir Rajono naucįai. 
• : Delegačių galimi rinkti vie
ną nuo kuopos ir vieną nuo 
dešimties n&rių.i Visos f dele
gatės būkite ląikų.

E. Matuzienė, 
L.D.S.A. VI Rajono Sekretorė.

tas 
vis

bereiškia? Kodėl 
labiau plečiasi? 
ir dirbantieji turi •Išvengti slogų yra paduoda

ma sekamos taisyklės:
Būti kaip galint daugiau ty-Į 

rame ore ir saulės šviesoje.
■žiūrėti, kad visi kūno orga- tarptautines prakalbas ne- 

■ ‘ ‘ " dėlioj, kovo 22 d., 7-tą vai.
Valgyti reikalinga daugį dar- vakare, Norkevičiaus svetai-

- ‘ ;nėj, W. Mahanoy Avė. Kal-
!bės K. P. sekcijos org. Steve 
Nelson. Bus ir lietuvis kalbė
tojas. Visi “Laisvės” skaityto
jai būkite laiku. Pasakykit ir 
savo kaimynams, kacj eitų šių 
taip svarbių prakalbų pasi
klausyti. 1

Fašistai Apsidžiaugė 
Opozicijos Šmeižtais^Prieš 
Komunistą Partiją

Fašistų “Vienybei” tiek 
patiko opozicijos išleistas 
šlamštas prieš Komunistų 
Pafrtiją ir jos vadovybę, 
kad ji kone visą jį perspau
sdino.

i ^Fašistai džiaugiasi, kad 
dlą^ai daug me

džiagos?’ liiįkinimui komu
nistinio judėjimo. Jie džiau- 
giasi opozicijos medžiaga ir 
dąrų išvadą, būk Komunis- 

j i. einą skilimai, 
būk kohiunistinis judėjimas 

_ ‘ . Bet
fašistų džiaugsmas nueis 
Vėjais. Opozicijos vadams 

i nepavyks sumulkinti -didelį 
j skaičių lietuvių revoliucinių 

darbininkų. Jau dabar dau- 
{ gelis darbininkų, kurie vie- 

| * nokiu ar kitokiu būdu buvo 
} Susirišę su opozicija, per- 

k -! traukia ryšius su ja ir eina 
F J su Komunistų Partija, o to- 

J liaus opozicijos vadai, jeigu 
(< jie varys tą Savo > bjaurų 

prieškomuniutinį darbą, liks
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1 dąrųišva’d; 
; į tf. partijoj PITTSBURGH, PA

nai tinkamai veiktų.'

žuvių,' vaisių, pieno. .
Tinkamai apsirengti,' bet ne-j 

persunkia! ir neperstandžiai.
švariai >kūną -užlaikyti, ypač 

rankas nusiplauti, nes nuo sa
vo nešvarių rankų dažnai žmo
gus-užsikrečia ligos perais.
i Įžiūrėti, kad viduriai regulia
riai -valytųši ir kad inkstai ir 
plaučiai reikiamai .dirbtų.

Pasirūpint, kad nebūtų nuo
latiniai (chroniškai) užsilikę 
■lizdai ligos perų burnoje, dan
tyse, desno.se. (dantų smegeny- 62 Lafayette Štši

— • 1Reporteris.

PATERSON, N. J

{f einąs prie pakrikimo. Reirikite Unijų Bazarą
Tarptautinė Darbininkų Pa-

se) bei gerklėje, nes iš čia daž
nai išnaujo pasikartoja slogos. 
Tuo tikslu reikalinga, kad ge

šeštadienį, 21-mą kovo, 
;., bus sulošta 

juokinga komedija “Audra 
Giedroje.” A k t o r i a is bus 
draugai maspethiečiai, kurie 
ne kartą jau mūsų publiką pil
nai patenkino savu vaidinimu. 
Komedija “Audra Giedroje” 
yra pilna juoko. šį pareingį- 
mą rengia A.L.D.L.D. 84-ia 
kuopa II Apskričio naudai.

Parengimų lankytojai, kvie
čiame nuoširdžiai visus skait
lingai atsilankyti ir paremti 
A.L.D.L.D. II Apskritį, kuris 
pąsitarnauja kiekvienai kolo- . 
nijai parengimų klausime, 
prakalbų rengimp <ir kitais da
lykais,. •• » r | v

Kviečia Rengėjai

Mainierių Iras gydytojas ir denįistas išeg- 
Meta7o^? Darbininkų i zaminuotų burną ir padarytų, 

Industrinė Lyga bendrai ren-’^as reikia, kad ■ prašalint mini* 
f gia didelį bazarą penktadienį jperyklas Ilginių bakterijų, 

nes ji atidengia viso pasaulio pr šeštadienį,kovo 27Ji‘ 28^dd 
darbihinkartisi'akis^ ih-ieš tuos'

viso pasaulio darbininkų klesą. &elba, < Naclonalė> 
Tai būtų pusė bėcįos. Ši byla Pnjia ■_ 
didžiausiais smūgiais daužo vi
są II Internacionalo mašiną,tai tūkstančiai jo buvusių 

alginių vergų badauja.
Tik kuomet darbininkai

panaikins t kapitalistinę sis- kruvinus jų pardavystės pla- 
temą Mr nušluos parazitų HUS- h* todėl visiškai nę^tebė- 

tina, jei Abramovičius ir Užsię-klasČs ’ viešpatavimą, 
panaikinta bedarbė, 
■das ir vargas. Už tai dar-' 
bininkai i 
to.

i nio RSDRP- CK biuro tik po 
pasirėdymo “Kaltinimo išvddų” 

- . , šioje byloje griebėsi viešų pa
turi ntostis prie j vėiškimų, .visąi: ^sbęifilįąšistiška 

dūšia bažydamieki • ir žegnodh-

pasirėdymo. “Kąltinirho išvddų”

po num.'805 James St., 'North 
Side.

Prašome visų darbininkų or
ganizacijų ir pavienių darbu 
ninkųi remti šį bazarą - visais 
būdais. Bazaro ■ pelnas eis 
štrbikuoj ančių mainierių*".šei- 
m’yhų šelpimui 4r vedimui 
streiko.

į Yra išrasta tam tikri Čiepai, 
kurių įčirškimas })O oda dauge
liui padeda išvengti slogų. Juos 
gydytojai paprastai pataria 
tiems žmonėms, kurie 
lengvai “šaltį pagauna.”

labai

SKAITYKIT, PLATINKFT 
LAISVE.”Komitetas.

desno.se


f, Penktadienis, Kovę .20, 1931
Puslapis Trečias

Budavojama Naujas Laimingas ĮVAIRŪS DALYKAI 
Gyvenimas

BlENFAįT, ŠASK., KANADA1

Jungtinių Valstijų vieš- 
!pačiai tik ką išbandė naują 

Kuomet kapitalistinėse šaly- (žinoma, neapykanta prieš S.S.įkaro baisūną “Louisville.” 
se ekonominis krizjs didėja, al-{S.'R.) Tad gavęs nuo brolio ži-įTai skraiduolis 10,000 tonų 
gės kapojama, darbininkams Į nią kreipėsi vėl prie savo vai-1 įtalpos; jo greitumas 
si)lygos bloginama, f1 ......
milionų darbininkų iš darbo iš-! ten kompanijos neišduoda, tai 
stumta, skurdas ir badas vis bus gerai kad ir valdiškas pa- .• A 4 l <
labiau užviešpatauja, tai tuo! liudijimas su nemažiau (ivįejų I ^lantiko okeaną, ne- 
pačiu laiku Sovietų Sąjungoj į piliečių parašais po priesaika. jSinauctoaamas prieplauko- 
viskas eina geryn. Masės gy-iTad mes tą padarėme ir pasiun-!mls- Tai jau aštuntas tokis 
ventojų Sovietine tvarka džiau-Įtėme. Ikaro laivas, pastatytas per
giasi, ir ją pasiryžusiai remia. įvienus metus. Dar statoma

.Žinoma, kapitalistai ir jų.tinis pragaras šėlsta prieš so-i . tokių pat laivų. Šiomis 
agentai bjauriausius melus' uialistiniai besitvarkančią šalį, dienomis Brooklyne laivyno 
skleidžia prieš Sovietų Sąjungą,; Jie žino, kad ten darbo visuo- prieplaukoje pradėjo buda- 
būk ten bolševikų diktatūra! menės gerbūvis stebėtinai žen- voti 
despotiška, bjauresnė, negu ca- gia pirmyn. 
rų, ir kad jie tvarką palaiko. ,
tik ginklu; būk darbininkai > augsčiau parodytų taktų 
verstinai sunkiai dirba tik už •a!J' ll» <a< Sovietų Sąjunga pa- 
skurdų pragyvenimą. Visokių ! slejUS ?au tokios aukštumos, 
nesąmonių priblofinta per jų apiūpinti darbininkus
spaudą, prakalbas, pamokslus.!senatvėje, nesveikatoje, apdrau- 
Kapitalistai, iš baimės vis ,diT!^a nuo j
dūjančio pavojaus savo parazi-■ J'IurnPareikia atminti, 
tiškam viešpatavimui, daro šuo-salis buvo nuteriota, 
kalbius prieš Sovietus. Išgal- įsiauta vidujinių bei išlaukinių V1US, .
voja naujus blofus, provokaci- J^kūnų. Tai kas bus tuomet, |dymui dūdas ir daugeli kuL j 
jas prieš darbo žmonių tėvynę. ..........

Daugelis grupių bei pavienių,' dustrjjjma!. 
tyrinėjusių Sovietų Sąjungos! f •' ~ '
vidujinę padėtį, sugrįžę į savo Į apart < 
šalis, raportais sumušė visokius ' nėra paliuosuota 
skleidžiamus šmeižtus. Net tū
li ir labai neužkenčianti Sovie
tų tvarkos pripažino jos pro
gresą, tvirtumą ir kad su tuo 
reikia skaitytis.

Neužginčinamus faktus paro
do ir laiškai, gaunami iš Sovie
tų Sąjungos, šiuo tarpu man 
teko skaityti porą laiškų nuo 
drg. I. čiudinio, savo broliui.!

, ________ ___ _____  apie
desėtkai į džios. ši jam pasakė, kad jeigu 32 mylios i valanda. Devv-

nis kartus jis gali perplauk-

kada ji atsibūdavęs pilnai in-!kasvaidžių, taipgi 
dustrijiniai? 

*
Sovietų Sąjungoj šiuo tarpu, 

: esančių po pensijomis, 
i nuo darbo. 

Ten darbininkų, ypač lavintų, 
dar stoka. Tą ir buržuazija pa
galinus pripažįsta. Suprantama, 
dabar visos jėgos įtempta in- 
dustralizacijoj— socializacijoj. 
Ką buržuazinis koresponden
tas žurnale 
nyj. “ 
soon?”

. R. darbai eina visu garu dieną 
Drg. I. čiudinis gyveno virš 30 į ir naktį. Darbininkų pasirįži- 
metų Amerikoj, dirbo ' * 
anglių industrijoj. Jis čai bu-!nas (piatiletka) reiškia 
vo plačiai žinomas, kaipo vie-!pavojų kapitalistinėms šalims.” 
nas iš sąžiniškiausių, teisin-' Kitoj vietoj tas korespon- 
giausių, todėl nėra abejonės, dentas išsireiškia, kad kapita- 
kad jis ir laiškuose teisingai listinių šalių inžinieriai, mecha- 
rašo. Virš 8 metai jis gyvena' nikai, budavodami fabrikus, 
Sovietų Sąjungoj. Tarp ypatiš-; mašineriją, gelžkelius, buda- 
kų santikių, apie tenaitinę pa- voja komunizmą. Ant kiek ta- 
dėtį, ir kaip masės atsineša me Sovietų Sąjungai padaro 
link sovietinės tvarkos, ve kaip gero, ant tiek būna 

i savoms šalims blogo.
Kuomet S.S.S.R. bus išbuda- 

vota pramoniniai, mašinerija 
palliuosuos ir ten kiekį žmo
gaus spėkų nuo darbo. Bet tas 
reikš tik palengvinimą. ,] 
kia, ant kiek mašinerija išsito-į 
bulius ,ant tiek sovietinėj tvai . 
koj atneš darbo visuomenei' , _ . _ .
gerbūvį. i ko, kad ir jos turės dar

. . . y. . '. i daugiau ginkluotis. Artina-
Kaip tik priešingai kapita- g| naujas karas, kuris grę- 

besitobulindama sutv6>-6 pra-!sla P1™-^ darbl-
gaištinguma darbi n i n k a m s. | amkvJ lr valstiečių gyvas- 
Mases darbo žmonių nustūmė į;CIU.
bedarbę, į badą. Daugelis neiš-! ---------
manelių smerkia mašineriją,! Vokietijoje pastatytas 
kad atėmė darbus. Bet tai ne naujas orlaivis, kuris, ma

noma, gales pakilti iki 10 
mylių į orą, arba 50,000 pė- 

jdų. Tai monoplanas Jun
kers tipo; jo sparnai ' turi 
85 pėdas ilgio, jo Įtalpa 
9,000 svarų, visas yra me
talinis. Orlaivininkai sėdės 
tam tikrame kambaryje ii’| 
ten bus palaikomas norma-! 
lūs oras su pagelba tam ti-i 
krų oxygeno dujų. Jeigu 
šis orlaivis atliks savo ban- 

. tai bus 
žinome, budavojama dar didesni or-

... , , --------- Valstiečio Sūnus,ją nepapūsi , bet mes sakome, s

Liberty”, straips- 
Is another war coming 

’ pasako: “Dabar S.S.S.

Vasario 28 d. A.L.D.L.D. 
36-ta kuopa, bendrai su ukrai
niečių moterų, darbininkių or
ganizacija, surengė vakarą su 
šokiais. Lietuvių kalboj buvo1 
sulošta vieno veiksmo komedi
ja “Paryžiaus Barzdaskutyk-’ 
la.” Gi ukrainiečių kalboj 
taip pat vieno veiksmo kome-i 
dija “Chvilka v Tichi.”

Žmonių į parengimą prisi
rinko nemažai ir visi buvo pa
tenkinti, nes veikalėlius suvai
dino gerai. Komedijos buvo 
gana juokingos.

Viršminėto vakaro pelnas 
buvo skiriamas darbininkui 
Antaniukui (ukrainų tautos). 
Antaniukas daktarų spiriamas 
važiuoti į savo kraštą sveikatos! 
dėlei. Bet, būdamas silpnos 
sveikatos, ir siaučiant bedar
bei, negalėjo užsidirbti reika
lingą sumą pinigų kelionei. 
Antaniukas neprigulėjo prie 

. Bet mes 
patys darbininkai privalome 

■iš ka
pitalistų arba social fašistų ne-

šių kovos draugas, tai yra mes turėsime ' aptarti 
drapgas Richardas.

ii L n 1 ii 11 n 4 i Ir
J 

'jisai kovojo už darbininkų rei- 
jkalus. Jam gręsia kalėjimas,! 
jei mes nesirūpinsime jo pa-į 

!....... ........... Jisai kovojo už
visų mūsų reikalus, tad visi ir

, turime gelbėti tą draugą, kad 
su

minėto
Susirinkimas, .- . ... ... •, ^aPitaI1- draugo likimą. muoujumiu^ nvxwio.

štai jį kaltina tik todėl, kad įVy]<s 23 d. kovo, Vokiečiu sve-. mitetas. -1 1 1 1 r zx r t /X » i r r /-J • Ia t *-» > I v t i ■» •
tainėj, 29 Lawrence St., 7:30

vai. vakarė. \ Visus draugus 
kviečia miėsto- centralinis ko-

B. Muleranka.

ir
pa-
už i

jisai ir vėl galėtų veikti 
mumis bendrai.

Pasitarus su distrikto 
miesto komiteto draugais, 
sirodė, kad vedimui bylos
draugo paliuosavimą išlaidos! 
pasidarys gana dideles. Tad Į 
lietuvių kuopos k o m i t e t a s Į 
kviečia visus draugus atšilau-j 
kyti į sekantį susirinkimą ir 
užsimokėti duokles. Be to, čia’

i

A. LUTVLNAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėrA 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi tdidelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

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
niu i ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz- , . 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

tokį pat skraiduolį 
New Orleans.” Jo įtalpa 

tokia pat, ilgis bus 588 pė
dų, plotis 62 p., greitumas 
32 mylių; bus ginkluotas 
devyniomis kanuolėmis su 
8-nių colių gerklėmis; turėsi jokios organizacijos, 
dar 8 kanuoles su 5-kiu co-. patys„ flarbininkai 
liu gerklėmis prieš oriai-

, šesias toi pėdų išplūk- gaiįina laukti pagelbos.
! Darbininkai turi susiprasti ir 

keturis 1 organizuotis. Reikia stoti į 
j darbininkiškas organizacijas ir 
kovoti lĄ pagerinimą savo bū
vio, juk tik darbininkiškos or
ganizacijos užjaučia ir gina 
savo klasės reikalus.

Nuo vakaro pelno liko 
$27.65. 

—o—
Kovo 5 d., š.m., A.L.D.L.D. 

36-ta kuopa surengė šokius, 
žmonių atsilankė skaitlingas 
būrelis. Nors lietuvių galėjo 
būti daugiau, bet matytis, kad 
dar yra tokių, kurie prisilaiko 
senovės prietarų — gavėnios. 
Įėjimas į šokius buvo nemoka
mas. Bet linksmai jaunimui 
bešokant, buvo prisiminta šių 
dienų darbininkų padėtis ir 
reikalingumas paremti auko
mis darbininkišką organizaci-1 
ją, Tarptautinį Darbininkų; 
Apsigynimą. Nei vienas neat
sisakė ir aukojo, sulig savo iš
galės. Aukų surinkta $14.80 
ir pasiųsta T.D.A.

Daug pasidarbavo Maryte 
Burokaitej nes' ji padarė gra
žius ženklelius ir rinko aukasįj 

Italija budavosis kas, kartu su drg. A. Bugailiškiu. j 
metai tiek naujų laivų, kiek'Smagu ir labai pagirtina, kad L 
ir Francija, ne mažiau kaip rčia gimęs Jr augęs jaunimas | j

karo orlaivius.
Tos rūšies laivai veik visi 

taip ginkluoti, o kai kurie 
dar daugiau. Vieno tokio 
laivo pastatymas ir įrengi
mas atsieina iki $20,000,- 
000; jo užlaikymas į metus 
—arti dviejų milionų dole
rių. Štai kam viešpatau
janti klasė ir jos valdžia 
turi pinigų, gi bedarbius ir 
jų šeimynas badu marina.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
y ardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM
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S. PARK ST.. KAMPAS FRONT STREEf, ELIZABETH. N. J. 
Tel. Trinity 3-1045

kietų į mas labai didelis! 5 metų pla-{ . Francija statydinasi du 
didelį Ididelius karo šarvuočius; 

jų įtalpa bus po 23,333 to
nus. Ginkluoti jie dauge
liu kanuoliu su 12-kos co
lių gerklėmis ir mažesnė
mis. Francija ir fašistinė 

j Italija neva susitaikė karo 
Ilaivynų statybos klausime. 
Jos sutiko pasibudavoti po
vandeninių valčių, kurių 
įtalpa siektų iki 81,898 to
nu, v

padaryta,
išsireiškia: t

“Džiaugiamės, kad turėjome 
laimūs apsigyventi brangioj 
darbininkų-proletarų tėvynėj 1! 
čia mums nerūpi, kur gausim 
darbą ir kokį, ar uždirbsim del 
pragyvenimo ir juodai valan
dai. Nerūpi ir įrankiai, kaip 
Amerikoj kad mainierių pe
čius nugraužia, kartais net iki) 
kraujo, bevalkiojant kasykla 
nuo kasyklos bei namo. Algas 
gauname sulig pragyvenimo ga
nėtinai tinkamas. Aš ir kiti 
toki (paprasti mainieriai) gau
name 90 rublių į mėnesį. Me- 
dikaliai patarnavimai ir tinka
mos apmokamos vakacijos.”

Nia, o čia kongresmanas Mr J
F. Brumm ir kiti kapitalistų1 tarno blogumas, ą tik tame, kad 
tarnai kiek priblofino, būk So-!ta mašinerija privatinėse ran- 
vietų Sąjungoj mainierys dirbamose. Jeigu tvarka būtų 
tik už 17 centų į dieną. ! grindų visuomeninės nuosavy-

Drg. čiudinis toliaus rašo:! 5ės, tai būtų visai kas kita. Pa- 
“Kurie išdirbę 20 metų, virš 50 vyzdžiui, dabar Jungtinėse Val- 
metų amžiaus, gauna pensijas (stijose, užtektų darbo ne dau- 
— pusę tiek, ką gavo dirbdami. • ginu puse laiko, kaip dabar dir- 
Todel jaunesnieji stengiasi da- bama. 
sidirbti į aukštesnę kategoriją būtų gerbūvis.
(darbo laipsny). Kuomet mū- ti. 7 y'. ’*
sų šalies visos

j NESIKANKINKIT
j SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį
3 Kuogreičiausia
T Jausitės kaip naujas žino
ki' gus į trumpą laiką, imdami 

' ROJAUS RECEPTO COLD 
& GRIPPE TABLETS, vie
ną kas valanda, r>nl<ol vidu
riai pasu mosuoja; tada im
kite tik po tris kartus į 
dieną, 
sų galva palengvės, 
mas pranyks ir jūs 
atgal prie dari»q su 
energija.

Išpildykite kuponą 
diep be atidėliojimo.

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

c

H

o, 
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r 
d

Reiš- 40,000 tonu’ įtalpos. Angli- i P^žan«‘l»lį darbininkųj|g 
šsito-iiq Tnnotinpą Vnl^tiins ir eiles* Tlk kad 1S tvar-lr ’ ' J. organizacijos nariu kai kurie, Lį

Japonija susirųpmo; jos sa-|tapo atIeisti iš darbo ir bus ] 
priversti apleisti šį kampeli,, 
jieškodami darbo, kad palai-f 
kius savo gyvastį. Todėl mūsų 
dar jaunutė kuopa nukentės 
keliais nariais ir gal kiek ap
mirs bent laikinai. Bet liku
sieji nariai dirbsime ir ženvsi- 

kiek pajėgsime, prie tiks-.me, 
lo.

Juozas Mingilas.

ANSONIA, CONN.

►2L
5;

Vietoje pragaišties, 
Tas turės bū

ti. Jau šiądien ant šeštos da-
spėkos yra lies žemės kamuolio smarkiai 

įtemptos del 5 metų plano, tai įžengiama komunizmo keliu, 
kiek tvirtesniems, sveikesniems, Nors dar labai daug sumulkin- 
pensijos buvo atimta. Bet vė- tų tamsuolių beviltingume, ku-,dymus sėkmingai, 
liaus, kada buvo numatoma 5(rių didžiuma sako: “f’ ....
metų plano įvykinimas į 4 me- kad taip negerai, bet prieš V®_,]aiviai 
tus, pensijos vėl suteikta. ją nepapūsi”, bet mes sakome,

Bet kaip visoj šalyj masės kad tas vėjas jau atsivertė iš 
įtemptomis jėgomis pasiryžo-i kitos pusės, 
šiai veikia dirba, kad pastatyti t to baigiantį trūnėti kapitaliz-| 
šalį industrialiai ir kitapusiai rną, iš kurio greitoj ateityj bus 
ant augštesnio laipsnio, tai ir tik griuvėsiai. O budavojama 
po pensijomis esanti eina kiek naujas teisybės ir laimės gyve- 
tik galint dirbt, kad tik kiek'niriias! 
daugiau padaryti gero tėvynei’ 
savo šaliai! Masėse ūpas la
bai pakilęs! Minios persiėmu- 
sios obalsiu: Ant kiek Komunis
tinė Šalis pakils, ant tiek bus 
didesnis gerbūvis visuomenei j 
ne kaip kapitalistinėse šalyse’ 
tik saujalei parazitų.”

Drg. T. čiudinis jau dabar
57 metų amžiaus. Jis jau ga- . __ . ,v
lėtų ten bfit po pensija. Bet zldentaa Hoovens išvažiavo 
kaipo anglių kasyklų darbinin- $u ekskursija į Forto Rico 
kas turi būt 20 metų išdirbu ir vh.^n praleisi^
kasyklose. Gi ten išdirbęs tik n • »8 metus. Tai prašė brolio išgau- ’dienų. O JO misija yra 
ti “rekordus” išdirbimo kasyk-kad tenai sustiprinti 
lose Amerkoje. Bet čia kompa-! Amerikos imperializmo įta- 
m’Jų ofisuose atsisakė išduoti. ’ ką.

kasyklose. Gi ten išdirbęs tik

Jau jo jėgos pur-

O budavojama

A. Arbačauftkas

Hooveris Išvažiavo Ant 
“Good Time”

WASHINGTON.— Pre-

NEWARK, N. J.
T.D.A. Kuopa Rengia Puikią

VAKARIENĘ
Subatos Vakare

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

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

turėsite progos išgirsti puikią 
programą. Programą išpildys 
profesorius J. Ciewi ir jo, mo
kiniai : L. Žukauskaite, F. Mic- 
keliūnas ir V. Baziliauskas.

Užtikriname, kad btfeite pil
nai patenkinti vakariene, nes 
pirmu syk vakarienių istorijoj 
gausite lietuviško kugelio.

Kviečia Vitos Rentf&jai.

Bendras Susirinkimas Visų 
Lietuvių Darbininkų

Sekmadienį, kovo 22 d., 3 
vai. po pietų, Samson Hali,' 
Ansonia, Conn., įvyks labai 

j svarbus susirinkimas visų An-j 
sonijos lietuvių darbininkų. 

į šiame susirinkime bus kai- 
I I

bama apie bedarbę ir jos prie
žastis; apie būsiantį pasaulinį 
karą ir t. t. -Bus specialiai i 
kalbama apie naująjį Lietuvių į 
Darbininkų Susivienijimą. Prie ! 
to, apkalbėsime, vietos draugi
jų ir abelnus darbininkų kla
sės reikalus, šiose diskusijo
se kiekvienas turęs progos iš
reikšti savo mintį. »

Kalbėtojais šiame susirinki
me bus dd. V. Valaitis, J. Stri- 
žauskas, Geo. Kuraitis ir kiti.

Kviečiame dalyvauti ^visus 
A.L.D.L.D. 117 kuopos narius, 
“Laisvės,” “Vilnies” ir “Dar
bininkių Balso” skaitytojus ir 
pritarėjus.

A.L.D.L.D. 117 Kp. 
Komitetas.

HARTFORD, CONN.
Atsišaukimas j Visus Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 

Narius
Draugai ir draugės, jūs visi 

gal jau žinote, kad mūsų mie
ste yra areštuotas vienas kla-|

Wife

Viskas pagerės: jū- 
skaus- 
būsite 
nauja
šian

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 —• ----------- r_
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LIETUVIS
Nnnntioii «e-

ria tink*

navinto

kainą,i e tn ą 

nuliūdimo va-

GRABORIUS

patar

ti Ž

Mfe.

landoj, iauki-

tla pas: __ .

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

I el.: So: Boston 0304-W

Bell Phone, Poplaf 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ISbaliutnuoja ir laidoja numiruaiui/'ant 
visokių kapinių. Norintieji KcresntoJ pa
tarnavimo ir nž žemų kainų nuliūdimo 
valandoje Šaukitės paa mane. Pat mane 
galite nrauti lotus ant viaokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų. _

Jiisų Akys Uždjrba Jums Pragyvenimą
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Window Lock 
kad niekas per Jį

Sumv

O

Man garbingai, su

o

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

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metama tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne dėl smegenų stokos. 
Daugiausia Atsidedame aut Retinoskopiškij Ištyrimu

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—-moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

Phone, Stagg 2-8342
J/ U 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE

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

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

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

užrakįntą atdarą langą

1023 Mt Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

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

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 šilčiaušiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
lango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
seniausi būtų iūsn narnai, nrie (ūmi lanrrų 
mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
Juos gąlit° naudoti ne tik prie nuosavų namų 
langų, bet ir prie randavojnmų. 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 paėjus. Pardavinėtojam ir agentam 
yra auksine proga padaryti pinigu, 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 pinigu? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma

lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą, ir kad niekas per jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kielę patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vejas nebaladoja, galima ramiai miegoti, 
nejimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerį arčiau-- 
šiam agentui. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokam.

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

Telephone, Mitchell 2-2554
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ĮDOMUMAI
Darbininkiškos Mongoli-

' jos-sostinėje Urgoje tik ką ’me ačiu 
: įvyko Liaudies Revoliucinės 
' Partijos suvažiavimas. Pri

imta rezoliucija, kur, f 
kitko, sako: “Ateityje vys
tymasis Mongolijos ir jos

; gyvavimas negalimas be pa-

t siūnas ir D. Žemaitienė. Kiti 
smulkiais aukojo.

Antrame susirinkime auko
jo Am. Kvietkus—$1.00; A. 

, Mureikienė ir M. Baltrėnienė 
I po 50c. Su smulkiais surink
ta $5.05. Aukotojams taria-

Rezoliucija Sveikinanti 
“Laisvę.”

tarp . Mes,'Bridgeport©, Conn., lie- 
_ • tuviai darbininkai, susirinkę į 

masinį susirinkimą, kovo 4 d., 
1931 m., šiuo bedarbės metu,

nas, iš Chicagos, 52 kp., gavo 
9 balsus; J. Urmonas, iš N.S. 
Pittsburgh, 50 kp., gavo 12 
balsų; A. Adomaitis, Courtney, 
11 kp., 2 balsus.

Ant iždininko: A. čelkis, iš 
Braddocko, 14 kp., gavo 18 
balsų; J. JesadaviČius, New 
Kensington, gavo 3 balsus.

Pirmo Apskr. 4-to Suvažia
vimo

P i rm. Geo. Urbonas.
Sek r. J. Urmonas.

' AKRON, OHIO 
jį’. «

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
grama, oi sekmddipnį; vien programa. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu-

• i—i w i

ramos ir pagelbės iš Sovie- kada klasil* kova ištempia vi- * oii acrvnvmi rnatnm i'mlrnlnsu aštrumu, matom reikalą 
stiprinti savo klasės partiją—tų Sąjungos pusės, ir mūsų

* partija dar kartą pasižada, Amerikos Komunistų Partiją, 
-palaikyti draugiškus ryšius1 Lietuviai darbininkai, turime 

tarpe Sovietų Sąjungos ir ne tik dalyvauti įvairiose Par- .... i > ir alkanų
maršavimuose, bet būti ir jos 
nariais. ; *

Darbininkų klasė negali tin
kamai vesti.kovos su turtuplių 
klase, neturint galingos * re
voliucinės spaudos. Lietuvių 
darbininkų dienraščiai yra ga
lingu įrankiu organizuoti ma
ses, vedant kovą su 
jais.

Mes sveikiname 
“Laisvę,” stovinčią 
partijos vadovybe; 
giname “Vilnies” 
ir skaitytojus surikiuoti savo 
spėkas ir grąžinti ją Partijos 

[vadovybei. z
* - — e I Lai gyvuoja r e v o 1 i u c inė

sokios rūsies: bombimų, mū'spauda!
Šio- ir Žvalginių. Imperia-1 Lai gyvuoja Komunistų Par

tija!
Susirinkimo pirm.

J. J. Mockaitis.

Mdngolijos Sovietų Respu- tijos. kampanijose
blikos.” Ten jau gyvuoja 
nuo 1921 metų sovietinė re
spublika; ji turi ilgą sieną 
su Sovietų Sąjunga, su ku
ria . draugiškai1 sugyvena, 
nes Sovieetų Sąjunga ne 
tiktai, nekliudo jos laisvei, 
bet dar prigelbsti.

JungUValstijų imperialis
tai dal*o diedlius karo ban
dymus prie Panamos kana
lo. Ten dalyvauja daugiau 
kaip pusė karo laivyno ir 
apie 450 karo orlaivių, vi-1

šie ir žvalginių.
listiniai parazitai niekaip 
negali atsigerėti, kad labai 
svarbią rolę vaidinsią jų 
karo orlaiviai. Jie kasdie
ną išskrajoja šimtus tūks
tančių mylių ir numeta de- 
sėtkus tūkstančių bombų. 
Tai vis prisirengimai 
jai kraujo sėjai.

išnaudoto-

dienraštį 
po Kom
iai pgi ra- 
dalininkus

SHENANDOAH, PA
L.D.S.A. 62-ra Kuopa Veikia

Kovo 8 d. L.D.S.A. 62 kuopa 
surengė gražų vakarą paminė
jimui Taptautinės Darbininkių 
Moterų Dienos.

Pradėjus programą, d. Ma- 
Jis gali vežti 38 tuzienė paskaitė paskaitą apie 

Paskui d. 
Reikauskas pasakė trumpą, 
bet turiningą prakalbėlę, ra
gindamas lietuves darbininkes

nau-

Anglija pasibudavojo nau
ją orlaivį. < _
asmenis. Jo augštis 25 pė- S0! 1̂?1^3.kalinius’- 
dos, ilgis 86 pėdu ir spar-

-nai labai ilgi: Gali vežti
;iki 28,500 svarų; turi ketu-, stoti į L.d’Š’a. 62 kp.
ns Writer tipo inžinus po Baigiant prograraą susirin. 
490 arklių pajėgos, greitu- kasieji sumetė $6.85 Lietuvos 
mas 95 mylios valandai. Bet politinių kalinių gynimui.

..rengiasi įdėti dar gtlinges-l Galįma skaityti šį vakarą 
mus inzinus, kad galėtų pa- pavykusiu, nes publikos buvo 
daryti iki 130 mylių į valan- daug ir pilnai ji patenkinta.
dą. Visas metalinis. Ski-; Būtų gerai kad mūsų kuopa 
namas karo reikalams. i daugiau tokiu vakarų pareng

tų.
Kovo 6 d. L.D.S.A. 62 kuo

pa laikė susirinkimą. Į susirin- 
. kimą narių atsilankė skaitlin- 
igai.
tienė perstatė tris naujas na
res :
jauskienę ir V. Kuzmickienę.

Laike šio vajaus mūsų kuo
pa gavo 5 naujas nares. Lin
kime naujom draugėm ener
gingai darbuotis darbininkų 
labui.

namas karo reikalams.
D. M. šolomskas

BRIDGEPORT, CONN Kuopos org. d. Overai-

63- O. Žemaitienę, M. Bu-

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

MONTELLO, MASS, 
i i «

L.D.R. Choras rengia grąžui kon
certą sekmadienį, 22 kovo, L.T. N. 
syetaįnėj. Pradžią .7-tą. vai. vakare. 
Programą išpildys ' vietinis s choras, 
sėserys Priųliukpniūtėš ir V. Putvins- 
kaitė-Balkienė,’ kuri nėra čia dainavus 
per 7 metus. Bus ir vyrų kvartetas’ 
ir kitokių įvairumų. Kviečiame visus 
atsilankyti. : ' Rengėjai.

(65-67)

WORCESTER, MASS.
i ■

I A.L.D.L.D. 11-tos kuopos susirin- 
! kimas bus sekmadienį, 22 d. kovo, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
10:30 vai. ryte. Visi nariai, ateikit, 
turime svarbių reikalų aptarti. Pa
sirūpinkit ir mokesčius užsimokėti.

Sekr. J. Karazija.
(66-G7)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos lietuviai, tėmykit! 

PUIKŲ KONCERTĄ rengia Lietu
vių Tautiškas Pagelbinis Kliubas ne
dėlioję, 22 d. kovo (March), 1931, 
Tautiškoje Svetainėje, 928 E. Moya- 
mensing Avė.; pradžia 2-rą vai, po 
pietų. —< Lietuviai darbininkai! štai 
Jums pramoga: Lyros Choras, po va
dovyste prof. J. Jurčiukonio, Dainos 
Choras,_ po vadovyste prof. P. Pet- 

tra, 
tus, draugės—T.
Shales duos duetų, J. Sutkaitis links
mins korneto solais ir prof. Jurčiu
konio Orkestrą, pianu akomp. A. Za-' 
leckiūtė. Tai matote, kokis tai bus 
platus ir žingeidus programas. Ir tą 
viską gaunate veltui—be įžangos. 
Atsižvelgiant į sunkias gyvenimo są
lygas mūsų organizacija nutarė vel
tui jus palinksminti. Tat visi atsi
lankykite pasinaudoti jums suteikta 
didele proga. Rengėjai.

Hamtramck, mich.
T.D.A. 72-ros kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 22 kovo, Rusų sve
tainėj, ant Yemans St., 10 vai. ryte. 
Visi nariai, ateikit! Org.

. į (66-67)

CLEVELAND, OHIO
A.Ž.V. Draugijėlės nariai loš vei

kalą “Bolševikai Lietuvoj” sekma
dienį, 22 d. kovo, Lietuvių svetainėj, 
5:30 vai. vakare. Clevelandiečiai, at
simenate seniau lošusius jaunuolius. 
Dabar jie irgi atliks savo užduotį, 
gerai. Po lošimui Jaunuolių Choras 
sudainuos naujas, negirdėtas dainas, 
vadovaujant B. Rasiliūtei. Kviečia
me visus atsilankyti. < Rengėjai.

(66-67)

vius darbininkus atsilankyti.
Ręngėjai.

(66-67)

YONKERS, N. Y.
L.D.S. 47-tos kuopos susirinkimas 

bus penktadienį, 20 kovo, Lietuvių 
Piliečių Kliube, 113 Herridt SL, 8 
vai. vakare. Visi nariai, ateikit, tu
rime svarbių reikalų aptarti. Atsi- 
veskit ir naujų narių, nes dabar la
bai svarbu įstoti į šią sąvyšalpos 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 į savaitę, 
o pomirtinės—nuo $150.00 iki $1,000. 
Tat ateikit 20 kovo ir įstokit į L.D.S.

Sekr. J. Siurbis.
(66-67)

* • '■ * * • BAYbN^/^i: J.;:
A. L.D.L.D. 212 • kuopos mokyklėle 

įvyks .^ekmadienį, ^2 kovo, L. A. U. 
Kliubo ikambariuoie, 197 jAvjei E Pra
džia 3:30 vai. po pietų, Draugai ir 
draugės, malonėkit nc^ tik. ateiti, bet 
ir kitus paraginkit, nes bus disku- 
suojama temoj “Kas gimdo bedar
bės ir kokią iš to išeitis ?”

Komitetas.
(66-67)

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

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

. kviečiame visus atsilankyti.
Komitetas.

(66-67)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro pamokos ketvirta

dienį neįvyks, ries svetainė užimta. 
Todėl pamokos įvyks sekmadienį, 22 
kovo, 180 New York Avė., 12-tą vai. 
dieną.

SKAITYKITE!
SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
, Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:
j Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonė; 

Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri trruo- 
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAše A. BIMBA

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

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

>

1

Būtinai ateikit.
Sekretorė.

(66-67)

PLYMOUTH, PA.
_______  r__  _____ A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki- 

raičio, Brolių Balilionių šauni orkes- ,r>us bus sekmadienį, 22 kovo, po No. 
Draugai Rudolfai dainuos due- 211 E. Main St., paprastu laiku. Vi

si nariai ateikit.
Sekr. M. Stanislovaitienė.

(66-67)

GREAT NECK, N. 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 6:30 valandą va
kare. Kalbės d. Sasnauskiene, “Dar
bininkių Balso”, redaktore. Skaitys 

■ Dr. J. KaškiauČiaus paskaitą d. Be- 
eienė. Deklamuos žymi deklamator- 
katą. Tat atsilankę įgysite daug’ nau- 
nis choras Pirniyn, — Gerbiami vie
tos ir apielinkės darbininkai ir darbi
ninkės! Šį iškilmingą vakarą rengia 
darbininkės. moterys. Mes kviečiame 
ypač darbininkes moteris atsilankyti, 
nes daktaro KaškiauČiaus paskaita 
daugiausia aiškina įvairių ligų prie
žastis, apie kūdikių ir moters svei- 
kat. Tatt atsilankę įgysite daug nau' 
(lingu žinių, kas būtinai reikalinga 
žinoti pioterei darbininkei, kad ap
saugoti save ir savo kūdikius nuo 
įvairių ligų. Drg. Sasnauskiene kal
bės specialiai darbininkių moterų rei
kalais. Bus įdomi dailės programa. 
Įžanga veltui.

Kviečia visus Rengėjos.
(66-67)

Sausio 14 d. A.L.D.L.D.
t čia ir L.D.S.A. 35 kuopos ren- 
' gė masinį susirinkimą, kuria- 
« me buvo išrinkta atstovas nuo 
.’ lietuvių į bedarbių konferenci- 
; ją, Washingtone, D. C. San- 
j.tikyj su padavimu kongresui
’ Bedarbių Apdraudos Biliaus ii; Mūsų kuopa kiekviename 
^'įteikimu surinktų parašų, rei- susirinkime vis paaukoja pini- 
: kalauj ančių <tbs apdraudos darbininkų reikalams, tad j j;

■ įstatymo. Atstovu buvo išrink-^ šiame susirinkime užmokėjo ;.lj 
- ta J. B. Jusaitis, kuris ir daly- $3.00 už Bedarių Tarybos žen-’Jj 

klelius ir $6.00 už Tarptautinio i j ■ 
Darbininkų Apsigynimo tikie-1 j 
tus. Tai labai pagirtina, kad ■ j 
kuopa aukoja darbininkų rei-! ] 
kalams ir nelaiko pinigų ižde, i Į 

Kalnietė. S

/vavo minėtoj konferencijoj.
” Kovo 4 d. vėl buvo sureng
tas viešas susirinkimas ir at-
• stovas Jusaitis išdavė rąportą 
»iš eigos tos konferencijos, pa- 
o žymėdamas, kad parašai irf 
;;apdraudos įstatymo projektas

bųfcp paduotas kongreso “spy- 
ke’fiuį,” bet jis nenorėjo priim- 

!’tr, kad nebuvo apdraudos pro- 
[įjektas pradėtas su honorais;

tada, prisįėjp palikti pas “spy- 
i kerio” raštinįnką. Atstovų bu
lvę netoli 150.
J ** Nurojo ' ’ kalbėti • angliškai 

drg. Mraškp, kuris dalyvavo
» Hattford’e bedarbių konferen- 
| cijoj, bet jis nebuvo.
J Kalbėjo drįg*. F. Abekas svar- 
| biais dienos klausimais, palie- 
5 tė jr ‘'Laisvės” dalininkų suva- 
J' žiavimą. Priimta 2 rezoliuci
ja jos. lįrma sveikinanti “Lais-
• vę” po Kompartijos, vadovybe; 'ninkas—Geo
f* antra, reikalaujanti paliuosuot Pirmininkas—Jonas Urbonas, 
j; drg. Nat Richardą, kuris Hart- 
« fotde tapo areštuotas už saky-
• mą prakalbos smulkiems depo- 
j; zitoriams, kuomet užsidarė 
j; bankas.
; Pirmame susirinkime aukų 
? surinkta atstovui lėšų padengi-

mui $13.10. Aukojo po $1.00 
į' J. Petrušaitis, G. Valatka, M.
• Valiulionis, J. Burbulis, J. Ja-

tvę netoli 150.
* ** ^ur^jo' ■ • ki

Dočkiūtė ir si

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

Dr. KaškiauČiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

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

A. P. L A. Reikalai
Pataisymas Klaidos

Rašant A.P.L.A. Pirmo Ap
skričio protokolą 4-to suvažia-. 

, vimo, įvyko keletas klaidų,; 
kurias, aš manau, draugai at
leis. Sekanti paragrafai bu
vo neįrašyti:

Apskričio Pildomasis Komi- 
, tetas renkamas. Išrinkta vien-, 
, balsiai sekanti nariai: Pirmi-

Urbonas, Vice

Fin. Sekretorium—A. Adonxai- 
čiūtė, Prot. Sękr.—J. Urmonjas, 
Iždininku—A. čelkis. Po dis
kusijų (apie A.P.L.A. kandida
tus) prieita prie išvados, kad 
drg. F. Rodgers, 2-ros- kp. na
rys, yra tinkamiausias ant pre
zidento. Už sekretorių ir iž- 
dininką buvo laikyta “šiaudi
nis balsavimas”. J. Gasiu-

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
1 v ' ‘ ’Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

i, 4

Tas

LAIVAKORČIŲ KAINOS Į GIMTĄJA 
ŠALj DAUG NUPIGINTOS

Pasinaudokite bedarbės laiku žemomis laivakorčių kaino
mis ir aplankykite savo namų žemę.

Senai laukiama proga jau čia. Nuo pasaulinio karo dar 
nebuvo taip žemos laivakorčių kainos, kaip dabar yra.

Važiuojant į Lietuvą ir Atgal $150.00
nupiginimas yra galioje nuo kovo 2 iki balandžio 30; nuo rugpjū

čio 1 iki spalio 15. Galite važiuoti kiekvienu laivu, 
išplaukiančiu iš New Yorko minėtu laiku

Sugrįžimui tikietai geri by laiku bėgyje dviejų metų. Mes 
uždyką pagelbstime išgauti Pasportus, Visas, Sugrįžimo 

. (Re-entry) Permitus ir t. t.
Mūsų laivakorčių departmentas yra ant trečių lubų, rui
muose 320, 326, 327, ir jis yra atdaras kiekvieną dirbamą 
diena nuo 9 ryto iki 5 vai.- vakaro, o taipgi subatomis 

atdaras iki pietų ir nuo 7 iki 8 vakarais.

THE FIRST NATIONAL BANK
■Corner Wyoming Avenue and Spruce Street 

SCRANTON, pa.
Autorizuoti Reprezentatoriai Visokių Laivu Linijų

ATKREIPK1T ATYDĄ J NAŪJĄ ANTRAŠĄ!

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLOS
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY325

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

Apysaka

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

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

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

Knyga iš 510 Puslapių 
Stipriais Popieriniais Apdarais Kaina $1.00 

Drabužio Apdarais Kaina $1.50
Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

«
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Trumpu laiku išmokiname | 
viską kas link AUTOMO- I 
BILĮŲ MECHANIZMO.I

Praktika ant vietos. L
Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir* važiavimą, g 
ir planą automobilio; mokinam dienomis ir vakarais lietuvių ir anglų kalbose. & 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. | 
Leidimą (LieensO) ir Diplomą g va rantuojame už mažą užmokestį. Mes padedam | 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto | 
iki 9-tai Valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po*pietų. į

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

Telephone, Algonquin 4-4049 . , S
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WILKES-BARRE, PA
Rengiamas Didelis Koncertas

Čia yra rengiama prakal
bos ir koncertas paminėjimui 
Paryžiaus Komunos 60-tų su
kaktuvių. Parengimas įvyks 
kovo 20 d., Workmen’s Circle 
svetainėj, 69 S. Hancock St. 
Prasidės 7-tą valandą vakare.

Kviečiame visus lietuvius at
silankyti i parengimą, nes be 
gerų kalbėtojų bus ir muzika- 
lė programa. Dainuos Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. 
Bus ir kitų pamarginimų.

Darbininkai turėtų skaitlin
gai atsilankyti • Į parengimą. 
Mes turime prisiminti Pary- 

- žiaus Komunos karžygių ko
vas, jų kentėjimus ir imti sau 

’ pamokų ir energijos iš tų lai- 
I kų kovotojų.
; Rengimo Komisija.

Varenkevičienė, Mikitienė ir 
Druseikienė.

Aukų surinkta pinigais $5. 
Reikmenimis aukojo sekamai: 
G. Kamišiauskas 30 svarų deš-

J. Stančikas—baksą ciga-
L. Vaišnora taip pat auko- 
Ir daug privatiškų žmo- 
aukojo įvairių reikmenų 
vakarienei.

Programą išpildė sekami 
dalyviai: L. Poškiūtė—smuiko 
solo; B. Burokutis—solo, ak
ompanavo A. Klimašiauskiū- 
tė; Burokiūtė ir Paškiūtė—du
etas; Vaivadiūte—solo, akom
panavo J. Fidosj čelkiūtė— kitų šalių kapitalistai planuoja

': KIT “LAISVŲ” :

ROCHESTER, N. Y
Nusisekusi Vakarienė

L.D.S. vakarienė dar sykį 
įrodė, kad Rochesterio lietu
viai, sąmoningi 
pilnai pritaria 
vienijimui.

rų; 
rų; 
jo. 
nių 
šiai

Drg. Vern Smith’Kalbės 
Apie Būsimą Karą

KANE’S CORN PLASTER
Sekmadieni, kovo 22 d., 8- 

tą vai. vakare, School Audito
rium, 35 East 12th St., New 
Yorke, d. V. Smith plačiai kal
bės apie besiartinančio karo! 
pavojų ir kaip darbininkų kla-1 
sė turi atsinešti linkui to. Jis 
nurodinės, kaip Artierikos ir

piano; A. Klimašauskiūtė — 
solo; f‘ “ 
akompanavo E. Vaivodiūtė;
Barauskiūtė ir Sutk'aitė—šoki- p -i n L 17 1 i-r 
kės, akompanavo Jančfutė; F. Uraiky Dan). VakaVellS
Druseikis-smuiko šolo, akom- p0|itjnjams Kaliniams

užpulti Sovietų Sąjunga,
S. Norris—smuiko solo, vergti silpnesnes tautas ir

pa- 
tt.

VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 
SUKIETĖJIMUS

Ijįlk Kaina 25c
/ i W Bėžutę

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

ši fakcija ga
rantuota 
sugrąžinama 

Migai, jei nepagelbės.

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

1414 Turner Ave.; J. VjlkūnienS, 718 
Richmond St.

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rąsikas, A. Lujus, A. Ja
saitis. '_ ‘ '

Revizijos Komisija: >A. Senkus, 
K. Petriką, A. KrasnauSkas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

SalSs Parandavotojas A. ’Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utarninką, 
savam name. 1057-63 Hamilton Ave.

D. L.* K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:

J. Liubertas,t <4177 -Ashland
arba 

pi-

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

praktikuoju savo profesiją.
Pirmiaus antrašas buvo 271 Berry St.

Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ

panavo Čelkititė; E. Vaivodiū- 
tė ir Burokįetis—duetas, • ak
ompanavo J. Pidos.

Abelnai imant, artistai pro
gramą išpildė įerrfi,. publika 
buvo patenkinta. "Draugas 
Česnauskas pasakė I trumpą 
prakalbėję. Pirpliįiinkavo jG. 
Mikitas. Orkestrą irgi susi
dėjo iš jaunuolių.

Publika turėjo vakarienę, 
šokius ir koncertą; įžanga bu-, 
vo tik 50 centų.' -Kuopa taria 
širdingą ačiū artistams, rengė-! 
jams ir aukotojams.

Susirinkimas

kovo,

darbininkai, 
naujam Susi- 

ši vakarienė dar 
vienas smūgis fašistam. Pub
likos buvo 240. kuopa turi na
rių 119. Tai reiškia, kad mū
sų naujas Susivienijimas turi 
‘‘TšaheTžiiOrint. viskas at- .Raportu pereitos vakarie- 
rodė labai tvarkiai. Rengimo j >les . l>ai'?de- T k«<į Parengimas | 
komisijose darbavosi sekami d*™peln.0 L-D.S. 11 kuopai 
draugai: Koncertinės progra-i-.Aukų sunnkta laike 
mos ir šokiu ruošimu rūpinosi, vakarmnes ^etuvos 1 oliti- 
Omutrai Mikitas ir ‘černaus-1 mams $8.86; dapil-kit gpirSt aikpWtau ! ir padaryta auka 10 dot. 
rūpinosi Zinkus, Bačiulis j j Paaukota 15 dol. apgymmui 
Karnauskas. Valgiu ‘pameni-, 
me darbavosi draūgės Bačiu- 
lienė, Totorienė, Gendrėhienė, ■

fcenktadieno vakare, 
27 d., Palace Hali, 3 West 110? 
St., New Yorke, graikų darbi
ninkiškos organizacijos rengia 
šokius su margumynais para
mai politinių kalinių.

! šokiams grieš Tad East
man’s Radio Sincopators. Pro
grama bus didelė ir graži.

Įžanga 35 centai.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRASAI

A.L.D.L.D. Antro Apskričio 
Reikalai

Komiteto Posėdis ir Kiti 
Dalykai

Sekmadienį, kovo 15 d., įvy-j 
ko Apskričio komiteto posėdis,; 
dalyvavo visi komiteto nariai. ■' 
Iš komiteto raportų pasirodė, i 
kad Apskričio veikimas nors, 
nėra tokis smarkus, bet eina:

Pirm.
Avė.

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

Nutarimų raštininkas W. J. Gefal- 
tauskas,

Turtų rašt. J. Ovetaitis, 4689 Bran
don Ave.
Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Iždo globėjai: E. VegelienS ir O.

Guntariene.^
Draugijos susirinkimai atsibūrla 

kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, '25th St. > 
ir Dix A ve., 3 vai. pov pietų.

1946 Sharon Ave.

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUŠ

IR balxamuotoja’s 1
Laišniuotas New Jersey

ir Pennsylvanijos ‘valstijose 1 f
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs. ( /

AUŠROS > DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J. 
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 21Ų First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M. I
A.P.L.A CENTRO PILD. KOMITETAS:

Pirmininkas—F._ ROGERS, 312 Oregon St., 
I Corliss Stn
i Vice-Pirmininkas—-K.
| Box 655, New Kensington, 
i Sekretorius—J.

ward Ave., 
j Iždininkas—K.
I West View,
I Globojai:—

G. Urbonas,
A. Žvirblis, 

wood, I’a.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

A. P."L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

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

Pittsburgh, Pa.
3- --P. Sadulienė,

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

nandoah, Pa.
5- -M. Paulavičicnė, 123 E. Monroe St.,

McAdoo, Pa.
6— M. E. Custerienč, 19841 Benwood Ave., 

Cleveland, Ohio.
7 - J. D. Sliekas, 3121 Elroy Avc., 

wood. Pa.
8—W. Stačinskas, 2310 Sarah Si., 

Pittsburgh, Pa.
- J. Yasadaviče, 

Kensington, Pa.
■J. Albauskis, UI 
Heights, III.

—Anna Adomaitis,
/■gahela, Pa.

12- -John - Kinderis,
Ambridge, Pa.

13— Antanas Miliušis, 
'•burg, Pa.

Urbonas, 
dock, Pa.

| 15—P. Kavaliauskas, 
Pa. ' .

17—K. I.cvinc, 242„ ___
Turtle Creek, Pa/

Preikšą, 
Va.
Botyriūs, itu, wųv«», .n, —
Cibulskis, ' 70-’42 Link' Ct., Maspeth. pel St.Y. i,. ;

, įJodeiki^, , >18.1}4 j -Powcrsdale 
Ypungslotyn, Ohio. .

—A; Dolininkaičiūte? 41' Eckert 'St.,

F. KOGERS,
Pittsburgh, Pa.

" STAŠINSKAS,
Pa.

MILIAUSKAS, 626
McKees Rocks, Pa.

Urmonas, 37 Norwich
Pa.

434 Library St.,
3012 Bremen

1925 Ilarcums 
Pa.

S. Pinkevičius, 121

228Paulauskas,
Barkauskas,

O.

Wood- 

Avc., ' _
; Ave., Linden, N. J.

Dayton St.
I Iždo Globėjas P.

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

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

| Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
’ ■ Aušros Draugijos susirinkimai

108 Cress st., Carnegie, įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no men., L. L. svetainėj, 2G9-73 
Second St., Elizabeth, N, J. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Braddock, Pa. !
Avc., Brent-

Way, S. S.

B. 255

Kalnietienė,

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell _______________  Oregon 5136
Keystone ------------------ Main 1417

III3I oiiiaiHGiiioi i||QIII2lliaillQlllQlll2lll2Į.

AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO,ilcnt- LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
S. S. i DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
New I LOWELL, MASS.

1100 Union Ave., Chicago' ----- ----------
I Pirm. A. Palubinskas

i039--4th st., Monon-1 KeUc Grove> Box 108, Dracut, Mass.
439 Maplewood Ave., į Vice-pjrmininkas ,M. Dulkienė
P. O. Box 151,

434 Library St.,

300 Todd St., Aliquippa,
» I

Penn Ave. .

P? O. I Box 201.

Box,' 12b, .Slovan, I’a.

Veikalas “Pirmi žingsniai” ! . v.
i bus vaidinamas 19-ta diena. Paiengime Apskucio nau~i 
’balandžio. Bajandžio' 11 d.'da>. kuns Įvyks 21 d., kovo, 62.>o.-j 
i Rochesterio artistai važiuoja j' Lafayette St., I ateison, .
- -- - - - ■ - - - bus sulošta juokinga trijų veik-;

;smų komedija “Audra Giedro-' 
įe.'’ Aktoriai bus draugai', n 

! maspethieciai. Į si parengimą ■ 
į turėtų ne tik Patersono publi-'

i Algos Nukapotos, Mažai Kaslka atsilankyti,_ bet ir apielin- i in* • ir : kės, kad parėmus Apskričio 1Dirba, Alkus ir Vargas darbą. J^p
Apskričio komitetas ragina'““ n’. 

kuopaš, kad aktyviai d ai y vau-i ’V, 
tų ateivių, gynimo kampanijo-. į^; y..'
je, ypatingai 28 d. ikovo, kur , 26~Gk4?riue.”8p«? 
yra ruošiama įvairiose miesto ^-Motiejus BatutiH;’$>x wiisonvii^, ;]rii. 
dalyse demonstracijos. Pra-L, ter<pa. .?, .o.j ■ :
kalbos tuo klausimu būtinai 
yra reikalingos, kad išaiškinus: 
tuos naujus žabangus, kurie Į 
yra taisomi delei ateivių darbi-‘33“^ 
ninku. Kuopų pareiga yra 
kviesti ir kitas pašelpines or
ganizacijas, kad prisidėtų prie 
bendro darbo.

Posėdyje buvo daug laiko 
pašvęsta kuopą pasimokėjimo i 
klausimui. Nėra paslaptis, ir į 
yra reikalas pranešti viešai, 
kad kuopos mestų visus nesu
sipratimus mūsų tarpe, bet im
tųsi smarkaus darbo išrinkimui 
narinių duoklių.

, Draugai, šiame atsišaukime , 
nemanau viešai skelbti kuopas, 
kurios nėra mokėję nei už vieną!47— 
narį šiais metais, ir tuo klau
simu kiekviena kuopa gaus po 
laiškutį. Tačiaus, turiu pasa
kyti, kąd didesnė pusė kuopų 
nėra prisiuntę mokesčių nei už 
vieną' narį į centrą.' Ko lau
kiate, draugai! Tokis apsilei
dimas neduoda nieko* rimto 
mūsų judėjimui, bet. sėja de
moralizaciją, ardo mbsų judė-;1 

skleidžia pakrikimą ir

;Buffalo duoti kon’ertl} L D.SJ
MES TIKIMĖS

MM

123 kuopai.
Kuopietis.

Avė., J. TURGELIS IR I. J-MARKUS
Savininkai

JUS MATYT
ADATOS AMATŲ

BAZĄRE
* Ketverge, PėtnyČioj, Subatoj, 

Nedėlioję

Kovo (March)
19, 20, 21 ir 22

Ten bus jūsų draugai, būkite 
šu jais

Valgykite kaip namie virtą va
karienę už žemiausią kainą ge
riausiame Bazaro restaurante.

DAVENPORT, Iowa. — 
Čionai Hetch Wheel liejyk
loj labai mažai darbininkų 
tedirba. O kurie dar dir
ba, tiems algos tapo nukirs
tos iki 17 ir pusės cento į 
valandą. Kurie be darbo, 
tie visai badauja, o kurie 
dar dirba, tie gyvena pus
badžiai.

Džiova Skina Vargdienius

Koncertas ir Šokiai
Kas Vakaras

Labai pigūs čia bus vyrų ir 
♦ moterų drabužiai ir bus šimtai 

kitokių dalykų
Įžanga 35c, . 'Nedėlioję 50c
Visom 4 Diėnom Tikietas $1 !

Džiovos ir Sveikatos Su
sivienijimo sekretor. Prest 
savo raporte nurodo, kad 
ta baisi liga daugiausia yra 
praplitus vargingiausių 

distriktuose, 
susikimšimas 
Jis sako, kad 

100,000 gy-

darbininkų 
ypač ten, kur 
labai didelis, 
ant kiekvieno 
iventojų išpuola 370 mirimų 
<iuo džiovos.

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMŲ BALIUS
STAR CASINO SVETAINĖJE 1

107th St. ir Park Avfcnue New York
Pradžia 8:30 Vai. Vakare ''

Tarptautinė Paroda—^-Liaudies Šokiai 
Vaizdas iš Persekiojimo Ateivių Darbininkų 

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ’ ypatingais 
darbininkiškoš dailės kūriniais

ŠEŠTADIENY J, 28 KOVO (MARCH), 1931 
Visu darbininkų užduotis dalyvauti šiame parengime.

, Įžanga 50 centų ypatai

City

------------------------------------------------------------ —--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -----------------------r-----------------

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IftMOKINAM. kaip apaleiti aa aailniu automobiliu; dalinas | tria dalis t

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planq: 
kaip surasti sugedimus; kaip Išardžius SU 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną'sto- 
denta praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai relkAlio 
glausta prie dabartinių automobilių.'

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertų iofo 
rlu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite- pilni 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba’ šoferio. GarąutuoAnna lala 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lletųviš 
kai ir angliškai. Kaina prlinams visiems 

Lekcijos dienomis ir vakarais. Ateikite apžiū-
----- — —.---------v ------- w- ------------------ - -------1IU»O SSMVZ 4V ISbl « JT • _ > 

kita apžiūrėti mūsų mokykiYoRJ^AUTO# SC&OOIj en’al* n',° 10 2 P7M
221 Berond A-ranga Kampas 14 th Street

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY. _ _____  __ _____ ______ _____
rėti mūsų mokyklų. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedfildieniais nuo io iki 2 P. M.

New York, N. Y

j imą,

180 Concord St., Lowell, Mass.

973 Central St.
A., Rutkauskas

1 Vine Street
Extension Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St.
, Mmdcn, ]<asos globėjai: J. Karsonas , 42 

Tyldr St.; A. Randeliuna^f 98 Cha-

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą neŪėldienį, 

■’2-tą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
; 19 Ųniyrv ;St.r j ^ojwell, Mass.

222 MANHATTAN AVĖ.
Vesta- proį rast. V. Mikaiopas, 
Brad- I 

j Fin. rast.

Ąve.

Bu f-

Avė.,

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

AMERICAN CLOTHING CO.TEISYBĖS MYLĖTOJŲ, VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

! MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirtn. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

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

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48tb St. & 5th 
Avė., Moline, III.

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

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

. Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St.,

Coal Cėn-

0—J. Leonaitis; 1d? N., DuquQin St., Bcn- 
•ton< III.

31— N. Zubrickas, 2304 Hewitt St., Ham
tramck. Mich.- > >

32— K. Bakanauskas, •<■60 Oak St., Easton,
Pa.. /, •
\. B. Shatkuai 1256 Scribner Avc., 

Grand Rapids. Mich.
31—Andrius Minkelis, P. O. Box 117, Royal

ton, Ill.
35— K. Bagdonas. 114 N.' Vine 

kin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, P. O. Box

burg. III.
37— L. Aimanas, P. O. Box 

ShanYtoh. Pa. ” ”
38— M. Tamulienė, 102 E. 4th 

, Frankfort. III.
• 39—Tony Zedolek.f 514 Autumn 

linsville. III.
40— Anna Kirtiklis, 1888 Andrus 

Ohio.
41— J. Guziavičienė, P. O. Box 

Ill.
42— Frank Miller, P. O. Box 

III.
43— J. Kuras, 

Mich.
45—M. Šavukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46 —<T. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, < 

Ind.
K. Alvinas, 2322 . Scottcn Avc., De

troit, Mich. , n
48-Ant. Malinauskas, P. O. Box 246, Min- Fill. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

crsville, Pa.
49<—-A. Matulevičius, 46 Ton Eyck 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 4 Lagcr St., N. 

Pittsburgh, Pa.
51— P. Maslavcckas, 69 S. Empire 

Wilkes-Barre. Pa.
52— Kaz.. Januška, 4046 

Chicago, Ill.
53— J. Gudišauškas, 437 

Pa.
54— Geo. Braknis, 222 

Pontiac. Mich.
55— Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wnsh- 

; ington, Pa.
I 56—V. GlaubiČius, 316 George Ave., N. End, 

Wilkes-Barre, Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58— J. N. Valanchausky,. 11 Bigclow St.

Brighton. Mass.

Shaino-

Harris-

Castle | 

St., West , 

Ave., Col- ' 

st., Akron, i Moline, III.
400, Benld, ' --------------------- ------ "------------- ------- ---------■---- -

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
.61, Bucknu, DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

930 Williamson St., Saginaw, Valdyba 1931 Metams:
įžuklenė, p_- rJ26, Ji1]- Phm. P. Krikščius, 33 Hamilton St,

j Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple 
' Ave.
i Prot. rast. J. Kazlauskas, 481 Hud- 
I son St.

I St., West Hartford, Conn. 
Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.

St..

20!),

668.

Ten

Lagcr

i S.

S. Francisco

GilIQIIIQIIIQIII mom

222 Manhattan Avenue
Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

IIOIIIHMEmoti HUSU io u sus m iiiomomoi lEIIIEII

St.. .X,, : ,,, ::
s. , Maršalka J. Giraitis, 174 Ąshtey St.

St.,

Avc.,

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lako

Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 
481 Hudson St.

Draugystės susirinkimai atsibū- 
na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, .29 

Dr., Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 
vai. vakare.

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠAŲČIO) 

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

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

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

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

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Greenpoint 9-1411

Apskričio komitetas mano, 
kad kiekviena kuopa turi su
ruošti, diskusijas mūsų tarpe 
ginčų klausimu. ' ;

Apskritys mano, kad rimtai 
iššidiskusuodami prieisime prie 
bendros išvados ir bendro dar-J 
bd.

Šiom’is dienomis; Apskritys 
pasiųs kiekvienai kuopai anglų į 
kalba brošiūrų, kurias kuopos! 
turi platinti. Kuopų literatū- ’ CI . t 
ros agentai, jeigu galite, pri-l Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius,

,'1262 Front .Ave.; J. . Knpkūmene, 
1529 Hamilton Aye,. :

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas,

turi platinti. Kuopų literatū-

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
i Pirm. V. Gelusevlčius, 51 Glendale 

. ' St.
i Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA; Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 
GRAND RAPiDS, MICH. I St.

Valdybom Adi-Mair j Fi"- RaSL J' Stripinis, 49 Sawtel)
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn- ■ Iž(|in7,;,taf T i>etrauskas, 29 Morton 

er Ave. | StVice-Pirin. A. Kareckas, 730 Na- .
son St.,' N .W U Iždo Globoja.:
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, Melrose St. 
Box 117 . -

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 MarsaUta >J. ^P įlipau skis.
Elizabeth Ave. !

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk-! 
er Avė . t ■

siųstas brošiūras parduokite, ir 
pinigus pasilaikykite kuopų iž
duose, bet jeigu nemanote par
davinėti, tai išdalinkite bro
šiūras veltui.

Gegužinės klausimas turi p 
būt kiekvienos kuopos susiriiv-! i’h’m ...... ,
kime apsvarstyta ir kur ren- i NutAriniu 
giama tarptautinihi, rengti - •‘u) 
bendrai. Kur negalima bend
rai - tarptautiniai, tai kuopos 
turi savo iniciatyva suruošti 
Pirmosios Gegužės apvaikščio
jimą.

Sekr. A» MatulėVichi.*.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Muss.

Valdybų 1931 motum:

W. Geluscv)flu. 61 Glendale St. 
paoglb. .A,. Sauka,

Stripinis,

Turto raftt.“ K. ;VcnklaŪBkis,
12 Atfdovėr St.

Ligoniu raSt. M.’’Jazukcvlčia, 
153 Amen St.

Iždininkas M. MiSkinis,
S) Burton St.

Iždo globėjui t P. J Kinišas, 141 Sawtellc
, i B. ZdajiAvičia. ' 11 Glendale St., J.

’ vičla, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskai,

• 102 Hant|ngtprt •■St. < 1
Visi Mohtdl, Mass,

: S, Petravičia, 162 
Melrose KSt.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą t •'rėdą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 1>7 Arthur St.
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
A'mes St.; P. Krušas, 14] Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass?. ' ' 

į Susirinkimai atsibūn? paskutinį 
Ipanedėli kiekvieno menesio.

Avc., 
Bale-

PITTSBURQHO IR APIELINKĖS 
PRIEšFAšISTlNfS ' K-TAS. 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ąve., Wiltnerding, Pa,

Pirm, pagelb. ; Wv A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn,, Pa.

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

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 
Carnegie; Ta.

Fin. sekr. J. Urbonas, 19.25 Harcuih, 
Way, S. S ■ Pittsburgh;)^ 1!'

I \

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas.
No____
Miestas

Street or Avenūe
, State--------------

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

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
Ū2»T."DIVIS1ON AVENUE BROOKLYN, N. Y.
r.4h—'ili'-w'-h ,     .............. , ——■,    i ..i ...... .
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Puslapis šeštas Penktadienis, Kovo 20, 1931

VIETINĖS ŽINIOS Sukniasiuviy Streikas 
76-se Dirbtuvėse 
Jau Laimėtas

Bedarbių Taryba Apveikė Pašaipiųjų Draugijų
Policiją ir Sunešė Atgal 
Bedarbio Rakandus

Klausimas Propagandos 
Mokykloj Sekmadienį

Pereitą trečiadienį Kom. Propagandos Mokyk- 
“Laisvės” svetainėj bus

Pereitą trečiadienį New i 
Yorko Bedarbių Taryba apvei- loj, 
Kė maršalą Horn ir tris poli- gvildenamas pašalpinių drau- 
cistus, kurie saugojo bedarbio j gijų 
Bornsteino išmestus i gatvę i kovo 22 d.
rakandus. Kada Bedarbių lygiai 10-tą vai. rytą, ir visi 
Tarybos nariai pribuvo, poli- mokiniai turi būt laiku.
cija ką tik buvo išmetusi to į Bus padalyta nuodugni per- 
bedarbio rakandus ir saugojo, Į žvalgą reikalų ir keblumų, su 
kad jie vėl nebūtų sunešti. Bet į kuriais dabartiniu laiku, susi- 
pribuvę B. T. nariai pradėjo; duria pašalpinės organizacijos, 
nešti rakandus atgal į kamba
rius. Policija bandė sustab
dyti, bet jai nesisekė. Tuojau 
prisirinko minia žmonių, vieni 
apsupo policiją, o kiti bema
tant sunešė visus rakandus.

Bernsteinas yra biednas dar
bininkas, jau aštuoni mėnesiai 
kaip negali -gauti darbo. Jo 
moteris sirgo ir tik dabar su
grįžo , iš ligoninės.

klausimas, sekmadieni,
Mokykla atsidaro

Kaip jos turėtų būt vedamos, 
kad neštų naudą ir savo na
riams ir darbininkų judėjimui 
apskritai ?-<-į šį klausimą gi-

New Yorko ir Brook lyno 
sukniasiuviai pradeda dar 
smarkiau kovoti už laimėji
mą streiko. Pikietų linijos or
ganizuojamos prie visų streiko 
p a 1 i estų1 i r dar n esu si t ai k i u si ų 
dirbtuvių. Kairioji Adatos 
Darbininkų Unija šiuo sykiu 
daugiausiai koncentruoja spė
kas ‘ prie Jerry Dress Shop 
dirbtuvės, 500 Seventh Ave., 
New Yorke, šios kompanijos 
bosai yra išėmę indžionkšiną 
prieš streikierius, draudžiantį' 
jiems pikietuoti. Bet unija 
deda visas pastangas, kad su
laužyti tą indžionkšiną ir lai
mėti streiką.

Pereitą trečiadienį 10 strei-i 
kierių liko nuteisti kalėti ir 11

pasikorė savo ' namuose. Pa
liktame savo sūnui raštelyj.jis 
sako, kad jam nėra tikslo gy
venti ilgiau.

Prieš prohibiciją jis buvo 
svaiginačių gėrimų wholesalio 
savininkas.

SKAITYKITE “LAISVĘ”

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Stagg 1-1910

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

lįau v Pažvelgs draugas, daran- piketavusių ■ areštuota.

Maisto Darbininkų Streiko 
Kova Prieš Indžionkšinus

Sun Marketų maisto darbi
ninkų streikas vis tęsiasi. Dar
bininkai veda sunkią kovą 
urieš indžionkšinais apsigink
lavusius maisto marketų savi
ninkus.

69 streikieriai pikietninkai 
jau areštuoti. Ju teismas tu
rėjo įvykti trečiadienį, bet tei
sėjas atidėjo ant penktadienio. 
Trečiadienį prie teismabučio 
buvo susirinkusi didelė minia 
žmonių, kuri išreiškė savo pro
testą prieš persekiotojus strei
kuojančių darbininkų. Apie 
50 ginkluotos policijos ir apie 
tiek .pat slaptos saugojo teis- 
mabutį. Penktadienį, mano
ma, susirinks dar daugiau dar
bininkų ir išneš protestą prieš 
teisėjus ir policiją; reikalaus, 
kad -būtų panaikintas in- 
džiohkšinas, draudžiantis dar
bininkams streikuoti, o teikian
tis pilną galią bosams samdyti 
skobus, kuriuos pristato Ame
rikos Darbo Federacijos vadai.

tis įžangą į diskusijas. Paskui 
seks pačios mokyk’bs narių 
diskusijos.

Mokiniai privalo išąnksto 
pagalvoti apie įvairius tokių I 
organizacijų reikalus bei kliu-; 
tis ir iškelti mokykloje savo i 
patyrimus bei mintis.

Apart įvedamosios trumpos u 
prakalbos ir diskusijų tuo 
klausimu, du mokiniai pasa
kys lavinimosi prakalbėles 
skirtingomis temomis.

Streikas jau laimėtas 
dirbtuvėse; 22 dirbtuvių 
vis dar nepasiduoda. .

Raudonieji Vajininkai 
Smarkiai Platina
Daily Workerį”t

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

ATSIIMKIT LAIŠKUS
“Laisves” ofise randasi 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. Barzdartis.

“Laisvės” Adm.
(66-67)

j PAJIEŠKO.JIMAI |
76 ''---------------------------------------

bosai PAJIEŠKAU sesers Antaninos Ma-
> Žiliauskiūtės-Ivanelienės, Kauno re- i 
• dybos, čekiškio parapijos.
I atsišaukti arba kas žinote, 
pranešti. J. Mazilevski, 
Kolomzino, ui. Puszkino, 
Sibir, U.S.S.R.

Meldžiu i 
malonėkit j 

Staneija 
No. 147,

Aido Choro Vakarienė
Jau Čia Pat

New Yorko Raudonieji Vaji
ninkai su kiekviena diena vis 
daugiau išplatina Komunistų 
Partijos organo “Daily Wor
ker.” šią savaitę jie pradėjo 
išplatinti virš 2,600 egz. kas 
dieną. Gabiausias platintojas 
yra negras darbininkas 
Bames; jis išparduoda 150

PAJIEŠKAU brolio Raimondo Zabe- 
liaus, Kauno rėdybos, Zarasų apsk

ričio, Lukšių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote, malonėkit 
pranešti. Ona Ivaneliene, ui. Pusz- 
kino, No. 147, Staneija Kolomzino, 
Sibir, U. S. S. R.

REIKALAVIMAI

Matykite Tikrus Paveikslus i 
Iš Sovietu Gyvenimo I

Tarptautinė Darbininkų Pa- 
gelba rodys krutamus paveiks
ime. ką tik parvežtus iš Sovie
tu Sąjungos. Paveikslai bus 
rodomi sekmadienį, kovo 22 d. 
Cooperative Auditorium, 2700 
Bronx Park, East, 8 vai. vaka
ro.

Šie paveikslai yra surinkti 
Vokietijos ir Amerikos darbi
ninku fotografistų grupės. Ši 
ornpė apvažiavo visas Sovietų 
Sąjungos dalis ir nufotografa
vo visas didesnes dirbtuves, 
kas parodo, kaip darbininkai 
iose dirba. Taip pat paveiks
lai parodo, kaip darbininkai 
dirba ant komunistinių ūkių. 
Pamatysite, kaip darbininkai 
gyvena miestuose ir ant 
ir t. t.

Įžanga 25 centai.

ūkių

Sveikatos Klausimu 
Prakalbos

Toe prakalbos bus 22 d. ko
vo: (March), sekmadienį, Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y.; pradžią 3rčią 
yąlandą dieną.

Prakalbas rengia Liet. Dar
bininkių Susivienijimo A. 93- 
Čia kuopa. Apie sveikatą kal
bėk Dr. J. J. kaškiaučius iš 
Newark, N.. J.» gilus žinovas 
sveikatos mokslo srityje ir 
nuoširdus patarėjas darbinin
kams, kaip pasigelbėti sau. 
Draugė S. Sasnauskienė, “Dar
bininkių Balso” redaktorė, 
kalbės apie svarbius darbinin
kų klasės uždavinius šiame 
ypatingame klasių kovos iho- 
mente.

.Pamargįnimui turėsime ir 
dainų. Dainuos L. Kavaliaus- 
IP*; , • ' ■ :

Kviečiame visus kuo skait
lingiausiai atsilankyti ir išgirs
ti šiuos du kalbėtojus.

Rengėjos.
. . (67-68)

i
< i

Draugai ir draugės, žinote, 
jog Aido Choras kas metai su
rengia gerą vakarienę su tin
kama dailiška programa pa
vasario pradžioj. Tokia Aido I , ~- .-
Choro vakarienė bus dabar, šį Raudonųjų Khubų Budavotojų

- - - - - • -eiles 9 nauji nariai, jų tarpe

REIKALINGAS pagelbinis kukorius, 
vyras ar moteris, darbas nuolati

nis, del algos susitaikysime. Atsi- 
, ,. . i • Išaukite greit sekamu antrašu: Lor-egz. kas dieną. Po JO seka Vl-ljmer Restaurant, 417 Lorimer st., 

Brooklyn, N. Y. (67-69)sa eilė kitų, kurie parduoda 
apie pusę tiek ir biskį mažiau.

Pereitą susirinkimą įstojo i

sekmadienį, kovo 22 d., f“Lais- e^es $ nauji nariai, jų 
vės” svetainėj. Pati vakarie- du negrai.
nė prasidės 8-tą vai. vakare. v
Įžangos tikietas tiktai $1.25, Į Virš 3,000 Dalyvavo

(Paryžiaus Komunos
dailią programą ir links- PamineiilPC
H > i n i rl i a X111

kas yra nebrangu, atsimenant 
gerus valgius, skanius gėri
mus, <
mą būrį aidiečių.

Šokiai prasidės 6-tą vai. va
kare; įžanga vien į šokius tik
tai 50 centų vyram ir 35c mo
terims bei merginoms, šokiams 
grieš puiki orkestrą vadovybė
je aidiečio Norriso.

Visi darbininkiškai pažangūs 
[žmonės, visi Aido Choro 'my
lėtojai, būkite toj vakarienėj.

Aido Choras, kaip darbinin
kiška dainos organizacija, te
gali gyvuoti vien iš darbinin
kų paramos, o jis jiems tar
nauja savo dainomis masiniuo
se mitinguose, prakalbose, lie
tuvių darbininkų pramogose ir 
net tarptautinėse darbininkų 
iškilmėse.

Kai del dainų programos 
vakarienėje, niekam neprisieis 
nusiskųsti, nes turėsime tris vi
sų vertinamus ir gerbiamus 
dainininkus: Margaret česna- 
vičiūtę, Lillian Kavaliauskaitę 
ir Veličką.

Prašopie visus draugus ir 
drauges pirktis tikietus išanks- 
to, taip kad būtų žinoma, kiek 
parūpint valgių, užkandžių ir 
kitų reikmenų. O kada žmo
nės nesiperka tikietu išąnksto, 
bet paskui ūmai sueina didelis 
skaičius, tai būna nuskriausti 
tie, kurie išąnksto turi tikietus, 
nes paskutinėj valandoj jau 
būna supku visko ekstra parū
pint nesitikėtai publikai. Pa
vėlavimas su tikietų pirkimu, 
tuo būdu, stato i keblumą ir 
drauges gaspadines, kurios 
šiai vakarienei yra aidietės ir 
kurios deda : visas pastangas, 
kad svečiai būtų geriausiai pa
tenkinti. •

J. Saulena*.

Darbininkas Apalpo iš 
Bado, Kai Bosai Puotavo

Pereitą antradienį New 
Yorke bux\o suruošta buržuazi
nės demonstracijos ir puotos 
paminėjimui St. Patrick’o, ku
ris “išvijo gyvates iš Airijos.” 
Demonstravo ir puotavo di
džiuma New Yorkų politikie
rių ir visokių grafterių..

Tą pačią dieną vienas be
darbis bevaikščiodamas gat
vėje apalpo. Pasirodė, kad 
tas darbininkas per .aštuonis 
mėnesius negalėjo niekur gau
ti darbo ir jaukėliau dienas 
išbuvo nevalgus. ' h.Jj • '

NewPereitą trečiądįenį, 
Yorke įvykusiame Paryžiaus 
Komunos paminėjime dalyva
vo virš 3,Q00 darbininkų.

Kalbėtojai dėstė komunarų 
darbus ir žygius. Taipgi pla
čiai buvo aiškinta apie menše
vikų, teismą Maskvoje. Buvo 
nurodyta, kaip Rusijos menše
vikai' sykiu su viso pasaulio 
“socialistais” ,yra susijungę ir 
visi bendrai tarnauja ir gelbs
ti imperialistinėms šalims truk
dyti Sovietų Sąjungos statybai 
ir išprovokuoti karą prieš So
vietų Sąjungą.

Darbininkuose matėsi didelis 
pritarimas Sovietų Sąjungai ir 
neapykanta jos priešams.

Suknia siu viy Unijos 
Bazaras Prasidėjo

Vakar prasidėjo Adatos 
Darbininkų Industrinės Unijos 
Bazaras, Star Casino Svetainėj, 
107th St. ir Park Ave., New j 
Yorke. Snkniasiuvių unija šį į 
bazarą rengia, kad sukelti pi-, 
nigų vedimui dabartinio strei-1 
ko New Yorke ir Philadelphi- j 
joj ir organizavimui dar neor
ganizuotų darbininkų.

Bazaras yra didelis ir tur
tingas įvairiais daiktais, katrie 
parduodama už labai žemas 
kainas. Kiekvienas darbinin
kas tonai’gali nusipirkti viso
kių sau reikalingų daiktų, už 
žemesnes kainas, negu krau
tuvėj. • ,

Šeštadienį Kom. Partijos 
4-tos Sekcijos Vakarėlis

šeštadienio vakare, K.P. ket
virta sekcija rengia linksmą 
vakarėlį, 353 Lenox Ave., 
New Yorke. Vakarėlio pro
grama yrs?1 prirengta graži.

Harlem apielinkėj Bedarbių 
Taryba kiekvieną dięną laiko 
masinius mitingus, 11 vąl. die
ną, kampas 132nd St. ir Le
nox Avė., 138th St, ir Lenox 
Ave.

61 Metų Senis Pasikorė
se-James Beams, 61 metų 

nis^ gyvenantis 585 Third St., 
Brooklyn©, pereitą trečiadienį

be
(NOTARY PUBLIC)

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

PHONE, STAGG 2-5043

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

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsi t.—Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Nante

BROOKLYN, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
EIK PAŽIŪRĖT

Pasi randavo ja pigiai kambariai pa
vieniams vyrams, su visais paranku- 
mais. Kas norit pigiai pragyventi, 
eikit pas Leo. Gavrilovich, 51 John
son Ave., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

Y-SpinduZzą Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 9-2320

IR PIETUSGAMINAME

namie prie geros

12 IKI 3

Duonos—Duoneles—Skaniausios

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadines stalo.

TEL., STAGG 2-0783

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Ibalzamuoja ir laidoja numirusiu, 
mt visokių kapinių; parsamdo au 
^mobilius ir karietas veselijoim 
Hkitynoms ir pasivažinėjimam*.

VAL. DIENIĄ 
vadinamus “short

Pas mus pietūs ne taip kaip 
taip kaip

GRABORIUS
(Undertaker)

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

J. LeVAHOA 
(Levandauskas)

PATOGIAUSIAS RESTAURANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčių Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

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

........ . ,i į i |-------- , j , ( •

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

Šiuomi pranešu savo ko.st u me
nams, kad perkėliau savo studi
ją iš po num. 173 Bridge Street, 
naujon vieton, 
rion St., kamp. 
cey St. stotis,

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

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

Nufotografuo
ja ir numalia- 
voja visokius 
paveikslus įvai
riomis spalvo

mis. Ątnaujina senus ir krajavus 
ir sudaro su amerikoniškais. 
Darbas atliekama gerai ir pigiai.

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

Tel., Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

>■ ■ A :.U. . •¥y. ■

MOT. L AUKUS,Foto grafas 
214'iBedfį

Geriausia Studija iBm

47

T
&

!*»

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalj vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
rninras, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60e, per paštą
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D VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
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Mes

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
ĮŽANGA DIEN4 IR NAKTJ 50c

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brook1 ’n, N. Y, 

Telefonas: Pulaski 6-1090

KELRODIS:. B. >M. T. elevetteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
z B« M. T subway—tilipt ant Montrose Ave. RtotUs; viatdiB

Auaidvax toBto’wUUirf inf Fuahini , ■ J
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KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tftl., Grftftnpoinl 9-2017-2360-3514

lilrirpkit ij skelbimą Ir orUitHkit *»ri» nu ulsaJtyrsu.
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