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KRISLAI
Kuomet Priešas Bučiuoja
Kiek čia Džiaugsmo.
Nauji Didvyriai Senųjų

Kailyje.
Keršto Kelias Visuomet 

Pražudo.
Kur Jūs Einat ir Vedat?

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Kovo (March) 23, 1931

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

No. 69 Telephone, Stagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIII
Brooklyno juodųjų fašistų 

"Vienybė'’ parašė šešias špal- 
tas ištyrimui ‘{šventosios troi- 
kos” pareiškimo prieš Komu
nistų Partiją ir dar žada dau
giau duoti. Ji džiaugiasi, kad 
Butkus, Jokubonis ir Kuodis
daug daugiau išdergė komunis
tus, negu pats fašistai.

Chicagos social fašistų "Nau
jienos" davė du ilgu editorialu 
ir sieksninę apžvalgą ir dar 
žada daugiau duoti "medžiagos 
prieš Komunistų Partiją" iš to 
paties nelemto pareiškimo. 
Kiekvieną to pareiškimo melą 
ir provokaciją Grigaitis be 
druskos ima ir praryja.

Karštai ir ščyrai "Vienybė” 
ir "Naujienos" bučiuoja nelai
mingos sklokos vadus. Tai buč
kis darbininkų klasės priešo, 
bjaurus ir šlykštus bučkis, tei
kiamas savotiškais išrokavi-
mais. O jį su noru priima 
Butkui ir tuomi didžiuojasi. Ir 
čia man prisimena tas senas 
priežodis: "Toks tokį pažino ir 
į svečius pavadino.”

Nusišovė Lietuvis 
Darbininkas

BAYONNE, N. J.—At- 
ėmė sau gyvybę Leonas 
Čepinskas; 41 metų am
žiaus, nevedęs, gyvenęs 
po numeriu 454 Boule
vard. Nusišovė 38 kalib
ro revolveriu. Nors sau- 
žudystės priežastis neži
noma, tai yra, nabašnin- 
kas nepaliko jokio pareiš
kimo, del ko jis žudosi, 
bet faktas yra, kad jis la
bai ilgą laiką vaikštinėjo 
be darbo. Tai veikiausia 
ir buvo priežastis jo sau- 
žudystės. Čepinskas buvo 
auka šio netikusio surė
dymo.

Pranešėjas.

JAU IR WASHINGTONO VALDŽIA
PRIPAŽĮSTA, KAD AMERIKOJE 

YRA 6,350,000 BEDARBIU

Grigaitis ir Valaitis turi kuo
mi pasidžiaugti. Susilaukė nau
jų talkininkų. čiulpia tuos 
naujus lemomis. Bet ar ilgam? 
Atsimenate, kaip džiaugėsi "Tė
vynė", "Naujienos", "Vienybė” 
ir "Keleivis” "didvyriu" Zabu
lionio. Vaje, koks didelis žmo-’ 
gus jis buvo jų akyse. Vaje, 
kaip tursinosi prieš jį Vitaitis, 
Grigaitis, Sirvydas ir kiti pa
razitai! čiulpė jį, kol iščiul
pė. Bet dar ir dabar negali iš
spjauti iš gerklės tos smarvės, 
kurią jiems paliko lemonas Za-. 
bulionis.

Dabar sučiupo Butkų. Nau
jas "didvyris,” Tjet senojo kai-.

Alyje.

Kvaila būtų, žinoma, norėt, 
kad Butkus pamatytų ir susi
prastų, kokioj gražioj šaikoj 
jisai atsidūrė, kokiems sutvėri
mams jis vilto labai sultingu. 
Jis ten nuėjo sužiniai, tiksliai, 
aprokuotai. Jis tą naują rolę 
pats liuosu noru pasirinko, nes, 
kaip priežodis sako, jis "senas 
vilkas.”

Mums rūpi tie draugai dar
bininkai, kurie tapo sklokos va
dų auka, žiūrėkite, draugai, 
kitr jus veda: jus, kurie kovo
jote prieš fašistus ir socialfa- 
šistus, kurie dirbote mūsų re
voliuciniam judėjime per metų 

> metus, jus tie "didvyriai" gal- 
’ vatrukčiomis bruka į talką mū

sų judėjimo ir visos darbinin
kų klasės neprieteliams!

Keršto kelias darbininkų ju
dėjime dar nieko neprivedė prie 
laimėjimo. Kurie tik bandė su- 
budavoti savo judėjimą ant plat
formos keršto prieš komunistų 
judėjimą, tie žlugo, išnyko, kai
po spėka klasių kovoje. Vieni 
iš jų nusirito galvomis į fašis
tų, o kitį į socialfašistų eiles. 
Toks jau kelias, tokia jau logi
ka. Klasių kovoje imasi du 
milžinai: kapitalizmas ir komu- 

ą nizmas. Kas prieš komunizmą, 
tas už kapitalizmą.

Komunistų Partija jiems ne
gera. Jie ją keikia, šmeižia, 
niekina. Jie išleidžia aštuo- 
nius didelius laikraščio pusla
pius smulkaus rašto (Butkaus, 
Jokubonio ir Kuodžio pareiški
mas). Kiekvienas žodis, kiek
viena eilutė, kiekvienas saki
nys pritvinkę kerštu, pagieža, 
neapykanta prieš komunistus. 
O nė vieno žodelio, nė mažiau- 

4 >sio žodelio prieš kapitalistus, 
prieš jų agentus fašistus ir so- 
cialfašistus! Nė vieno žodelio 
prieš bedarbę, prieš naujo ka
ro pavojų! Nė vieno žodelio 
už Sovietų Sąjungą. Nė vieno 
žodelio už didvyriškas kovas 
Chinijos proletariato po raudo
na komunizmo vėliava!

Štai kodėl Grigaitis ir Va
laitis paėmė Butkų, karštai pri
spaudė prie savęs ir taip kars-

Amerikos Diplomatas 
Įvirto Maudynei! ir 
Apsišutino Vandeniu

QUEBEC, Kanada.—Dar 
tokio atsitikimo jokiam dip
lomatui nebuvo, koks ištiko 
Jungtinių Valstijų atstovą 
Kanadoj, poną E. H. Den
nison. Kovo 20 d. jis buvo 
besirengiąs maudytis savo 
apartmente ir nusirengęs 
stovėjo prie maudynes. 
Staiga pasviro ir įvirto į 
maudynę. Bet virsdamas 
ranka pagriebė už krano ir 
atsuko ant savęs verdantį 
vandenį. Pradėjo rėkt pa- 
gelbos. Kol pati atbėgo iš 
kito kambario ir išgelbėjo, 
diplomatas jau buvo visas 
apsišutinęs. Nugabentas į 
ligoninę.

Audėjy Streikas 
Tebeina; Du Vadai 
Suareštuoti

BRIDGEPORT, Conn.— ' 
Streikieriai kasdien tebepi- 
kietuoja Blumenthal dirb
tuves Sheltone ir Bridge- 
porte ir vienybė darbininkų 
tebėra nesulaužoma. Perei-' 
tą savaitę darbdaviai ir 
streikierhj atstovai laikė 
konferencija, kuri pakriko 
be susitarimo. Bosai sakė, 
kad jie išpildys visus reika
lavimus, bet neišsižadės 
dviejų staklių sistemos, o 
kaip tik šis reikalavimas ir 
yra svarbiausias. Darbi
ninkai nutarė streiką tęsti. 
Policija suareštavo dustrei- 
kieriu ir grūmoja kitais 
areštais. Tačiaus tas neiš
gąsdina kovingų . audėjų, 
kurie streikuoja po va
dovybe naujos Nacionalės 
Audėjų Darbininkų Unijos.

WASHINGTON.— Prezi
dento Hooverio bernas 
Woods nesenai paskelbė, 
kad jau darbai gerėja ir be
darbių armija mažėja. Bet
gi štai ateina raportas iš 
Washingtono, patiektas se
kretoriaus Lamonto, kuris 
vėl patvirtina Komunistų 
Partijos ir komunistinės 
spaudos analyzą, kad be
darbė tebeauga. Lamonto 
raporte sakoma, kad jau 
Amerikoje yra 6,050,000 be
darbių.’ Be to, šiomis die
nomis tapę paleista 300,000 
darbininkų be užmokesčio 
"neribotam laikui.” Vadi
nasi, jie irgi atsidūrė be
darbių eilėse. Taigi, pačios 
valdžios pripažinimu, jau 
yra 6,350,000 bedarbių. Tai, 
žinoma, skaitlinė daug su
mažinta, nes šiandien Ame
rikoj bedarbių armija sie
kia dešimts milionų.

O kur milionai, kurie dir
ba dvi, tris dienas į savai

tę? Tie priskaitomi prie 
dirbančiųjų,. hors turi pus
badžiai gyventi.

Lamonto raportas paro
do, kaip bjauriai Washing
tono valdžia meluoja ir ap
gaudinėja darbininkus, 
slėpdama tikrą padėtį. Juk 
pora mėnesių atgal iš Wa
shingtono buvo paskelbta, 
kad tėra apie 2,500,000 be
darbių. O dabargi jau iki 
virš šešių miliomi daaugo! 
Valdžia melavo tada, dar 
meluoja ir šiandien, bedar
bių armiją tyčia. sumažin
dama.

Organizacija ii* kova tėra 
vienatinė, bedarbių išeitis. 
Jau ir valdžia priversta 
pripažinti, kad krizini galo 
nesimato, kad bedarbių ar
mija dar vis auga. Tuo 
tarpu ta valdžia jokios pa
šalpos neduoda. Ir neduos, 
kol galinga darbininkų kla
sės spėka jos neprivers.

Ištvirkėliai Tyrinės 
Ištvirkimą

NEW YORK.— šiame 
mieste iškilo aikštėn bai
siausias moralis supuvi
mas. Pasirodo, kad poli
cijos departmentas įvel
tas į prostitucijos "pra
monę”. Na, tai ir prasi
dėjo reikalavimas tyrinė
jimo. Atsirado gudruo
liai, kurie sumanė suor
ganizuoti komitetą iš 
1,000 narių "apvalymui” 
New Yorko nuo prostitu
cijos. Tai vis buržujų 
darbas. Ir pradęjo jie 
rašytis į komitetą—po
nai, ponios, panelės ir po
naičiai, patys didžiausi iš- 

i dykėliai, amžini parazi
tai.

I Protestony Kunigai Jau 
Už “Atsargią” Gimdymo 
Kontrolę Amerikoje

RENGKITES PRIE KOVO 28 DIENOS 
DEMONSTRACIJŲ PRIEŠ DEPOR

TAVIMUS IR LINČIAVIMUS
Savo naujam bendrame 

pareiškime Ateivių Gynimo 
| Taryba, Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas ir Ly
ga Kovos už Juodveidžių 

i Teises dar kartą kreipia 
latydą visų darbininkų prie 
• kovo 28 d., kuomet bus ruo
šiamos demonstracijos ir 
; masiniai susirinkimai prieš 
ateivių persekiojimus. Ko
va prieš deportavimus ir 
linčiavimus turi padidėti. 
Ir niekas kitas tos kovos %
nelaimės, kaip tik patys 

i darbininkai. Visų pirma at
eiviai darbininkai turi stot 
ton kovon ir traukti jon 
amerikonus.

Buržuazija nukreipus te- 
ji’orą šiandien prieš ateivius 
’ir prieš juodveidžius. Štai 
kodėl Ateivių Gynimo Ta
ryba ir Lyga Kovos už 
Juodveidžių Teises ranka 

i rankon rengiasi prie kovo 
j28 d. demonstruoju.

Brooklyno lietuviai darbi
ninkai rengia "Laisvės” 
svetainėj masinį susirinki
mą, trečiadienį, kovo 25 d., 
prisirengimui prie kovo 28 
d. demonstracijų. Kalbės 
draugai Taraška ir Šoloms- 
kas. Visi dalyvaukite. Visi 
bendrai stokite ginti atei
viu darbininku reikalus, k 4

MIRĖ DRAUGAS A. JAKIRA, TARP. DARB1NIN-

Ir Studentai Streikuoja
ROCHESTER, N.» .Y. — 

Sustreikavo Groveland aug- 
štosios mokyklos studentai 
prieš švietimo tarybą, kam 
ji atstatė nuo darbo mo
kyklos viršininką Wilsoną.

tai pabučiavo, kad net pakvipo 
(ir dar kaip!) ant visos Ame
rikos.

K. K. K. Vėl Bandė Los Angeles Mieste 
Pasigriebti d. Hurst Teroras prieš Studentus

DALLAS.— Kruvinasis LOS ANGELES, Cal. — 
Klanas tebesiunta prieš ko- Valdžia ir patriotai grie- 
munistus. Sužinoję, kad.biasi teroro, idant sulaikyti 
d. Hurst žada grįžti atgaL komunistinį judėjimą tarpe 
į Dalias darbuotis, chuliga-j mokinių. Jie sumušė du 
nai užpuolė tą namą, ku- j mokiniu Roosevelt High 
riame d. Hurst pirmiau gy
veno. Bet kadangi važiuo
jant automobilius sugedo, 
tai Hurst nepribuvo laiku 
ir todėl nepakliuvo antru 
kartu į žmogžudžių rankas. 
Tie patys Klanai sušilę įieš
ko "Daily Workerio” repor
terio ir draugo George 
Papcun, Darbo Unijų Vie
nybės Lygos organizato
riaus. Mieste privaryta 
daugybė slaptos policijos, 
idant sudaužyti smarkiai 
augantį komunistinį judėji
mą.

School už dalinimą vaikams 
Jaunųjų Pionierių išleistų 
lapelių. Tada Jaunieji Pio
nieriai surengė protesto su
sirinkimą ties mokyklos du
rimis. Mokytojai uždarė 
klases ir savo ištikimus mo
kinius pasiuntė’ užpulti su
sirinkimą ir* išardyti. Pri
buvo policija ir suareštavo 
7 narius Jaunųjų Pionierių, 
šešius studentus suspenda
vo.

Užsidarė Didelis Bankas

NEW YORK.—- Suban- 
krutavo ir užsidarė World 
Exchange Bank, kuris ran
dasi po num. 174 Second 
Ave. Depositų turėjo $1,- 
091,267. Veikiausia visi 
žus. Nes kaip iš šuns kau
lą, taip iš kapitalisto pini
gus tu atgausi. O daugiau
sia žus darbininkų įdėliai. 
Stambieji depozitoriai vi
suomet išanksto sužino ir 
savo pinigus išsiima.

Du Mušeikos Užmušti

I Suareštavo ir Įkalino
115 Juodveidžiy

NEW ORLEANS, La. — 
Dokų darbininkų . streikas 
varomas pirmyn su didžiau
siu entuziazmy. Masinis pi- 
kietas laikomas kasdien. 
Kadangi juodveidžiai dar
bininkai parodė nepaprastą 
karingumą, tai policija nu
kreipė visas spėkas prieš 
tuos streikierius. Padary
tos ablavos ir suimta 115. 
Jie visi sėdi kalėjime ir lau
kia teismo, i. Kaltinami su
laužyme indžionkšino. Ši
tuo teroro keliu bosai ir 
valdžia tikisi sulaužyti 
streiką. Bet darbininkai 
mierija nepasiduoti.

NEWARK, N. J.— Kovo 
20 d. čionai rasta nužudyti 
du žinomi gengsteriai. Vie
nas jų yra Adam Dresch, 
nesenai buvęs policistas. 
Matomai, mušeikos tarpe 
savęs susipyko ir susišau
dė.

Su Laivu Nuskendo 14

SHANGHAI.-r-čSonai nu- 
skendo chinųdaivas ir žu
vo 14 žmonių. ; Viso ant lai-' 
vo buvo 200'pasažimų.

NEW YORK.— Protesto- 
niškų bažnyčių taryba nu
balsavo, kad ji stoja už 
“atsargią” ir "apribotą” 
gimdymo kontrolę. Bet bu
vo tokių tarybos narių, ku
rie tvirtino, kad geriausias 
būdas 'apsisaugojimui nuo 
didelių šeimynų, tai tas, 
kad paraki jonai visai susi
laikytų nuo lytiškų sušine- 
šimų. Girdi, tai nei dievui 
nusidės, nei klapatą ant sa
vo galvos užsitrauks!

Pardavė Švedijos 
Audėjy Streiką

STOCKHOLM.— 34,000 
Švedijos audėjų streikavo 
nuo sausio ^mėnesio pra
džios. Senosios unijos ly
deriai ir valdžia visais bū
dais streiką laužė. Prane
šama, kad jie savo tikslą 
atsiekė, nes privertė darbi
ninkus grįžti darban su nu
kapotomis algomis.

Žemės Drebėjimas ant 
Philippiny Saly

MANILA.— Kovo 18 d. 
tarpe 4 v. ryte ir 2 v. po 
pietų buvo didelis žemės 
drebėjimas Ilocos provinci
joj. Padaryta nuostolių už 
$500,000. . Gyvybių nežuvo.

Šeši Žuvo Nelaimėj
PARYŽIUS.— Greitasis 

traukinys nušoko nuo bėgių 
ir du vagonai subyrėjo į 
kavalkus. Užmušta 6 žmo
nės, o daug sužeista.

įsioms
Šiomis dienomis Utenoje 

buvo toks šiurpulingas įvy
kis:

Vyžonų pradžios mokyk
los mokytoja atsigulė į Ute
nos ligoninę gimdyti. Jos 
vyras, kuris buvęs nenor
malus, Stasys Šileika 27 me
tų amžiaus nešinas kirviu 
atėjo ligoninėn savo žmo
nos atlankyti ir ligoninėj 
kirviu ją užmušė. Užmušęs 
žmoną ir pats Šileika pasi
korė.

Liko du našlaičiai maži 
Vaikai.

KŲ APS. SEKRETORIAUS PAGELBININKAS IR 
ŽYMUS KOMUNISTU DARBUOTOJAS

NEW YORK.— Kovo 20lvo jos Centraliniam Komi- 
d., pereitą penktadienį, po: 
kelių mėnesių ligos, mirė A. 
Jakira, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo sekreto
riaus pagelbininkas. Jis ga
vo vėžį į gerklę ir nuo to
mirė. Lavonas pašarvotas 
Darbininkų Centre, 50 East 
13th St., ant antro augšto.

Draugas Jakira buvo žy
mus komunistu darbuoto
jas per daugelį metų. Jis 
buvo vienas iš organizuoto
ji; Komunistų Partijos 1919 
metais. Jis priklausė prieš 
tai prie Socialistų Partijos 
ir dalyvavo kairiojo sparno 
kovoje prieš oportunistus.

Po įsikūrimo Komunistu 
Partijos, kelius metus bu

fete ir darbavosi drauge 
su d. Ruthenbergu. Tai bu
vo pasišventęs klasių ko
vos kareivis, visuomet ko
vos fronte, visuomet revo
liuciniam darbe, iki žiauri 
mirtis neužmerkė akių ant 
visados. Sunkiausios jo gy
venimo dienos, jis sakė 
prieš pat mirtį, tai tos ke
lios paskutinės savaitės, 
kuomet jis nebegalėjo ak
tyviai dalyvauti klasių ko
voje. Jis džiaugėsi kartu 
su kitais draugais augan
čiomis Amerikos proletaria
to kovomis, bet jau nebega
lėjo prisidėti prie jų vysty
mo ir vedimo.

11 Plėšiky Užpuolė Banką Du Jaunuoliai Nusižudė, 
Ir Pasigriebė $37,000 0 Trečias Kovoja su Mirčia

PHILADELPHIA, Pa.— 
Kovo 20 d. 11 ginkluotų plė
šikų užpuolė City National 
and Trust Banką, sustatė 
tarnautojus prie sienos ir 
pasigriebė $37,000. Nė vie
nas nesuimtas.

Kalėjime Perėjo nuo 
Socialistą prie Komunistą

I
I ,

BERLYN.— Buvęs armi
jos kapitonas Scheringer, 
kuris sėdi kalėjime už valy
mą socialistinės propagan
dos armijoj, padalė pareiš
kimą, kad Vokietijos val
džia ir armija eina prieš 
proletariato reikalus, kad 
socialdemokratai padeda 
darbininkų klasės nepriete
liams, tuo būdu jis stoja 
prie komunistų ir eina su 
jais. Scheringer buvo nu
teistas pereitą spalių mėn. 
ir jau baigia savo bausmę. 
Jo pareiškimas buvo skaL 
ty tas reichstage.

Kovo 20 d. mieste Water
town, įšoko į upę ir prisi- 
girdč Clarence Brouse, 15 
metų jaunuolis. Sakoma, 
kad jį motina buvo smar- 

ikiai nuplakus už tingėjimą 
' dirbti. Tą pačią dieną mie
ste Syracuse studentas Lyle 
! Cyphers, 16 metų, revolve
riu nusišovė. Ten pat ban- 

idė nusišauti Vincent Ste
vens, 15 metų jaunuolis, 
būk už tai, kad jį subaręs 
tėvas.

Pasikorė 14 Metą 
Amžiaus Mergaitė

NEW PROVIDENCE, N. 
J.—Kovo 20 d. čionai pasi
korė Rose Mazzocco, 14 me
tų amžiaus. Motinai pra- : 
puolė $50 ir nuožiūra puolė 
ant dukters. Paklausus, ar 
ji kartais nepaėmė, mergai
tė nuėjo į skiepą, pasiėmė | 
virvę ir pasikorė ant van- į 
čten8 paipos.
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Neturi Būt Pasiskirstymo Tarp Dirbančiy 
ir Bedarbių; Visi į Bedarbių Tarybas!

T Lietuviai bedarbiai kur-nekur retkarčiais nueina bei 
prisirašo prie Bedarbių Tarybos; bet day pesame girdė
ję, kad darbo turintis lietuvis įstotų į Bedarbių Tarybą. 
O tai yra blogas reiškinys—stovėti nuošaliai nuo bedar
bių organizacijos, paliekant bedarbių judėjimą vien tik 
jiems patiems.

Šitokį vienpusiškumą, deja, matome ne tik pas lietu
vius; bet ir pas visų tautų darbininkus Amerikoje ap
skritai. Dirbantieji labai nenoriai rišasi organizacijon 
su bedarbiais.

Amerikos Komunistų Partija jau kuris laikas kreipia 
dirbančiųjų domę į tą ydą iš jų puses, ir kas kartas uo
liau ragina dirbančius darbininkus suremti pečiais su jų 
draugais bedarbiais. O jeigu dirbantieji to nedaro arba 
neužtenkamai daro, tai gali išsivystyti naujas didelis pa
vojus visam darbininkų judėjimui šiuo metu—gali dary
tis vis platesnė spraga ir priešingumas tarp dirbančiųjų 
ir bedarbių.

Kiekvienam žinoma, kad darbdaviai naudojasi bedar
biais prieš dirbančiuosius; atstatinėja iš'darbo pirmes- 
nius, geriau apmokamus savo darbininkus, jų vieton sta
tydami išalkusius bedarbius su daug pigesniu apmokėji
mu pastariesiems. Fabrikantai vartoja bedarbius ir lau
žymui streikų, į kuriuos dirbantieji išeina prieš uždar
bių kapojimus, prieš darbo dienos liginimus, prieš nebe
pakeliamą paskubą ir tt. Ir šis jau vienas faktas iššau
kia pas neganėtinai susipratusius darbininkus priešin
gumą tiems bedarbiams. Bet yra ir daugiau priešingu
mo punktų.

Paskutiniais laikais buržuaziniai politikieriai po visą 
šalį varo agitaciją, kad reikia paskirstyt tuos pačius dar 
esamus darbus tarp dirbančiųjų ir bedarbių, ir tuo būdu 
“duot visiems progą” padirbėti po vieną kitą dieną per 
savaitę. Pagal tą kapitalistinių galvočių planą, pigiau
siai galėtą būt jiems išrištas bedarbės klausimas. Jų 
supratimu, bedarbiai ir šiuo laiku dirbantieji gautų po
ros dienų’.uždarbį per savaitę, tuomi apsigintų nuo tie
sioginio bado; mažiau bereikėtų šelpti beduonius iš bur
žuazinės labdarybės, ir būtų atimtas pagrindas iš po 
Komunistų Partijos ir reVbliucinės Darbo Unijų Vieny- švęsta” 

bių apdraudos įstatymą su $25 savaitine pensija kiekvie-! ^el

“Tėvynės” No. 12 telpa 
protokolas SLA. Pildomo
sios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio sausio 15, 16 ir 17 
dd. Iš jo matyt, kad suva- 

Įžiavę fašistiniai SLA. virši
ninkai darė visokius planus, 
kaip vesti kovą prieš Ame
rikos lietuvių darbininkų 
komunistinį judėjimą, o

Darbininkų Susivienijimas 
“neužsiimsiąs” pašalpa, būk 
nesitikima gauti čarteris. 
Fašistai ir melais ir viso
kiais grasinimais bando pa
kenkti naujam Susivieniji
mui.

Lietuviai darbininkai, ne
kreipkite domės į fašistų ir 
socialfašistų melus ir gra
sinimus. Visais būdais gel
bėkite budavoti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.

Penkiolika kitų vaikų mokyk
loj paskui papasakojo mokyk
los viršininkams, kad jie pa
prastai valgo tik kas antrą 
dieną.
Badas, skurdas visoj ša

ly. Badauja vyrai, moterys 
ir vaikai. O tuo pačiu sy
kiu šaly pilna maisto, pilna 
visko.

Bedarbiai turi organizuo
tis į bedarbių tarybas, turi 
jungti savo spėkas, kad pri
versti kapitalistų klasę su
teikti jiems žmonišką pra
gyvenimą.

KORESPONDENTAI IR DARBININKIŠKU 
KORESPONDENCIJŲ SKYRIUS

X 
svarbiausia, tai kaip pa-1 [)aro Pelną iš Bedarbių 
kenkti Susivienijimui Lie-! 
tuviu Darbininku. Štai ką V Q v
jie savo protokole sako:

Apkalbama bolševikų akcija 
disorganizavimui ir kenkimui 
Susivienijimui per bolševikų 
spaudą ir rengiamose prakal
bose. šį reikalą visapusiai 
apsvarsčius, nutarta pagamin
ti atatinkamą memorandumą, 
plačiai nurodant bolševikų 
kenkimą Susivienijimui ir to
kį memorandumą pasiųsti Val
stijų Apdraudos Departmentų 
Komisionieriams tose valstijo
se, kuriose SLA. yra įregist
ruotas. Taipgi nutarta imti 
visokius kitus reikalingus 
žingsnius užkirtimui kelio bol
ševikų žalingai akcijai prieš 
SLA. Nutarta, kad tokį me
morandumą pagamintų SLA. 
legalis patarėjas, p. J. S. Lo- 
patto.
Tai tokį nutarimą tie fa

šistiniai elementai padarė 
sausio mėnesį. Bet juo to
liau, tuo labiau jie įpuola į 
didesnę desperaciją del 
smarkaus augimo naujo Su
sivienijimo. Štai kovo 10 
d. įvyksta SLA. Pildomosios 
Tarybos posėdis, ir tame 
posėdy, kaip “Tėvynė” ra
šo, vėl “nemažai laiko pa

svarstymui, kaip

Federuotos Spaudos lei
džiamas laikraštukas “La
bor’s News” sekamai rašo:

Bedarbiai San Francisco 
mieste pardavinėja razinkas, 
ir tie, kurie parūpina razin
kas bedarbiams pardavinėji
mui, padaro apie $350 į dieną 
gryno pelno.

Tonas razinkų kainuoja 
$100; pardavinėjant dėžutė-,
mis po penkis centus padaro- kyma. 
ma $1,000 už toną. Tpys šim
tai vyrų ir moterų bedarbių 
vidutiniai padaro po 
dieną. Visas uždarbis 
zinkų parūpintojams.
Tai taip visokie 

liautai išnaudoja bedarbius. 
Bedarbiai, pardavinėdami 
razinkas, obuolius ir kito
kius daiktus ant gatvių, tu
ri išriogsoti ant gatvės po 
keliolika valandų, kol užsi
dirba dolerį kitą.

85 Nuošimčiai už 
Sovietu Valdžią

David Rhys Williams iš 
Rochester, N. Y., kuris il
goką laiką išbuvo Sovietų 
Sąjungoj, nesenai kalbėda
mas Buffalo mieste nurodė, 
kad Sovietų valdžia šian
dien yra tvirta, kad 85 nuo
šimčiai Rusijos gyventojų 
pilniausiai pritaria dabarti
nei valdžiai ir pasiryžę ko
vot iki mirties už jos palai-

Korespondencijas pagerinti 
yra rimtas uždavinys. Jąsias, 
sudarbininkinti yra būtinas 
reikalas. Bet senoviško plau
ko korespondencijos apie “pa
rengimus” yra atkaklus daly
kas; jos mūsų spaudoje vis 
dar sudaro didžią korespon- 
dencinių rašinių didžiumą, ir 
korespondentai nelengvai duo
dasi sudarbininkinti, nors jau 
keli metai, kaip jie yra šau
kiami duot daugiau raštų iš 
dirbtuvių, kasyklų, valgyklų ir 
kitų darbo vietų; apie strei
kus, bedarbę ir kitus tokius 
dalykus, turinčius tiesioginės 
svarbos kasdieniniame darbi
ninkų gyvenime ir vietiniame' 
bei bendrame jų judėjime.

Visa eilė mūsų korespon
dentų tebėra, kaip ir dešimts 
metų atgal, įsikibę į aprašy
mus savo kolonijų lietuviškų 
teatrėlių, balių, vakarienių; ir 
reikia pripažint, kad vietomis 
darosi net pablogėjimų srityje j cinių 
korespondencijų apie “paren-! darbams,

neper- 
pusėn 
kores-

dabar

$1.50 į 
eina ra-

spėkų-1

Ekonomijos ir mokslo sri
tyse padaryta milžiniškas 
progresas, sako jis. Labai 
svarbus žingsnis padaryta 
ekonomijoj, tai penkių me-[nes degras 
tų industrializacijos planas, ■ abelnuosius 

i Gi apšvietos : 
padaryta milžiniškas pro- gadzinkos. 
gresas. Williams sako:

Beraštystė prie caro
džios siekė $5 nuošimčius, ta- same tame nebuvo ir

Visa tai liudija apie dar že
mą darbininkiško susipratimo 
laipsnį pritariančiose komunis
tams lietuvių organizacijose. 
Ir tenka pripažint, jog atsa
komybės dalis už tai krinta ir 
ant pačių kom. redakcijų, kad 
per toki ilgą laiką dar 
auklėjo darbininkiškon 
kaip rengėjus, taip ir 
pondentus. '

“Laisvės” redakcija
ketina įvesti skyrių, pašvęstą 
vien tik darbininkiškoms ko
respondencijoms—iš darbavie
čių, iš darbininkų santikių su 
bosais, iš streikų, iš bedarbės 
reiškinių, žodžiu sakant, iš 
klasių kovos lauko. Tame sky
riuje bus talpinama kasdieni
niai darbininkų patyrimai, jų 
nusiskundimai prieš uždarbių 
kapojimus, skubinimą ir įvai
rias atakas iš bosų pusės. Ja
me taip pat bus duodama vie
tos Įvairiems kairiųjų, revoliu- 

i unijų organizaciniams 
korespondencijų apie “paren-' darbams, kovoms ir vajams, 
gimus;” prie pirmesnių, mat, j paliečiantiems to miesto bei 
pagyrimų lošėjams, daininin-j miestelio darbininkus; į dar- 
kams ir kitiems “gerai pasiro-jbininkiškų korespondencijų 
džiusiems” ] 
žodynas naujų jiems pagyri
mų ; pradeda jau madon įeiti 
vakarienių šeimininkių garbi
nimas už gardžiausių blynų 
kepimą, už skaniausias nami-

i nes dešras su kopūstais i]’ 
________ s “patenkinimus.”

bvnn paou w , uniinnioau jy m j v o pvinaL uvijų 

priveliama ištisas: skyrių bus dedama ir kritika 
, ,'.. J J .....................„.........: I r. .1 . ' • • ii ‘ i • i • • >»

srity taipgi Išsivysto tikros smaguriavimo ’ ,air -1 
miškas pro- gadzinkos. Tuo gi tarpu dar-j^Y1 J

federacinių ir “socialistinių” 
unijų vadų, kurie sandarbinin- 
kauja išnaudotojams prieš ko
vojančius darbininkus.

Tos rūšies aprašyti nu daly
kų šiais laikais yra tiek, kad 
darbiniu kišk u k o respond e ne i i ų 

frius galėtų pasidaryt d i- - 
i džiausiu, pamatiniu skyrium’ 
į “Laisvės” dienraštyje, jeigu 
j tik draugai korespondentai at- 
! eitų mums talkon, kaip reikia.

bes Lygos propagandos ir agitacijos už visuotiną bedar- kovoti prieš bolševikus. To-
bin nndrnndns istntvmji su $25 snvnitino npnsiia Irinkvip- i i
nam bedarbiui.
J Kadangi toks darbų padalinimas reikštų atėmimą iš 
dirbančiųjų dar vienos kitos dienos uždarbio į savaitę, 
tai ir šis sumanymas kelia dirbančiųjų ūpą prieš bedar- Į 
bius. ' O Komunistų Partijai ir Darbo Unijų Vienybės! 
Lygai dar nepasisekė per pastaruosius kelioliką mėnesių 
paskleisti kiek reikia teisingo supratimo tarp dirbančių
jų ir organizuot juos iš darbaviečių į Bedarbių Tarybas 
delei vieningos kovos su bedarbiais prieš kapitalistus. 
Todėl daugelyje vietų pas dirbančiuosius tebesilaiko tas 
klaidingas pasklidęs supratimas,, kad Darbo Unijų Vie
nybės Lyga esanti tiktai bedarbių organizacija, bedar
bių judėjimas, daugiau nieko. Tai sulig tokio klaidaus 
Jsivaizdinimo pasirodė net priešingumo komunistams ir 
Lygai net tūluose darbininkų streikuose, pavyzdžiui, 
Rockfordd, III., streike. <
. Kad tokius nesusipratimus tarp dirbančiųjų ir bedar
bių prašalint, kad sudaryt vieną jų frontą kovoje prieš 

.uždarbių kapojimus, už tuojautinę reikiamą bedarbiams 
paramą iš vietinių valdžių iždų ir už nacionalę visiems 
bedarbiams apdraudą, tai visi dirbantieji turi dėtis į Be
darbių Tarybas. Komunistų Partija tuo tikslu kas kar
tas smarkiau veikia pačiose dirbtuvėse ir kasyklose; per 
savo narius tose darbavietėse jinai tiesioginiai blaivina Susivienijimo griovimui, negu 
darbininkų supratimą apie Andrus jų reikalus su be
darbiais; Komunistų Partija yra pasiryžus išnaudoti vi- 
9as galimybes pačiuose fabrikuose ir dirbtuvėse, kad jų 
darbininkus organizuot į Bedarbių Tarybas. Ir tai yra 
svarbiausias, pamatinis priruošiamasis darbas, besiren
giant į Šiemetines Pirmosios Gegužės demonstracijas.

į Daily Worked Remti-Bū tinas Reikalas
• Daily Worker, Komunistų Partijos centro organas, išėjo tik
tai keturių puslapių pereitą šeštadienį, o jis reguliariai išeida
vo tą dieną šešių puslapių. Finansų stoka išėmė iš jo du ‘rei
kalingu puslapiu.

* lAr galės Dally Worker išeit rytoj?' Tai yrą graužiantis .kas
dieninis klausimas. Tą klausimą turėtų palengvinti lietuviai,, 
kdip ir visų kitų tautų sąmoningi darbininkai. Tiesa, jie turi 
savo kalbos komunistinius laikraščius ir’ dažnai pasitenkina vien 
tjk jų rėmimu. Bet to neužteneka. Nes kaip prieitume prie 
plačiausių, angliškai kalbančių darbininkų masių, jęigu neturė
tame angliško komunistinio dienraščio Daily Workerio? Kaip 
įtoes galėtume plėtoti bedarbių ir dirbančiųjų kovas be jo?

.. Skaityt Daily Worker] amerikiniai darbininkai vis daugiau 
skaito. Jo cirkuliacija per paskutinius metus padidėjo desėtkais 
tūkstančių. Bet daugybė D. W. kopijų prisieina duoti dovanai 
įįreikieriams ir bedarbiams. Iš savo pardavį rieto jų Daily Wor
sens paprastą) gauna tiktai po centą už kopiją. Taigi pelno 
iš to negali būti Daily Workeriui; o jo paskleidimas miniose 
yfr, vienas iš svarbiausių. mQsu reikalų.
/Draugai lietuviai >

Californijoj, bedarbių padė
tis baisi. Tas pats laikraš
tis toliaus sako:

Labai apgailėtinos bedarbių 
sąlygos visoj Californijoj. Ke
lios dienos atgal viešoj mo
kykloj Ventura miestely du v , . . - . ,. . .. ,
meksikiečiai vaikučiai apalpo įuz tai imperialistai dai O VI- 
kedėse. Tapo sužinota, kad i sokius planus sunaikinimui 
nieko nevalgė per dvi dienas, [ darbininkų respublikos.

nutarta griežtai kovoti su., 
bolševikų žygiais 
esant 

! SLA.
Ką 

O gi 
.organizuotojus.i% Mat, ' 
tuvių Darbininkų Susivieni
jimas, nežiūrint fašistų 
skundimo apdraudos. de- 
partmentams, smarkiai au
ga į milžinišką organizaci
ją. Del to fašistai labai 
siunta, ir jie del to šaukia, 
būk naujo Susivienijimo or
ganizuoto j ai esą kalti, kad 
fašistams prastai vyksta su 
SLA. organizacija. Už tai 
jie sako:

Dabar pasirodo, kad bolše
vikai posenovei daugiau dirba

ir reikalui j 
atsakomybėn jtraukti 

griovėjus.
jie gąsdina teismu?
naujo Susivienijimo

■ Lie-

L D. S. A. ir “Darb. Balso” Vajus
Prabėgus dviem savaitėm mū

sų vajaus turime dar visai ma
žas pasekmes. Tiesa, pirmoji 
savaitė, daugelyje kuopų pra
leista labai pagirtinam darbui 
—prisirengimui prie Darbinin
kių Dienos, kovo 8-tos. Kai 
kur tuose apvaikščiojimuose 
padaryta pradžia ir mūsų va
juj. Vienok geriausias būdas 
gavimui naujų nwų ir skaity
tojų, tai yra ėjimas į namus, 
mažai tebuvo praktikuotas. 
Aišku, veikliausios mūsų drau
gės nei negalėjo to atlikti, nes 
buvo užimtos prirengimu ap- 
vaikščiojimo. Tikimės, kad vė
liau ir jos pasidarbuos.

Iš pranešimų tų draugių, ku
rios vaikščiojo į namus, męs 
patyrėm, kad šįmet bedarbė 
daug daugiau ir sunkiau darbi
ninkus palietė. Prenumeratų 
gaut bus sunkiau. .Tuo pat sy
kiu, juo labiau mes turim pri
eiti prie tų žmonių ir parodyti 
jiems klasių kovos Įveliu. O bū
dų mes turime, Kam užsimo
kėti metinę ipreihumeratą sun
ku, tos draugės ‘įąli, stoti kuo-- 
pon, kūr: duoklę^ užsimoka dą- 

elementai (griebiasi'”' tokių 'Į®1? ir ; Wiubsuojamos, 
- ' - ■ jei jų padėtis labai• slinki. Pa

dėti veikti gali ir neduodamos.

savo organizacijos kūrimui. 
Todėl laikas sudrausti bolševi
kiškus triukšmadarius; ir ^ar
tą ant visados reikia jiems pa
rodyti, kad Amerikoj yra įsta
tymai apsaugpnjant tokias 
valdžios | pripažintas -organiza-* 
cijas, kąįp į musų Susivieniji
mas. *' . f' ■ -• ./

Kuomet SLA. fašistiniai

bjaurių - priemonių, tai tas 
parodo, kad jie yra didelėj 
desperacijoj, kad komunis
tai ir abelnai pažangieji lie
tuviai darbininkai uždavė 
didelį smūgį jų fašistinei 
politikai SLA. organizaci
joj.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas auga ir augs, 
nepaisant visokių puolimų 
iš fašistų pusės. “Tėvynė” 
kartoja “Vięnybęs’’ ir “Nau 
jienų” melus, būk Lietuvių

i bininkams, lankantiems tokias 
i pramogas, yra žinoma ir pa- Į 

vaH tirta, kad nieko nepaprasto vi-j

po sumažinta iki 15 nuošim-; Taip daugelis jų ir žiūri, kaip ’ a ei°ds, vienas kitas koiespon- 
čių civiliuose gyventojuose ir j blofus, į tokius garsinimus; .®ntas. kad dėlto nepa- 
iki 6 nuošimčių Raudonojoj,išanksto arba j paskui spaus-.laikraštis, nuobodus. 
Armijoj. dinamus pagyrūniškus paren-Y,18*1. "cr.e,k,a

n , \ „ . . ' kimu aprašymus. Jais abelnai I ^“i tik kiekvienas korespon-
Sovietų Sąjunga visu neti|^ nej t kol.espon()en.! dentas rašo is savo patyrmiu

smarkumu progresuoja pir-Įciniai gal.sintojai bei aprašinė-l11’ 'mtemijimų; teaul jis rašo
kaip jis gyvu žodžiu papasa
kotų savo draugui,—tai ne tik 
nebus nuobodumo iš tu darbi
ninkiškų korespondencijų, bet 
jos Įneš laikraštin daugiau- 
Įvairumo ir ryšio su kasdieni- 

Iniu gyvenimu darbininku ir 
bedarbių; jis tuomet pasidarys 
Įdomesnis, artimesnis viduti
niam darbininkui ir darbinin
kei.

Nereikia darbininkiškas ko
respondencijas rašyti perilgas, 
arba laukti, kol susikaups 
daug tam medžiagos. Geriaus 
yra dažnai rašinėti, kad ir 
trumpai, kad tik ir vieną Įvykį 
paduodant tuo sykiu.

Toliau, prašytume korespon
dentų dar štai ko. Jeigu-tuo 
pačiu pradėjimu koresponden
tas rašo ir apie lietuvišką pra
mogą ir apie kokį grynai dar- . 
bininkišką įvykį, geriau būtų 
rašyti ant atskirų lakštų po- 
pieros, arba, rašant ant vieno 
lakšto, ne sumaišyti, bet para
šyt, kaip du atskiru dalyku. 
Tuomet redakcijai bus leng
viau paskirstyti rašinius į dar
bininkiškas ir paprastąsias ko
respondencija, ir sudėti į darb. 
korespondencijų skyrių tokias, 
kurios jam tinka.

Redakcijoj nėra nei minties, 
kad rašymas paprastų kores
pondencijų tūrėtų apsistoti; 
bet pageidaujama, kad jos bū
tų kiek galint apšluotos nuo 
beverčių pasakojimų ir nuo tų 
begalinių gyrimų.

Tūliems draugams kores
pondentams gal atrodys, kad 
nuo tokio apsiribavimo galės 
nukentėti jų vietiniai parengi
mai. Ne visai tain. Juk kuo
met išvystysime “Laisvėj” tin-

myn. Už tar šiandien visas tojai; bet jie bijo užrūstinti 
kapitalistinis pasaulis kelia rengėjus, dainininkus, akto- 
didžiausią riksmą prieš ją. Kaspadines . ir kitiis, tu- 

- - - nnčius ryšio su pramoga, ir
todėl, kad ir prieš savo supra- 

itimą ir norą, piešia rožavomis 
i spalvomis “pasižymėjusius.”

Kada redakcija padaro ku
riam del to pastabą, jis atsa
ko: tai kad ir pas jus, Brook- 
lyno ir New Yorko, vietinėse 
žiniose panašiai yra priteplio
ta. Ir tokia pastaba, žinoma, 
yra vietoje, nes ir čia organi
zacijos bruka nesaikuotus pa
gyrus apie savo ruošiamas 
pramogas, ir bombarduoja re- 

■dakciją už išbraukimą bent 
j dalies tų garbinimų. O jeigu 
. reporteris nepataikys pagei
daujamų komplimentų prie 
vieno ar kito programos punk
to, del *to dažnai pasipučia vi
si rengėjai ir 
skundžiasi, kad 
juos boikotuoja,”

o tas

Sto
jau

vaikščiodami
“laisviečiai 

ir t. t.

54-ta kp., Scranton, Pa.; 58-ta 
kp., Chicago, III.'; 83-čia kp., 
New Britain, Conn.; 24-ta kp., 
Cleveland, Ohio; 1-ma kp., Bro
oklyn, N. Y.

Pasižadėjo Darbuotis.
> Rose Buches, Waukegan, 111. 
ir O. šaltienė užsisakė visokios

dėsim masių atbudimui, 
svarbiau visko.

Kuopų žiniai
Paskaitos “Darbininkės, 

kit į Komunistų Partiją”
pagaminta kopijų. Pirmą syk 
buvo skaityta Easton, Pa., per 
14-tą kuopą. Draugės ją labai 
įvertino. Brošiuraitės Darbi
ninkė ir Bedarbė dar turime 
nemažai. Užsisakykite. Pla
tintojams duodame 25 nuošim
čius.

A tsiuntė Prenumeratų
Drg. O. Savukas, Portage, 

Pa., ir J. šiupailienė, Port Car
bon, Pa., po dvi prenumeratas. 
B. E. Senkevičįenė ir S. Mal- 
kaitienė, Easton, Pa., 1 metinę 
ir 2. pusmetines pr. Po vieną 
pren. atsiuntė ksekomos drau
gės : J. Lapeikienė, Bridgewa
ter, Mass.; M. Krasnitskiene,
Waterbuiy, Conn.; M. Krasau- (literatūros, o d. M. Toleikienė 
skieilė, Medford, Mass.; O. Sa- j įg Shenandoah, Pa., visų perei- 
mulėnįenė, Fitchburg, Mass., ir . tajs metais gautų skaitytojų 
N.« Kaųlinien^, Maspeth, N. Y. antrašus. Reiškia, ji rūpinsis 

ne tik naujais, bet ir senais. O 
Philadelphia, reikia Prisiminti kad ji buvo 

’ • gavus skaitlingą būrį. Nfekurios
' - |iš jos gautų skaitytojų jau pe-

; J. Kreivėnas, jerJ rėjo j kuopas ir tai yra didelis 
■- J.;. J. Sabaliaus-.laimėjimas. be to, apsirūpi- 

no vajaus reikmenimis ir d. 
Mažeikienė, clevelandiėtė. Va-

A t) i au j i n o P r ei lųm e ra ta s
J. J. Potienė,

Pa., 2 pr.!. Po vieną atnaujino, 
sekamai: L. Bekešienė, Roches- į

sey City,- N. J
Turime brošiuraitę Darbininkė kas, Yonkers, N. Y A. Bėpirš- 

tienė, Brooklyn, N. Y.; E. že- 
nitįl 4. 1 v. V>' JL 4V
Pupelis, ČSmas, Wash 
do, Los Angeles, C,ai.
lentukevičiėnė, Montello, Mass.; 
M. Subatienė, Thomas, W. Va.

Gavo Naują Narvą. 
, 146-ta kp., Oakland, Cal 
nares; 62-ra kp., . . .
Pa,, 5 nares; 2-ra kp., Worces- bedarbei, kelios .draugės 

Finansinės nąudos iš to nebus,' tėr, Mass., 4 n. ; 17-ta kp., Dėt-■ didžiausių pastangų neatliks 
bet supažindinsim darbininkes Itroif, Mich., 3 n. Po dvi nari: LalP daug daibo, kaip seniau 

. _ .7 .. . . i..„ ivrinzu.^Miin p-i,: 130 atlikdavo su mažesnėmis
23-čia tangomis. Del to dabar visos 

mūsų drauges-privalo bent da
linai prisidėti prie to darbo.

LDSA C. Sekret.
8. Sasnauskienė.

ir Bedarbė. Labai patraukiau-
ti ir aiški, o parsiduoda po 5c. maitienė^ New 
Draugės, kurios, nešė ją su sa
vim gerai ją paskleidė. Gi su
pažindinti darbininkes .su be
darbės priežastimi labai svar
bu. Imtis reikia ir kitos lite
ratūros. Darbininkių Balso li
kusių kopijų dar ir dabar tu
rime. Palikit tų kopijų ten, 
.kur nieko parduot -.negalima.

su mūsų organizacijom ir pa
t

myn vai’yt jo nepavaduojamą darbų.

York City *; M. •jaus reii<menM užsisakė šių kuo I karną darbininkiškų korespon- 
A Ra-i^1* komisijos: 14-tos, Easton, | dencijų skyrių, tuomi patar- 

M* Va-Ua’; D2-tos, Waterbury, Conn.; Į liausime ir pakėlimui klasinio 
120-tos, Sheboygan, Wis. (darbininkų susipratimo. Be 

Daugelis mūs kuopų turi iš- > kitko,„ jie geriau numanys, 
rinkę skaitlingas komisijas, tad j kaip reikalinga yra finansinė 
reikia tikėtis gerų sėkmių. Ta- ’ narama ir vietiniu darbininkiš-

6 čiaus bereiktų vien komisijoms! kų draugijų veikimui bei gy- 
, Shenandoah, tą darbą palikti. -......—

Po dvi nari 
36-tą kp., Mineršville, Pa 
-ta kp., Detroit, Mich.;
kp., Binghamton, N'. Y.; 60-ta

Esant didžiai | vavimui. Tatai gi suprasda- 
prie.mi, darbininkai skaįtlingiau 

lankys ir tokias pramogas ne 
del piešiamų jose “dangišku 
migdolų,” bet del- to, kad tai 
yra darbininkiškas reikalas.

paš-

.. . .. - • - - * r- Užsirašykite jį, kitiems kp<} S. Pittsburgh, Pa
uzrašinėkite ir aukokite jo parėmimui sulig geriausios savo iš- ta kp., Chicago, Ill.

-...........- ■————■ ■ ■—

s « • ' *

Skaitykit ir Platinkit
" “LAISVĘ”

Po vieną
darbininkai, padėkite Daily Workeriui pir- galės.
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Matydama kompanija, kad Į skaudėjo, bet ėjo dirbti. Iš- 
nieko negali darbininkams pa-'dirbo apie mėnesį laiko-, tuo-į 
daryti, negali streiko suplėšy-'met tapo atleistas iš darbe 
ti, tai užpuolė ant National Ranką vis dar skaudėjo. 
Textile Workers Industrial!

SKAITYKITE “LAISVĘ

Reikale
pasaulyje 
bedarbiu. 
Valstijose

, T , bi11, j bjaurus darbininku klasės ne-lcionalo, bet
\ argas, badas n- skurdas smau- Į prietelius ,• - ‘ -
gia darbininkus ir jų šeimynas. | jas Komunjstl, p.u.tija. 
Išnaudotojai. pasinaudodami;
bedarbe, kada yra milionai jieš- 
kančių darbininkų bent kokio i 
darbo, kapoja algas ir tiems,: 
kurie dar dirba arba tik dali-Į 
nai dirba. Pereitais metais i į 
daugiau kaip ant devynių 
lionų dolerių ilkosi 
darbininkų algos.

Komunistų Partijai vadovau 
jant surinkta virš 1,400,000 pa 
rašų po peticijomis, kurios bu 
vo įteiktos reikalaujant bedar 
biams apdraudos. Išnaudotojui 
klasė ir jos pastatyta valdžia 
nekreipia į tai atydos. Bilio- 
nus dolerių leidžią karo reika
lams, ir ramiai žiūri, kaip be
darbiai ir jų šeimynos laipsniš
kai badu miršta.

Kovos Bedarbiu v
Kapitalistiniame 

jau virš 30,000,000 
Vien tik Jungtinėse 
yra apie 10,000,000

do bjaurų, stačiai kontr-revo-i 
Bucinį šlamštelį. Plūsta ir nie-' 
kiną Komunistų Partiją ir Į 

j tuos draugus ir drauges, kurie 
i nuoširdžiai dirba darbininku‘ I ; klasei. Pila pamazgas ant mū- 
|sų judėjimo. Rėkia, kad mes, 
i Komunistų Partijos nariai, ne-

I net 57 nuošimtis ateivių darbi-! geri. Na, tegul tie elementai 
.ninku. j pasako, kokiai partijai jie pri-

Kas leidžia paskalos, kad būk • klauso? Kokio Internacionalo 
partija neįvertina kalbinius ko-'liniją jie gina? Jie ne tiktai! 
munistinius laikraščius, tas yra jau ritasi prie

jie tiesiai

............  ......... ..... . ................. Išvaikščiojo suvirs du i..ZI •'
Union komiteto susirinkimo ir!nešiu, bet darbo negalėjo gau- 
suareštavo vadus, smarki?
mušdami drg. Murdocką, 
vine ir Berkman; ir dar 
tapo sumuštų, bet ne taip I 
bai.

su-,Ii. žmogus susirūpinęs. 
De-lką vis dar skauda.

įnė-

Ran- 
Pinigų nė-1

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

i Kovo 10 d. jis pajunta di-' 
delį skausmą žanduose. Tuo- 

Tai jau buvo pradžia lau- jau nustojo kalbėti; .nieko ne- 
Antro Interna- [‘žyniui streiko; po to pradėjo i valgo ir negeria; dieną ir nak- 

į balsuot grįžti į darbą su sąly-’tį vaikšto, po kambarius. Mo
ir sužinus kurstyto-j fašistų liogerį ir nori nutempti1 g°m : kad bosai daugiau neda-Įteris pašaukė gydytoją, kuris 

I mūsų draugus bei dienraščius.! lys greitinimo mašinų, išvarys! pripažino,kad nuogėrimonuo-
1 ' ■' ■vJ‘’ '.'mašinų tyrinėtojus, ir ’ nfeduos. dingo alkoholio jam taip pa-

.'sidarė. Gydytojas davė gy- 
,v' ., kaip kad buvo davęlduolių ir sakė, kad pereis, bet 
i dviem darbininkam po 9 karš-j praėjo trys dienos ir vis darė- 
.tuvus (combs). |si blogiau. Tada buvo pa-
i Kovo 2 dieną nuėjo 
! visi darbininkai. Kai visi nu-1 h’ P° 
Įėjo dirbti, tai .valdžia vėl pa-i.i° 
'darė užpuolimą ant N.T.W.. | kinti, 
'Unijos svetainės ir suareštavo 

16'drg. llarfieldą, B. Donagianą 
šio ir Johanna Reed, tuomi uždri- 

darbininkai streikavo i rydanri svetainę. Nors buvo 
subatai. Subatoj išėjo111 ’hjos svetainė, uždaryta, liet 
(čia kalba eina apie! Tibar vėl jau atidaryta. Nors 

ir Woodrųilę). vadus areštavo ir sumušė, bet 
kairiosios unijos nesumu.šė ir 

gy-

Darbininkų Stojiiųas Į
j Darbininkai, parodykite ištiki- mašinų tyrinėtojus, ir ' nfeduos (dingo 
; mybę Komunistų Internaciona-. PO daugiau darbininkams ma
riui ir jo sekcijai Komunistų Įšinų, kaip kad buvo <’

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s , 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, Ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staten Island Fer
ry.

A. L.UTV1JNA&

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

Sausio ir vasario mėnesiais,;
16 Komunistų Partijos dist- 

bi-! riktu įstojo 1,040 darbininkų ir 
nukapotos' darbininkių. Dar nėra davi

niui, kiek naujų narių įstojo į 
i Komunistų Partijos 12 ir 19 
distriktus. Darbininkai vis 

Į aiškiau pradeda permatyt, kad 
Ine tik pasiliuosavimas, bet ir 
-kova del kasdieninių reikalų 
pagerinimo yra negalima sėk
mingai vesti be Komunistų 
Partijos. Komunistų 
tai ir yra politinis darbininkų 
klases vadas, kuris sujungia Į 
vi&as klasiniai kovojančias dar-' 
bininkų klasės spėkas prieš ka-' 

pitalistinę t\aiką. Lawrenca, išskiriant Arlingto-'
Dirbtuvių Laikraštukui .kuris rengėsi, bet neišėjo.;

i sis streikas is pradžios labai 
Komunistų Partijos dirbtu- Į puikiai stovėjo, gerai streikie-. 

vių branduoliai vis daugiau ir Iriai pikietdvo; žmonių visada Į 
daugiau išleidžia dirbtuvių laik- Į buvo pilna ant gatvių ir palei; 
raštukų. Didžiausis yra laik-1 dirbtuves. Bet kompanijos irgi; 
raštukas, tai “The Ford Wor-| gerai rengės, kurių buvo agen- 
ker,” kurio yra spausdinama 
apie 35,000 kopijų. Jis nupie
šia Fordo išnaudojamų darbi-

LAWRENCE, MASS
Buvusio Streiko

prasidėjo vasario 
karšymo skyriaus.

[si blogiau.
Įšauktas specialistas gydytojas 

ištyrimo pripažino, kad 
žandiniai kaulai yra sura- 

o tas paeina nuo sužeis
tos rankos, kurioje randasi ne

69 S. PARK SI.. KAMPAS FRONT STREET, 
Tel. Trinity 3-1045

ELIZABETH, N. J.

Kova nebaigta. Darbininkai 
dirbanti ir bedarbiai turi tęsti t 
dar aštresnę kovą. Komunistų i 
Partija bendrai su Bedarbių■ 
Tarybomis išdirbdinėja veiki- Į 
nuli planą.

* Kovodami už bedarbių ap- 
draudą, padarykime darbinin
kus priešais kapitalistinės tvar
kos. Gaukime kuodaugiausiai 
jų Į Komunistų Partijos eiles. 
Padarykime juos kovotojais už ninku vargus. Yra daugelis to- 
proletariato galią.

Streikas
[diena iš
skyriaus

.vieni iki 
audikai

p. Washingtona
ai Ua, | panejgjį buvo šventė^^Jj^ėtas

: mitingas; į tą mitingą buvo at-, negalėjo 
silankęs italų kunigas, kuris iš
mestas iš susirinkimo. Utarnin- 

[ke streikas pasiekė beveik visą

vu o ja.
Eglaite.PHILADELPHIA, PA

reikia 
ir 
ir

; kių laikraštukų. Juos
„ w. Į platinti tose darbavietėse
Rengkimes Apvaikščioti |darbininkai, sužinoję, kur

Pirmąją Gegužes ; kaip kreiptis, turi rašj 
Pirmoji Gegužės, tai tarptau- :.!uos- 

tinėr proletariato šventė, kurio-, 
je reiškiama tarptautinis 
darumas visų darbininkų, 
paisant kokiai tautai jie 
klauso, kokios rasės jie 
Pirmąją Gegužės proletariatas i rimą labiau praplatinti. P 
peržvelgia savo kovos būrius.; rytas nutarimas nupiginti na- 

Jau dabar pradėkime reng-; riams. Dabar galima jį užsi- j 
tis, kad sumobilizuoti kuoskait- prenumeruoti ant metų už į 
lingesnes proletarų mases. Par- $1.40. Tas yra galima iki lie-; 
tija ir kitos įstaigos, kurios ei- pos 1 dienai. Po to ir vėl bus j 
na Partijos vadovybėje, išdir- Į $2 prenumerata. Kiekvienas 
bo smulkmenišką prisirengimo j partijos narys ir draugas pri-| 
planą.

. Turime kelti tą klausimą vi-1 ti 
sose organizacijose: darbo uni- literatūros agentus, 
jose, apšvietos ir kultūros or
ganizacijose, pašelpinese drau
gijose ir kliubuose, sporto ir 
kitose organizacijose. Kur tik 
yra dirbančiųjų, kur tik gali
ma, visur aiškinkime Pirmosios 
Gegužės reikšmę ir kvieskime 
minias į kovą. Tegul sustoja 
fabrikuose ir dirbtuvėse mašinų 
ratai. Tegul viešpataujanti 
klasė pamato mūsų vienybėje 
jėgą. Tegul dreba parazitinio Išiuraitė, kuri nurodo, kodėl at- 
pasaulio palaikytojai ir gynė- Į; siundo bedarbė ir kaip kovoti 
ja’

[las ir labai ištampytos gyslos! 
! visoje rankoje.

Tuomet jis buvo nuvežtas į
‘ligoninę.ir padaryta operacija.
Dabar guli ligoninėj ir neži

ūria kada pasveiks.
Į

V. Vasiliauskas.

■ S K A IT Y KIT, PLATIN KIT
“LAISVĘ

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Darbininko J. Krilevičiaus 
Nelaimingas Gyvenimas

Užėjus bedarbei, Juozas Kri- 
įlevičius buvo paleistas iš dar-; 

, lh°- žmogus biednai gyveno f 
e,sT kad stieiką kuo jr ncturėjo progos susitaupinti 

(greičiausiai sulaužius. Atsna-,pįajga]) nes (m-ejo maitinti sa-1 
jdo tarpe streiki_erių tokių žmo-'vo draugę ir keturias dukteris,1 
, irių, kad pradėjo organizuoti ]<urįu vyriausia, vra dešimties 
[atskirais skyriais ir šaukti ats-;metŲ> jis išbuvo be darbo su- 

;virš pusę metų. Paskui gavo 
(darbą Meleno dirbtuvėj, Phi- 

Ko. Padirbo
ir viena

KANE’S CORN PIASTER
VISIŠKAI IŠIMA KORNUS IR 

SUKIETĖJIMUS
Kaina 25c 
už Dėžutę

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

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

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačioje kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų Stokos. 

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

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

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

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

ŠIOJE VIETOJE

i kirai mitingus; žinoma, kom-Į 
. panijai tas buvo ant naudos. meiuuo
! Ant politsteišo (?) įvyko mi-į Jadelphia Cook 
;tingai atskirai kožno darbo > ]<e]jas saVaites ir viena diena nigai, jei nepagelbės 
’skyriaus, irtas privedė greičiau‘mašinos ratai pagavo jo koja,j 
I sulaužyti streiką; ten buvo pa- bet pGr ]<()kia tai laimę jį •- 
■dėti dideli baksai kiaušinių,1 
Į pyragaičių ir kavos. Suėję' 
Įstreikieriai valgė ir gėrė, nie- nok 
ikeno neprašomi, patys ėmė, ir įa> 
I dabar dar daug žmonių neži- dirbti.
.no, del ko tas viskas buvo. Tą 'grjž0 prįe darbo, išdirbo ke-Į 

v'viską išaiškins patys darbiniu- iįas savaites. Bosas liepė jam 
"Į kai, jau ir dabar eina teisinga' nuva]yti mašiną; bevalant ma- 

kalba. [šiuos diržas pagavo jo rankai
Visi darbo skyrių darbiniu- jr skaudžiai sužeidė. Bosas pa-1 

kai suėję į savo mitingus nu- siuntė jį pas gydytoją, karts,: 
balsavo, kad tol neis dirbti, kol, apžiūrėjęs sužeistą ranką, be
laimės (apie reikalavimus jau pč eiti atgal prie darbo, 
buvo anksčiau rašyta). Bet dirbo kelias dienas, bet 

i kompanijos griebėsi visokių 
i priemonių. Jų talkoj buvo ku- 

“Fight Against Hunger” ni^j . ir Nežiūrint
streikienu balsavimų, kompa- 

Komunistų Partijos išleista nįjos gauįe atskirai savo įstai- 
brošiura “Fight Against Run- gose, kad darbininkai sueitų 
ger” (Kovokite prieš badą) la- j nubalsuoti, ar jie eis dirbt ar 
bai sėkmingai platinosi. Dabar, 
partijos Centralinis Komitetas 
padarė antrą jos laidą 50,000 
kopijų skaičiuje. Reikia ją pla- ■ 
tinti kuolabiausiai, nes tai bro-

“The Communist”
Komunistų Partijos Centro 

pri-I Komiteto teoretinis mėnesinis 
yra. [žurnalas “The Communist” no-

soli- • 
ne- j

Įvalo skaityti. Užsiprenumeruo- 
reikia per partijos vienetų 

arba tie 
siog iš išleistuvės.

ir

rantuota 
sugrąžinama

arba
pi-

risinėrė iš kelinių ir tuomi iš
- i gelbėjo savo gyvastį, bet vie-j 

tapo išnarinta dešinė ko-j 
Per tris savaites negalėjo! 

P o t r i j ų s a v a i c i ų s u - Į

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

inu
Erne jnegali išlaikyti skausmo. Ėmė 

skųstis bosui, bosas pasiuntei 
jį į ligoninę; ligoninėje po iš-1 
egzaminavimo pripažino, kad Į 
delno kaulas yra sulaužytas ir 
liepė jam eiti atgal pas kom-! 
pa iri j os. gydytoją gydytis. Ke-:

GYVYBĖ 
.PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTU-KEPENU-PUSLES ♦

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

JUOZAS MICKUNAS, ATSTOVAS BROOKLYNE
Pas manę galite gauti Window Locks, po vieną setą ir po, daugiau.
— ir į kitus miestus. Kaina 40c už setą. Brooklyne pats pn- 

Reikalaujant, galiu pribūti i jūsų namus ir parodyti visą
-................ • *----- L Su pareikalavimais

Siunčiu ir j kitus miestus, 
dedu. 1..... .......v—, , - -
speciališkumą, kaip užrakinama atdari langai, 
prisiųskite ir pinigus.

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

NAUJAS IŠRADIMAS
Užrakinkite Atidarytus Langus!

ne. Tas kompanijų šaukia- lias savaites nasigydžius. l..orn-j 
mas balsavimas tai buvo blo- pairijos gy 
fas, dauginus niekas. eiti dirbti.

to jas jam liepia
Nors ranka dar

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

pagyrimu, pasisekė

Mano išradimas j 
’ .. 1 

užraktus. Įsigiję mano išradimo window 
locks, išeidami iš namų arba eidami gulti, 
galite atsidaryti Jangą, kiek jūs norite, ir

Išradėjas 
F. LA SECK 
(Lasevičfafl)

Man garbingai, 
Washingtone užpatentuoti išradimą, kuriuomi 
užrakinami atdari langai. t* ’v ” *
dulkes sumuša visus iki šiol vartojamus langų

užrakinta atdarą langą

Window Ixrck 
kad niekas per jį

L— --- -- , -
užrakinti taip, kad niekas negales iš lauko

J jo atidaryti ir negalės įlysti per jį.

j prieš ja.

Agitacijos Fondas
I

Jungtinių Valstijų Komunis-, 
tų Partijos Lietuvių Frakcijų 
Centro Biuras neturi kitokiu

Kalbinės Organizacijos 
Laikraščiai

Komunistų Partijai labai 
ka žinių, kaip veikia kalbinės 
organizacijos, 
vauja klasių kovoje, 
čia ne tik lietuvių organizaci
jas, bet ir kitų tautų. Partija _
ragina visas kalbines organiza- Daugelis darbų tąnkiai negali- ; 
ci.ias, kaip tai, lietuvių darbi
ninkų ALDLD, TDA ir LDSA Agitacijos Fondas išsiuntinėjo! 
kuopas, prie energingesnio vęi- ALDLD ir LDSA kuopoms rin
kimo klasių kovoje, 
visus darbininkus ir 

. kės dar energingiau 
komunistinę spaudą.

Italų darbininkų 
“Il Lavorato re”, ant 
sustojo del stokos finansų. Par
tija kviečia visus darbininkus 
kiek galint paaukoti to laikraš
čio sudrūtinimui. Su pirma 
diena Gegužės tas laikraštis | 
vėl pradės eiti.

Lenkų kalboje laikraštis 
“Robotnicza Trybuna” pirmiau 
buvo tik savaitinis laikraštis. 
Kartais taip būdavo trumpa pi- 
nigiškai, kad partija pagelbė
davo jam. Lenkų proletarų yra 
masės Amerikoje, 
jau sudrūtėjo ir eina 
j savaitę.

Partij'a labai puikiai 
ta, kokią didelę rolę 
kalbinė komunistinė 
nes Jungtinėse Valstijose tarpe 
industrinio proletariato yra “didžiumos

sto

Kiek jos daly-i įplaukų, kaip tik aukos Į Agi-. 
Tas lie-Įtacijos Fondą. Darbų mes tu-, 

rime daug, kiekvienas darbas 
reikalauja tam tikrų išlaidų. I

ma atlikti del finansų stokos, i

Ir ragina kimui aukų blankas, 
darbinin-

Draugai, l 
pasidarbuokite kiek tik galima!) 

platinti Parinkite aukų parengimuo-;
se. Paaukokite iš organizacijų į 

laikraštis I iždų. Arba parengkite paren- j 
girnų del to tikslo. Kiekvienas ; 
doleris yra didelė mums 
ma. Visada atminkite 
kad Centro Biuras turi 
daug darbų.

A ti em kite Melus

tūlo laiko

Dabar jis 
du kart

supran- 
vaidina 
spauda,

para- 
tatai, 
labai

pasi-Suniekšėję elementai, 
traukę arba išmesti iš Komu
nistų Partijos eilių, pavirtę į 
bjaurius renegatus, drįso kurs
tyti ir organizuoti darbinin
kus prieš Partiją pirm “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimo. 
Jiems nepavyko laimėt, nes jų 
apgauti darbininkai laiku apsi
žiūrėjo ir perėjo į partijos pu
sę. Dabar tie elementai, “sa- 
mozvanciškai” (E. Butkus, Jo- 
kubonis ir Kuodis) pasiskelbė 

išrinktais ir išlei-

Čia nurodoma dabartinis Lucky Strike krautuvių langų papuošalas, kuris išstatytas krautuvių 
languose visame krašte. Dabartiniu laiku vis daugiau ir daugiau vyrų ir moterų rūko Lucky 
Strike cigaretus, nes jie iš patyrimų žino, jog Luckies visuomet palankūs jų gerklėms. Kiekvie
nas žino, kad saulė nokina ir minkština — dėl to Spraginimo procese naudojami Ultra Violeti
niai Spinduliai. Lucky Strike pagaminti iŠ geriausių tabakų — Derliaus Grietinės — be to — jie 
“Spraginti” tikslu, tam tikru karščio procesu, panaikinti tabako šiurkštumus ir erzinančias gerklę 
ypatybes. Šie šiurkštumai parduodami kitiems. Jų nėra jūsų Lucky Strike cigaretuose. Kiekvie
nas žino, jog šiluma švarina, ir todėl Spraginamas yra tiesioginė protekcija jūsų gerklei — prieš 
šaltį. Nenuostabu, kad 20.679 gydytojai yra pareiškę, kad Luckiėš yra mažiau erziną negu 
kiti tabakai. (Advertisement)

“ .. _ ’ V

ą Visi daktarai mus mokina laikyti langus 
J atdarus taip, kad kambariuose būtų šviežus 
doras, kuris labai yra naudingas sveikatai, 
j Bet, neturėdami apsaugos nuo negeistinų šve
nčių, būdavome priversti laikyti uždarus lan- 
jtgus, kad ir silČiausiame ore. Mano langų už
raktai yra taip padaryti, kad tinka prie bile 
Jango, susidedančio iš dviejų kavalkų (dviejų 
ji pusių), kaip dabar langai daromi. Kad Ir 
'-4 seniausi būtų iūsu namai, prie iūsu lantrų 
J mano naujo išradimo Window Locks tiks. 
» Juos galite naudoti ne tik prie nuosavų namų 

langų, bet ir prie randavojamų. Todėl aš re- 
Įskomenduoju jums visiems, Gerbiami Lietuviai,
M Įsitaisyti tą naudingą langų apsaugą.
į] Tie prietaisai langų negadina. Prisisuka su 
k!mažais šriubukais, kuriuos mes prisiunčiame. 
J Gi nauda iš jų labai didelė. Ne tik kad ap- 
H saugosite savo namus nuo svetimų, bet ir 
H jūsų maži vaikai, pradaro lango negalės la- 
ijbiau prasidaryti ir netrręs jiems per langą iš- 

kritimo pavojus. Pardavinėtojam ir agentam 
J yra auksine proga padaryti pinigų, pardavi- 
J nėjant mano Window Ixicks, nes gali pirkti 
»į labai pigiai ir parduoti prieinama kaina. 
/J 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, 
papildyti! per metus Amerikoje, yra vis dau
giausia per langus; tat kas nenorės apsaugoti

• savo namus, jeigu tas viskas atsieis visai už 
mažai pinigų? O jau pavasaris čia pat, rei
kės laikyti atdarus langus; ir kaip būtų ma-

d lonu, jeigu būtų saugu laikyti atdarą langą,
1 4- • < , I A 4 zLi « Ir t ZA 1 *■ A 4 1 W Ir « n 1 »

...» ir kad niekas per Jį 
negalėtų įlysti. Atdarei, kiek patinka, užrakinai, ir eik, kur nori; 
yra saugu, dargi vėjas nebaladoja, galima ramiai miegoti. Sumi- 
nėjimui,, kiek naudos turėsite prisidėję mano išradimo Window 
Locks, būtų galima knygą parašyti, čia tik primename apie juos 
ir parodome jų mažą paveiksliuką.

Agentus mes apsaugojam, nes kas nori tiesiai iš dirbtuvės pa
sipirkti mažiau, kaip tuziną, mes perduodam tą kostumerf arčiau
siam agentai. Agentų kainų klauskite laiškais. Pavieniams $3 
tuzinas ir persiuntimą mes apmokant.

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

Telephone, Mitchell 2-2554



Puslapis Ketvirtas '

Mano Žodis “Laisvės” Šėrininkų Suvažia 
vimo Klausiniu

šuva-: ru ir kad ten yra d. Bimba ir 
Laimėjo kad, pagal dd. Prūseikos ir 
Opozici-; Buivydo pasakymą, veda kokią 

pragaištingą politiką, bet 
Parti- i todėl, kad Centro Biuras ir d.

] Bimba eina Partijos pabrėžta

“Laisvės” šėrininkų 
žiavimas jau praėjo. 
Komunistų Partija, 
ja” pralaimėjo. Dienraštis pa-'tai 
siliko pilnoj Komunistų 
jos vadovybėj.

Po suvažiavimo eina visa ei- j linija, 
lė pareiškimų. Didelė tų parei
škimų didžiuma yra labai trum- Buivydas rašė, jog iš virš tri-

Toliau Prūseika sako, kad

pi ir džiaugsmingi, pareikšti 
šapų darbininkų, eilinių Parti
jos narių bei Partijos simpati- 
zatorių. Mažuma pareiškimų, 
kurie užima spalių špaltas, pa
reikšti vadų inteligentų. Ta
čiaus jau čia tie pareiškimai, Komunistų Partijos, tai 
nėra taip vienodi, taip sutarti- šimtai žmonių komunistų 
ni, kaip kad eilinių narių bei į komunistams pritariančių, arti- 
simpatikų pareiškimai. čion ■ nni simpatikų, stojo su Komu- 
vieni Įš jį stoja pilnai už Par- ] njstų Partija, tai yra, balsavo 
tiją, pasmerkdami skloką, kiti j už C. B. patiektą sleitą. Rei- 
labai neaiškioj formoj, dvivei-; škia, tie žmonės suprato tei- 
džiaudami nė už. Partiją, nė uŽĮsįngarna Komūnistų Partijosu.; c B‘ Bet kag kRa gu drau_

gu Prūseika. Jis to teisingumo, 
nemato ar nenori- matyti, kad 
daro skirtumą, jog Partija ge-

jų šimtų šėrininkų tik apie 90 
ar 100 sutiko su Bimbos pozici
ja (čia tai jau atviras sklokai 
pritarimas.) Bot sako, kada 
buvo iškeltas klausimas ne 
Bimbos ypatos, bet Amerikos 

Partijos, tai du

skloką, bei kartu už Partiją ir 
už skloką.

Labiausiai metasi Į akis, tai 
d.* Prūseikos pareiškimas, til- 
pęs “Vilnies” num. 45. Skai
tant tą draugo Prūseikos pa
reiškimą, negali suprast, ką d 
Prūseika smerkia ir ką užgiria 
Pradžioj savo pareiškimo drg. 
Prūšeika rašo, kad turime pa
laikyti viską čielybėj, viską po 
vadovybe Komunistų Partijos. 
Bet žemiau jau kalba prieš lie
tuvių frakcijos Centro Biurą, 
kurį Partijos Centro Komite
tas paskiria, už tai, kad C.B. 
patiekė direktorių sleitą. čia 
d. Prūseika, rodosi, nesupran
ta bei nenori suprasti, kad 
skloka savo kokuse buvo suda
riusi savo direktorių sleitą ir 
jei ne Partijos, tai sklokos 
sleitas būtų buvęs patiekta, ir 
tada kas būtų atsitikę? “Lais
vė” būtų ištraukta iš po Parti- patį nugarkaulį, 
jos vadovybės; mūsų organiza- nieriu buvo vyriausias tikslas 
cijos būtų buvę sudraskytos, —ištraukti “Laisvę” iš po Par
ko ir d. Prūseika sako nepagei- tijos kontrolės, iš Partijos va- 
daująs. dovybės. Ir ve, kad C.B. prieš

Kas link d. Matulio, kaip 
‘ i kad d. Prūseika sako, kad Ma- 
•] tūlis balsavo už Partijos slei

tą, pildydamas discipliną, 
už tai d. Matulis reikėtų 
pagirti, bet pagal d. 
kos išvedžiojimą, tai 
kad d. Matulis turėjo 
prieš.

Toliau d. Prūseika 
tuoja iš jam rašyto d. Buivy
do daiško, kad suvažiavime 
nebuvo nė 20 biznierių, 
ten pačiam suvažiavime 
kas nė nekalbėjo, kiek 
nierių dalyvavo, bet ėjo 
ba apie skloką, kurioje 
nieriai, su Partijos išmato
mis ir A. Jankausku sudarė 

. Ir tų biz-

tai 
tik 

Prūsei- 
atrodo, 
balsuot

vėl ei-

Juk 
nie- 
biz- 
kal- 
biz-

iš po Par-

daująs. dovybės. Ir ve, kad C.B. prieš
Toliaus d. Prūseika rašo, kad ! tai kovojo ir kovoja, tai drg. 

d« Bimba nustato kokią tai po-' Prūseika tą kovą vadina pyli- 
litiką. čia d. Prūseika bando mu aliejaus ant degančio na-

. lošti nesuprantančio rolę, bet mo. Ką tas viskas reiškia? 
tikrenybėj, tai nėra nesupran- • Tai reiškia, 
tančio rolė, o tikra ] 
kad rengiantis prie ‘ “L..L-, 
šėrininkų suvažiavimo nustąty-: damas visą bėdą 
ti tų šėrininkų nuomonę 
tai prieš Bimbos politiką. namą

Partija gera, Partija teisiu- aliejum ir uždegė, kaip tik pa- 
ga, tik Bimba niekai. Ir taip ti skloka. 
pataiko taškas Į tašką su Broo- Toliau 
klyno sklokininkais. Bet d. L.; “Kokusus 
Prūseika žino bei turėtų ži- vo eilėse, 
noti, kad nė Bimba, nė Lietu- i rie buvo 
vių, frakcijos Centro 
neina ir negali eiti kur

į . patiktų, ir neveda ir negali ve-imitetą. Būtinai reikėjo iškelti; 
sti sąvotiškos politikos, nes ne' pačioje Partijoj > tuos klausi- 
savo valia tie draugai Į C. B. I mus, kurie privedė prie koku- 
įėję, o Partijos pastatyti, tadlsavimo”. O kas tuos klau- 
ir eina Partijos nustatyta Ii-j simus kels, tai d. Prūseika nė 
nija. nepamislina. Juk Partijos su-

Toliaus d. Prūseika sako, kad; sirinkime iš vakaro prieš su- 
j is klausė draugo Buivydo nuo 
monės apie suvažiavimą ir kad ‘Partijos nariai, kurie buvo Į- 
d. Buivydas atsakė ' jam pana
šiai: “Jei ne Amerikos Komu
nistų Partijos Centro Komite
tas, tai lietuvių frakcijos Cen
tro Biūras su savo vadu Bimba 
būtų gavęs tokį antausį, kokio 
veikiausia nei sapne nesapna-

■ vof*. Tad aš patarčiau dd. 
Buivydui ir Prūseikai pasista
tyti šluos du klausimus: Pir- 
mas: Jei sklokai būtų pasisekę 
patinti viršų “Laisvės” šėrinin- 
kų| Suvažiavime, būtų ištraukę 
diinraštj iš po Partijos kon
trolės, tai kas būtų nuo to an- 
ta^sioi nukentėjęs? Centro Biu
ras, ar visas lietuviškas darbi
ninkiškas judėjimas? Antras: 
Delko Amerikos Kofnuništų 
Partijos Centro Komitetas sto
jo UŽ frakcijos Centro Biurą 
ir kartu už Bimbą ? Atsakymas* 
yr,a vienas. !Jei skloka būtų pa
ėmus viršų, tai visas lietuviš
kas darbininkiškas judėjimas 
bptų nuo to nukentėjęs, būtų 
mūsų visos organizacijos, kaip

i tai ALDLD., L. Darb. S. A. 
ir kt. buvę sudaužytos, dienraš
tis “Laisvė” būtų buvęs paver
stas Į social-fašistų šlamštą. 
Tai toks antausis būtų buvęs, 
bet ne Centro Biurui, tik darbi
ninkiškam judėjimui.

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas palaikė ir gynė

i frakcijos Centro Biurą ne del 
f to, kad jis vadinasi Centro Biu-

bet mo. Ką tas viskas 
kad d. Prūseika 

politika,: išeina viešai prieš Partiją ir 
“Vilnies” j C. B. ir apgina skloką, suvers- 

ant C. B. 
neva-Juk tą d. Prūseikos minimą 

ne kas kitas supylė

d. Prūseika sako 
mes" smerkiam 
Brooklyniečiai, 
suorganizavę

sa- 
ku- 

tokį 
Biuras i platų kokusą, netuo keliu ėjo. 
jiems i įteikėjo kreiptis į Centro Ko- 1 • Į • 1 i — 1 • • • 1 — • • V 1 Ii*

važiavimą buvo pakviesti

į
4.

sivėlę Į tą kokusą, kad pasiai
škintų ir patiektu priežastis 
jų dalyvavimo sklokoj. Kas 
pasirodė? Nei vjenas iš daly-j 
vavusių negalėjo padaryti 
kokį primetimą ne Centro 
Biurui, nę tam baisiajam Bim
bai. Visi kaip vienas akyvai z- 
doje Partijos narių ir Centro Į 
Komiteto atstovo d. Amtėrio, į 
prisipažino prie klaidos. Tąsi 
reiškia, kad nė Centro Biuras,! 
nė d. Bimba nebuvo nukrypę', 
nuo Partijos linijos ir nekenkė] 
ne tik tarpe lietuvių, bet abel-i 
nam darbininkų judėjimui. Bet 
d. Prūseika kabinėjasi tai uric 
Centro Biuro, tai prie Bimbos, 
neturėdamas jokio pamato, 
vien tik kad pridengti savo ir 
sklokos oportunistines tenden
cijas.

Draugas Prūseika yra Par
tijos narys taip, kaip kad C. 
B. nariai, kartu su baisiuoju 
Bimba. Tai jei drg. Prūseika 
mato kokį žalingą darbą dir
bant del Partijos bei viso dar
bininkiško judėjimo, ar tai 
per Centro Biurą, ar per at
skirus to Biuro narius, tai drg. 
Prūseikos užduotis taip, kaip 
ir brooklyniečių, paduot skun
dą Partijai bei Centro-Komi
tetui. Bėt d. Prūseika to neda
ro, ir tik todėl nedaro, kad 
neturi tam pamato.

Toliau d. Prūseika sumaišo 
viską, pasitraukimą 'ir nesuti-

kimą dirbti “Laisvės” redakci-’ laisvai ' viešpatauti ir jokios 
joj d. Paukščio, rezignavamą 
d. Buknio iš “Laisvės” mana- 
džerystės, 1922 metus, Debsą, 
ir tą viską primeta, d. Bimbai 
be jokio atsižvelgimo į tuo
laikines aplinkybes. Skaitant 
d. Prūseikos pareiškimą atro
do, kad d. Prūseika neturi nei 
mažiausio materialistinio su
pratimo, jeigu nemato,' kas 
1922 metais privedė Partiją 
prie skilimo. Drg. Prūseika 
turėtų pažvelgti Į šitokius at
sitikimus iš materialistinio tas-i 
karegio ir tik tada ką tokioj 
sakyti. Juk ir dabar šituos ki-! šių metų L.D.S.A. V Rajono val- 
virčius iškėlė niekas kitas,; dyba susideda iš šių draugių: 
kaip tik ekonomines aplinky-į 
bes.

Krizini plečiantis, gyveni
mo sąlygoms blogėjant, darbi
ninkai kairėja, radikalėja, rei
kalauja griežtesnio ir dides
nio veikimo, reikalauja griež-i 
čiau laikytis Kominterno ir 
Komunistų Partijos linijos, pil
dyti jos prisakymus-, daugiau 
reikalauja aktyviškumo nuo1 
kožno savo nario. Na, o tuo | 
pačiu kartu Reakcija vis la-į 

i biau ir labiau pradeda siaus-'? 
ti. čia komunistinis revoliuci- n 
ms judėjimas pereina is apsi- visokių kapinių, 
gynimo pozicijų Į užpuolimo, jtarnnv,mo ir " 
griežtai reikalaujama, kad j į 
kiekvienas Part, narys eitų ĮI į 
atakas,t.y. kad eit į šaukiamas ;Į| 
demonstracijas, kad eitų į pi- 
kietų linijas . šios tai ir yra]j 
šio viso priežastys, del kurių j h 
tiek daug eilinių narių, taip i j 
pat ir vadų, liko išmesta iš Į j; 
Partijos, nes iš baimės, kad iš-j a 
ėjus į demonstraciją bei į pi-J

baimės nereikės kęsti. -
K. Krasnitakas.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

VISOMS L.D.S.A. V RAJONO 
KUOPOM IR NARIAM

i Organizatorė B. Ramanauskienė, 
i 706 N. 5th St., Philadelphia, Pa.; sek- 
• retore B. E. Scnkevičienė, 1545 Le
high St., Easton, Pa.; finansų rast. 
U. J. šapranauskienč, 461 N. Darien 
St., Phila., Pa.; iždininkė K. Petrelio, 
2255 E. Clearfield St., Phila, Pa.

(68-69)

į Bell Phone, Poplar 7545

GRABORIUS-UNDERTAKER 
laidoja numirusinz u;;t 
Norintieji geresnio pu- 
žemą kainą nuliūdimo 
pas mane. Tas mane 

Kalite gaiiii loius ant visokių kapinių kuo 
Keriaijaionc vietose ir už žemą kainą.......

SVARBIOS KNYGOS
Apiaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina ,50 Centų

NUPIGINTA LUM!KAS TA! YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS
ėjus į demonstraciją bei į pi 
kietą reikės susitikti su poli 
cija, gal gauti biskį ir apmuš-Į 
t,i, bei būti suareštuotu 
kokią parą ar kitą 
lėti ant lentos. Tad ve, 
paslėpti tą savo baimę 
plačių minių, reikia k? 
tokio išgalvoti, surasti 
žastis, del kuriu būti pašaliu- i 
tu ar pačiam išstoti iš Parti
jos. Bet išėjus iš Partijos pa
čiam liuosu noru ar tapti iš
mestu, tai ką tada darysiu ? 
Juk gal Partija nelaikys prie 
partijinio laikraščio neprigu
lintį Partijoj žmogų? Tai čia 
ir reikia ką 4iors daryti, kad 
ir laikraštį su savim pasiimti. 
Tai čia ir yra tas pavogimas 
laikraščio, ką d. Prūseika mi-] 
navoja savo pareiškime, kad 
nuo savęs (laikraštį) dienraš-

ir i 
pagu-j 

kad j 
nuo '
nors: 
prie- j

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

LIETUVIS
Norintieji ge

riausio

navimo

patar-

ir už
kainą,
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išsibaigė. Dabar galima gauti nau- 
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 parapijom). Vienok anie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla
čiau.* sužinoti--kas buvo prajotas Olšauskas?. Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Pi

Dr. Kaškiaučiaus KnygaALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visu mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietu1 iškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del 
del pamiršimo s 
kias jūs gausite, 
sveikatai ir kleis
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

smagumo, dd “kompanijos,” 
ivo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko- 
—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia Žmogaus 
jis ir kada gero daro.

O kad tas duotų pageidau-' 
jamas pasekmes, tai reikia su-’ 
galvoti tam tikri klausimai, ] 
tam tikri baubai, su kurių pa- 
gelba būtų galima patraukti 
didžiumą šėrininkų į savo pu-i 
sę, kad atimti iš Partijos kon-' 
trolės ir paimti po savo kon-i 
trole. ]

Ir ve kaip Brooklyno skloka 
turėjo prisidirbus gana daug 
tokių skymų, kurie buvo šlyk
šti melagystė, kaip tai, kad 
dienraštį nori atiduoti žydam,; 
kad atiduoti “Daily Worke-i 
riui”, kad visiškai panaikinti, I 
kad Bimbos klika nori už- į 
griebti, kad Bimba sau nori! 
pasiimti ir®.tam panašiai, ir j 
manė, kad su tais baubais, Į- i 
gąsdinę didžiuma šėrininkų, 

nė! lengvai galės, pasistatę savo,.
, sleitą Į bpard-direktorius, sau į

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo- 
iių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

325

iem 4

nuliūdimo va

landoj- iauki- 
tis pas: — -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway *

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

lei.: So. Boston 0304-W
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NESIKANKINKIT 
SLOGOMIS

Sunaikinkite Šaltį , 
Kuogreičiausia

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

IŠpildykite kuponą 
dien be atidėliojimo.

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

ju* 
skaus
tai si t e 
nauja

ši a ri

KUPONAS
Prisiųskite man dėžutę ar 

dėžutes Rojaus Recepto Cold 
& Grippe Tablets.

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

sampalą.
į Vardas ____ __________ 2:_

Adresas _______ ____ _____
Miestas --------- :__________
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ATKREIPKIT ATYDĄ Į NAUJĄ ANTRAŠĄ!

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

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

Išardymas, sutaisymas, sustatymas, suprast elektrikų ir magnetizmų, ir važiavimą, 
ir planą automobilio; mokinant dienomis ir vakarais lietuviu ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo kai“o. Užsirašymas'j mokyklą kiekvieną diertą nuo 9 ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 val.Mno piėtų.

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

Telephone, Algonquin 4-4049

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

11.,
Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

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

ApysakaMOTINA
Ten nupiešiama skurdus darbininkų gyvenimas po 
kruvinojo carizmo priespauda. Vaizduojama plėti
mosi revoliucines 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.” į

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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GREAT NECK, N. Y.

Pirmadienis, Kovo 23, 1931 
«/J "==========

Bedarbe nepraėjo nepalie
tus ir mūsų miestelį, šią žiemą 
bedarbių skaičius buvo daug

jtijos poziciją, “Laisvės” klau
sime. Bet po apkalbėjimo, 
nutarta nesiųsti: A) kadangi 
Great Necko “Laisvės” skaity
tojai ir jos rėmėjai šimtą nuo
šimčių stovi už tai, kad “Lais-

$-W

Nuo Ultra-VioletiniŲ 
Spindulių Viščiukai Antra 
Tiek Greičiau Auga

didesnis, negu praeitą žiemą. v®” turi pasilikti po Kom. Par. 
Nors vietinis kapitalistinis laik- vadovyste; B) kad nepadary- 
raštis ir skelbė, kad, girdi, ti laikraštį perdaug nuobo- 
Great Neckas, sulyginus su ki- džiu, užpildant rezoliucijomis, 
tais apilinkiniais miesteliais, Todėl kuopa .nutarė darbais 
turėjo mažiau bedarbių. Taip- įrodyti, išrinko komisiją, kuri 
gi garsinosi, kad yra komite- rūpinsis gauti naujų “Laisvei” 
tas, kuris aprūpina bedarbius skaitytojų ir šėrininkų, kad ati- 
darbais, bet tie skelbimai buvo 
skleidžiami tuo tikslu, kad su
vilioti bedarbius darbininkus;
tie visi žadėjimai taip ir pasi-i 
lieka. Artinantis pavasariui, j 
taipgi nieko gero nežada dar-, 
hininkams. Kurie jau nedirbai 
po kelis mėnesius, atėjus pava-j 
sariui tikėtasi darbą gauti, bet! 
dabar kyla klausimas, kaip ir 

^kur? Nespėjus orui atšilti, dar
bams atsidaryti, kaip jau pra-i 
deda 
žiuoti čia darbo gauti. Ir atėję i 
naujokai siūlosi už mažesnę! 
mokestį dirbti, negu vietiniai 
darbininkai gauna. Turtuoliai, 
pasinaudodami ta bedarbe ka
poja darbininkams algas.

Ir taip vietinių darbininkų 
ir bedarbių gyvenimo sąlygos 
blogėja ir tas priverčia kiek tuvoj berniuku daugiau gi- 
viena darbininką pradėti pro-img ne„u mergaičių 1,800, 
tauti ir kovoti uz duona ir bū-I mon " o onn -i non ™ 1 onn vi. Pavyzdžiui, vienos pašelpi-i1929 m- 2’200’ 1930 m' 1>800- 
nės draugijos susirinkime bu
vo duotas sumanymas, kad vie-1 gu moterų 
tiniai gyventojai nepriimtų į Šiauliuose apie 3,000, o šiap I Pavaduoti, 
sa/vo stubas iš kitur atvykusių; jau kitur visur moterų dau-! Be k]tų dalykų, kuriems ul-

4 darbininkų čia darbo jieškoti.i • t -į | tra-violetinės lempos spinduliai
O antras duoda įnešimą, kad,'^ ’ no oon ** * • i naudojami, buvo parodyta,
girdi, juos reikia pagazdinti 98,330 žmonių. Vyliu kaip su jų pagelba galima
vyti iš Čia, lai važiuoja atgal iš:51,534, moterų 46,796. Į Įskaityti slaptas rašymas tūlais, 
kur atvažiavo. Šiauliuose 22,996 žmonės;! ali,eJais’ lcU0Ipe1; to rašymo no-1

i '^1 . i-, ono___ įgalima matyt paprastoje svjc-iBet jiems buvo pastebėta, 111>6J3 vyrai ir 11,393 mote-js()je 
kad toks kovos būdas prieš be- rys; Panevėžyj 20,384; 9809^------------- •-----
darbę yra blėdingas. Nežiū
rint, kad toks kovos būdas ne
geras, bet faktas yra, kad ir 
katalikai darb. pradeda kovo-

taisyti tą žalą, kokią padarė 
sklokos vadai mūsų darbinin
kiškam dienraščiui “Laisvei”.

A.L.D.L.D. 72 Kuopos 
Korespondentas.

IŠ LIETUVOS
I .Kiek Lietuvoj Gyventojų 

bedarbiai iš miesto va-! Jr jfoks J1Į Judėjimas
I Oficialiais daviniais 1931 
■m. sausio 1 d. Lietuvoj bu- 
|vo 2,367,042 žmones; 1,134,- 
|410 vyrų'ir 1,232,632 mote- 
■ rų. Moterų daugiau negu 
vvru 98,222. 

V V '

j džią, apie šimtas darbininkų 
’pakilo ir ėmė protestuoti. Bet 
i Fishbein turėjo prisirengęs 
i dvidešimts vietinių gengsterių, 
; kurie buvo tam tyčia apsigink-

Su pagelba elektrikinės uit- lavę plaktukais. Be to, jis tu- 
ra-violetinių spindulių lempos, rėjo išanksto užsisakęs ir po- 
galima viščiukus antra tiekjicijos vežimą prie svetainės 
greičiau išauginti, negu be tų durų. Nors Fishbeino šaika 
spindulių,—įrodinėjo moksli- užpuolė tuos darbininkus be- 
ninkas H. C. Rentschler, lūži- ginklius, bet pastarieji gana 
nierių Auditorijoj, New Yorke, gerai plikomis rankomis gynė- 
pereitą ketvirtadienį. Jis pa- si. Matydamas, kad ir plak- 
rodė keturis šešių savaičių viš- tukais sunku bus ąpsidirbti su 
čiukus, ant kurių buvo po vie- ■ komunistiniais darbininkais, 
ną valandą per dieną leidžia-iFishbeinas pasišaukė talkon 
mi ultra-violetiniai spinduliai,! policiją, kuri ir išvijo visus iš 
Ir kitus keturis viščiukus, kurie! svetainės. Tuo būdu iškriko 
buvo lesinami tuo pačiu mais-’vos bepradedamas aidoblistų 

_ ,s. Jų gengsteriai plak- 
viščiukai! tukais sukruvino nemažai dar-

tu, kaip ir pirmieji. Tais spin-! mitingas 
dūliais vaišintieji 1
svėrė po 20 uncijų, o negavu- į bininkų, ir perskėlė galvą ven- 
sieji spindulių tiktai po 11 un-!grų komunistų dienraščio “Uj 
cijų. Taigi su spinduliais be-jElore” redaktoriui.
veik antra tiek sparčiau augo;
viščiukai. Negavusiems ultra-! ~ ~~ " .
violetinės lempos spindulių bu- Draugijy Adresai, Kurios 
vo prie lesalo maišoma, beje, 
Cod Liver Oil. Paprastai yra 
sakoma, kad Cod Liver Oil

1928 m. Lie- aliejus pavaduoja saulės spin
dulius bei ultra-violetinius 
spindulius. Bet šis išbandy
mas įrodė tą tiesą, kad ultra
violetiniai saulės bei tam tik-' 

vyrų daugiau ne-'ros elektrinės lempos spindu- 
beveik 5,00b. I liai dar nieku negalima pilnai

Turi “Laisvę” už Organą
APLA CENTRO KOMITETO 

ANTRASAI
A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M.

KOMITETAS: 
, 312 Oregon

CENTRO PILD 
F. ROGERS, 

Pittsburgh. Pa.
‘ STAŠINSKAS,

St.,

o.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:

Pirm. W. Gclusevičia, 51 Glendale Si.
Pirm, pneglb. A. Sauka.

256 Ames St.
Nutarimų raSt. J. Stripinis, 

49 Sawtellc Avo.
Turto rašt. K. Vcnslauskis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukovičia, 

153 Ames ’ St. ,
Iždininkes M. Miškinis, • 

(I Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtellc Avė..

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Balo- i 
vičin, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St. 
Visi Montell, Mass.

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, MiCh. 
VALDYBA:

Liubertas, 4177 Ashlandj.
J. Birštonas, 2739 Carson j 

i 
raštiiūtikas V. J. Geral- 
1946 Sharon Ave.

Pirm.
Ave.

Vice-pirm.
Ave.

Nutarimų
tauskas,

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

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

Guntarienė.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedeldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St.; 
<r Dix Avė., 3 vai. po pietų.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J. 
Valdybos Adresai: 

Pirm. Poškus, 211 First St.
S. Rinkevičius,

Paulauskas,

B. Barkauskas,

121

228

255

vyrai ir 10,575 moterys;,Uk] “AidoMistą” Gengsteriai 
M17 °moter.rMarijampolėj ■ Raktukais Daužė Galvas 

ti.tad susipratusių darbininkų ^,966 ; 4,660. vyr. _ ir 5,306 Vengrams Darbininkam 
pareiga išaiškint jiems, kad nepioter,; Klaipėdoj 36,988; 
gązdinimais darbininkai apsi-į 17,373 vyr., 19,615 motei’.
saugos nuo bedarbių ir šioj Natūralūs gyventoju prie- 
žiauraus išnaudojimo bet tik i Jis pcrriai buvo 27,000; 
susivieniję ] darbininkų galin-• 
gas organizacijas ir kovojant vyi.
bus galima laimėti geresnį ry- ry~« 
tfcjų. ; ---

mergėj 11,315; 5,898 vyr. ir j, 
5,417 motei*.; Marijampolėj

ir 13,163 mote-

Kiek Lietuvoje Bičių 
šeimynų?

Iš Diskusijų
JįKovo 1 d. T.D.A. 48 kuo

pa buvo surengus diskusijas 
temoje “Laisvės” bendrovės 
suvažiavimo klausime. Mat, 
prieš ir laike “Laisvės” suva
žiavimo opozicija siekė už
griebti “Laisvę” ir išplėšti ją . - ~
iš Kom. Partijos vadovybės, jampolės apskričiuose. 
Diskusijos buvo gana gyvos, 
nes atsirado vienas kitas drau
gų, kuris bandė apginti sklo-’ 
kos vadus ir jų žalingus dar-| 
bus mūsų darbininkų judėji- kaime gaisre supleškėjo 5 
mui. Bet jų pastangos siekia- valstiečiu namai. Nelaimin- 
mo rezultato nedavė. Nes visi, 
kurie kalbėjo, stojo už tai, kad 
npūsų darbininkiški laikraščiai 
pasiliktų po vadovyste Kom.
Partijos.

Kas reikia pastebėti, kad 
vienas ■ draugas, kuris bandė 
apginti sklokos opoziciją, buvo 
ypątiškai užklaustas per vieną 
draugę, kas būtų atsitikę su 
“Laisve”, jeigu opozicija būtų 
užgriebus laikraštį. Gavo atsa
kymą, kad būtų buvę blogai. 
Taigi, tas draugas žino, kad 
būtų blogai ir apgindamas 
sklokos opoziciją, reiškia suži- 
niai prisidėti prie to blogo 
darbo. Kitas dalykas, tas pats 
draugas tiek daug argumenta
vo už skloką, o nei vieno žo
džio nepasakė už Kom. Parti
ją, bet prieš kalba daug. Kuo
met daro užmetimus ant K.P. 
C.B.* ir sakytis, kad už Partiją, 
tai apsišvietęs darbininkas 
taip elgtis neturėtų.

Kovo 9 d. T.D.A. 48 kuopos 
įvyko mėnesinis susirinkimas, 
prisirašė du nauji, nariai. Kuo
pa turi 47 narius ir darbuojasi 
bedarbių ir ateivių gynimo rei
kalais. kovo 28 d. bus suren-L 
giami krutami paveikslai (jud
riai), “Imperijos Nuotrupos”. 
^Patartina visiems Great Necko ( 
ir apielinkės darbininkams pa
matyti šį judį, nes tai bus vie
nas iš geriausių.

Kovo 3 d. A.L.D.L.D. 72 
kuopos įvyko mėn. susirinki
mas. Tarp kitų kuopos tarimų, 
buvo išduotas raportas iš 
“Laisvės” bendrovės suvažia
vimo, ir pasiūlyta priimti re-

^zoliucija, užginant Kom. Par-

KAUNAS. — Tapo ap
skaičiuota, kad Lietuvoje 
randasi apie 150,000 bičių 
šeimynų. Daugiausia yra 
Biržų, Vilkaviškio ir Mari-

Suniekšėj tįsių “aidoblistų”;| 
arba “pasaulio pramoniečiSi” 
vadų pasamdyti gengsteriai! 
sukėlė razbajų prieš vengrus; 
darbininkus pereito ketvirta
dienio vakarą, fašistų svetai-i 
nėj Sokol Hali, Nevy Yorke,! 
kurią pasisamdė “aidoblistai.”

Dagirdę, kad “aidoblistų” 
kalbėtojas Fishbein važinėda
mas bjauriai šmeižia komunis
tus ir Sovietus per savo pra
kalbas, koks šimtas vengrų 
darbininkų susirinko į jo šau
kiamą mitingą Sokol svetainė
je, kad atremt jo melus. Ka
da Fishbeinas pradėjo purvin
ti komunistus ir Sovietų val-

Pirmininkas F. I
Corliss Sta

Vicc-Pirmininkas—K.
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS, 626
ward Ave.. McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—K.
West View,

Globėjai: •
G. Urbonas,
A. Žvirblis, 

wood. Pa.
J. Urbonas,

Pittsburgh,

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ
AN ĮRAŠAI , | , ĮV’i'pvAc <

Sekretorius ir antrašas. i ’ '-'•J >-■
J. Saulis, 3225 Stafford St., Corliss Sta., DRAUGYSTES

Pittsburgh, Pa.
3— P. Sadulienč, 108 Cress St.. Carnegie, ' 

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

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

McAdoo, Pa.
6— M. E. Custcrienė,

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

wood, l*a.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah

Pittsburgh,
y - - J. Yasadaviče,

Kensington,
10 J. Albuuskis, 

Heights, III.
11— Anna' Adomaitis,

gahola, I’a.
12— John Kindcfis,.

Ambridge, Pa. 
r ‘

burg, I’a.'
14—Geo.- Urbohas,

dock, -Pa, »i. . __ ::__
Pa.

17—K. Levine, 242, Penn Avo. Extension,
Turtle Creek, I’a. j

I’. O. Box 201, Minden, |
Box 126, Slovan, Pa.
70-42 Link Ct., Maspelh.

1324 Powersdale
Ohio.

MILIAUSKAS.

P.
Wood-

37 Norwich AveUrmonas, 
Pa.
434 Library St., Braddock, Pa. I

30) 2 Bremen Ave., Brent-'
1925 Harcums Way, S. S.
Fa.

A. p.

Pirm. pag.
Clark Pl.

Iždininkas
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Innden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienč, 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krukauskas, 300 First St.

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

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

Įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. L. svetainėj, 2G9-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
NAUJOS VALDY

BOS, 1931 M. ADRESAI, 
LOWELL, MASS.

Pirm.
Belle

A. Palubinskas
Grove, Box 108, Dracut, Mass.

Didelis Gaisras
Vasario 26 d. Lipiškių

gi tapo palikti be jokios pa- 
j stogės. Ne kokie tie na

mai, bet ir tie paversti į 
pelenus.

Telephone, Stagg 7057

Stephen Wes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS
197 HAVEMEYER .STREET 
Williąmsburgh Bridge Plaza 

Brooklyn, N. Y.

PLATINKI?
"LA I^VE”

Rezidencijos Adresas: 
65-02 GRAND AVENUE 

Maspeth, L. I. 
Juniper 5-677G

DIDELĖ GALIMYBĖ ĮSIGYTI GERĄ FARMA 
Prie Valdiško Kelio South Jersey (Tarp Miestų) 
PRINGTOWN ir HIGHTSTOWN, N. J.

FARMA 100 AKRŲ.—-tžeme lygi, tinka bulvėms auginti, gražus miš
kas, ganykla ir vanduo; puikus mūro namas iš vienuolikos kambarių; 
ūkio trobesiai ir padarnė: karvės, arkliai, vištos. Kaina labai žema 
—įmokėti $5,000. ' .

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

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

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

Kreipkitės prie:
VETERAN REALTY CO., Inc.

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

2 P. M.

' Puslapis PenktasŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
DR. H. MENDLOW1TZ

2220 Avenue J

kietėjimą—kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo, 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok
25 centai už skrynutę.

J. 151 Metropolitan Ave.
• BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 9-1411

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

Už 75c už 
nuo savo am-

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

ligas įvaro, bet ir į grabų paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitų amži
ną žmogaus priešų—vidurių už-

!

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

B

. šiuomi primenu savo d raugam s, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją.

Pirnriaus antrašas buvo 271 Berry St.
/ Dabar mano antrašas:

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos -valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainų. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

1H0HIBIII2IIICIJ

DOME!! AR ŽINAI?
kadAMERICAN CLOTHING CO

J. TURGELIS IR I. J. MARKUS

Navininkai

rn/

f;
r.t
ky

a

a£
19811 Benwood Avė., i Vice-piimininkas M. Dulkietrė

180 Concord St., Loweil, Mass. 
I Prot. rašt. V. Mikalopas, 
i 973 Central St.
j Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. 
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Chu- 
p&i St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedeldienį, 
2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 

i 19 Union St. Lowell, Mass.

222 MANHATTAN AVĖ.
Brent'

2310 Sarah St., 
Pa.

538—3rd Ave., 
Pa.

1100 Union Ave., Chicago

1039—4th St., Monon-
439; Maplewood 

... i.
13 -Antanas Miliušis, P. O. Box 151, t...... - • . ' .

‘431 Library St.,

New

Avė.,

Vesta-
Brad-

15— P. Kavaliauskas, 300’ Todd St., Aliquippa, 
r...

17-K.
'1...

19- J.
W.

20- A.
22—P.

N-.
24 -P.
25—A.

Botyrius, 
Cibulskis, 
Y.
Sodeikis,

Youngstown,
Dolininkaičiūtė, 41 Eckert St., 

falo, N. Y.
26— A. Dambnuskas, 224 E. Mahanoy 

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill. i
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Con- I 

ter. Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. 

ton, III.
31— N. Ziibrickas, 2301 

tramek, Mich.
32— K. Bakanauskas, 69 

Pa.
33— A. B. Shatkus. 1256 

Grand Rapids, Mich.
34— Andrius Minkclis, P. O. Box 147, Royal-

1
35— :
36— i

Ave.,

Buf-

Ave., I

Duquoin St., Ben-
Hewitt St., Ham-
Oak St., Easton, j 

i 
Scribner Ave.,

ton, III.
K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Shamo
kin, Pa.
Ch. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris
burg, III.
•L. Aimanas, P. O. Box 568, Castle
Shannon, Pa.

38— M. Tnmulionė, 
Frankfort, III.

39— Tony Zedolek, 
linsville, III.

■10—Anna Kirtiklis, 
Ohio.

<11—J. GuziaviČicnč, P. O. Box 
III.

42— Frank Miller, P. O. l?ox 261, Buckner, 
III.

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

44— M.- Ažukienč, P. O. Box 426, 'Zeigler, III.
45— -M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy,

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K. Alvinas. 2322 Scotten Ave.. Oc

troi!
48 - Ant.

crsvillc. Ta. 
49—A. Matulevičius,

Brooklyn. N. Y.
Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa. 
Maslavcckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
4016
437

222

102 E. 4th
514 Autumn
1388 Andrus

St., West

Ave., Col-
St., Akron,

400, Benld,

Alvinas, 
Mich.

Malinauskas, P. O. Box 246, Min-

46 Ten Eyck

4 Lager St., N.
69 S. Empire

S. Francisco . . ,
I

Elm St., Tamaqua, .'
I

Crystal Lake Dr.,

50 -Ch.
77

5!— P.
52— - Kaz. Januška,

i Chicago, II).
53— J. Gudišauskas,

I Pa.
54— Geo. Braknisj

Pontiac. Mich.
55— Tom. Sopata, 1130 Sycamore St., Wash

ington, Pa.
j 56—V. Glaubičius, 316 George Avė., N. End, 
I Wilkes-Barre, Pa.
1 57—John Norkua, 351 Ferdinand St., Scran-
I ton, Pa. •
' 58--J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Mass.

Mo-

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
M OT ERŲ D R A U G Y Sl'E, 

MOLINE. ILL. 
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., 
line, III.

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

Fin. sekr. B. .Daucenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Av"e., Moline, III.

Maršalka J. Kailis, 2435—33rd St., 
Moline, III.

1552—10th

St. & 5th
215—17th

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORD, CONN. 

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

Ave.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

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

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

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai alsibū- 

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

NšV. ROKO DRAUGIJA, 
st..!

Ave., |
MONTELLO, MASS. 

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevlčius, 51 Glendale 

St.
Vice-Pirm. M.
Užrašų Rašt.

St.
Fin. Rašt. J.

Miškinis, 9 Burton St. 
J. Stoškus, 20 Faxon

Stripinis, 49 Sawtell

LIETUVOS SŪNŲ IR DUK
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje ; L-
MES IAMOKINAM, kaip apsieiti eu vatiniu automobiliui dalinau Į trln dalia: '

1. Mechanizmas. Kaip auntatyti aullv pjad«> I Iždininkas— 
kaip auranti sugedimus; kaip Hai-dMu* »U- _ ,. 
statyti. Tas vilkas mokinama kiekvienu att» , ” ' 
denta praktiškai, po priežidra inatrukvurią.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tat- rėikAUn
Klausia prie dabartinių automobilių. i

8; VažinSJiman. Kaip pastoti ekspertu tote
riu. 1rių. i ,
Pabaigę mūsų mokyAloa kureą, turite fejlzu | TrusUsai: 

l’fogą pasinaudoti vienu ii dviejų amatų— Į R 
mechaniko arba fioferio. Garantuojamk lai» . Jasait
ntua ir diplomu. Mokinnme grynai lietuvi* 
kai ir angliškai. Kaina prilnama vlaJewa 

Mokykla po vadovyste J. DUKORSKY. Lekcijos dienomis ir vakarais. AlėlkitO ajiŽlfi- 
rėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M. - 
kita apilfiršt! ariau mokyki^^^M^yta^uo^e SCH^OL^*60^^ nU° M'

221 Sarond Avanaa Kampai Uth Strati Ntw Vark, N, Y

VALDYBA 1931 METAM: 
: Pirmininkas—K. Margis, 
. 1323 Muskegon
Vicc-Pirmininkas—A. Kareckas, 

730. Nason 
i Nutarimų Raštininkas—K. Raslkas, 

-R. R. 9, Box 
Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 

i 1108 Elizabeth
-A. Daukšas, • 

1131 Walker 
.Iždo .Globėjai : 

A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. ii 
GrušlutS, 1307 Davls Avi;. 

Ligonių Lankytojai:
Rf. Ružinskas. 1414 Turner Ave. ii 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Raslkas, A. Ltijus, F, Vogtinis, 
Jasaitis, A. B. Shatkir*.

Revizijos komisija:
A. Senkus, V. Valentą,’ M. Ziuris. 

Salės valytojas—F. Žegunis, 515 Eleventh .... 
Salės parandavotojas — A. Garbanauskas, 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 

mėnesio antro utarninkn savam name, 
1057-63 Haml- ‘

1108 Elizabeth Ave. 
raugijos susirinkimai i 

utarninkt} 
m Avė.

117

A vo.
• T.

O.

A.

si.

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniskiausius 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
st;”' reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMER1CAN CLOTHING CO.
222 Manhattaxi Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

DIIIDIIlGltlGIIIQlUQillQiltQII

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačių

žino priešo I

R URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampaa Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraiykite:

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

Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 
St.

Iždo Globėjai: S. Petra vieia, 162 
Melrose St.
D. Vętkąuskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Amos 
St. Visi Montello, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą ■ •'rėdą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulnitis 57 Arthur St, 
Arnes St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibuna paskutinj 

panedėlj kiekvieno menesio.

P1TTŠBURGHO IR APIELlNKfiS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa. ’

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

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

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S Pittsburgh, Pa. ‘ ■

414-

Ei

St.

Vardas-
Mo-------
M1CBUU5-

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

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
rūmuose nuo senai su pasigerėjimu JOHN'S 
Cigarus bizniavoja. Taip pat visos tvaresnes 
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 išsiuntinčjam 
per paštą. A d re suoki t:

NAUJOKŲ CIGARŲ IŠDIRBĖJAI
287 DIVISION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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Puslapis šeštas ' ’ LAISVE ' Pirmadienis, Kovo 23, 1931 -

VIETINES ŽINIOS
Svarbiausias Lietuviams Darbininkams 

Masinis Prakalbi] Mitingas Seredoje
dašimčiai nori pasmaugti Ko
munistų Partiją, Darbo Unijų 
Vienybės Lygą ir kitas kovo
jančias darbininkų organizaci
jas.

Todėl kovo 28-tos dienos 
darbininku išstojimai reikš ko
va už pačią gyvybę revoliuci- 

■nio darbininkų judėjimo Jung- 
; tie demons- 

Jtraciniai žygiai taip pat bus 
išreiškimas visų tautų ir spal
vų darbininkų ir bedarbių vie
nybės imtynėse prieš vis žiau
rėja nč i us kapitalistus.

štai kodėl yra taip svarbu 
prisiruošti prie kovo 28 d. de
monstracijų ; štai kodėl turi 
tokios didelės svarbos ir lietu
vių darbininkiškų organizacijų 
Šaukiamasai prisirengimo ma
sinis mitingas šį trečiadienį, 
kovo 25 d. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, Brooklyne. Tą mi
tingą kiekvienas lietuvis dar
bininkas ir darbininkė turi gi
liai įsidėmėti ir būtiųai jame 
dalyvauti.

šiame mitinge prakalbas sa
kys drg. A. Taraška iš Bosto
no ir D. M. Šolomskas. Suei-

Vienas iš pačių svarbiausių 
lietuviams darbininkams mitin
gų tai bus masinis mitingas 
kovo 25 d., trečiadienio vaka
re, “Laisvės” svetainėje, kam-i 
pas Ten Eyck ir Lorimer Sts,, 
Brooklyne. Į šį mitinga yra 
lietuviai darbininkai šaukiami 
kuo skaitlingiausiai susirinkti,! 
kaip i mobilizacini suėjimai,. _ . ...~ >)O . * tinese Valstijose;prisirengimui prie kovo 28-tos j L__ \
dienos demonstracijų. Mitin-! 
Qą ruošia Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų O r g a nizacijų 
Sąryšis.

Kuriuo tikslu yra i'engiama 
kovo 28 d. demonstracijos? 
Tai bus protesto demonstraci
jos visoj Amerikoj prieš per
sekiojimus ir nepaprastus 
skriaudimus ateivių ir negrų 
darbininkų : prieš masinius at
eivių bedarbių areštavimus de
portavimui, prieš medžiojimą 
darbininkų kovos vadų delei 
jų deportavimo į Europos fa
šistų nasrus; prieš Eishės su
manymus naujų įstatymų delei 
ablavų prieš ateivius ir delei 
jų deportavimo be jokių cere
monijų. Kovo 28 d. demonst
racijomis šios šalies ateiviai 
darbininkai, negrai ir klasiniai kite jų pasiklausyti ir susitelk- 
susipratę amerikonai proleta
rai išvien masiniai protestuos 
ir prieš fašistinių vaidininkų 
pasikėsinimus, kuriais tie juo-

Daug Kriaučių Susirinkimu
Lietuvių rubsiuvių 54-to 

Skyriaus Įvyks svarbūs susirin
kimai. Visi rūbsiuviai turit 
įsitėmyt sekančias dienas ir 
laiką.

Prosytojų susirinkimas įvyks 
23 d. kovo, 7 :30 vai. vak., 11- 
27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y. 
Visi prosytojai turite dal^vaut 
suvirinkime, apsvarstyt savo

klojimą/prieš deportavimus ir 
prieš naujai sumanytus Fishes 
įstatymus, kurie visu aštrumu

veikalų : “An American Trag
edy,” “Genius,” “Sister Car
rie” ir kt., yra paskutiniais 

r gerų 
darbininkiškų straipsnių, til
pusių. Daily Workeryj, komu
nistų Partijos centro organe.

yra kreipiami prieš kovingos- i laikais parašęs keletą 
nius ateivius darbininkus. Kad 1 darbininkišku straipsni
geriau prisiruošt prie tos de
monstracijų dienos, dabar yra 
laikoma prirengiamieji masi
niai mitingai ant gatvių kam
pų įvairiose dalyse New Yor
ko ir 
lietuose miestuose. ranasiai 
yra daroma ir visoj plačioj 
Amerikoj.

New Yorko mieste ceųtrali-l pamatyti šią operetę, kuri bus j 
nis demonstracijos mitingas vaidinama pirmu kartu Brook- 
bus laikomas kovo 28 d. H ar- lyne. Operetė dailės atžvil- 
lem Casino didžiulėje svetai- giu yra labai graži, 
nėję, 145th St. ir Lenox Ave. • ras 
Demonstrantai maršuos ! . 
tintąja Avenue iki 115th St., (yra labai pritaikyta prie lie- 
paskui Penktąja Avenue iki J 
110th St., kur bus įrengta ko
munistiniams k a 1 b ė t o j ams 
platformos ir padaryta kiti 
primosimai, reikalingi demon
stracijai atvirame ore.

Vienas iš prirengiamųjų tai 
demonstracijai mitingų įvyks 
ateinantį ketvirtadienį St. 
Luke’s Hall, 125 W. 130th St., 
New Yorke.

Lietuviai darbininkai per sa
vo organizacijas ir susirinki
mus, taipo pat fabrikuose 
dirbtuvėse turi mobilizuotis 
kovo 28 d. demonstracijas.

r Brooklyno, taipo pat mi- BfOOklyiie i nfir it nnn n vi n t i

Operete “Nebaigta Kova”

Nei vienas nepraleiskite ne
matę šios operetės, kurią ren
gia Lyros Choras iš Maspetho, 
N. Y., kartu su L.P.M.S. Tre
čiu Apskričiu, sekmadienį, 29 
d. kovo, Labor Lyceum Svetai
nėj, Brooklyn, N.’ Y. Prasidės 
3:30 vai. po pietų. Po loši
mo bus šokiai.
Daug Kriaučių Susirinkimų 

Visi būkite!
C.

Visiems Brooklyno ir apie- 
! linkės lietuviam bus svarbu

Esu tik- 
Avc. į« “o, kad darbininkiška lietu- 
Sep-lvių publika ją mylės, nes

ii

Telephone, Stagg 2-1910

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

LORIMER_RESTAURANT
Lieluviy Valgykla

VISOKIU ROSIU SVIE2OS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Syk j 
atsilankę persitikrinsi t.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAl
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.
MATTHEW P. BAIJLAS

(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N.

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

V. Donaven. 182 First St.
Ir pas Singer j.

i tuvių liaudies gyvenimo, kur 
Į atvaizduoja 1905-6 metų re
voliucijos laikotarpį Lietuvoj.

Operetėje yra daug gražių 
dainų, kurias išpildo Choras, 
taip pat ir solistai. Šiai ope
retei lošt yra surinkta geriau
sios spėkos iš Brooklyno ir 
apielinkės. i

Kai del aktorių, tai, pavyz-! 
džiui, J. Kalnietis iš Elizabeth,' 
N. J., kaipo dėdė Pilypas, bu
vęs Rusijos kareivis ir dalyva
vęs turkų su rusais kare; jis 
geras aktorius ir didelis juok
darys, taip pat geras armoni
kos muzikantas, kuris šiame 
veikale grieš lietuviškus šokius, 
jo perstatomas dėdė Pilypas 
dalyvauja su Lietuvos kaimo, 
jaunuomene, kaipo muzikan
tas. J. Jakučionis—Dulbio, 
Lietuvos ūkininko, rolėje— 
taipgi yra geras aktorius ir 
dainininkas; jisai irgi lošia

be

JONAS STOKES
Lietuvis Fotografistas

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

po num. 512 Ma-

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

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

Atnaujina senus ir krajavus

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

(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.

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

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

Tel., Dickens 2-1182

Garsusis Dreiseris Davė 
Žandinių Sinclair Lewisui 
Už Begėdišką Šmeižimą

Theodore Dreiser, vienas iš 
garsiausi ii Amerikos rašytojų, 
sudrožė trejetą kartų į žandą §joj operetėj svarbia rolę; jis 
kitam garsiam rašytojui Sinc
lair Lewisui, pereito ketvirta
dienio vakare, laike literatų 
pokilio New Yorke. Tą pokilį 
suruošė Cosmopolitan žurnalo 
redaktorius Ray Long, puikia
me Metropolitan Kliube, kad 
pagerbt labai pasižymėjusį So
vietui darbininkišką rašytojai 
Borisą Pilniaką, kuris dabar 
lankosi Jungtinėse Valstijose.

Pokilyje buvo pats Pilnia- 
kas, N. Y. American’o redak
torius Arthum Brisbane, išviso 
trejetas desėtkų stambių, rašy
tojų ir laikraštininkų, .tame 
skaičiuje ir “socialistaujantiš” 
šnekutis Heywood Broun.

Per savo prakalbėlę prie sta
lo, Sinclair Lewis, autorius 
“Babbito,” “Main Streeto” ir 
kit., laimėtojas Nobelio dova
nos už literatūrą, pareiškė, ■' 
kad čia yra vienas rašytojas, 
kuris savo knygai pasivogęs 
tris tūkstančius žodžių iš Sin-j 
clairio Lewiso moteries kny-l 
gos apie Sovietų Sąjungą. Tai j 
buvo kaltinimas Theodorui 
Dreiseriui, kuris, po savo atsi-: 
lankymui Sovietuose, parašė 
knygą “Dreiser Looks at Rus
sia,” nors kalbėtojas šiuo kar
tu ir nesuminėjo Dreiserio var
do. Jis taipo pat nusiskundė, 
kad šiame rašytoji! būrelyje 
yra du žmonės, kurie kalbėjo 
prieš Nobelio dovanos skyri
mą Sinclair Lewisui. Veikiau
sia jis čia turėjo mintyje Bris
baną ir Heywood Brouną.

Užsibaigus puotai, Sinclair' 
Lewis ir Dreiseris vienu du su-j 
sėdo ir pradėjo ginčytis. Sin-i 
clair Lewis pavadino Dreiserį i 
melagiu ir prigaviku, ir pa-1 
naudojo prieš jį paprasčiausią ! 
gatvinį keiksmą. Į tai atsa
kydamas, Dreiseris smogė jam 
į žandą. Lewis pakartojo sa
vo kolionę, ir gavo dar porą 
žandinių rįuo Dreiserio. O 

Eli- Dreiseris, nors apie 60 metų 
ap- amžiaus, bet stambus ir stip- 

darbininkai rus vyras,Lewis gi nors jaunas, 
veikliai ruošiasi prie kovo 28 bet tik augštas, laibas ir atro- 
d. demonstracijų, per kurias do apysilpnis. Taigi jis mažai 
bus protestuojama prieš atei- teturėjo progos laimėt kumšty- 
vių darbininkų ir negrų perse- nes su Dreiseriu, ir Dreiseris 
_________________ _________išliko visai jo neužgautas.

■ Dreiseris sako, jog ką jis 
parašė savo veikale apie So- i 
vietus, tai buvo tiesiog iš jo i 
paties patyrimų laike kelionės j 
Sovietų salyje ir jis neturėjo į 
jokio reikalo bent ką skolintis | 
bei “vogti” iš S. Lewiso pačios j 
knygos. i

Pokilio metu kalbėdamas, 
Dreiseris atvirai palaikė ko
munistų pusę ir gynė Sovietų 
tvarką. Heywood Broun pir- 
.^0 savo vidurio kelią, kaip 
.“socialistas.” O Sinclair Lew- 
l is pro tą klausimą, ausis su
glaudęs, prašliaužė, nors Čia 
pat sėdėjo Boris Pilniakas, so
vietinės liaudies garsus rašy
tojas.

Dreiseris, autorius didelių

ti delei dalyvavimo kovo 28- 
tos dienos demonstracijose už 
ateivių darbininkų teisių apgy
nimą !

duota iš mokyklos už tai, kad 
atsistojus klasėje apgynė So
vietų Sąjungą nuo šmeižtų ir 
atsisakė pagerbt Amerikos vė
liavą ir prisiekt jai savo ištiki
mybę.

Mergaitė yra narė komunis
tinių 'Jaunųjų Pionierių. Pro
testuodami. prieš jos atstatymą 
iš mokyklos, Jaunieji Pionie
riai suorganizavo masinį mi
tingą prie tos mokyklos ; mitin-

darbo sąlygas, kaip ' turėsite gejalyvavo vjrš^ 200 mokinių, 
dirbti sekantį ezona. ------ «----------

Lokalo mėnesinis susirinki-1 kyklų valdybos leidžiamą laik- 
mrs įvyks 25 d. kovo. 7:30; raštuką 
vai. vakare, ___  ___
Nepamirškit dalyvauti, 
yra daug svarbių klausimų ap
tarti,

Rankinių kriaučių susirinki
mas įvyks 27 d. kovo Amal- 
gameitų svetainėj, 11-27 Arion 
Pl , Brooklyn, N. Y., 7:30 vai. 
vak., apsvarstyt kavalkinio 
darbo ’klausimą.

Dalyvaukite skaitlingai tuo
se susirinkimuose.

K. J.

Kada drg. Rishen gavo mo-

-v

bnui Deguliui Padaryta 
Gana Rimta Operacija

i “News Outline,” ir 
11-27 Arion PI. Į perskaitė jame šmeižtingą 

nes straipsnį prieš Sovietus, jinai 
per pačias pamokas pakilo ir 
pareiškė, kad tai yra melas, 

(nes Sovietų darbininkai yra 
■ laisvi, o ne pavergti, nes jų 
I būklė nuolat eina geryn, ir So
vietuose visiškai nėra bedarbių 
nei alkanų darbo žmonių.

Ant rytojaus, kuomet iš ry
to mokiniai būna prisaikinami 
ištikimybėje Amerikos vėlia
vai, drg. Rishen atsisakė nuo 
tos išikimybės išreiškimo. Po 
to jinai buvo į kampą pasodin
ta, ir mokyklos viršininkas ją 
pakartotinai per žandus mušė, 
versdamas atiduot pagarbą 
Amerikos vėliavai; bet mer
gaitė atsakė, kad tai yra kapi
talistinių, išnaudotojų ir impe- 
rialistiĮ vėliava, į kurią jinai 
netiki ir netikės.

Apart minimo mokiniu mi
tingo, Jaunieji Pionieriai da
ro prisiruošimus naujiems, dar 
didesniems mitingams prieš tą 
mokyklą.

Kovo 19 d. Bushwick ligoni
nėje tapo padaryta operacija 
d. Deguliui. Kaip sakoma, tu
rėsiąs mažiausiai išbūti apie 
20 dienų ligoninėje. Bet gy
vasčiai, be abejo, pavojaus nė
ra.

Atlankyt jį galima nuo 2 iki 
3 vai. po pietų ir nuo 7 v;\ 
vakare.

B. K.

Pavarė Mokinę už Soviety 
Gynimą Viešoj Mokykloj

Minnie Rishen, 12 metų 
mergaitė, mokinė viešosios mo
kyklos No. 156, Brooklyne, ta
po neribotam laikui suspen-

Plačiausi Prisirengimai 
Prie Kovo 28 Dienos

Kaip New Yorko, taip 
zabetho, Newark o ir kitų, 
linkinių miestų

ATEIVIŲ DARBININKŲ GYNIMUI

KOSTIUMŲ BALIUS
STAR CASINO SVETAINĖJE

107th St. ir Park Avenue New York City
Pradžia 8:30 Vai. Vakare

Tarptautinė Paroda—Liaudies Šokiai 
Vaizdas iŠ Persekiojimo Ateivių Darbininkų

Programoje dalyvaus visos tautos su savo ypatingais
darbininkiškos dailės kūriniais

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

Įžanga 50 centų ypatai

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Telephone, Stagg 2-4409

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

dainuos daug gražių dainelių 
savo stipriu baso balsu.

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

PHONE, STAGG 2-5043

(ibalzarnuoja ir laidoja nurnirut’lu 
int visokių kapinių; parsamdo au 
^mobilius ir karietas yeselijom:- 
rrikitynoms ir pasivažinėjimam*

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ direktorių^

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

PIETUSGAMINAME IR

namie prie geros

12 IKI 3

Duonos—Duoneles—Skaniausios

OŽIO

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Pas 
taip

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

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

mus pietūs ne taip kaip 
kaip

Kasdien gaminame pietus, 
paprastai restauranuose, ale 
gaspadinės stalo.

VAL. DIENĄ 
vadinamus “short

PIETŲ LAIKAS NUO
Steaks, Chops turime visada. Taip 

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

PATOGIAUSIAS RESTAUR ANTAS
Geresnio Pasirinkimo Pusryčiu Nerasite Niekur

Įvairiausių Pyragaičių (Cakes) ir Pajų Visados 
Gausite šviežių

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

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

M O T. LAUKUS, Fotografas\
• v.“ . t

Gertausid o

TEL., STAGG 2-0783

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

C5e

lilrirpkit ij skelbimu Ir kanu su atsakymo.

Kundroto apticka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
na m. kad sudėtinės iių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja viduriu* ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60c, per paštą

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

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Raviu inkau 

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

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
fžANGA DIENA IR NAKTJ 59c

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas t Pulaski K-1090

KELRODIS: B. M. T. eleveitertuj Išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
. B. M. T whway—išlipt ant Montros* Avė. etottes; vilais

BzeadvftX ui Klushin* Ava.

Mes

229




